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ALGYõI HÍRMONDÓ
A függetlenség ünnepe

A tradíciókhoz híven az idén is 
megünnepelte függetlenségének 
1997-es visszaszerzését Algyô. Az 
ünnepségsorozat alkalmából a te-

metôben az Önkormányzat kép-
viselôi és civilek megkoszorúzták a 
világháborúk hôseinek és áldoza-
tainak emlékmûveit, a díszpolgárok 
sírjait, valamint a régi fehér iskola 
falán található Fehér Ignác emlék-
tábláját. A Könyvtárban Éjjel-nappal 
Algyô – Algyôi életképek címmel meg-
nyílt Boldizsár Mária fotókiállítása, 
Herczeg József polgármester és 
Katona Antal ügyvezetô átadták a 
a Gyeviép Nkft. új raktárcsarnokát 
a Kastélykert utcán. 

Délután négy órakor a Faluház 
szolgált helyszínéül az ünnepi tes-
tületi ülésnek, melynek keretében 
Herczeg József polgármester át-
adta a települési kitüntetéseket:

Algyô Nagyközség Képvise-
lô-testülete Almásiné Császár Piros-

ka hölgynek az algyôi iskolában 
hosszú idôn keresztül végzett ok-
tató-nevelô munkában kifejtett 
magas színvonalú tevékenységének 

elismeréseként „ALGYÔ NAGY-
KÖZSÉGÉRT” kitüntetést adomá-
nyozott. Almásiné Császár Piroska 
1982 szeptembere óta tanítja Algyô 
diákjait. 32 évet töltött már el a 
pedagógus pályán, 19 esztendeje 
igazgató-helyettes. A matematika 
és a kémia tantárgyak oktatására 
tette fel az életét, ami nem könnyû 
feladat. Mindent megtesz azért, 
hogy korszerû, változatos, érdek-
lôdésfelkeltô oktatási módszereket 
alkalmazzon. Szívügyének tekinti 
a tehetséggondozást, felzárkózta-
tást, a középiskolára való felkészí-
tést úgy a tanórákon, mint a mun-
kaidôn kívül. Számos diákja jutott 
szaktárgyi versenyekre, többen 
közülük elôkelô helyezéseket értek 
el megyei szinten. 

Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tülete Balasi Marianna hölgynek a 
kézmûvesség és az algyôi alkotók 
körében elért példamutató, oktató 
munkája elismeréseként „ALKO-
TÓI DÍJ” kitüntetést adományozott. 
Balasi Marianna Kisteleken született, 
mûvészeti iskoláit Hódmezôvásár-
helyen végezte, ahol megtanulta a 
porcelánfestés technikáját, kitanulta 
a fazekasmesterséget és elsajátította 
a gipsz nyújtotta alkotás lehetôsé-
geit. Késôbb továbbfejlesztette tudá-
sát az agyagmûvesség terén más-más 
mesteremberek segítségével. Kitûnô 
alkotó, sok algyôi kiállítás rendezô-
je, s mint kiállító, maga is több alka-
lommal szerepelt Algyôn. Nyári 
táborok és kézmûves délutánok el-

engedhetetlen részei az általa veze-
tett kézmûves foglalkozások. A Gyevi 
Art Kulturális Egyesület aktív, nél-
külözhetetlen tagja. Az Algyôi Alko-
tóház munkájában tevékenyen vesz 
részt, a Zsibongó néptáncegyüttes-
ben ugyancsak.

Ezek után a polgármester úr 
négy „ELISMERÔ OKLEVÉL” 

kitüntetést nyújtott át. A kitünte-
tettek: Hegedûs Mihály és Hegedûs-
né Vári Mária, akik a közösségben 
kifejtett hosszú évtizedeken át 
tartó, odaadó munkájukért; Bajusz 
János, aki a település sportéletében 
kifejtett munkája elismeréseként; 
Hajdú Mihály, aki a lakosság és a 
település természeti környezeté-
nek megóvása érdekében kifejtett 
tevékenységéért, valamint Pósa 
Sándorné, aki az algyôi hagyo-
mányôrzésben és közösségépítés-
ben hosszú idôn keresztül kifejtett 
tevékenységének elismeréseként 
vehette át a díjat. 

A kitüntetetteknek az Algyôi 
Hírmondó szerkesztôsége nevében 
ezúton is gratulálunk és további 

sikeres munkálkodást kívánunk!
Az ünnepi testületi ülésen Simo-

nits Andrea, a Móra Ferenc Nép-
színház tagja mûködött közre, 
Takács Éva Aranypáva-díjas nép-
dalénekes pedig színvonalas mû-
sorral emelte a rendezvény ünne-
pélyességét.
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Anyakönyvi hírek
Születések:

Krammer NoleN – született 2013. 08. 
23. napján, édesanya: Uhercsák anita, 
édesapa: Krammer Gyula.

BaKó Zsófia – született 2013. 09. 09. 
napján, édesanya: Vidács Tímea, édesapa: 
Bakó Gábor.

Jó egészséget!

Kiváló Tehetségpont 
cím az algyôi iskolának
A Nemzeti Tehetségsegítô Tanács 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolának Akkreditált Kiváló Te-
hetségpont oklevelet adományo-
zott. A 3 évre szóló minôsítést az 
intézmény eddigi példaértékû te-
vékenységei alapján kapta: a régió 
ökoiskoláinak koordinálása, magas 
színvonalú környezeti nevelés, ál-
talános- és középiskolások részére 
regionális természetismereti ve-
télkedôk szervezése és lebonyolí-
tása, sportiskolai képzés, területi 
sportversenyek szervezése, lebo-
nyolítása, versenyekre való ered-
ményes felkészítés és szereplés, 
tehetséggondozó foglalkozások 
szervezése. Iskolánk megfelel a 
feltételeknek mind a pedagógusok 
szakmai felkészültsége, mind az 
iskola tárgyi eszközei tekintetében.

