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Meghívó
Algyô Nagyközség Önkormányzata és a szervezôk szeretettel 

várnak mindenkit az Anna-napi búcsú rendezvényeire

2013. július 27., szombat, 10 óra 
Algyôiek és Algyôrôl elszármazottak találkozója a Faluházban

2013. július 27., szombat, 18 óra 
Napfivér, Holdnôvér – énekek, dalok a szeretetrôl és az össze-
tartozásról
Az Osztováta együttes koncertje a Szent Anna-templomban

  

2013. július 28., vasárnap, 10 óra 
Ünnepi körmenetes szentmise a Szent Anna-templomban 

2013. július 28., vasárnap, 16 óra 
Ünnepi mûsor a Szent Anna-templom melletti szabadtéri szín-
padon

Mûsor:   Az aranyszôrû kisbárány – bábmesejáték 
Elôadják a III. Báb- és kézmûves tábor tagjai  
a Kócbabák Bt. segítségével

  Az algyôi Zsibongó Néptáncegyüttes mûsora 

  a Molnár Trió, Molnár György Lyra-díjas harmo-
nikamûvész és zenekarának élô koncertje

Algyôi búcsú 
az ôsgyeviek találkozójával

A július 26-i Anna nap Algyô ün-
nepe is. Az algyôi templom védô-
szentje, Szent Anna napjához kö-
zeli vasárnap – idén július 28. – a 
hagyományos búcsú ideje. A ki-
tüntetett nap körüli hétvége pedig 
igazi népünnepély, hiszen – töb-
bek között – mutatványosok né-
pesítik be a templomhoz közeli 
tereket. A hagyományos vásári 
forgatagban szokásos árusok mel-
lett a kézmûvesek, népmûvészeket, 

népi iparmûvészek is elhozzák 
portékáikat a Szent Anna-napi 
búcsú kirakodóvásárába: benépe-
sül a Kastélykert utcának a Táj-
háztól a templomig terjedô szaka-
szán (Kastélykert utca) felállított 
sátorsor. Ilyenkor hazatérnek a 
távoli rokonok, ritkán látott ven-
dégek is érkeznek a faluba a gye-
viek meghívására és – többek kö-
zött – az Ôsgyeviek Baráti Körének 
felhívására. 

„Harc a Rák ellen”
Az egészség megôrzésének fontos-
ságára, és a mellrák elleni prog-
ramra hívták föl a figyelmet azok, 
akik – az Algyôi Nôegylet felhívá-
sára – részt vettek a június 29-i 
akcióban: a „zumbás” bemelegítést 
követôen 25 kilométeres távon 
kerékpároztak. A mellrák elleni 
küzdelem szimbólumát is jelentû 
rózsaszínt körülbelül százhúszan 
öltötték magukra.

Egészségünk megôrzése és a 
Mellrák ellenes programok támo-
gatása érdekében kerékpártúrát 
szerveztünk, melyet Algyô Nagy-

község Önkormányzata is támo-
gatott. A felhívást nagy érdeklôdés 
követte. 

A 25 kilométeres táv sem volt 
elrettentô, a jelentkezôk számára, 
még Mindszentrôl és Szegedrôl is 
érkeztek kerékpározni vágyók. 
Sokan úgy gondolták a meghirde-
tett jelképes összeggel és részvé-
telükkel támogatni kívánják a 
nemes célt. Nagy örömünkre a 
programban résztvevôk száma el-
érte a 180 fôt. 

Folytatás a 10. oldalon!
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: 

Seres Imre és Szlovák Krisztina 2013. 06. 
01-én,
Kovács Levente István és Takács Ágnes 
2013. 06. 22-én házasságot kötött.

Sok boldogságot!
*

Születések:
Herczeg PéTer TamÁS – született: 2013. 
05. 10., édesanya: redenczki Tímea éva, 
édesapa: Herczeg Sándor Tamás.

Varga IVeTT – született: 2013. 05. 30., 
édesanya: Pál mariann, édesapa: Varga 
attila csaba.

DömöSI zenTe – született: 2013. 06. 
03., édesanya: Szilágyi Barbara, édesapa: 
Dömösi László.

HegeDûS emma és KornéL – született: 
2013. 06. 05., édesanya: Dobrosi éva, 
édesapa: Hegedûs Árpád

némeTH KamILLa – született: 2013. 06. 
16., édesanya: Drahota-Szabó Ágnes, 
édesapa: németh Sándor

Jó egészséget!
*

Halálozás:
Veres mihály József 2013.06.11-én
nagy László 2013.06.25-én elhunyt.

Béke poraikra!

Befejezôdött a ló beálló épület kivitelezése
és a karámkerítés felállítása a LEADER-es pályázaton belül

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata „A Lovassport és oktatás 
alapfeltételeinek megvalósítása 
Algyôn” c. beruházást befejezte. 
A pályázaton belül megvalósult 

a ló beálló épület, a területet 
körbevevô kerítés és a belsô ka-
rámrendszer kerítései. A megva-
lósult fejlesztés Algyô, 1473 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 

területen valósult meg (Téglás 
utca).

A beruházás megvalósítását a 
76/2011. (VII.29.) VM rendelet 
alapján a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-tôl nyújtan-
dó támogatása a Mezôgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal biztosí-
totta. A támogatás értéke nettó 
6 975 788 Ft.

A fejlesztés megvalósulásával 
egy olyan komplexum kialakítá-
sának elsô lépése történt meg, ahol 
megteremtôdnek a lovasoktatás 
és a lovasterápia megvalósításának 
feltételei. Lehetôvé vált a lovas-
oktatás és szabadidôs tevékenysé-
gek kulturált körülmények közöt-

ti eltöltése. Továbbá terveink 
között szerepel a komplexum to-
vábbi fejlesztése: parkolók kiala-
kítása a kamionok számára, rak-
tárbázis építése a sporteszközök 
tárolására, valamint az edzéshez 
szükséges eszközök beszerzése.

Az Algyôi Lovas Klub nyílt 
napot szervez a beruházás befe-
jeztével kapcsolatosan. A nyílt 
nap tervezett idôpontja 2013. jú-
lius 13. (szombat), 10.00 órától 
16.00 óráig. A rendezvény alkal-
mával lehetôség nyílik az érdek-
lôdôk számára kocsikázásra és 
lovaglásra is.

A nyílt napon az új beruházást 
Herczeg József polgármester 
avatja föl.
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Üléseztek a képviselôk – több mint húsz téma a terítéken
Jó az algyôi víz minôsége

Több mint húsz témát vitattak meg az algyôi önkormányzati képvi-
selôk 2013. június 26-i ülésükön. Algyô Nagyközség Önkormány-
zata képviselô-testülete munkáját az ülésnapon is Herczeg József 
polgármester irányította.

Milyen lehetôségei maradtak 
Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának arra, hogy az adósságkon-
szolidáció után fennmaradt adós-
ságállományt kezelje? A kérdésre 
a képviselô-testület júniusi ülésén 
választ talált az önkormányzat. 

Az adósságkonszolidáció után
Az önkormányzatok adósságá-

nak egy részét átvállalta az állam 
– a költségvetési törvény alapján 
– idén az év elején. Algyô Nagy-
község Önkormányzata 2008. már-
ciusában bocsátott ki 3768 darab 
kötvényt, mintegy 600 millió forint 
értékben. Ez Algyô esetében 50 
százalékos adósságkonszolidációt 
jelentett, ami 1947 kötvénynek 
felel meg. Az ezt követôen meg-
maradó adósságállomány vissza-
fizetésérôl úgy határoztak a kép-
viselôk, hogy szakértôt vesznek 
igénybe a további lépések megté-
tele elôtt.

Takarékosabban bánunk a vízzel
A Szegedi Vízmû Zrt. 2012. évi 
koncessziós díj elszámolása és 
pénzügyi, mûszaki tájékoztatója is 
a képviselôk elé került. Ennek hát-
terében az áll, hogy az üzemelte-
tési jogok ellenértékeként a Sze-
gedi Vízmû Zrt. koncessziós díjat 
fizet Algyô nagyközség Önkor-
mányzata részére. A koncessziós 
díj végleges éves összege az adott 
esztendôben szolgáltatott ivóvíz-, 

illetve elvezetett (tisztítótelepre 
befogadott) szennyvízmennyiség 
vízterhelési díjat nem tartalmazó 
bruttó díjának 19 százaléka. Ez 
tavaly több mint 24 millió forint 
bevételt jelentett az önkormányzat 
számára.

Algyôn az ivóvízellátáshoz több 
mint 35 kilométer hosszú vezeték-
rendszer szükséges. Közel kétezer 
(1995) ingatlan csatlakozik a rend-
szerhez, itt tavaly egy év alatt több 
mint 216 ezer köbméter ivóvíz 
fogyott el. Ám a lakosság vízfo-
gyasztása a 2011. évihez képest 8 
százalékkal csökkent.

A rendszer mûködésében a múlt 
esztendôben 101 hibát jelentettek 
az algyôiek. A leggyakoribb hibá-
nak a vízaknában és a bekötések-
nél keletkezô folyások számítanak. 
Ellenben a jórészt alig használt 
közkifolyók állapota változatlan, 
ezeknél nem jeleztek hibát. Háló-
zatbôvítés öt alkalommal történt 
2012-ben. A Szegedi Vízmû Zrt. 
tavaly az összes algyôi tûzcsapot 
ellenôrizte. 

A vezetékrendszer 95 százalé-
kának ellenôrzése, javítása, kar-
bantartása hatására az egy eszten-
dôvel korábbi állapothoz képest 
az úgynevezett hálózati veszteség 
javult: a 2011. évi több mint 11 
százalékhoz képest tavaly 10 szá-
zalék lett.

Kiváló az algyôi ivóvíz minôsé-
ge. A nagyközségben élôk az úgy-
nevezett Északi vízmûbôl érkezô 
vizet használják. A Polgármesteri 
Hivatalban is ellenôrizték a csap-
víz minôségét. A szakemberek 
megállapították, hogy minden ké-
miai paraméternek megfelel a 
magyar és az Európai Unió által 
megszabott határértékeknek is a 
vas, az arzén szempontjából. Ki-
vételt az ammóniumtartalom je-
lent, amely átlépi ugyan a 2009. 
december 25-tôl érvényes 0,5 mg/
literes határértéket, de az érték az 
ivóvízminôség javító programmal 
javítható. A magas ammóniatar-
talom ugyanis a mélységi rétegvíz 
folyamatos jellemzôje, nem szeny-
nyezettségre utaló paraméter – 
hangsúlyozzák a szakemberek.

Káros baktériumokat sem tartal-
maz az algyôi ivóvíz. A hálózati min-
tákat a Szegedi Vízmû Zrt. labora-
tóriumának dolgozói vették. Ezeket 
mikrobiológiai és biológiai szem-
pontból a Szegedi Tudományegye-
tem laboratóriumaiban vizsgálták 
meg. A tavaly vett 23 ivóvízminta 
nem tartalmazott káros baktériu-
mot. A három alkalommal végzett 
mikroszkopikus vizsgálat eredmé-
nyei is megfelelônek bizonyultak.

Algyôn csökkent a szennyvíz 
mennyisége is: a tavalyi a 2011. 
évinek 77 százaléka, összesen több 
mint 251 köbméter került a rend-
szerbe. Ennek egyik oka az is, hogy 
az átemelôkre beérkezô vízmeny-
nyiség csapadékarányosan válto-
zott: a száraz év miatt végig ala-
csony szintet mutatott az elmúlt 
esztendôben.

Ha eldugul a csatorna
Összesen 21 alkalommal hibáso-
dott meg a múlt évben az algyôi 
szennyvízelvezetô rendszer. A leg-
gyakoribb problémának a bekötô-, 
illetve a közcsatorna eldugulása 
számított. A csatornarendszer ál-
lapotát, valamint a rejtett hibák 
felderítését szolgálta, hogy tavaly 
a Szegedi Vízmû Zrt. csatorna 
diagnosztikai csoportja 789 folyó-
méter csatornahálózatot vizsgált 
meg kamerával.

Az átemelôk közül a Szeder utcai 
és a Bartók Béla utcai megfelelôen 

mûködött. A Kosárfonó utcai át-
emelô szivattyúit felújították. Itt 
azonban továbbra is elôfordulnak 
dugulások és más hibák. A szak-
emberek szerint a problémák for-
rása az, hogy rendkívül nagy meny-
nyiségû és nagy méretû, többek 
között állati eredetû szemét jut az 
átemelôbe, ami a szivattyúk állagát 
nagyon károsítja. Megállapítható, 
hogy a Kosárfonó utcai átemelô 
környékén élôk oda nem való anya-
gokkal a megengedhetônél jobban 
megterhelik a szennyvízelvezetô 
csatornahálózatot. Ugyanakkor in-
dokolt a szivattyúk cseréje nagyobb 
teljesítményû berendezésekre. Ja-
vítana a helyzeten az is, ha a be-
érkezô szemetet egy külön aknában 
ôrlô-aprító berendezés tenné ke-
zelhetôbbé. A jelenlegi helyzet hi-
giéniai szempontból is kifogásol-
ható.

Tisztuló szennyvíz
Az Algyô Nagyközség Szennyvíz-
tisztító telepén végzett munka 
megfelel a különbözô ISO-szab-
ványoknak.

A rendszeres laboratóriumi vizs-
gálatok alapján szabályozott iszap-
koncentráció hatására a telepen a 
tisztított vízminôség megfelel a 
hatósági elôírásoknak – az elôzô 
évek eredményeihez hasonlóan.

Az évenként esedékes ATIKÖ-
VIZIG-ellenôrzés is megtörtént.

Összesen közel 265 ezer köb-
méter szennyvizet tisztítottak meg 
az algyôi telepen, az aszályos 
évben az átlagos napi hidraulikai 
terhelés az éves 783 köbméter/nap 
átlag alatt maradt.

Algyô területének szinte az egé-
szén kiépült a csatornarendszer, 
ezért e telepen nem kezeltek tele-
pülési folyékony hulladékot.

A lecsökkent vízmennyiség to-
vábbi hatása, hogy az energia fel-
használás is kisebb volt. 

A 2012-re tervezett vízterhelési 
díj mértéke köbméterenként 6,90 
forint volt.

A Vízügyi Építési Alapból tavaly 
– többek között – elvégezték a 
vízhálózat fentebb részletezett re-
konstrukcióját.

Folytatás a 11. oldalon!
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Madárbarát óvoda lettünk
Az algyôi óvodánkban régi hagyo-
mány a téli madáretetés. Úgy gon-
doljuk, hogy hálásak lehetünk a 
madaraknak, mivel bennünket 
pedagógusokat a nevelésben, a 
gyerekeket és szüleiket 
a kikapcsolódásban, a 
gazdálkodókat és kis-
kert tulajdonosokat a 
kártevôk távol tartásá-
ban segítik. 

Annak érdekében, 
hogy gazdagítsuk tevé-
kenységeinket egy évvel 
ezelôtt bekapcsolódtunk „A Ma-
dárbarát kert” programba a Ma-
gyar Madártani Egyesület hon-
lapján eszközölt regisztrációval és 
egy „madárbarátkozó” csomag 
megvásárlásával, mely tartalmával 
nagy segítséget nyújtott munkánk 
tervezésében, hiszen megkaptuk 

– többek között – a Madárbarát 
kert kalendáriumot, a B-típusú 
madárodút, a Madárhang CD-t.

Az elismerô tábla megszerzésé-
nek feltétele, hogy a program 

résztvevôje a regisztrá-
ciót követôen madár-
odú kihelyezésével, 
itató mûködtetésével, 
téli madáretetéssel, egy 
évnyi madárbarát ker-
tészkedéssel bizonyítja 
jogosultságát.

Jelentôlapon számol-
tunk be szorgoskodásunkról, be-
küldtük a MME központi irodájá-
ba, hogy tájékoztassuk ôket a 
végzett madárvédelmi munkánk-
ról.

Az információk értékelését és 
elfogadását követôen, nagy örö-
münkre, megküldték nekünk az 
elismerô táblát, mely hirdeti, hogy 
itt madárbarátok tevékenykednek. 
Nagyon büszkék vagyunk! Ezúton 
is köszönjük a szülôknek a sok 
segítséget, támogatást mellyel hoz-
zájárultak sikerünkhöz!

Szegfûné Nemes Ottilia

Bölcsôdés hírcsokor
Nyári szünet

A Bóbita bölcsôde 2013. 08. 05. 
(hétfô) és 2013 08. 20. között zárva 
tart. Nyitás: 2013. 08. 21-én (szer-
dán) reggel 6:00 órakor. 

*

Beszoktatás
Augusztusban megkezdôdik az új 
bölcsôdések beszoktatása. A bölcsô-
dei szolgáltatást igénylôk száma 
2013/2014 nevelési évre 38 fô. A böl-

csôdébôl óvodába induló gyermekek 
száma 25 fô. A 2014/2015 nevelési 
évre elôjelentkezettek száma 22 fô. 
Szabad férôhelyek száma 14. A böl-
csôdébe folyamatosan lehet jelent-
kezni az 517-368-as telefonon.

*

Adományozzon!
Az algyôi bölcsôde továbbra is szí-
vesen fogad otthon megunt játé-
kokat, mesekönyveket, kismotort.

Nyári ügyelet az iskolában 
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában a nyári ügyelet idôpont-
jai: szerdánként 9–12 óra között, 
vagyis az alábbi napokon: 2013. 
július 10., 17., 24., 31.; 2013. au-
gusztus 7. , 14.

A javítóvizsga idôpontja: 2013. 
augusztus 28. (szerda) 8 óra. 
Helye: Algyôi Fehér Ignác Álta-

lános Iskola (Algyô, Sport utca 
5.)

Az ötödik osztályosok „vackolá-
sa”: 2013. augusztus 29. (csütör-
tök) 17 órától.

Az új tanévet nyitó ünnepség 
idôpontja: 2013. szeptember 2. 
(hétfô) 8 óra, helye: az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola au-
lájában (Algyô, Sport u. 5.).

Év végi iskolai eredmények
A 2012/2013-as tanévben az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 40 
nyolcadik osztályos tanulójának 
32,5%-a gimnáziumban, 50%-a 
szakközépiskolában és 17,5%-a 
szakiskolában folytatja tanulmá-
nyait. Az iskola tanulóinak tan-
tárgyi átlaga az idei tanévben 4,02 
lett, a tantárgyi dicséretek száma 
216, a kitûnô tanulók száma 48; 
nevelôtestületi dicséretben 15 ta-
nuló részesült. 

Kitûnô bizonyítványukért érté-
kes könyvjutalomban részesült: az 
1.a osztályból Belovai Petra, Forgó 
Dániel, Gavallér Erika, Németh Ber-
cel, Tornyi Barna és Urbán Dorottya; 
az 1.b osztályból Gyurcsik Tamás, 
Mészáros György és Szabó Dorina. A 
2.a osztályból Ács Zsófia, Borbás 
Bálint, Nagy Krisztofer, Salamon 
Milán, Süli Eliza és Üveges Gabriel-
la; a 2.b osztályból Farkas Ádám, 
Farkas Dávid, Horváth-Teleki Hédi, 
Molnár Márk, Szutor Adél és Temkó 
Levente. A 3.a osztályból Igaz Ni-
kolett és Mircse Gréta; a 3.b osztály-
ból Jernei Richárd, Kiss Virág Viktó-
ria, Nagy Olga és Németh Réka. A 

4.a osztályból Bezdán Mihály, Ko-
vács Angelika, Lantos Szabina, Mes-
terházy Máté, Péter Fanni és Varga 
Enikô; a 4.b osztályból Izbéki Flóra, 
Jáger Anna, Kertész Tekla, Sándor 
Fanni, Tóth Szilvia, Üveges László 
és Zakar Zsanett. Az 5.a osztályból 
Belovai Krisztián, Nagy Natália és 
Szalontai Botond; az 5.b osztályból 
Pál Krisztián; a 7.b osztályból Né-
meth Éva és Márta Csenge; a 8.a 
osztályból Bezdán Dóra; a 8.b osz-
tályból Csamangó Krisztián.

Négy éven át kitûnô bizonyítvá-
nya volt Varga Enikô 4.a és Kertész 
Tekla 4.b osztályos tanulóknak; 
nyolc éven át kitûnô bizonyítványa 
volt Bezdán Dóra 8.a és Csamangó 
Krisztián 8.b osztályos tanulónak.

Az Algyôi Általános Iskola Ala-
pítvány Kuratóriuma ebben az 
évben Kis-herceg díjjal jutalmazta 
Varga Enikô 4.a és Kertész Tekla 4.b 
osztályos tanulót; valamint az Al-
gyôi Általános Iskola Kiváló diák-
ja címet adományozta Bezdán Dóra 
8.a, Csamangó Krisztián és Or-
szág-Sugár Ákos 8.b osztályos tanu-
lónak.

Horgászversenyen voltam
A Kormorán Horgászegyesület és 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola horgászversenyét május 
25-én délelôtt 8–10 óráig rendez-
ték meg. A horgászversenyre 42 
iskolás jelentkezett, idén is a fiúk 
voltak többségben. A versenyben 
a fogott hal összsúlyát és a darab-
számát is vizsgálták. A rendezôség 
szendvicsekkel és üdítôvel kedves-
kedett a horgászoknak. Mindenki 
nagyszerûen érezte magát az igazi 
horgásznak kedvezô idôben. 

A versenyben én arra töreked-
tem, hogy minél nagyobb számú 
halat fogjak. Sikerült fognom 56 
halat, ezek összes súlya 2,5 kilo-
gramm volt. Ezzel az eredménnyel 
II. helyezést értem el, mivel az elsô 
helyezett nagyobb összsúlyt ért el, 

azonos darabszám mellett. Ered-
ményhirdetéskor örültem a má-
sodik helyezettnek járó 3 méteres 
horgászbotnak. A lányoknál I. he-
lyezett lett Kopasz Dorottya 1.b, II. 
lett Péter Fanni 4.a, III. lett Gál-Joó 
Jázmin 1.b osztályos tanuló. A fi-
úknál I. helyezett lett Janecskó Márk 
5.b, II. lett Sebôk Ramón 7.b, III. 
lett Demecs Bálint 6., IV. lett Kovács 
Tamás 1.b és V. lett Forgó Dániel 
1.a osztályos tanuló. Remélem a 
jövôben is megrendezik ez a nagy 
hagyományokkal rendelkezô ver-
seny! Nagyon köszönjük a Kormo-
rán Horgászegyesületnek az idei 
programot: köszönjük a finomsá-
gokat és a sok-sok ajándékot!

Péter Fanni 
4.a osztályos tanuló
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„Itt a búcsúnap, indul a csapat…”

Elköszöntek a nagycsoportosok az 
óvodától. Lelkesen készültek a két 
nagycsoport, vagyis a Gomba és a 
Süni csoport tagjai négy éves óvo-
dai életük lezárására.

Nagy meglepetés volt számukra 
a középsôsök „ajándéka”, a Maci 
és a Pillangó csoportosok vidám 
mûsora, köszöntôje az óvoda ud-
varán. Örömmel fogadták az óvo-
dai jelükkel díszített kis ajándéko-
kat, a ceruzákat. Most ôk voltak a 
nézôk, akiknek az ünneplés szólt, 
a sok-sok egész évben nyújtott fel-
lépésüket követôen.

Ez a kis kedves búcsú elôzte meg 
a másnapi, Faluházban megtartott 
óvodai évzárót. Mindkét csoport 
saját egyéni arculatát mutatva ün-
nepelt a színpadon, ezután pedig 
büszkén ballagtak a kis batyukkal 
a vállukon, önfeledten falatoztak 
a nekik készített tortákból, cseme-
gékbôl.

Ezután elkezdôdött a nyári élet 
az óvodában, melynek egyik prog-
ramja hagyományaink szerint a 
nagycsoportosok számára az úszás, 
vízhez szoktatás. Ezúton is nagyon 
köszönjük az Algyôi Borbála Für-
dônek ezt a lehetôséget.

Végül következett a várva várt 
kirándulás Csongrádra, a Bokros-ta-
nyára, a „Vadnyugat városába”, ahol 
sokféle tevékenység várta ôket: pél-
dául patkódobás, labirintus, hordó-
lovaglás, aranymosás, lovaskocsiká-
zás. A nap végén a házigazdák vidám 
mûsorral búcsúztak el a gyerekektôl.

Reméljük, ballagó batyujukba 
– a szerencsét hozó kis ajándékok 
mellé – bekerül ez a sok felejthe-
tetlen élmény is.

Sok sikert, minden jót kívánunk 
nektek, nagycsoportosaink elkö-
vetkezô iskolai életetekben!

Eszter néni, Erika néni, Kati 
néni, Kitti néni

Véget ért az Európai Iskolák egy Élhetô Bolygóért 
(ESFALP) címû nemzetközi projekt

A közös, határokon átívelô pro-
jektben 11 európai ország iskolái 
vesznek részt. A programot az 
ERSTE Alapítvány és a WWF hívta 
életre. 

A 2012 októberében egy egy-
hetes tanár-diák akadémiával kez-
dôdô program elsô állomása 
Ausztriában zaj-
lott. Számos elô-
adáson és szabad-
téri foglalkozáson 
vettünk részt, me-
lyek a környezet-
védelem olyan té-
máit járták körbe, 
mint például az 
ökológiai lábnyom 
vagy a folyók tisz-
tasága. Május vé-
géig volt lehetôségünk arra, hogy 
az általunk választott témát ki-
dolgozzuk. Az ökológiai lábnyom 
számítását nagy érdeklôdés övez-
te, szívesen dolgoztak diákjaink 
az általuk választott téma kibon-
tásán. Többek között számításokat 
végeztek, figyelemfelhívó plaká-
tokat terveztek, majd javaslatokat 

tettek a lábnyom gyerekek által is 
megvalósítható csökkentésére. 