Kedves Algyôi Szülôk!
2013. október 26-án, szombaton, 
reggel 9 órától délután 2-ig egész-
ségnapot tartunk az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskolában. A nap 
témája az egészséges táplálkozás, 

illetve az energiaegyensúly, azaz a 
táplálkozás és a testmozgás egyen-
súlyának megtartása, illetve vissza-
állítása. Ennek megfelelôen a nap 
folyamán a résztvevôk tanácsokat 
kaphatnak, melyek segítenek ezen 
egyensúly visszaállításában. Taná-
csokat kaphatnak továbbá a meg-
felelô folyadék-, só- és energiabe-
vitel meghatározására.

Regisztráció a helyszínen 8:45-tôl.
Létszám maximum 55 fô, ezért 

kérjük, hogy  mindenki idôben 
érkezzen!

Mindenkit szeretettel  
vár az Algyôi Sportkör!

Felhívás, kamarai tagoknak
A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Csongrád Megyei Szervezete 
segítség képen felhívja azon tagjai 
figyelmét, akik még nem tettek 
eleget kamarai bevallásuknak és 
tagdíjbefizetésüknek, hogy hala-
déktalanul pótolják, ugyanis a ké-
sôbbi adategyeztetés során kitûnik, 

hogy ki az, aki nem teljesítette. 
A kamarai tagdíjtartozás köztar-
tozásnak minôsül, és ezért „nul-
lás”, azaz nemleges adóigazolás 
sem kérhetô a NAV-tól. Segítséget 
Tonkó Tibor tanácsadótól tel.: 
0630/6025385, és a falugazdásztól 
kérhet.

Sikeres pályázat a LEADER falumegújítás  
és fejlesztés jogcímen belül

Algyô Nagyközség Önkormányza-
ta sikeres pályázatot nyújtott be a 
falumegújítás és fejlesztésre, mely-
nek keretében borászati bemutató 
pincét és klubhelyiséget alakítanak 
ki. A beruházást Algyôn, a Kastély-
kert utca 44. szám alatt, közvetle-
nül a Tájház szomszédságában 
valósítjuk meg. A projekt közvet-
len célja, hogy – az épületrész át-
alakítása és korszerûsítése után – 
bemutatható legyenek az alföld 
tájjellegû borai, a borkultúra és a 
borászati eszközök. 

A beruházás megvalósítását az 
Európai Mezôgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a falumegújí-
tásra és -fejlesztésre LEADER 
Helyi Akciócsoportok közremû-

ködésével 2012-tôl igénybe vehe-
tô támogatásról szóló 102/2012. 
(X.1.) VM rendelet alapján kérel-
mezte az önkormányzat. Ennek 
eredményeként nettó 5 millió 869 
ezer 935 forint vissza nem térin-
tendô támogatásban részesül. 
A beruházás tervezett kezdete a 
következô hónapokban kezdôdik 
és elôreláthatólag az év végéig be 
is fejezôdik.

Alkalomszerûen a borpince ki-
sebb rendezvények, borkóstolással 
egybekötött baráti összejövetelek 
helyszínéül is szolgálna, valamit a 
turizmus fejlesztéséhez is hozzá-
járul, hogy az idelátogató turisták-
nak lehessen több látványosságot 
mutatni.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ SZERELŐÜZEM ÉPÜL KISTELEKEN 2013.09.12.

„Ipari szerelőcsarnok építése Kisteleken naperőművi egységek és 
elektronikai berendezések összeállítására az Elektrotech Kft. telep-
hely fejlesztése keretében” tárgyú projektre kapott európai uniós támo-
gatást az algyői székhelyű Elektrotech Kft.

Az 1992-ben alakult Elektrotech Kft a 208 millió Ft-os költségvetésű beru-
házáshoz 99 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert 
az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program telephely fejlesztési konst-
rukciójából. Az elektronikai cikkek kis- és nagykereskedelmével foglalkozó 
algyői vállalkozás az új szerelőüzemben gyártott termékekkel szeretné a jelen-
legi távol keleti importját jobb minőségű, nagyobb hozzáadott értékű alkat-
részekkel kiváltani, a cég piaci részesedését növelni és az innovatív termé-
kekkel a pozícióját erősíteni. A fejlesztés során egy 1385 m2-es csarnok kerül 
felépítésre gyártótérrel, irodai és szociálisblokkal. A fejlesztésnek köszönhe-
tően a meglévő 11 fős alkalmazotti létszám további 4 fővel bővül. A projekt 
megvalósítása 2013. szeptember 12. és 2014. szeptember 30. közt történik.
A cégről és fejlesztésekről bővebb információt a www.elektrotech.hu olda-
lon olvashatnak.

Elektrotech Kereskedelmi Kft.
Cím: 6750 Algyő, Tiszavirág u. 41.
Telefon: +36 (62) 517-060,
E-mail: elektrotech.hungary@gmail.com
Honlap: www.elektrotech.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.
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Üléseztek a képviselôk: megújul a Tájház, albán pékség Algyôn
Közel harminc témával foglalkoztak az algyôi önkormányzati kép-
viselôk idei szeptemberi ülésükön. Az algyôi képviselô-testület 
munkáját Herczeg József polgármester irányította.