A projekt záróeseményét egy 
csodálatos környezetben lévô nem-
zeti park területén tartották Ro-
mániában június 4-tôl 8-ig. Erre 
az eseményre Horváth Laura 6. 
osztályos tanuló kísért el, aki az 

ügy igazi kis akti-
vistájává vált. Leg-
fiatalabb résztve-
vôként angolul 
megtartott beszá-
molója nagy tet-
szést és sikert ara-
tott. E pár nap 
alatt lehetôségünk 
volt tapasztalatcse-
rére, a magyar és 
a külföldi partne-

rekkel való barátság elmélyítésére. 
Büszkék vagyunk arra, hogy is-

kolánk tagja lehet az ESFALP- is-
kolák csoportjának. Nagyon örü-
lünk, hogy részesei lehettünk 
ennek a programnak, mely rend-
kívül fontos szerepet tölt be a nem-
zetközi oktatási projektek között.

Ficsorné Réti Emese projektvezetô
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Algyôi lovassikerek
Az elmúlt hónap teljesítménye 
alapján ismételten sok szép ered-
ménnyel büszkélkedhetnek az al-
gyôi lovasok! Jó látni, hogy a sok 
munka mindig meghozza a gyü-
mölcsét! 

Zajzon András eredményei Con-
raddal: május 31-június 2. Lipica/
Szlovénia CSI**-W két helyezés, 
vagyis 6. és 10. hely; június 20–22. 
Országos Minôsítô Budapest +GP 
pénteken: A2**kat. 3. hely; szom-
baton: A3*kat. 7. hely.

Turdéli Andrea, Marincus Nikolett 
és Nagy Anna az Algyôi Sportkör 
csapataként 3. helyezést ért el a 

Balástyai Búcsú kupa C/1 Arany-
patkó csapatverseny számában. 
Nagy Anna 6. helyezéstért el a B1a 
kezdô lovas kategóriában Huszár-
ral. Ugyan itt Marincus Nikolett és 
Dorka 4. helyezést ért el B1c nyitott 
kategóriában.

Június 8-án a Mezôhegyesi 
Mén-Kanca és Országos Minôsítô 
B1/c nyitott kategóriájában Turdé-
li Andrea 3. helyezést ért el Mend-a- 
Car Ronaldó nevû lovával.

Még több eredmény, kép és 
videó elérhetô interneten a https://
www.facebook.com/AlgyoLovarda 
címen.

A 2012–13-as bajnoki év összegzése
Az Algyô SK U-19 csapata a baj-
nokság végén a hatodik helyen 
végzett, ami megfelelô teljesít-
mény. Annak tükrében fôleg ér-
tékes a helyezésük, hogy Hadár 
Attila edzônek teljesen új csapatot 
kellett építeni. A tavalyi ifibôl 
ugyanis 9 játékos öregedett ki, a 
helyükre lépett fiatal algyôi  játé-
kosok megállták a helyüket., Cél-

juk az idei esztendôben, hogy fej-
lôdjenek a játék összes elemében 
ahhoz, hogy még jobb teljesít-
ményt tudjanak nyújtani.

Az Algyô SK két felnôtt csapata 
parádés esztendôt tudhat maga 
mögött. A tavaly nyári személyi és 
szemléletbeli változtatás meghoz-
ta a gyümölcsét a megye III-as 
csapatnál. Az ifibôl kiöregedett 
játékosok zömét itt tartottuk, és 
kiegészítettük a már tôsgyökeres 
algyôi rutinos játékosokkal, hoz-

zájuk adva egy fiatal ambiciózus 
edzôt – Balogh Norbert – a bajnok-
ságot végig vezetve nagyszerû si-
kert arattak. A magasabb osztályt 
azonban nem vállalja az egyesüle-
tünk az ô esetükben sem, jövôre 
is a megye III-ban indul a csapat, 
valószínûleg másik csoportban, és 
remélhetôleg ugyanilyen sikerrel.

Megye I-es csapatunk a második 

helyen végzett, amely a tavalyi 
negyedik helyhez képest minden-
képpen elôrelépés, és dicséretes 
teljesítmény. Persze sokan kicsit 
csalódottak, mert mi voltunk az 
ôszi elsôk, és egész tavasszal mi 
vezettük a tabellát, csak a végén 
engedtük át. Néhány fontos infor-
mációt szeretnék elmondani az 
algyôi szurkolóknak, illetve az ol-
vasóknak: a téli felkészülés elôtt a 
csapatunk fô támogatójának, az 
önkormányzatnak a képviselôje 

egyértelmûen a tudomásunkra jut-
tatta, hogy a magasabb osztály 
anyagi vonzatait nem tudja a szá-
munkra biztosítani, maradjunk 
ebben az osztályban. Miután ki-
derült, hogy az elsô helyezettnek 
kivel kell az osztályozót lejátszani 
– Cigánd, vagy Tiszaújváros, vagy 
Létavértes – kialakult a végleges 
álláspont. Szakmailag szinte 

semmi esélyünk nem lett volna a 
két mérkôzésen kiharcolni a to-
vábbjutást, illetve az önkormány-
zat is jelezte, hogy nem tudná fi-
nanszírozni az NB III-as szereplést, 
továbbá nem akartunk a hosszú 
utazásra több százezer forintot fe-
leslegesen elkölteni – mindezért 
nem vállaltuk az osztályozó mér-
kôzésen való szereplést. Így hát 
maradt számunkra a második hely, 
ami nagyszerû teljesítmény a csa-
pattól. A következô szezon jóval 

erôsebb lesz a magasabb osztályból 
jövô csapatok miatt. Ennek elle-
nére szeretnénk most is a meg-
határozó csapatok közé tartozni, 
és sikerekkel szeretnénk megaján-
dékozni az algyôi szurkolókat, 
akiknek újra köszönjük, hogy még 
vidékre is elkísérnek bennünket.    

*

Örömhír a Sportkör háza tájáról, 
hogy az utánpótlás létszáma 1 év 
alatt megduplázódott, így már 120 
fiatal kergeti a bôrt az egyesület 
keretein belül.

Ennek tükrében a 2012–13-as 
bajnoki évben is közremûködtek 
az algyôi fiatalok a Bozsik Prog-
ramban. Mind a három korosz-
tályban (U7, U9, U11) eredmé-
nyesen szerepeltek, ráadásul két 
korosztályban (U7, U9) már két 
csapatot is tudtunk versenyeztetni.

Az U12-es csapat Csongrád me-
gyei bajnokság déli csoportjában 
indult, ahol a 4. helyen végzett. 
Ennek a csapatnak ez volt az elsô 
éve nagypályán, de így is szépen 
helytálltak és csak alig maradtak 
le a dobogó legalsó fokáról. Az 
újonnan megépült mûfüves pálya 
és edzéseik számának megduplá-
zása is hozzájárult a fejlôdésükhöz.

*

Itt szeretnénk megköszönni az 
iskola és a szülôk egész éves támo-
gatását, amivel hozzájárultak a 
gyermekek sportolásához és a si-
kereikhez.

Edzôk: Balogh Norbert, Makra 
Zsolt.

Takács Zoltán,Makra Zsolt
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Úszók közti „gyevi zsongás” 
2013. május 31-én nyolcadik al-
kalommal rendezték meg a Gyevi 
Zsongás úszóversenyt az algyôi 
Borbála Fürdôben. A versenyre 
idén már Békés megyébôl is ér-
keztek úszók. A versenyen Oros-
háza, Makó, Domaszék, Röszke és 
Algyô gyerekei vettek részt.

Az Algyôi csapat az Algyôi Ált-
lános Iskola tanulóiból és az Algyôi 
Úszó Közhasznú Egyesület úszói-
ból állt. Az algyôi úszók sikeresen 
szerepeltek. 
Eredmények: 
20 MÉTER LEÁNy MELL
1. korcsoport: 4. Tóth-Kása Sára, 

5. Szutor Adél, 7. Karasz Luca, 9. 
Ács Zsófia, 10. Csiszér Réka, 11. 
Mazurák Ivett, 12. Bíbor Mirtil, 
13. Ördögh Flóra, 14. Balogh Lili, 
15. Ördögh Boglárka, 19. Üveges 
Gabriella, 20. Szabó Napsugár, 
21. Vidács Viktória, 24. Urbán 
Dorottya, 25. Farkas Maja. 

2. korcsoport: 1. Szalontai Regina, 
2. Síkhegyi Luca, 4. Balázs Anna, 
6. Péter Fanni, 7. Juhász Enikô, 
8. Rózsa Viktória, 9. Igaz Nikolett, 
10. Kiss Fanni, 12. Varga Enikô, 
13. Kovács Angelika.

20 M FIÚ MELL
1. korcsoport: 3. Bogdán Bence, 5. 

Tornyi Barna, 6. Zahuczky Dávid, 
7. Farkas Ádám, 10. Vincze Zalán, 
11. Kertész Mihály12. Szénási Kris-
tóf, 14. Borbás Bálint.

2. korcsoport: 1. Karasz Bence, 2. 
Vincze Zsombor, 3. Tóth-Kása Bence, 
8. Pap Csaba, 11. Igaz Roland. 

40 MÉTER LEÁNy MELL
3. korcsoport: 3. Greksa Kinga, 4. 

Gábor Zsófia, 5. Bodó Annabella, 
6. Túri Alíz; 4. korcsoport: 1. Por-
törô Dorina, 2. Szaniszló V. Erzsé-
bet, 4. Németh Éva. 

40 MÉTERES FIÚ MELL
3. korcsoport: 1. Rózsa Alex, 2. 

Bodó János, 3. Demecs Bálint, 5. 
Pap Dániel, 6. Csarnai Martin, 7. 

Bíbor Martin, 8. Tóth Marell, 9. 
Bús Tamás, 10. Kovács Mihály, 
13. Belovai Krisztián.

4. korcsoport: 1. Kiss Róbert.
20 MÉTERES HÁTÚSZÁS
1. korcsoport: Tóth-Kása Sára, 3. 

Mazurák Ivett, 5. Szutor Adél, 8. 
Ördögh Flóra, 9. Füzesy Vanda, 
10. Csiszér Réka, 11. Szabó Nap-
sugár, 14. Üveges Gabriella, 15. 
Ács Zsófia, 17. Ördögh Boglárka, 
18. Bíbor Mirtil, 19. Farkas Maja, 
20. Karasz Luca. 

2. korcsoport: 1. Szalontai Regina, 
2. Síkhegyi Luca, 3. Péter Fanni, 
4. Kiss Fanni, 5. Kovács Angelika, 
7. Rózsa Viktória, 9. Szabó Sára.

1. korcsoport fiú: 1. Forgó Dániel, 
5. Bogdán Bence, 6. Farkas Ádám, 
7. Tornyi Barna, 10. Szénási Kris-
tóf, 13. Zahuczky Dávid.

2. korcsoport fiú: 1. Demecs Bo-
tond, 3. Karasz Bence, 4. Vincze 
Zsombor, 6. Tóth-Kása Bence. 

40 MÉTERES HÁTÚSZÁS
4. korcsoport: 1. Portörô Dorina, 

2. Szaniszló V. Erzsébet.
3. korcsoport fiú: 1. Bodó János, 2. 

Bíbor Martin, 3. Rózsa Alex, 5. 

Tóth Marell, 6. Csarnai Martin, 8. 
Kovács Mihály, 9. Belovai Koppány.

4. korcsoport: 1. Kiss Róbert, 4. 
Sebôk Ramón. 

20 MÉTERES GyORSÚSZÁS
1. korcsoport: 3. Tóth-Kása Sára, 

7. Szutor Adél, 8. Karasz Luca, 10. 
Csiszér Réka, 11. Ács Zsófia, 13. 
Bíbor Mirtil, 16. Szabó Napsugár, 
17. Üveges Gabriella. 

2. korcsoport: 1. Síkhegyi Luca, 2. 
Szalontai Regina, 5. Kiss Fanni, 
6. Rózsa Viktória, 9. Juhász Enikô.

1. korcsoport fiú: 3. Forgó Dániel, 
4. Tornyi Barna, 6. Farkas Ádám, 
8. Bogdán Bence, 12. Zahuczky 
Dávid, 13. Szénási Kristóf.

2. korcsoport fiú: 1. Demecs Bo-
tond, 2. Karasz Bence, 5. Vincze 
Zsombor, 6. Tóth-Kása Bence.

40 M GyORSÚSZÁS
3. korcsoport: 1. Jaksa Vivien, 3. 

Greksa Kinga, 4. Nagy Natália, 5. 
Gábor Zsófia.

4. korcsoport: 1. Portörô Dorina, 
2. Szaniszló V. Erzsébet.

3. korcsoport fiú: 1. Rózsa Alex, 2. 
Demecs Bálint, 3. Bodó János, 6. 
Csarnai Martin, 7. Bíbor Martin, 

8. Gyömbér Mihály, 10. Belovai 
Koppány, 11. Kovács Mihály.

4. korcsoport fiú: 1. Kiss Róbert, 
5. Sebôk Ramón.

4x20 M LEÁNy MELLVÁLTó
1. korcsoport: 2. Algyô1 (Szutor,-

Bíbor, Karasz, Ács).
2. korcsoport: 1. Algyô2 (Szalona-

ti, Rózsa, Péte, Síkhegyi).
4x2 0M FIÚ MELLVÁLTó
1. korcsoport: 2. Algyô1 (Bogdán, 

Tornyi, Forgó, Farkas). 
2. korcsoport: 1. Algyô2 (Demecs, 

Tóth-K, Igaz, Vincze).
4x40M LEÁNy MELLVÁLTó 
3. korcsoport: 1. Algyô3 (Jaksa, 

Vidács, Greksa, Nagy).
4. korcsoport: 1. Algyô4 (Szaniszló, 

Németh, Kecskeméti, Portörô).
4x40M FIÚ MELLVÁLTó
3. korcsoport: 1. Algyô3 (Bíbor, 

Csarnai, Bodó, Rózsa).
4. korcsoport: 1. Algyô4 (Kovács, 

Kiss, Sebôk, Kiss).
Felkészítôk: Varga Ágnes, Ficsor 

Barna, Retkes Zsolt, Zsura Brigitta, 
Zsura Brigitta, Magosi Krisztina.

Magosi Krisztina

Gyevi zsongás tavaszi fordulói
A hagyományoknak megfelelôen 
több település labdarúgói mérték 
össze tudásukat Algyôn az új mû-
füves pályán. A májusi Gyevi Zson-
gás Labdarúgó Tornára Röszkérôl, 
Ásotthalomról, Rókus-Szegedrôl, 
RTE – Szegedrôl, Tiszaszigetrôl, 
Algyôrôl érkeztek gyerekek a 
2000–2001-es korosztályból. 

Izgalmas meccseket láthattak a 
kilátogatók. 
A végeredmény: 

1. Röszke, 
2. Algyô, 
3. Ásotthalom, 
4. Tiszasziget, 
5. Rókus, 
6. RTE. 

A legjobb kapus: 
Kocsispéter Alex (Ásotthalom).

A legjobb góllövô: 
Bíró Dániel (Röszke). 

A legjobb játékos: 
Rigó Gergô. 

A különdíjas algyôi játékos: 
Belovai Krisztián. 

*

Az algyôi csapat tagjai:
 Belovai Krisztián, Szalontai Bo-
tond, Bús Tamás, Pap Dániel, Mol-
nár Gergô, Rózsa Alex, Szekeres 
Márton, Pap Máté, Demecs Botond, 
Tóth Norbert, Pajkó Gergô, Belovai 
László.

Edzô: Makra Zsolt
*
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Tisztújítás
A Fidesz Algyôi szervezete június 
17-én megtartotta tisztújító köz-
gyûlését, melyen részt vett Szél 
István, Lázár János választókerüle-
ti elnök megbízottjaként.

A szervezet dr. Gonda Jánost vá-
lasztotta meg két évre algyôi helyi 
szervezet elnökének, s továbbra is 
biztosította ôt támogatásáról, egy-
ben a szeptemberi Fidesz kong-
resszuson, küldöttként, dr. Gonda 
János képviseli az algyôi szerveze-
tet. Helyettese Pongrácz Tamás lett.

Az elnök tervei között szerepel, 
hogy mind a megyei közgyûlés hí-
reirôl, mind az Algyôt érintô kér-
désekben az eddigieknél többször 
számol be a közvéleménynek, illet-
ve ôsszel újabb lakossági fórumot 
szervez a választókerület elnökével 
együtt. Egyben köszöni azon algyôi 
polgárok együttmûködését, akik 
aláírásukkal támogatták a kormány 
rezsicsökkentô törekvéseinek meg-
valósítását: június végéig közel 800 
aláírás érkezett be Algyôrôl.

Algyôi kajakosok a dobogókon

Idén nagyon sikeres áprilist és 
májust hagytak maguk mögött az 
algyôi kajakosok. A 2013. április 
28-án Bécsben rendezett Auszria 
Maraton Kajakbajnokságon állt 
rajhoz az Algyôi Sportkör sporto-
lója, Kopasz Bálint (képünkön). Az 
osztrák, német, szlovák és magyar 
versenyzôk 120 fôs mezônye, fel-
nôttek, ifik és serdülôk egyszerre 
indultak a rajtpisztoly hangjára. 
A serdülô korcsoportban 12 kilo-
méteres távon 1. helyezést ért el 
Kopasz Bálint.

Május 18–19. között, a Gyôrben 
megrendezett Maraton Országos 
Bajnokságon az ifi mezônyben 21 
kilométeren a 2. helyet szerezte 
meg, majd másnap a saját kor-
osztályában, a serdülôk között, a 

15 kilométeres távon szintén 2. 
helyezett lett kajak egyesben. Ko-
pasz Bálintnak ez a bravúros tel-
jesítménye méltán kivívta a szakma 
elismerését is.

*

10 kilométeres távon Demeter Irén 
Masters kategóriában szintén 1. 
helyezett lett. 

*

Június 1-jén a Velencei tavon ren-
dezett Országos Diákolimpián 
2000 méteres távon, egyéniben, 
81 induló közül 3. helyezett lett

Kopasz Bálint. 
*

A kemény felkészülés után, a rövid 
távú versenyeken is hasonló sike-
rekben reménykednek az algyôi 
kajakosok.

50 éves osztálytalálkozó
Az 1963-ban végzett VIII. B osztály 
2013. június 1-jén tartotta az 50 
éves osztálytalálkozóját. Rendha-
gyó osztályfônöki órán vehettünk 
részt az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskolában, osztályfônökünk, 
Paskuj Ivánné vezetésével. Jelen 
voltak egykori tanáraink közül dr. 
Berecki Tiborné és Kovács Antal. Kö-

szönjük nekik, hogy részt vettek 
az osztálytalálkozón! 

Köszönjük az iskola vezetésének 
és a tantestületnek, hogy megte-
kinthettük a csodálatosan szép új 
iskolát!

Köszönjük Vámos Zoltán mester-
cukrásznak a finom tortát!

A VIII. B osztály

Negyedik alkalommal is miénk lesz  
az algyôi Fô tér

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztus 24-én (szombat) ismét 
megrendezi az immár hagyomá-
nyossá vált „Miénk a tér” elneve-
zésû IV. térfoglaló kavalkádját 
Algyô Fô terén, a szökôkútnál.

Várja mindazoknak a civil szer-
vezeteknek, magánszemélyeknek, 
csoportoknak, fiataloknak és idô-
seknek a jelentkezését, akik dallal, 
tánccal, zenével, verssel, vagy más 
produkcióval szeretnék megmu-
tatni magukat.

A téren lehetôséget nyújtunk 
kézmûves termékek kiállítására, 
bemutatkozásra, illetve vásárra is.

Szeretnénk hagyományt terem-
teni azzal is, hogy a közönség által 
legjobbnak ítélt produkciót egy, 
az Alkotók Köre által készített al-
kotással díjazzuk.

Valamennyi csoport és egyéni 
fellépô a részvételrôl emlék-aján-
dékot kap.

Részvételi szándékát 2013. au-
gusztus 1-jéig az alábbi elérhetô-
ségeken jelezheti:

Ménesi Lajosné – telefonszám: 
06-30/254-4632; e-mail: mjuszti@
gmail.com illetve: Algyôi Könyvtár 
– telefonszám: 62/517-170; e-ma-
il: bibl@algyo.hu
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Nyári szünet a könyvtárban
Az algyôi könyvtár 2013. augusz-
tus 5-tôl 20-ig ZÁRVA tart. Az 
olvasókat augusztus 21-én, 9 órá-
tól ismét várják a könyvtárosok.

A Könyvtár nyitva tartása: hét-
fôtôl péntekig naponta 9–12; 

13–18 óra között várják az olvasó-
kat. Az intézmény szombaton és 
vasárnap zárva tart.

Elérhetôség: www.algyokultura.
hu, www.bibl@algyo.hu, telefon-
szám: 62/517-170.

Irány a Balaton – a könyvtárosokkal!
Kedves Olvasóink! 
A Könyvtári Felfedezô Tábor ke-
retén belül július 18-án, csütörtö-
kön Siófokra kirándulunk, egész 
napos fürdôzést tervezve az Arany-
parton. Bárkinek van lehetôsége 
csatlakozni hozzánk! Várjuk csa-
ládok, nagyszülôk, iskolások je-
lentkezését! Ami garantált: jó tár-
saság, kellemes utazás klimatizált 
autóbusszal és ragyogó strandidô! 
Az útiköltség körülbelül 3500 fo-

rint (az oda- és visszautazással), az 
ellátás önköltséges.

Indulás: 2013. július 18. 7 óra, 
Algyôi Könyvtártól, érkezés: 
e napon körülbelül 21 órakor az 
Algyôi Könyvtár elé.

Jelentkezni a Könyvtárban lehet 
személyesen, vagy telefonon 
(62/517-170).

Jelentkezési határidô: július 15. 
hétfô, 18 óra.

Könyvtárosok

Elôször rendeztek „könyvtári éjszakát” Algyôn
2013. június 22-én, a Múzeumok 
Éjszakája és a Szent Iván-éj prog-
ramsorozatba bekapcsolódva elô-
ször rendeztünk Könyvtári Éjsza-
kát Algyôn.

Idén két helyszínen is rendez-
vényekkel kedveskedtek az Algyôi 
Faluház és Könyvtár munkatársai 
az érdeklôdôknek: Szent Iván-éji 
programok, misztikus sarok, kéz-
mûves foglalkozás, tûzzsonglôr és 
még sok érdekesség várta a láto-
gatókat a Tájházban. 

A Könyvtárban Magyarné Anná-
val és Belovainé Erikával a gyerekek 
megtanulhatták a jobb agyféltekés 

rajzolást, valamint könyvtárhasz-
nálati és könyvismereti teszteket 
tölthettek ki szüleikkel együtt. A 
helyes válaszokért mindenki jutal-
mat kapott.

A gyerekek nevében ezúton kö-
szönjük a rajzsarok szervezését 
Annának és Erikának! E különle-
ges éjszakán lehetôség volt ingye-
nes internethasználatra, valamint 
kölcsönzésre és beiratkozásra. Ezt 
sokan – a könyvtárosok örömére 
– ki is használtak. Köszönjük a 
Szôke Tisza Nyugdíjas Klubnak a 
finom vacsorát!

Könyvtárosok

Fábián Janka dedikál

Nemrégiben az algyôi könyvtár vendége volt, dedikált is Fábián Janka írónô.

Military tábor Algyôn
A táborozás ideje: 2013. július 29 
– augusztus 2-ig. Helye: Algyôi 
Szabadidôközpont. Étkezés: napi 
ötször, a táborban.

A tábor célja és tematikája: a 
Military tábort olyan fiataloknak 
hoztuk létre, akik érdeklôdnek a 
katonaélet iránt, valamint kíván-
csiak, hogy milyen lehet egy had-
seregben szolgálatot teljesíteni. A 
tábor résztvevôi alapkiképzésen 
vesznek részt, ahol megtanulhatják 
a rendet, fegyelmet, ugyanakkor 
elsajátíthatják a teljes mértékû ön-
állóságot, valamint a tisztelet ki-
mutatását mások irányában. Ez 
alatt az egy hét alatt a táborlakók 
állóképességének és kitartásának 
növelésében is segítünk – úgy fi-
zikailag, mint pszichikailag. 

A tábort hivatásos katonák irá-
nyítják, minden egyes feladat ve-
zényszóra történik, beleértve az 
ébresztôt és a takarodót is. A tábor 
lakóinak minden esetben be kell 
tartaniuk a vezetôk utasításait, fon-
tos a fegyelmezett viselkedés, a 
katonás magatartás! Valamennyi 

feladat elôtt a katonák közölni 
fogják a gyerekekkel a biztonsági 
szabályokat. Minden biztonsági 
rendszabályt szigorúan figyelembe 
kell venni és be kell tartani! 
Ugyanez vonatkozik a napirendre 
is! A táborban a résztvevôk sem-
milyen elektronikus eszközt nem 
használhatnak, a telefonálás is csak 
az utolsó napon lehetséges. Estén-
ként azonban mindig marad idô 
levélírásra, s az elkészült leveleket 
a szervezôk közvetítik a szülôknek. 

Szükséges felszerelések: háló-
zsák, túrabakancs, edzôcipô, ka-
tonai nadrág, váltó pólók (terep-
mintás vagy zöld póló), sapka 
(lehetôleg ez is terepmintás vagy 
zöld legyen), pulóver, szabadidô-
ruha, fehérnemû, zokni, tisztálko-
dó szerek (fogkefe, fogkrém, tus-
fürdô), pizsama, papucs, kulacs, 
zseblámpa, esôkabát, kullancs és 
szúnyog elleni riasztószerek, 
gyógyszerek, hátizsák, fürdônad-
rág, fürdôruha. 