Az idei költségvetési rendeletet 
módosította a képviselô-testület. 
Ezt a Magyar Államkincstár (MÁK) 
által közült központi normatív ál-
lami támogatásoknak a költség-
vetésen való átvezetése indokolta. 
A bevételi fôösszeget 4 milliárd 
273 millió 732 ezer forintban ha-
tározták meg, de 2 milliárd 70 
millió 608 ezer forint múlt évi 
pénzmaradvánnyal. Az intézmé-
nyek fenntartása 465 millió forint. 
A nagyközség mûködtetésére ter-
vezett összeg: 1 milliárd 592 mil-
lió 740 ezer forint. Felhalmozási 
kiadásokra az elôirányzat: 2 mil-
liárd 680 millió 992 ezer forint.

Mit mutat az elsô félév mérlege?
Nagyító alá tették a képviselôk az 
önkormányzat idei fél évének gaz-
dálkodását. Az idei év kezdetén 2 
milliárd 40 millió 308 ezer forint 
nyitó pénzkészlet állt rendelkezés-
re. Az ehhez érkezô adóbevételek 
az önkormányzat mûködését fenn-
akadás nélkül biztosították. A ter-
vezett bevételek teljesültek: a mó-
dosított 4 milliárd 273 millió 732 
ezer forint elôirányzat mellett, 
1 milliárd 178 millió 393 ezer fo-
rint konszolidált költségvetési be-
vétellel közel 28 százalékos telje-
sülést jelent, mivel az év végén 
lehet az elmúlt évi pénzmarad-
ványt is a bevételek közé emelni, 
mellyel teljesül a tervezett bevéte-
li elôriányzat.Az intézmények saját 
bevétele eddig 96 millió 834 ezer 
forint, ami több mint 75 százalékos 
teljesülésnek felel meg. A helyi 
éves adóbevétel terezett összegé-
nek több mint a felét (53%), 670 
millió 602 ezer forintot befizették 
a vállalkozások. A költségvetési 
támogatások éves összegének a 
fele is megérkezett az önkormány-
zati számlára.

Az algyôi önkormányzati kiadá-
sokra tervezett 4 milliárd 273 mil-
lió 732 ezer forintból az elsô fél-
évben 1 milliárd 209 millió 325 
ezer forintot költött az önkor-
mányzat, amely alig több mint 28 
százalékos felhasználást jelent. Az 
idôarányos teljesítéstôl való jelen-

tôs elmaradás oka, hogy ezt köve-
tôen jelentenek kiadást a tervezett 
nagy beruházások, illetve jelentôs 
a tervben szereplô tartalékösszeg 
is. A személyi jellegû kiadások 
közel 44, míg a dologi kiadások 
több mint 40 százaléka teljesült. 
Az intézmények a tervezett kiadá-
saikra szánt összegnek több mint 
49 százalékát felhasználták.

Új elem Algyô költségvetésében 
a Tiszaszigeti Polgármesteri Hi-
vatal, aminek fô összege: 15 millió 
462 ezer forint, s ennek 43 száza-
lékát már felhasználták; ezen ösz-
szeg felett a tiszaszigeti kirendelt-
ség rendelkezik Az is újdonság, 
hogy az algyôi önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal költségve-
tését meg kellett bontani. Az ön-
kormányzati – a képviselô-testület 
döntéseit figyelembe vevô – ki-
adásait egy évre kellett tervezni. 
Az ezen belüli, úgynevezett dolo-
gi kiadásokra 839 millió 257 ezer 
forintot terveztek, aminek közel 
47 százaléka teljesült az elsô fél-
évben.

A felújítási kiadások nagyobb 
része áthúzódott a második fél-
évre. Ez az oka annak, hogy az 
ilyen célra szánt 1 milliárd 933 
millió 956 ezer forintnak csak 
közel 3 százalékát használták föl.

Szociális kiadásokra 56 millió 
250 ezer forintot költhet az algyôi 
önkormányzat. Ennek a foglalkoz-
tatást helyettesítô támogatásokból, 
méltányos ápolási díjból, normatív 
lakásfenntartási támogatásból, te-
metési segélybôl, természetben 
nyújtott hulladékszállítási kedvez-
ménybôl, valamint óvodáztatási 
támogatásból álló pénzkeretnek a 
felét az év elsô felében kiutalta az 
önkormányzat. 

Mit dolgozott az Algyôi Közös 
Önkormányzati Hivatal?

Beszámolt dr. Varga Ildikó jegyzô 
az önkormányzati képviselô-tes-
tületnek az igazgatási és szociális 
csoport munkájáról. A polgárok 
személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásán belül az adatok 
frissítése az egyik kiemelt feladat. 

A választáshoz kapcsolódó felada-
tok közül a szavazókörök kialakí-
tását megoldotta a hivatal. Az 
anyakönyvi ügyintézésen belül is 
a születési, házasság kötési és vá-
lási, halálozási, valamint az állam-
polgár személyi adataiban bekö-
vetkezô anyakönyvi adatok 
frissítése jelent folyamatos mun-
kát. Például tavaly 26, idén eddig 
9 házassági anyakönyv, míg a múlt 
évben 17, idén pedig 16 halotti 
anyakönyv alapbejegyzésével fog-
lalkoztak. 

Az állampolgári ügyek közül a 
honosítási kérelmet idén március-
tól a járási hivatalhoz és a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hiva-
talhoz kell benyújtani, de az 
állampolgári eskü a polgármeste-
ri hivatalban is letehetô. Az egy-
szerûsített honosítási kérelmek 
száma tavaly 81, idén eddig 24 
volt. 