Bôvebb információ, jelentkezés: 
Gyevitur Kft., Algyô, 267-426

Legyen Algyô a Dél-Alföld legolvasottabb települése!
Még lehet jelentkezni az olvasó versenyre

Kedves Algyôiek, fogjunk össze! 
A Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtár olvasásnépszerûsítô 
programsorozatot indított Olvasó 
Dél-Alföld – Olvasás (megye)ha-
tárok nélkül címmel, amely kere-
tében regionális olvasási vetélke-
dôt hirdet meg A Dél-Alföld 
legtöbbet olvasó települése cím-
mel. Az a település lesz a nyertes, 
vagyis a Dél-Alföld legtöbbet ol-
vasó települése, amelynek lakói (1 
lakosra számítva) a legtöbb köny-
vet olvassák el a vetélkedô idô-
tartama alatt.

A vetélkedô idôtartama: 2013. 
február 1 – 2013. július 31.

A játék menete: A könyvtárunk 
kapott egy 200 könyvet tartalma-
zó könyvlistát, ahonnan olvasni-
valót válogathatnak a játék részt-
vevôi. Minden könyvhöz tartozik 
egy 3 kérdésbôl álló egyszerû el-
lenôrzô teszt, melynek kitöltésével 
igazolják a kiválasztott könyvek 
elolvasását. A játékban csak a he-
lyesen kitöltött tesztek vesznek 
részt. A listát úgy állítottuk össze, 

hogy mindenki találjon benne az 
érdeklôdésének megfelelô olvas-
mányt: szerepel benne klasszikus 
és kortárs szépirodalom, roman-
tikus, szórakoztató, történelmi és 
kalandregények, krimi, sci-fi, fan-
tasy és természetesen gyermekek-
nek szánt mûvek is.

A program keretein belül az 
Algyôi Könyvtár versenyt hirdet 
az algyôi családok között is! Az az 
algyôi család, ahol a legtöbb köny-
vet olvassák el Algyôn, nyeremé-
nyekben részesül. Az elsô helyezett 
díja: meglepetés! A második he-
lyezett család fürdôbelépôt nyer a 
Borbála Fürdôbe! A harmadik he-
lyezett család könyvjutalmat kap! 

Mindenkinek, aki részt vesz a 
programban, apró ajándékkal 
kedveskedünk!

A részletekkel és az elolvasandó 
könyvek listájával kapcsolatban 
érdeklôdni lehet a Könyvtárban, 
melynek telefonszáma: 62/ 517-
170, e-mail: bibl@algyo.hu.

Hajrá Algyô!
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Harc a Rák ellen – rózsaszínben, kerékpárral

Folytatás az 1. oldalról!

2013. június 29-én az algyôi Sza-
badidôközpontban a jelképként 
használt, rózsaszínbe öltöztetett 
„PSZH” harci jármû várta a kerék-
pározni vágyókat. A programon 
résztvevôk is rózsaszínû az Eddy 
Design által ajándékba tervezett 
emblémával ellátott pólóban ke-
rékpározhattak. A rendezvényt dr. 
Kahán Zsuzsanna egyetemi tanár 
onkológus nyitotta meg, ezt köve-
tôen Herczeg József polgármester 
úr köszöntötte a vendégeket. 

Koromné Sinkó Erika ZUMBA 
bemutatójával elkezdôdött a be-
melegítés. Útravalóul mindenki 

kapott egy csomagot, melyben a 
Coop Szeged Zrt. által ajándéko-
zott 1,5 literes ásványvíz, a Gye-
vi-Tour Kft. által ajándékba adott 
banán, és a Gyevi Patika jóvoltából 
kapott szôlôcukor biztosította az 
energia utánpótlását. 

A táv teljesítése után meglepetés 
várta a résztvevôket: a Sport & Life 
Makó László úr által felajánlott, 
tartalmas és gazdagon díszített 
finom szendvicsek elfogyasztása 
után Vámos Zoltán cukrászmester 
csodálatosan feldíszített ajándék 
tortája tette édessé és emlékeze-
tessé e napot. A csomagok a 
POLIP Kft. által adományozott 
reklámtáskákba kerültek. 

A rendezvény biztonságát az 
Algyôi Faluvédô Polgárôr szerve-
zet tagjai felügyelték, a baleset-
mentes közlekedést a Szegedi 
Rendôrkapitányság vezetôje, dr. 
Zélity László ezredes úr által meg-
bízott Horváth Zoltán rendôr fô-
törzsôrmester biztosította. Köszön-
jük a Faluház vezetôjének, Bene 
Zoltánnak a reklám és média szer-
vezését, így például a Tiszapart 
TV jelenlétét, továbbá Olajos Gyu-
rinak a hangosítást, a Gyeviép Non 
Profit Kft. kollektívájának a terep-

rendezést, a Gyevi Tour Kft.-nek 
a rendezvény lebonyolításához 
szükséges hely biztosítását, a 
Garbo Kt.-nek a pólók kedvezmé-
nyes nyomtatását. 

A program életre szóló lenyo-
matait készítette: Tóth Ilona fény-
képész, köszönet érte. Hálával 
tartozom a Nôegylet tagjainak, 
családomnak, valamint mindazok-
nak, akik a program sikeréhez 
hozzájárultak. 

Kovácsné Budai Éva,  
a Nôegylet Elnöke

Segítség a Duna mentén
A Csongrád Megyei Közgyûlés 
képviselôi és a Csongrád Megyei 
Önkormányzat Hivatalának dol-
gozói is részt vettek a dunai árvíz 
elleni védekezésben a Bács-Kiskun 
megyei településen, Baján: június 
12-én a Petôfi-szigetnél töltötték 
a homokzsákokat. A Csongrád 
Megyei Közgyûlés emellett elôzô 
ülésén döntött arról, hogy egy-
millió forinttal segíti a Dunán le-

vonuló rekordárvízzel szembeni 
védekezést és helyreállítási mun-
kálatokat. A sakk sport és a fiatalok sakk-oktatásának támogatása  

a Magyarország-Szerbia határtérségben (ProChess)
A Maróczy Géza Sportegyesület és a Zentai Sakk Klub az Európai Unió és 
Magyarország finanszírozásával megvalósuló Magyarország-Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében támogatást nyert el, 
így a két egyesületnek a következô több mint egy év során lehetôsége 
nyílik arra, hogy a sakk sportot népszerûsítô közös programokat szervezzen 
Szeged és Zenta településeken. 

A pályázati támogatás hozzájárul az egyesületek eredményes mûködésé-
hez és számos tervbe vett tevékenység megvalósításához:
•   Sakk-oktatás szervezése általános iskolás fiatalok számára (5–5 álta-

lános iskola a határ két oldalán)
•   Sakk oktatás szervezése haladó  fiatal sakkozók számára nemzetközi 

sakkmester közremûködésével
•   Sakk táborok megvalósítása magyarországi és szerbiai fiatalok részvé-

telével, erôsítve a határon átnyúló kapcsolatokat, sportbarátságokat
•   Az egyesületeink számára szintén nagy segítség, hogy több felszerelést 

is be tudunk szerezni, amelyek hozzájárulnak sakk-oktatás technikai 
színvonalának erôsítéséhez.

A projekt azonosító száma: HUSRB/1203/222/065
Projekt idôtartama: 2013. március 1. – 2014. augusztus 31.

Jelentkezni az Algyôi fehér Ignác Általános Iskolában  
2013. szeptemberétôl induló sakk-oktatásra az alábbi  

elérhetôségen lehet: Kopasz Róbert, 20/999-5109, kopaszr@gmail.com. 
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Üléseztek a képviselôk – több mint húsz téma a terítéken
Jó az algyôi víz minôsége

Folytatás 3. oldalról!

Mindezek alapján Algyô Nagyköz-
ség Önkormányzati Képviselô-tes-
tülete elfogadta a Szegedi Vízmû 
Zrt. 2012. évi koncessziós díj elszá-
molása és pénzügyi, mûszaki tájé-
koztatója címû beszámolót. 

A Szeged-Algyô Ivóvízminô-
ség-javító Önkormányzati Társulás 
számára idén és jövôre összesen 
több mint 20 millió forint támo-
gatást biztosít a helyi képviselô-tes-
tület döntése. A 2011-ben indult 
és 2015. áprilisában záruló, rész-
ben az Európai Unió által is támo-
gatott projekt a már üzemelô vízi-
közmûvek értéknövelô felújításával, 
rekonstrukciójával és bôvítésével, 
a meglévô eszközrendszerrel nyúj-
tott közszolgáltatás minôségének 
a javítását kívánja elérni.

Középpontban az ovi
Pályázatot írt ki a Szivárvány óvoda 
intézményvezetôi álláshelyére az 
algyôi önkormányzat Képviselô-tes-
tülete. Az egyetlen pályázó, Ozsváth 
Lászlóné vezetôi elképzeléseit is 
megvitatta a testület. Majd egyhan-
gú szavazással Ozsváth Lászlóné 
Valikát további öt évre megválasz-
totta az óvoda vezetôjének.

Szolgáltatások és pályázatok
A kéményseprô-ipari szolgáltatá-
sokról is vitáztak a képviselôk, 
majd az Égéz.Dégáz Zrt. betáplá-
ló vezeték II. ütem vezetékjog lé-
tesítése került terítékre.

A Csongrád Megyei Település-
tisztasági Kft. törzstôke emelésérôl 
elhangzott: a cég lehetôvé kívánja 
tenni, hogy a vele kapcsolatban 
álló 6 önkormányzat fejenként 100 
ezer forint üzletrészt vásárolhas-
son. Az elképzelést az algyôi kép-
viselôk támogatták.

A vidékfejlesztést szolgáló LEA-
DER pályázatok benyújtását is 
megvitatták az algyôi képviselôk. 
A pályázati felhívásra egyrészt a 
szabadidôközpont és a Tisza kö-
zötti útvonal fejlesztése a vízi tu-
rizmus elôsegítése érdekében címû 
elképzelést nyújtják be, amely a 
Szabadidôközpont és a Tisza-par-
tot összekötô út létesítésére vonat-
kozik.A másik pályázat közösségi 

szolgáltatások fejlesztésére lesz 
benyújtva, a rendôrség és a régi 
tornaterem homlokzatfelújítására. 
Ezzel a pályázattal a polgármes-
teri hivatal, a tájház, a szolgáltató-
ház és a könyvtár homlokzatfel-
újítása után, folytatódna ezen 
utcarész egységes településképpé 
történô formálása.

Határoztak a Lovas pálya önt-
ôzô rendszerének végleges, 2 mil-
lió 655 ezer forintos költségveté-
sérôl. 

Az Algyôi Sportkör pályázata 
alapján megvalósítás elôtt álló, hat 
futókörös atlétikai pálya területé-
nek földfeltöltése ugyancsak az 
önkormányzati képviselô-testüle-
ti ülés napirendjére került, de az 
elképzelést nem támogatták.

Módosította az idei költségve-
tési rendeletét, illetve az algyôi 
önkormányzat vagyona feletti ren-
delkezési jog szabályairól szóló 
rendeletét a képviselô-testület.

Együttmûködési megállapodást 
kötött – a jogszabályok elôírásai 
szerint – a polgármesteri hivatal 
és a nagyközség önkormányzata a 
különbözô helyi intézményekkel 
a gazdálkodási, munkaügyi fel-
adatok munkamegosztásának a 
rendjérôl.

A pénzkezelés rendjérôl szóló, 
a 2012 elejétôl idén márciusig tartó 
idôszakot nagyító alá helyezô ellen-
ôrzés kimutatta: mindenben a tör-
vényi elôírásoknak és szabályoknak 
megfelelôen járnak el.

Program az esélyegyenlôségrôl
Elfogadta az algyôi önkormány-
zati képviselô-testület a nagyköz-
ség Helyi Esélyegyenlôségi Prog-
ramját. Ilyen dokumentumot 
minden helyi önkormányzati tes-
tületnek el kell készítenie és el kell 
fogadnia.

A dokumentum bemutatja Al-
gyôt, a település értékeit és kül-
detését. Kiderül: az 5325 lakos 51 
százaléka nô és 49 százaléka férfi. 
Az algyôiek 51 százaléka tartozik 
a legaktívabb, mert 18-59 éves 
korosztályba. Az iskoláskorúak 
száma: 439.

Kedvezôbb az országos átlagnál 
az algyôiek foglalkoztatási helyze-
te: míg a munkanélküliek átlaga 

tavaly 10, addig Algyôn 5,5 száza-
lék. Ellenben a nyilvántartott állás-
keresôk mintegy 25 százaléka ala-
csony iskolai végzettségû.

Ipari jellegû a település, hiszen az 
algyôi munkahelyek 55 százalékát 
az ipar és az építôipar biztosítja. 
Algyôn szegregált lakóterület 
nincs, így ez a probléma nem jel-
lemzi a települést.