Hagyatéki ügyekkel – idén 90 
esettel – is foglalkozik a hivatal. 
(A gyámhatósági feladatok ellátá-
sáról a szociális beszámolóval 
együtt ad képet a csoport.) 

A termôföldre vonatkozó elôvá-
sárlási és elô-haszonbérleti jog gya-
korlásáról szóló törvény szerint az 
ilyen típusú ajánlatokat ki kell füg-
geszteni, illetve errôl tájékoztatót 
kell közzétenni a központi elektro-
nikus szolgáltató rendszer kereté-
ben mûködô kormányzati portálon. 
Ilyen vételi ajánlatból tavaly 74-et, 
idén 68-at függesztettek ki a hivatal. 
Az egyéb hirdetmények száma: a 
múlt évben 89 volt, míg ebben az 
esztendôben: 66.

A csoport feladatköréhez tarto-
zó 11 féle „egyéb” feladat közül 
érdekes megemlíteni, hogy a ha-
szonbérlettel kapcsolatos a legtöbb 
(tavaly 25, idén 8) probléma, idén 
pedig a kereskedelmi és igazgatá-
si ügyek szaporodtak meg: a tava-
lyi 22 esettel szemben idén eddig 
26 ügyben kellet eljárnia a hiva-
talnak. Kiemelhetô, hogy állat-
tartással kapcsolatban a múlt 
évben 4, idén eddig 3 probléma 
adódott, vagy hogy a birtokvédel-
mi ügyek száma tavaly 7, idén 2 
volt, míg a méhnyilvántartás egy 
éve 12, most 16 feladatot hozott.

A csoport munkájának nagysá-
gát és kiterjedtségét az is mutatja, 

hogy tavaly 12 ezer 391, idén 
eddig 7 ezer 883 az iktatott ügy-
iratok száma.

Ultrahang szûrések Algyôn?
Csak a törvényben megengedett 
mértékben növekedett az elmúlt 
2 iskolai tanévben a rögzített és 
mért közüzemi szolgáltatások díja 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában. 

Felülvizsgálta az önkormányza-
ti képviselô-testület a Szivárvány 
Óvoda Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatát. A korrekció oka, 
hogy idén szeptembertôl a nem-
zeti köznevelésrôl szóló törvény 
szabályozza a nevelô- és oktató-
munkát segítô alkalmazottak fi-
nanszírozott létszámát. Jelenleg 
29-en dolgoznak az intézményben, 
de a testület indokoltnak látta még 
egy dajka felvételét, azzal, hogy 
belsô átszervezéssel lesz egy fô 
pedagógiai asszisztens is az óvo-
dában, aki az óvónôk munkáját 
segíti majd. A testület forrást biz-
tosított ezen felül egy óvodai pszi-
chológus megbízásához is. 

Felmerült az idén júliusi kép-
viselô-testületi ülésen, hogy Algyô 
saját ultrahang készüléket szerez-
zen be, és üzemeltessen. A döntést 
elôkészítendô Jankovicsné Veres 
Katalin, az Egyesített Szociális In-
tézmény vezetôje utána járt és rög-
zítette: az ultrahang alapberende-
zés ára 10 millió forint, plusz az 
áfa. Az éves karbantartás díja 100 
ezer forint, plusz áfa. De az üze-
meltetéshez szükség van minimum 
egy állandó asszisztensre, aki egy-
ben orvos írnok is, valamint egy 
kardiológusra és két radiológusra 
– megfelelô díjazással. A gyerme-
kek vizsgálatához külön kiegészí-
tô berendezés kell. A berendezés 
– még a karbantartás mellett is – 6 
év alatt elhasználódik. . A képvi-
selô-testület tudomásul vette a tá-
jékoztatót, úgy döntött, hogy nem 
vásárol ultrahang készüléket, ha-
nema már bevált egészséghetek 
alatt megszervezett szûrôvizsgála-
tokat szeretné folytatni, melyeknek 
szerves részei a lakosság számára 
térítésmentes ultrahangos szûré-
sek is.

Folytatás a 7. oldalon!
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Iskolai határidônapló
Október

10. 10 tôl  Üzemlátogatás a Villeroy & Boch Magyarország Kft. Hódmezôvásár-
helyi üzemében a 8. osztályosok részére.

11. 14.30  Évszaktúra – ôszi kerékpártúra Mártélyra 1–8. évfolyamnak
11.   Napközis – tanulószobás igényfelmérôk kiosztása az ôszi szünetre. 
14–18.    Ökohét: a dió. Téma feldolgozása tanórán és tanórán kívüli foglal-

kozásokon.
14–18.  Ôszi egészségnapok. 
16. 14.30 Iskolai helyesírási verseny az 5–8. évfolyamban.
17. 14.00 Mese- és prózamondó verseny az 1–4. évfolyamban.
17. 13.00 8. osztályosok pályaválasztási kiállításra mennek.
18.  14.00 Csere-bere a napköziben.
18.  16.00  Iskolába csalogató: „Sárkányföldi mesék” címmel az alsó 

tagozat bemutatkozása
18. 10.00  8. osztályosok (10 fô) üzemlátogatása a Mercedes gyár tanmûhelyében.
22. 13.00  orradalom és szabadságharc – iskolai ünnepség.
23.   Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe az Országzászlónál.
25. 14.30 Matematika háziverseny az 5–8. évfolyamban.
25.  Görgey Artúr történelemverseny.
25. 14.00  Ôsz, ôszi népszokások napközis projektzáró: Szüreti mulatság.
28–31.  Ôszi szünet. 
   (A szünet elôtti utolsó tanítási nap október 25., szünet utáni elsô 

tanítási nap november 4.)