Az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés megfelel az városi szint-
nek: 3 háziorvos, 1 fogorvos, 1 jól 
ellátott patika, 1 gyógynövénybolt 
biztosítja a lakosság számára a 
magas szintû orvosi alapellátást. 
A szakorvosi ellátást az egészség-
hetek programjai biztosítják – évi 
két alkalommal külön is.

A fejlesztô és rehabilitációs 
programokhoz a hozzáférés az 
óvodában és az iskolában is bizto-
sított. 

Számos sportolási lehetôség áll 
az algyôiek rendelkezésére – álla-
pítja meg az esélyegyenlôségi do-
kumentum.

Hátrányos megkülönböztetés, 
az egyenlô bánásmód követelmé-
nyének megsértése nem merül föl 
a helyi szolgáltatások nyújtása kap-
csán. Igaz, pozitív diszkrimináció 
a szociális- és egészségügyi ellátó-
rendszer keretein belül nincs.

Algyôn a roma nemzetiségû la-
kosság száma elenyészô, így a prob-
léma nem releváns a településen.

Az önkéntes alapon szervezôdô, 
közös érdeklôdési körû, gondol-
kodású, kultúrájú emberek együtt-
mûködésén alapuló civil szerveze-
tek száma jelentôs Algyôn. Számos 

civil egyesület, alapítvány szerve-
zôdött a kultúra, a sport, az érdek-
védelem, az életkor, a nem, a fo-
gyatékosság alapján. A helyi 
közösség szolidaritása egyik meg-
nyilvánulási formájaként a Magyar 
Vöröskereszt helyi csoportja, és az 
Algyôi Nôegylet is szervez akciókat.

A gyermekekrôl szólva az esély-
egyenlôségi látlelet kiemeli: a ve-
szélyeztetett gyermekek száma: 24.

A nôk helyzetét elemezve kiemel-
hetô: az algyôi munkanélküliek 
között magasabb a nôk aránya. 
Ugyanakkor az anyák munkaválla-
lását segíti, hogy helyben bölcsôde, 
óvoda mûködik. A védônôi szolgá-
lat is támogatást nyújt a családok-
nak. Ugyanakkor a helyi közéletben 
meghatározó a nôk szerepe. 

Az idôsek esélyegyenlôségéhez 
az Egyesített Szociális Intézmény 
szolgáltatásai nyújtanak támoga-
tást. A fogyatékossággal élôk ese-
tében is a családok tehermentesí-
tése, az életvezetési tanácsok 
nyújtása jelenthet támogatást. 

Az algyôi esélyegyenlôségi terv 
hangsúlyozza: a mélyszegénység-
ben élôk számát csökkenteni sze-
retnék. Kiemelt területnek tartják 
a gyermekek esélyegyenlôségének 
megteremtését. A nôk esetében 
pedig az egyenlô bánásmód érvé-
nyesítését. Különös figyelmet for-
dítanak Algyôn a fogyatékkal élôk-
re, segítik integrálódásukat a helyi 
közösségekbe, elôsegítik a köz-
intézmények akadálymentesítését.

Saját, a jövô félévre szóló mun-
katervét is elfogadta a képvise-
lô-testület.

A. H. 
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Pályázati felhívás munkahelyteremtô támogatásra
Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete pályázatot 
hirdet vállalkozások munkahely-
teremtô támogatására. A pályázati 
idôszak 2013. július 1. – augusztus 
31.

A pályázat célja
Algyô Nagyközség közigazga-
tási területén mûködô vállalko-
zások támogatása, a foglalkoz-
tatottság, növelése és az 
álláskeresôk munkához jutásá-
nak megkönnyítése.

A pályázat tárgya
Algyô közigazgatási területén mû-
ködô vállalkozásoknál új álláshe-
lyek létrehozása, melyet algyôi 
állandó lakhellyel – ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel- rendel-
kezô, regisztrált munkanélkülivel 
kell betölteni. Amennyiben a terü-
letileg illetékes munkaügyi központ 
nem tud megfelelô – a benyújtott 
kérelemben elôre meghatározott 
– képesítéssel rendelkezô regiszt-
rált munkanélkülit/álláskeresôt 
kiközvetíteni, a vállalkozás a több-
letlétszámot a nem regisztrált al-
gyôi állandó lakóhellyel rendelke-
zô 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. (kizáróla-
gos munkaviszony alatt olyan mun-
kaviszonyt ért, mely esetén a fog-
lalkoztatott nem rendelkezik 
egyéb, a Munka Törvénykönyv 
hatálya alá tartozó, teljes- vagy 
részmunkaidôsnek minôsülô mun-
kaviszonnyal) Új álláshely létesíté-
sének tekintendô az a foglalkozta-
tási forma is, amikor a kérelmezô 
önmagát kívánja foglalkoztatni 
egyéni, illetôleg társas vállalkozá-
si formában, amennyiben a kérel-
mezô a pályázat kiírásának napja 
után alakult és megfelel a foglal-
koztatottra vonatkozó, a pályázati 
kiírásban meghatározott feltéte-
leknek.

A támogatás módja
Vissza nem térítendô támogatás

A támogatás forrása
Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta mindenkori éves költségvetésé-
ben erre a célra elkülönített ösz-
szeg.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek Algyô 
Nagyközség Önkormányzatának 
közigazgatási területén székhellyel 
vagy telephellyel rendelkezô 
mikro-, kis- és középvállalkozások, 
amennyiben megfelelnek a ren-
deletben foglalt feltételeknek.

– A rendelet alkalmazása során 
a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlôdésük támogatásáról szóló 
2004. évi xxxIV. törvényben fog-
laltak szerint mikro vállalkozásnak 
minôsül az a vállalkozás, amelynek 
az összes foglalkoztatotti létszáma 
10 fônél kevesebb, és éves nettó 
árbevétele vagy mérleg fôösszege 
legfeljebb 2 millió eurónak meg-
felelô forintösszeg.

– Kisvállalkozásnak minôsül az 
a vállalkozás, amelynek összes fog-
lalkoztatotti létszáma 50 fônél ke-
vesebb, 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 

benyújtásakor
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, il-
letve 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 bizottsá-
gi rendelet 1. cikkében meg-
határozott kivételek szerint hasz-
nálná fel. 

(A csekély összegû támogatás nyúj-
tásának feltétele, hogy a kedvez-
ményezett által a csekély összegû 
támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet 3. cikk 1. pontjában meg-
határozott nyilatkozata szerint, 
valamint a jelen pályázat alapján 
igénybevett támogatások összes 
támogatástartalma nem lépi túl a 
csekély összegû támogatásokról 
szóló bizottsági rendeletben meg-
határozott felsô határt.)

A támogatás mértéke
A kis- és középvállalkozások mun-
kahelyteremtô - vissza nem térí-
tendô – támogatásának összege 
létesített új, teljes idejû (8 órás) 
foglalkoztatást biztosító álláshe-
lyenként egyszeri 500 000 Ft, a 
mikro vállalkozások munkahely-
teremtô – vissza nem térítendô – 
támogatásának összege létesített 
új, teljes idejû (8 órás) foglalkoz-
tatást biztosító álláshelyenként 
egyszeri 300 000 Ft.

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 
vállalnia kell, hogy az Algyô 
Nagyközség közigazgatási terü-
letén fekvô székhelyén és/vagy 
telephelyén a kérelemben meg-
határozott számban növelt átla-
gos korrigált statisztikai állomá-
nyi létszámát a kérelem 
benyújtását követôen legalább 
három éven keresztül fenntart-
ja a vállalkozásnál. Az átlagos 
korrigált statisztikai állomány 
alatt a vállalkozás által kizárólag 
Algyô Nagyközség közigazgatá-
si területén létesített székhelyen 
vagy telephelyen, bármely állo-
mánycsoportban, teljes vagy 
részmunkaidôben foglalkozta-
tottaknak, 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

Pályázat benyújtását megelôzô mû-
ködési idôszak havi átlagos korri-
gált statisztikai létszámot kell fi-
gyelembe venni azzal, hogy a havi 
adatokból a számtani átlag szabá-
lyai szerint kialakított kalkulált 
korrigált statisztikai létszám az 
irányadó.

Algyô Nagyközség közigazgatá-
si területén mûködô vállalkozás 
esetében támogatás akkor bizto-
sítható, ha a rendelet hatályba 
lépését követôen ( 2012. 10. 05.)

Folytatás a következô oldalon!



13A l g y õ i  t ü k ö r2 0 1 3 .  j ú l i u s  •  H í r m o n d ó

Pályázati felhívás  
munkahelyteremtô támogatásra

Folytatás az elôzô oldalról!

a)  a kérelmet benyújtó vállalkozás 
vagy jogelôdje székhelyét, illet-
ve telephely megléte esetén 
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 aláírásától 
számított legalább 5 évig Algyô 
Nagyközség közigazgatási terüle-
tén tartja fenn a vállalkozás szék-
helyét/telephelyét.

A támogatás nyújtásának részle-
tes feltételeit, a pályázat elkészíté-
séhez szükséges információkat, 
valamint a kötelezôen kitöltendô, 
a pályázattal együtt benyújtandó 
dokumentumokat a pályázati út-
mutató és mellékletei tartalmazzák.

A pályázat lebonyolítását az 
Önkormányzat megbízása alap-
ján a DMG Oktatási Nonprofit 
Kft. 6721. Szeged, Párizsi körút 
8–12 (Lebonyolító Szervezet) 
látja el.

A pályázati dokumentáció az 
Önkormányzat www.algyo.hu in-
ternetes honlapjáról 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 határ-
ideje: 2013. augusztus 31.

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 iga-
zolási kérelemnek nincs helye.

A benyújtott pályázatokat Algyô 
Önkormányzat Képviselôtestülete 
bírálja el a pályázat lebonyolításá-
val megbízott DMG Oktatási és 
Nonprofit Kft. formai ellenôrzését 
követôen.

Érdeklôdni az alábbi elérhetô-
ségen lehet:

Szarvas Erzsébet 62-554-
250/128 mellék

Bakosné Nagy Éva 62-554-
250/121 mellék

Algyô, 2013. június 30.
Algyô Nagyközség Önkormányzata

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô Napja alkalmából második 
alkalommal hirdeti meg az „Algyô, 
az én falum” címû pályázatát, 
melyben Algyôhöz kapcsolódó al-
kotásokat várunk.

Kategória: irodalmi alkotások 
(vers, próza, mese, visszaemléke-
zés). 10 éves kor felett bárki be-
nevezhet 1 alkotással. A pályázat 
terjedelme maximum 3 gépelt 
oldal lehet. Díjazás: I., II., III. díj 
névre szóló gravírozott toll.

A pályázat 2013. szeptember 
17-ig folyamatosan beküldhetô az 
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi Lajos-
né, 6753 Szeged, Éva u. 14.

Kategória: kézmûves alkotások 
(rajz, festmény, kép, üvegfestés, 
varrás, fafaragás, szövés, fonás, 
kerámia, tûzzománc). Bárki be-
nevezhet 1 alkotással. Az elbírá-
lásnál elônyben részesülnek a ter-
mészetes anyagokból készült 
mûvek.

Díjazás: I. díj 5000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag, II. díj: 
4000 Ft értékû kézmûves ajándék-
csomag, III. díj: 3000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag.

Az eredményhirdetés és a pálya-
munkák kiállítása október elsô 
felében lesz.

GYAKE Tollforgatók Köre

Tûzvédelem a betakarítás elôtt (2.)
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

„A nyári betakarítási munkák – amellett, hogy nagy igénybevételt 
jelentenek a mezôgazdaságban dolgozóknak – igen tûzveszélyes is” 
– írtuk lapunk elôzô számában. Most a tarló és a növényi hulladék 
éghetési szabályait foglaljuk össze.

Magyarországon évtizedek óta vé-
geznek tarlóégetést, amelynek 
egyik oka a monokultúrás termelés. 
Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést 
követô évben is gabona kerül 
ugyanazon táblába, így a növény 
gombabetegségei fokozottabban 
megjelennek. A gombabetegségek 
elleni védekezés jelentôs mennyi-
ségû növényvédôszer alkalmazásá-
val jár. Ennek kiváltására alkalma-
zott olcsóbb módszer a tarlóégetés. 
A levegô védelmérôl szóló 
306/2010. (xII. 23.) kormányren-
delet azonban egyértelmûen tiltja 
a lábon álló növényzet, tarló és 
növénytermesztéssel összefüggés-
ben keletkezett hulladék nyílt téri 
égetését. Ettôl az elôírástól azonban 
jogszabály eltérôen is rendelkezhet. 
A kormányrendelet megsértése ese-
tén a tarlóégetés környezetvédelmi 
bírsággal sújtható.