November
6–7. 7.00– 17.00 Ebédbefizetés (20 napra).
11. 16.30 Fogadóóra.
18–22.  Iskolába csalogató: Nyílt napok az 1–4. évfolyamban.
25–29.  Iskolába csalogató: Nyílt napok az 5–8. évfolyamban.

Tanítási hetek októberben: 
szeptember 30 – október 04. A hét • október 07–11. B hét;
október 14 – 28. A hét • október 21– 25. B hét

Bölcsôdei hírcsokor
Beszoktatás

A Bóbita bölcsôdében folyamatos 
a beszoktatás. A gyermekek létszá-
ma jelenleg 23 fô.

A legkisebb bölcsôdés 12 hó-
napos, a legidôsebb 30 hónapos. 
A gyermekek nevelése- gondozá-
sa 3 csoportban folyik.

Bölcsôdénk férôhelyeinek száma 
26- ról 36- ra bôvült. 2013/2014 
–es nevelési évre 38 kisgyermek 
részére igényeltek szüleik ellátást. 

*

Várólista
2 gyermek került várólistára. 
A 2014/2015 nevelési évre az elôre 
jelentkezettek száma 24 fô. 2015/2016 
nevelési évre elôjelentkezettek száma 
4 fô. A bölcsôdébe folyamatosan lehet 

elôjelentkezni az 517-368 –as telefon-
számon, vagy személyesen a bölcsô-
de irodájában Gyömbér Kornélia 
szakmai vezetônél.

*

Baba- gyermek bazár
Idén október 12-én 8–12 óra kö-
zött rendezik meg a második ba-
ba-gyermek bazár a FALUHÁZ-
BAN. Gyermek- babaruhák 
játékok, babakocsik, iskolaszerek 
egyéb gyermekholmik cserélhet-
nek gazdát. Aki szeretne árulni az 
7.15-re érkezzen a helyszínre hely-
foglalás, kipakolás céljából. A ren-
dezvény ingyenes. Mindenkit vá-
runk szeretettel. Információ az 
517-368 –as telefonon Gyömbér 
Kornéliától

Az elsô játszócsoport élménye
2013. szeptember 24-én szervez-
tük meg a bölcsôdénk elsô játszó-
csoportos foglalkozását.

A meleg, ôszi napon 12 anyuka 
és kisgyermeke érkezett hozzánk. 
A bemutatkozás közben már meg-
kezdôdött a játékok felfedezése, 
boldog birtokbavétele. Vendégül 
hívtuk Jani Ivett gyógytornászt, 
aki a lúdtalp kialakulásáról, illetve 
segítô tornájáról adta át ismere-
teit. Ezután egy közös anya-gyer-

mek játékos torna következett, 
majd levezetésként kötetlen be-
szélgetés, ismerkedés volt. Mind-
annyian örültünk, hogy ennyien 
eljöttek hozzánk, a következô fog-
lalkozást október 29-én szeretnénk 
megtartani, amelyre kreatív fog-
lalkozással fognak készülni a kis-
gyermeknevelôk.

Soós Attiláné, Bús Ágnes  
kisgyermeknevelôk

Bursa Hungarica Felsôoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.

A felsôoktatási szociális ösztöndíj-
rendszer az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetû, szociá-
lisan rászoruló fiatalok számára is 
elérhetôvé kívánja tenni a felsô-
oktatásban való részvételt.

Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselô-testülete - a 
2013. szeptember 26. napján meg-
tartott képviselô-testületi ülésen 
- a 2014. évi pályázathoz való csat-
lakozás mellett döntött.

Az önkormányzat legkésôbb 2013. 
október 14. napjáig kiírja a pályáza-
tot a településen állandó lakóhellyel 
rendelkezô, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsôoktatási hallgatók („A” 
típusú pályázat), illetve felsôoktatá-
si tanulmányokat kezdeni kívánók 
(„B” típusú pályázat) számára.

A pályázat beadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttmûködési Rendsze-
rében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx. A pályázati ûrlapot 
feltöltés után kinyomtatva és aláírva 
– a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel 
együtt - a települési önkormányzat-
nál kell benyújtania a pályázónak, 
2013. november 15. napjáig. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 
2013. december 14.

A pályázati kiírás, illetve továb-
bi részletek megtekinthetôek a 
www.algyo.hu honlapon.
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Zentán jártunk
Szeptember 7-én iskolánk 27 tanu-
lója zentai jutalomkiránduláson vett 
részt. Gyors határátkelés után sze-
rencsésen megérkeztünk a szerbiai 
városba, ahol a lakosság apra-
ja-nagyja az 1697. szeptember 11-i 
csatára emlékezett, melynek során 
a keresztény sereg legyôzte a törö-
köket. Ennek a csatának volt kö-
szönhetô, hogy hazánkban véget 
ért a 150 évig tartó török uralom. 
Kis csapatunk elôször a Tisza-par-
ton megkoszorúzta a csata emlék-
mûvét, majd felmentünk a város-

háza tornyába, ahol gyönyörködtünk 
a csodás kilátásban, és egy tanulsá-
gos kiállítás során megismerked-
tünk a híres csata történetével. 
Nekem legjobban a régi, még most 
is mûködô óraszerkezet tetszett. 
Ezután a vásárban nézelôdtünk, 
kóstolgattuk a helyi édességeket, 
majd fagyiztunk. Nagyon köszönjük 
Herczeg József Polgármester 
Úrnak, hogy támogatta a tanulmá-
nyi kirándulásunkat.

Balázs Anna  
6. a osztályos tanuló

Szüret az óvodában

Ismét ôszi szüreti rigmusoktól 
vidám talpalávaló muzsikától volt 
hangos óvodánk. 

A „szüreti öltözetbe” varázsolt 
udvaron, a keddi napon a Magor 
Magyarjai Hagyományôrzô Egye-
sület népi játszótere szórakoztatta 
a kicsiket – ügyességi játékaival, 
kézmûves foglalkozásaival. 

A hagyományos szüreti napon a 
Maci és a Margaréta csoport vásári 
jelenete és tánca nyitotta meg a 

forgatagot. A táncház és a népmû-
vészeti alkotások bemutatója mellett 
az idén Tökkirály választásra került 
a sor. Ebben az évben Temkó Kitti 
Kata fejére került a korona. (ô hozta 
a legnehezebb tököt), aki büszkén 
viselte az ezzel járó népszerûséget. 

Az idén is sok-sok tökkel kap-
csolatos terménybáb, dekoráció, 
sütemény készült, melyek külön 
jutalmat érdemeltek. 

A hetet a Kankalin táncegyüttes 
gyermekeknek szóló táncháza zárta 

– az élô zene varázsával élve ferge-
teges hangulatot csaltak az óvodába. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
hozzájárultak a program sikeréhez, 
dekorációs anyagokkal, sütemé-
nyekkel, érdeklôdésükkel… stb. 

Külön köszönet Molnárné Süli 
Zakar Zita keramikusnak, Gonda 
Károlyné Juliska népi hímzônek, 
Izbékiné Cseuz Gabriella foltvarró-
nak, hogy alkotásaik bemutatásával 
gazdagították a felkínált tevékeny-

ségek körét. Tóth Mihálynak, óvo-
dánk Misi bácsijának a szôlôprése-
lésben nyújtott segítségéért jár a 
hála. 

Úgy gondoljuk, hogy ismét él-
ménygazdag hetet zártunk, mely 
jól példázza a szülôk és az óvoda 
hagyományosan kimagasló együtt-
mûködését, hiszen közös cél vezé-
rel bennünket hogy, vidám gyer-
mekarcokat és önfeledt jó kedvet 
lássunk óvodánkban.

Szalainé Tombácz Erika

SzeReTeD természettudományos diáklabor
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola bekapcsolódott a SzeReTeD 
projektbe. Mit is jelent ez a mo-
zaikszó? Szegedi Regionális Ter-
mészettudományos Diáklaborató-
rium. A 2012/2013-as tanévben 
épült meg a SZTE Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnáziumban a 21. szá-
zadi elvárásoknak maximálisan 
megfelelô, fantasztikusan felszerelt 
labor. A régióból 18 iskola, közöt-

tük mi is kipróbálhattuk a kísérle-
tezés örömeit. Tanáraink, Iván 
Zsuzsanna intézményvezetô, Zsolt-
né Kender Tünde, Malustyik Mi-
hályné és Ficsór Barnabás 20 tanu-
lót választottak ki a nyolcadikosok 
közül, akiket a legérdemesebbnek 
tartottak a feladat elvégzésére. 
A kémia laborban az alkáliföldfé-
mekkel foglalkoztunk. Nekem a 
lángfestés tetszett a legjobban. Fan-
tasztikus színeket láttunk. A bárium 
zöldre, a kalcium téglavörösre, 
a stroncium bíborpirosra festette a 
lángot. A fizika laborban áramkört 
állítottunk össze és különbözô mé-
réseket végeztünk el. Biológia órán 
egy sertés szívét boncoltuk fel és 
tanulmányoztuk a szív felépítését. 
Földrajzból talajvizsgálatokat vé-
geztünk. Nekem nagyon tetszettek 
ezek a foglakozások. Izgalmas, ér-
dekes és legfôképpen tanulságos 
volt. Máskor is szívesen kísérletez-
nék ebben a jól felszerelt, modern 
laboratóriumban.

Bezdán Dóra volt  
8.a osztályos diákunk
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Lovas hírek
Az év legjelentôsebb hazai díj-
ugrató versenyét, a 2013. Fiat Díj-
ugrató Magyar Bajnokságot idén 
szeptember 5. és 8. között ren-
dezték meg Budapesten, a Nem-

zeti Lovardában. Az Algyôi Sport-
kör színeiben versenyzô Zajzon 
András Conrad nevû lovával az 
idei évben elért eredményeik 
alapján minôsülést szerezve in-
dulhattak a felnôtt bajnokságon, 
mely egyben felnôtt csapatbajnok-
ság is volt.

Csongrád megyét idén három 
lovas képviselte: Czékus Zoltán 
– APOLLÓ, Morris Lovas SE, 
Zajzon András – CONRAD, Al-
gyôi Sportkör  és Réti Dávid - 
NIKI CSIKÓ, Equitania LC Sze-
ged. A Fiat Díjugrató Magyar 
Bajnokságon a csapatverseny 
döntôjében bronzérmes lett 
Csongrád megye csapata. (Algyôi 
szempontból nagy öröm, hogy 
Czékus Zoltán lova Apolló, Al-
gyôn látta meg a napvilágot és itt 
kezdte pályafutását Zajzon And-
rással!)