Amennyiben jogszabály lehetô-
ség ad a tarló égetésére, az alkalom-
szerû tûzveszélyes tevékenységnek 
minôsül és legalább 24 órával az 
égetés elôtt a katasztrófavédelmi 
kirendeltségen írásban be kell je-
lenteni, továbbá az alábbi szabályo-
kat be kell tartani. A tarlót egyidô-
ben minden oldalról meggyújtani 
tilos, biztosítani kell ugyanis a vad 
elmenekülési lehetôségét. Csak tar-
lómaradványt lehet égetni, szalmát 
erre felhasználni tilos. Legalább 
három méter széles, de facsoportok, 
erdôk mellett már hatméteres védô-
szántást kell alkalmazni. Lábon álló 
gabonatábla mellett még védôszán-

tás alkalmazása esetén is tilos tarlót 
égetni. 30 hektárnál nagyobb terü-
letek égetését szakaszosan kell vég-
rehajtani, az egyes szakaszokat vé-
dôszántással kell egymástól 
elválasztani. Egyszerre csak egy 
szakasz égethetô. Az égetés idején 
a területtôl függetlenül legalább egy 
traktort ekével a helyszínen készen-
létben kell tartani. A tûz ôrizetlenül 
nem hagyható, illetve ha már nincs 
rá szükség, azt el kell oltani. Az 
égetés után a területet át kell vizs-
gálni, és az izzó, parázsló részeket 
el kell oltani.

A tarlóégetések során a tûzvé-
delmi hatóság ellenôrzi, hogy 
megtörtént-e az elôzetes bejelen-
tés. Az elôírások megsértése esetén 
a terület tulajdonosa, illetve az 
égetést végzô ellen eljárás kezde-
ményezhetô.

A fenti szabályok azért vannak, 
hogy meggondolatlanság, felelôt-
lenség miatt ne vesszen kárba az 
egész éves mezôgazdasági munka, 
a termés.

További információ: http://www.
katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=tuzvedelem_gyik_va-
lasz&gyik_id=181

A 28/2011. (Ix. 6.) BM rende-
lettel hatályba lépett ORSZÁGOS 
TÛZVÉDELMI SZABÁLyZAT

Ördög István tû. alezredes, 
a Csongrád Megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság

Szegedi Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség vezetôje

Az AKTV Kft. kábeltévé elôfizetôi  
továbbra is használhatják  
a régi tévékészüléküket

Mint arról már Olvasóink is bizo-
nyára értesültek, 2013 ôszén meg-
szûnik a hagyományos földfelszíni 
analóg televíziós sugárzás Magyar-
országon, és helyébe a korszerûbb, 
jobb vételi minôséget adó és több 

csatorna vételére alkalmas digitá-
lis mûsorszórás lép. A fejlesztés 
leginkább azokat a tévénézôket 
érinti, akik eddig hagyományos 
antennával fogták a földfelszíni 
analóg mûsorokat.
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„REKVIEM” 
TEMETKEZÉS 

AZ AlGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönetnyilvánítás 

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

HOMLOKZATI ÉS 
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, 

külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

Érdeklõdni 

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

telefonszámon.

MEZÔGAZDASÁGI 
IDÉNYMUNKÁRA 

NYUGDÍJAS 
SZEMÉLYT KERESEK.

ELÔNY: 
B. kat. jogosítvány, 

traktorvezetôi és mezô-
gazdasági 
gépszerelô 
tapasztalat.

TELEFONSZÁM: 
06-20/591-88-48

OLAJFESTMÉNYEK 
BÁRMILYEN MÉRETBEN 

ELADÓK.


ÉRDEKLÔDNI TELEFONON: 
267-259 

SZEMÉLYESEN:
Téglás u. 20.

Dr. Major József
JOGOSULT 

ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási 

területén rendel:
hétfôtôl péntekig 

7–9, 17–19 óra között.
Cím: 

Algyô, Géza utca 33.

PECSENYE 

KACSÁK ELADÓK

8 hetes tápmentesek 

2,5–3,5 kg

Ára: 480 Ft/kg 

Kopasztás: 200 Ft/db

Érdeklôdni: 62/267-093

Berek u. 22. 

MINDEN 
AMI KÔMÛVES 

MUNKA.
Burkolástól 

a térburkolásig.
Betonozástól 
a vakolásig.

Telefon: 
06-30/760-19-52

ÁCS, FA ÉS 
BÁDOGOS 
MUNKÁK 

A LEGKEDVE-
ZÔBB ÁRAKON!

TELEFON: 
30 /7 60-19-52

Mindennemû üvegezési munkát, 
biztosító felé elszámolható számlával, 

rövid határidôvel vállalok.

Asztalosmunkát, javítást, felújítást, 
képkeretezést rendelje meg Algyôn 

helyben!

Pálföldi Márton
Telefon: 06-30/260-85-87

Cím: 6750 Algyô, Bácska u. 24.

Sz & Gy Kft.
K Ö Z M Û T E R V E Z Ô  I R O D A

gáz • víz • szennyvíz bekötések 

belsô gázellátási tervek

készítése

Cím: 6750 Algyô, Bartók B. u. 53.

Telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62

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.

FELÚJÍTANA, DE NINCS 
RÁ IDEJE SZABADSÁGA?

Vállaljuk, kisebb felújítás, 
burkolás, tisztasági festés, laminá-
lás gipszkartonozás kivitelezését 

DÉLUTÁNONKÉNT HÉTVÉGENKÉNT. 
ELÉRHETÕSÉG: 

+36/70 503-45-43

RÁ IDEJE SZABADSÁGA?
Vállaljuk, kisebb felújítás, 

burkolás, tisztasági festés, laminá-
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• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

„Freya”
Kisállateledel Bolt

ELKÖLTÖZTÜNK!
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy üzletünk új 

helyre költözött!
Cím: Algyô, Kastélykert u. 104. 
(A volt Lecsó Pizzéria helyén, a Makk 7-es és a 

Vasas bolt közötti üzlethelyiség.)
Bôvülô választékkal, kedvezô árakkal 

szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!
Nyitva: h.–p.: 8:30–11:30 • 14:30–16:30

Szombat 8:30– 11:30
hétfô, vasárnap: ZÁRVA

Telefon: 06 70 / 562 64 80

Tisztelt Régi, Új és Leendô Ügyfeleim

Örömmel tájékoztatom Önöket,hogy hamarosan megnyitom 
Generáli képviseleti irodámat a Kastélykert u. 84. szám alatt.

Megnyitásig is forduljanak hozzám bizalommal az alábbi ese-
tekben:

• nyugdíjprogram,
• Gyerekjövô program
• lakásbiztosítás
• kötelezô gépjármû felelôsség biztosítás
• utasbiztosítás
• CASCO
• jogvédelem
• szimba tanulóbiztosítás
• vállalkozói vagyonbiztosítás
• szakmai és általános felelôsségbiztosítás
• életbiztosítás
• mezôgazdasági biztosítás
• társasház biztosítás
• kárbejelentés
• biztosítási tanácsadás régi és új biztosítással kapcsolatban.

Az irodám megnyitásáig az alábbi telefonszámon  
keressenek:

Olaru Florinné Oláh Margit
06 20 / 612-62-65
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A Kovács Antal Alapítvány díjazottjai
A Kovács Antal Alapítvány felesége 
Vitéz Berta emlékére kuratórium 
tagjai a 2012/2013-as tanévben a 
következô diákokat jutalmazták 
versenyeredményeikért:

Németh Bercel 1.a osztályos ta-
nulót a MOZAIK Kiadó levelezôs 
matematika versenyen való sikeres 
szerepléséért; Szutor Adél 2.b osz-
tályos tanulót a „Csak együtt létez-
hetünk” címû megyei természet-
ismereti vetélkedôn csapatban elért 
I. helyezésért; Farkas Dávid 2.b 
osztályos tanulót a SZTE Ságvári 
Endre Gyakorló Általános Iskola 
és az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola „Tisza” elnevezésû regioná-
lis vetélkedôjén csapatban elért II. 
helyezésért, az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola és a SZTE Ságvári 
Endre Gyakorló Általános Iskola 
„paprika” elnevezésû regionális 
vetélkedôjén csapatban elért III. 
helyezésért, a „Kis Fürkész” orszá-
gos, levelezôs természetismereti- és 
természetvédelmi versenyen csa-
patban elért IV. helyezésért; Tóth 
Gergely 3.a osztályos tanulót a Zrí-
nyi Ilona matematika verseny me-
gyei fordulóján elért xVIII. helye-
zéséért; Kiss Virág 3.a osztályos 
tanulót a SZTE Ságvári Endre Gya-
korló Általános Iskola és az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 
„Tisza” elnevezésû regionális ve-
télkedôjén csapatban elért II. he-
lyezésért, az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola és a SZTE Ságvári 

Endre Gyakorló Általános Iskola 
„paprika” elnevezésû regionális 
vetélkedôjén csapatban elért III. 
helyezésért, a „Kis Fürkész” orszá-
gos, levelezôs természetismereti- és 
természetvédelmi versenyen csa-
patban elért IV. helyezésért, a „Ba-
rátunk a természet” xxVI. orszá-
gos, levelezô természetismereti 
játékon csapatban való sikeres sze-
repléséért; Nagy Olga 3.b osztályos 
tanulót a „Csak együtt létezhetünk” 
címû megyei természet ismereti ve-
télkedôn csapatban elért I. helye-
zésért, a Zrínyi Ilona matematika 
verseny megyei fordulóján elért 
xCVI. helyezéséért, Németh Réka 
3.b osztályos tanulót a „Barátunk 
a természet” xxVI. országos, leve-
lezô természetismereti játékon csa-
patban való sikeres szerepléséért, 
a Bonifert Domonkos levelezôs 
matematika versenyen való sikeres 
szerepléséért, a MOZAIK Kiadó 
levelezôs matematika versenyen 
való sikeres szerepléséért; Lantos 
Szabina 4.a osztályos tanulót a 
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Ál-
talános Iskola és az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola „Tisza” el-
nevezésû regionális vetélkedôjén 
csapatban elért II. helyezésért, a 
„Kis Fürkész” országos, levelezôs 
természetismereti- és természet-
védelmi versenyen csapatban elért 
IV. helyezésért, a „Barátunk a ter-
mészet” xxVI. országos, levelezô 
természetismereti játékon csapat-

ban való sikeres szerepléséért; 
Varga Enikô 4.a osztályos tanulót 
a Zrínyi Ilona matematika verseny 
megyei fordulóján elért LxV. he-
lyezéséért; Zakar Zsanett 4.b osz-
tályos tanulót a Zrínyi Ilona mate-
matika verseny megyei fordulóján 
elért xCV. helyezéséért; Kertész 
Tekla 4.b osztályos tanulót a „Csak 
együtt létezhetünk” címû megyei 
természet ismereti vetélkedôn csa-
patban elért I. helyezésért, a Her-
man Ottó országos, levelezôs ter-
mészetismereti versenyen elért II. 
helyezésért, a SZTE Ságvári Endre 
Gyakorló Általános Iskola és az 
Algyôi Fehér Ignác Általános Isko-
la „Tisza” elnevezésû regionális 
vetélkedôjén csapatban elért II. 
helyezésért, az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola és a SZTE Ságvári 
Endre Gyakorló Általános Iskola 
„paprika” elnevezésû regionális 
vetélkedôjén csapatban elért III. 
helyezésért, a „Kis Fürkész” orszá-
gos, levelezôs természetismereti- és 
természetvédelmi versenyen csa-
patban elért IV. helyezésért, a „Ba-
rátunk a természet” xxVI. orszá-
gos, levelezô természetismereti 
játékon csapatban való sikeres sze-
repléséért, a MOZAIK Kiadó leve-
lezôs matematika versenyen való 
sikeres szerepléséért; Szalontai 
Botond 5.a osztályos tanulót a Zrí-
nyi Ilona matematika verseny me-
gyei fordulóján elért LxxxI. he-
lyezéséért; Pál Krisztián 5.b 
osztályos tanulót a Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordu-
lóján elért Lxxx. helyezéséért; 
Kucsera Edina 6. osztályos tanulót 
a kistérségi matematika versenyen 
elért I. helyezéséért, a Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordu-
lóján elért x. helyezéséért; Horváth 
Laura 6. osztályos tanulót a Ti-
sza-tavi Ki Mit Tud? országos, le-
velezô versenyen csapatban való 
sikeres szerepléséért, a „Barátunk 
a természet” xxVI. országos, leve-
lezô természetismereti játékon csa-
patban való sikeres szerepléséért; 
Németh Éva 7.b osztályos tanulót 
a Zrínyi Ilona matematika verseny 
megyei fordulóján elért xLVII. 
helyezéséért, az Orbán Dénes kis-
térségi fizikaversenyen csapatban 
elért III. helyezésért, a Bonifert 
Domonkos levelezôs matematika 
versenyen való sikeres szereplésé-

ért, a Bor Pál kistérségi fizikaver-
senyen csapatban való sikeres sze-
repléséért, a MOZAIK Kiadó 
levelezôs matematika versenyen 
való sikeres szerepléséért; Szilágyi 
Ákos 7.b osztályos tanulót a Heve-
sy György kémiaverseny megyei 
fordulóján való sikeres szereplésé-
ért; Ilia Róbert 8.a osztályos tanu-
lót a Zrínyi Ilona matematika ver-
seny megyei fordulóján elért 
LxxVII. helyezéséért; Bezdán 
Dóra 8.a osztályos tanulót a Heve-
sy György kémiaverseny megyei 
fordulóján való sikeres szereplésé-
ért, a Bor Pál kistérségi fizikaver-
senyen csapatban való sikeres sze-
repléséért, az Orbán Dénes 
kistérségi fizikaversenyen csapat-
ban elért III. helyezésért, a Termé-
szettudományos diákkonferencián 
csapatban elért II. helyezésért; 
Csamangó Krisztián 8.b osztályos 
tanulót a Hevesy György kémia-
verseny megyei fordulóján való 
sikeres szerepléséért, a Bor Pál 
kistérségi fizikaversenyen csapat-
ban való sikeres szerepléséért; Oláh 
Dániel 8.b osztályos tanulót a Ter-
mészettudományos diákkonferen-
cián csapatban elért II. helyezésért; 
Ország-Sugár Ákos 8.b osztályos 
tanulót a Természettudományos 
diákkonferencián csapatban elért 
II. helyezésért, a Hevesy György 
kémiaverseny megyei fordulóján 
való sikeres szerepléséért, a Bor 
Pál kistérségi fizikaversenyen csa-
patban való sikeres szerepléséért.