A fiatal, mindössze 8 éves Con-
radnak ez volt az eddigi legna-
gyobb versenye, ahol remekül 
helytállva a döntôbe jutottak lo-

vasával az egyéni felnôtt bajnok-
ságban, ám a további küzdelmet 
nem folytatták, mivel idén a me-
gyét erôsítve a csapatverseny 
miatt indultak. Gratulálunk 
nekik!

További eredmények:
2013. 08. 01–05. – Championa-

tus I. + Országos Minôsítô Tápi-
ószentmárton

Zajzon András – Conrad A/1 
vrsz. 3. hely; A/1 vrsz. 1. hely; A/2* 
I. hely

2013. 08. 17. – Algyô
Kisapáti Vivien – Lenke B/1a 

vrsz. 5. hely
2013. 08. 18. – Békéscsaba
Marincus Nikolett - Dorka B/1a 

vrsz. 4. hely; B/1c vrsz. 4. hely
Turdéli Andrea – Vénusz B/0 

vrsz. 3. hely 
2013. 08. 22–25. – Championa-

tus II. + Országos Minôsítô Bá-
bolna

Zajzon András – Anabel B/2 
vrsz. 3. hely 

2013. 08. 31–09.01. Buda-
pest-Tattersall

Zajzon András – Mend-A-Car 
Ronaldó B/c vrsz. 3. hely; B/2 vrsz. 
2. hely

Zajzon András – Conto B/0 vrsz. 
1. hely 

2013. 09. 14. – Makó
Marincus Nikolett - Dorka B/1a 

vrsz. 4. hely
2013. 09. 15. – Mezôhegyes
Zajzon András - Conto B/0 vrsz. 

3. hely 
Zajzon András – Anabel B/2 

vrsz. 4. hely; B/3 vrsz. 3. hely
Ismét gratulálunk a lovasoknak 

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

Sportágválasztó az Algyôi  
Fehér Ignác Általános Iskolában

Harmadik alkalommal hívtuk meg 
tanítványainkat és szüleiket az is-
kolánk kiemelt sportágai bemuta-
tására. A célunk, segítséget adni a 
választásban, információkkal, be-
mutató edzésekkel. Helyszíneken 
betekintettünk az edzéseken folyó 
munkába:

kézilabdában a fiúknak Deák 
Tamás, a lányoknak 1–2–3. osztá-
lyokban Kovács Gabriella, 4–5–6. 
osztályokban Grandjean Gréta, 

labdarúgásban Makra Zsolt, 
úszásban Zsura Zoltán, Zsura 

Brigitta és Magosi Krisztina, 
atlétikában Varga Ágnes és Ret-

kes Zsolt.

Az emeltszintû testnevelésnél 
négy sportág közül lehet választani, 
alsóban heti kettô edzésre kell járni. 
A választható sportágak: úszás, ké-
zilabda, labdarúgás és atlétika. A 
sportiskolában csak három sportág 
közül választhatnak a gyerekek: 
úszás, kézilabda és labdarúgás.

Csodálatos sportkomplexumok 
biztosítják a sportolási lehetôsége-
ket: tornacsarnok, uszoda, labda-
rúgópályák. Köszönet a szülôknek, 
hogy eljöttek és érdeklôdésükkel 
segítik iskolánk sportéletét! Szere-
tettel várunk minden tanulót az 
edzésekre!

Varga Ágnes testnevelô

Anyatejes Világnap Algyôn
Szeptember 1-én az Anyatejes Vi-
lágnapot ünnepeltük Algyôn .
Nagy várakozással készültünk erre 
a napra, és reméljük azok sem 
csalódtak akik megtiszteltek ben-
nünket részvételükkel.

Programunk nyitásaként Veszt-
ergom Andrea: Kistestvérem szü-
letett címû versét szavalta el Lan-
tos Szabina, akinek az elôadásában 
nagyon hitelesen hangzottak a 
vesrs sorai.

Rendezvényünk folytatásaként 
Gaborjákné Kovács Judit szopta-
tási tanácsadó „Válaszkész gondo-
zás és a szoptatás kapcsolata”címû 
elôadásában fogalmazott meg sok 
hasznos gondolatot és jó tanácsot 
a kisgyermekeket nevelô anyukák 

számára. Reméljük sokan fogják 
majd hasznosítani mindennapjaik-
ban az itt elhangzottakat.

Ezek után a „Kezes- lábas” baba-
színház társulat elôadását figyelték 
kicsik és nagyok nagy érdeklôdés-
sel. Jó volt látni a csillogó szeme-
ket, a sikongató kicsiket és a mo-
solygó gyermekarcokat.

A rendezvény végén az anyukák 
finom sütemények és üdítôk mel-
lett beszélhették meg tapasztala-
taikat az elhangzottakról.

Köszönjük mindazoknak akik 
eljöttek és velünk töltötték ezt a 
délutánt.

(Az itt készült képek megtekint-
hetôk Algyô honlapján, a „galéri-
ában”.) Védônôk



72 0 1 3 .  o k t ó b e r  •  H í r m o n d ó Ö n k o r m á n y z a t ,  I n t é z m é n y e k

Montessori szakmai nap a szüret jegyében 
Nevelési évünk elsô és egyik leg-
jelentôsebb hagyományôrzô ün-
nepe a szüreti mulatság, melyet a 
Kompetencia alapú óvodai prog-
ramcsomag és a Montessori szel-
lemû óvodai nevelés tükrében 
valósítottuk meg.