Az algyôi iskola diákjai egy az 
alapítvány logójával ellátott map-
pát kaptak és a helyezésükért járó 
összegekért könyvutalványokat. Az 
alapítvány tagjai nevében ezúton 
is szeretnénk megköszönni az al-
gyôi iskola pedagógusainak: Iván 
Zsuzsannának, Almásiné Császár 
Piroskának, Kériné Bódi Juditnak, 
Süli Zakar Évának, Torma Tibor-
nénak, Csauth Zsuzsannának, 
Koczka Ágnesnek, Zsoltné Kender 
Tündének, Malustyik Mihályné-
nak, Huszkáné Németh Csillának 
és Némethné Bognár Veronikának 
az egész éves fáradozásukat, a gye-
rekek tehetséggondozását és a ver-
senyekre való felkészítését.

Horváthné Kunstár Andrea a 
„Kovács Antal Alapítvány, 

felesége Vitéz Berta emlékére” 
kuratórium elnöke

Erdei iskola Parádfürdôn
Az algyôi iskola 5.a és 5.b osztályos 
tanulói május 13-tól 17-ig erdei 
iskolában vettek részt Parádfürdôn 
és környékén. 

A kísérô tanárok és a szakmailag 
felkészült programadók sajátos 
tanórákba építve ismertették meg 
a gyermekekkel a Mátra földtani 
jellegzetességeit, növény-és állat-
világát, a hegyvidéki táj minden 
szépségét. 

A népi építészetérôl is híres 
Parád és Parádfürdô palóc kultú-
ráját drámajátékokkal jelenítették 
meg a diákok. A térségben fel-
lelhetô gyógyvíz élettani hatásairól 
elôzetes feladatokkal készültek. 

A gazdag program keretében 
feljutottak a mátrafüredi Kozmá-

ry-kilátóhoz, megtekintették gróf 
Károlyi György uradalmi Cifra is-
tállójában a kocsi múzeumot, túra-
útvonalon vettek részt a vízeséssel 
záródó Ilona-völgyhöz. Kirándulást 
tettek az avarkorban már védelmi 
szerepet betöltô Siroki várhoz, 
meghódították Kékestetô csúcsait. 
Élményt jelentett számukra az íjá-
szat, a patakon való átkelés, a ma-
dárvilág és a vízben élô élôlények 
megfigyelése, az éjszakai vadles. 

A csapatok az utolsó este plaká-
tokat készítettek, és vetélkedôvel 
mérték össze az erdei iskolában 
szerzett tudásukat. 

Ujváriné Lôrincz Tünde  
és Janek Erzsébet  

osztályfônökök
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DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

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

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

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

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

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

DR. MOlNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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

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: 8–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKNÉ DR. KÁlMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Július 15–19-ig 7:30–12:00
Július 22–26-ig 12:30–16:30

Július 29–aug. 02-ig 7:30–12:00
Augusztus 5–09-ig 12:30–16:30
Augusztus 12–16-ig 7:30–12:00

Július 15-tôl július 26-ig szabadság miatt  
Dr. Tóth Mária helyettesít rendelési idôben.

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

DR. BAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig

Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

Július 08 -tól 12-ig 08:00-tól 12:00-ig
Július 15 -tôl 19-ig 12:30-tól 16:30-ig
Július 22 -tôl 26-ig 08:00-tól 12:00-ig

Július 29-tôl aug. 2-ig 12:30-tól 16:30-ig
Augusztus 5-tôl 9-ig 08:00-tól 12:00-ig

Augusztus 12-tôl 16-ig 12:30-tól 16:30-ig

Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

Algyõn, cSAláDi Ház köRüli SegéDMunkáRA keReSek 

MegbízHATó, leinfoRMálHATó,  
Jó fizikuMú féRfi MunkAeRõT!

Elõny: B kategóriás jogosítvány • nem dohányzó
Érdeklõdni és jelentkezni: 16–18 óra között • Tel.: 20 / 591 88 48
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Napforduló ünnep

Június 22-én Napforduló Ünnepet tartottunk a Tájházban és a Könyvtárban. A Szent 
Iván-éj mellett ezúttal Könyvtári éjszakára is vártuk az érdeklôdôket.

Táborok Algyôn
III. Algyôi Zenei Tábor  
július 29. – augusztus 2.

Idén harmadik alkalommal kerül 
megrendezésre az Algyôi Zenei 
Tábor, aminek célja, hogy minél 
szélesebb körben tegyük ismere-
tesé a hangszerek, a zene által 
képviselt világ szépségeit. 

Elsôsorban a fúvós hangszerek 
világába szeretnénk minden ked-
ves érdeklôdôt elkalauzolni, a bil-
lentyûs és húros hangszerek sem 
maradnak ki a sorból.

A tábor a csoportos zenélésre 
alapszik, hiszen hitvallásunk is az, 
hogy mindenki olyan ember a hét-
köznapokban, ahogy a társaival 
együtt tud muzsikálni. 

A délutáni programokra nem 
csak az ifjú muzsikusokat várjuk, 
hanem mindenkit, aki szeretne új 
és érdekes dolgokkal megismer-
kedni.

A tábor oktatói: Pataki Andrea 
– fagott elôadómûvész, állandó 
tagja a Makói Koncert Fúvószene-
karnak és az Algyôi Hagyomány-
ôrzô Citerazenekarnak. Pécsi tanul-
mányai alatt rendszeres kisegítôje 
volt a Pécsi Nemzeti Színház zene-
karának és a Pannon Filharmonikus 
Zenekarnak. Több ízben részt vett 
nemzetközi kurzusokon, többek 
között Bogányi Bence – Nürnberg, 
Herpay Ágnes DLA – Besztercebá-
nya, Papp Zsolt – Szeged, Lakatos 
György – Budapest. 2010-ben tagja 
az Európa Kulturális Fôvárosa Kon-
cert Fúvószenekarának, vezényelt 
Dr. Marosi László.

Papp Miklós – tubamûvész, 
-tanár. A makói Magán Zeneisko-
la mélyrézfúvós tanára. Állandó 
tagja a Makói Koncert Fúvószene-
karnak és állandó kisegítôje a tér-
ség számos együttesének. Szegedi 
tanulmányai alatt számos verseny 
helyezettje. Több ízben résztvevô-
je a Budapesti Rézfúvós Találko-

zónak ahol Oystein Baadsvik nö-
vendéke. 2010-ben tagja az 
Európa Kulturális Fôvárosa Kon-
cert Fúvószenekarának, vezényelt 
Dr. Marosi László.

A tábor programja: 9-tôl 13 
óráig egyéni és csoportos órák, 
15-tôl 16 óráig hangszerbemuta-
tók, 17-tôl 18 óráig hangverseny 
– a belépés díjtalan. Az utolsó 
napon gálahangverseny a tábor-
lakók közremûködésével.

A tábor idôpontja: 2013. 07. 29. 
– 08. 02. Jelentkezési határidô: 
2013. 07. 21.

Jelentkezni az alábbi címeken 
lehet: andreapataki88@gmail.com 
vagy yfb822s@gmail.com

Bôvebb információ: +36/30/545-
81-31 vagy +36/30/304-10-99

A tábor költsége: 5000 Ft/ fô
Helyszín: Algyôi Faluház és 

Könyvtár, 6750 Algyô, Búvár utca 5.
*

Kézmûves gyerektábor  
az Alkotóházban

Július 29. és augusztus 2. között 
a Gyevi Art Egyesület Alkotók 
Körének tagjai adják át tudásu-
kat az érdeklôdô gyerekeknek.

*

Táborok a Borbála Fürdô  
koordinálásában

Július 15–19.: Foci tábor (6–14 
éves korig); 

Július 22–26.: Sportmix tábor 
(6–14 éves korig); 

Július 29–augusztus 2.: Ovis tábor 
(4–6 éves korig);

Július 29–augusztus 2.: Military 
tábor – Rend és fegyelem! 
(a Szabadidôközpontban rende-
zik meg, 12–18 éves kor közöt-
ti fiataloknak).

Augusztus 5–9.: Ovis tábor (4–6 
éves korig). 

Bôvebb információ az 517-520-as 
telefonszámon kérhetô!



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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JÚLIUSI–AUGUSZTUS ELEJI  
RENDEZVÉNYNAPTÁR

Július 8–12. (hétfô-péntek) 
Hétfô-Péntek Tábor II.

Július 10. (szerda) 17 óra 
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Csoportjának taggyûlése a Falu-
házban

Július 15–19. (hétfô-péntek) 
Könyvtári Felfedezô Tábor

Július 19. (péntek) 18 óra  
az ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülése a Faluházban

Július 22. (hétfô) 17 óra 
Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné marika, gondáné Julika)

Július 23. (kedd) 17 óra 
Foltvarrás az Alkotóházban (Izbékiné cseuz gabriella, Foltvarrók Köre)

Július 27. (szombat) 10 óra 
algyôiek és Algyôrôl elszakadtak találkozója a Faluházban az ÖBK szervezé-
sében

Július 27. (szombat) 18 óra 
Anna-napi Búcsú: hangverseny a Szent Anna templomban

Július 28. (vasárnap) 16 óra 
Anna-napi Búcsú: ünnepi mûsor a Szent Anna templom melletti szabadtéri 
színpadon

Július 29.–augusztus 2. (hétfô–péntek) 
III. Algyôi Zenetábor a Faluházban

Július 29.–augusztus 2. (hétfô–péntek) 
Kézmûves gyerektábor az Alkotóházban

Augusztus 3. (szombat) 17 óra 
Tojásmûhely az Alkotóházban (Bereczné Lázár nóra)

Augusztus 5. (hétfô) 10 óra 
Olvasó Délalföld – A Somogyi Könyvtár rendezvényébe kapcsolódik az Algyôi 
Könyvtár. A Délalföld legolvasottabb települését választjuk meg.

Augusztus 5. (hétfô) 17 óra 
Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné marika, gondáné Julika)

Augusztus 6. (kedd) 17 óra 
Foltvarrás az Alkotóházban (Izbékiné cseuz gabriella, Foltvarrók Köre)

VÁSÁRNAPTÁR
váSáRok A civil SzeRvezeTek HázábAn  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Július 12. (péntek) 9–12 óráig vegyes vásár
Július 18. (csütörtök) 9–11 óra 30 percig vegyes vásár
Július 22. (hétfô) 9–12 óráig vegyes vásár
Augusztus 7. (szerda) 9–11 óráig vegyes vásár

*
MinDen HéTen HéTfôn, SzeRDán éS SzoMbATon 7–11 óráig a Faluház 

elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, valamint cipôk, papucsok 
széles választéka!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óráig a Faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, 
ajándéktárgyak vására!

Meghívó
Az Ôsgyeviek Baráti Köre szere-
tettel meghívja tagjait, valamint 
az érdeklôdôket az algyôi búcsú 
elôtti napon tartandó találkozójá-
ra, 2013. július 27-én. Vendégein-
ket mûsorral köszöntjük, majd 
elnöki beszámoló és a polgármes-
ter beszámolója lesz az eltelt egy 

év történéseirôl és a falu fejlôdé-
sérôl. Az ebéd marhapörkölt lesz.

Jelentkezni lehet: Pálföldi Már-
tonné-nál Algyô, Vadvirág u. 26

Telefon: 229-709  vagy  mobilon  
06  20  393 8833. Ebéd igény be-
jelentési napok: július 13–14, 20–21 
Utolsó jelentkezési nap július 21.

Algyôi lovasnapok  
augusztus 17-én és 18-án!
Szombaton díjugratás, este pedig sztárvendég: 

bódi guszti és fekete Szemek.
vasárnap fogathajtás, az esti sztárvendég:  

a Sógorok.