A szüret megelôzô tevékenysége 
a gyümölcsök, termések, szürettel 
kapcsolatos eszközök gyûjtögetése 
során a gyermekek szoros kapcso-
latba kerültek környezetükkel. 
Érzékszerveik segítségével meg-
tapasztalták az ôket körül vevô 
kozmikus világot. Ismereteket sze-
reztek a tárgyi hagyományokról, 
a népi díszítômûvészetrôl, próbál-
kozhattak egyszerû hagyományos 
eszközök készítésével. Tevékeny-
ségek, beszélgetések során meg-
ismerkedtek településünkkel, az 
itt található fontosabb épületekkel, 
szülôföldünk jellegzetes tájegysé-
geivel, népviseleteivel és népze-
néjével. Az ismeretek elmélyítésé-
nek segítésére készítettük el, 

Montessori jellegû eszközeinket, 
amellyel az óvodások a Gyermek-
kert foglalkoztatójában tevékeny-
kedhettek. Ügyeltünk arra, hogy 
az elkészített eszközök megfelel-
jenek a Montessori eszközrendszer 
követelményeinek, és minden esz-
köz rendelkezzen az önellenôrzés 
lehetôségével, ezzel is biztosítva 
az önálló gyermeki munkát. 

A szüreti mulatság szakmai meg-
beszéléssel zárult, ahol részt vettek 
a Magyarországi Montessori Egye-
sület Dél-alföldi Területi Kör tag-
jai. Nevelési évünk egyik kiemelt 
feladta a Szülôföld szeretetére 
nevelés. E témában cserélhettük 
ki tapasztalatainkat, ötleteinket. 

Köszönjük a Szentgyörgyi Albert 
Agora igazgatónôjének, Orbán 
Hedvignek, hogy rendelkezésünk-
re bocsájtotta a tulajdonukban lévô 
Magyaros népviseleti ruhákba öl-
tözött babáikat.

Szénásiné Juhász Brigitta,  
a területi kör elnöke

Üléseztek a képviselôk: megújul a Tájház, albán pékség Algyôn
Folytatás a 3. oldalról

Hatályon kívül helyezte az algyôi 
önkormányzat a közterület-hasz-
nálatról szóló rendeletét, ugyan-
akkor újat alkotott. Ennek oka, 
hogy a Mozgóképrôl szóló törvény 
és végrehajtása érinti a települési 
önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatásra használ-
hatóságát. Ennek részleteit helyi 
rendeletbe kell foglalni. Ám e helyi 
rendelet címének és bevezetô ré-
szének a módosítását tiltja egy 
másik jogszabály. Mindezért a köz-
terület-használatról és használati 
díjáról új rendeletet léptet életbe 
az algyôi önkormányzat. Így pél-
dául állandó hirdetôtábla és plakát 
négyzetmétere minden megkez-
dett hónapban 1000 forint, a mu-
tatványos tevékenység négyzet-
méterenként és naponta 30 forint, 
míg mezôgazdasági termény és 
egyéb háztartási tárgy elhelyezése 
négyzetméterenként és naponta 
300 forint. Naponta és négyzet-
méterenként a filmforgatás hely-
színéért 200, a technikai kiszolgá-
lásért 100, a stáb parkolásáért 

50 forintot kér az algyôi önkor-
mányzat.

Megújul a tájház mûködése
Az algyôi Tájház turisztikai vonz-
erejének a növelése fontos, mert 
jelenleg nem alkalmas látogatók 
fogadására, önmagában nem tar-
talmaz turisztikai vonzerôt. Idén 
augusztusban Vass Erika néprajz-
kutató és Buzás Miklós szaképítész 
megtekintette a Tájházat, amely 
kihasználásának növelésére több 
javaslatot is megfogalmaztak. Meg-
állapították: az épület korénak 
megfelelô mûszaki állapotban van. 
Akad azonban olyan munka, ami-
nek az elvégzése nem tûr halasztást. 
A felújítás legfontosabb lépéseirôl 
döntöttek a képviselôk augusztusi 
ülésükön. Ezt követôen a Tájház 
mûködését négy fô témakör köré 
csoportosítják. A Tájház önálló ki-
állító helyiségként ugyanolyan fon-
tos szerepet tölt be, mint mikor 
programok, táborok, rendezvények 
otthona. Így például enteriôrök és 
termes kiállítások váltakozhatná-
nak. A szakemberek javasolják az 
újabb tárgygyûjtést. A hagyomá-

nyos jellegû tájházi kiállítás helyett 
a 60-as és 70-es évekre, illetve az 
algyôi olajbányászatra fókuszáló 
tárlatot tartják vonzó erejûnek.

Sokakat vonz a szabadtéri kemen-
cében sütés, a fafaragás és az agya-
gozás, a vesszôfonás, az ének és a 
népi hangszerek, a hímzés és festés, 
a néptánc, a gyógynövényismeret 
és gyógynövénygyûjtés. Ezekhez 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
is köthetôek. Ugyanakkor civil szer-
vezetek – a Borbarátok, az Ezerjófû 
Egyesület – mûködésének is helyet 
ad. Újításként szeretnék, ha a Táj-
házban lenne az algyôi borház és 
pince. Erre az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be. A borospince több-
funkciós lesz – helyi látványossággal, 
gasztronómiai helyiséggel, bemu-
tatótérrel. Így aztán egyaránt alkal-
mas lehet tárgyalások helyszínének 
és vendégek fogadására, rendez-
vényekre. A Tájházat a Gyevitur Kft. 
mûködtetné.

A megújuló tájház erôsítené a 
lokális identitást. A látogatók meg-
ismerhetnék lakóhelyük múltját, 
méltón készülhetnének egy-egy 
ünnepre, továbbá egy-egy rendez-
vény helyi kis közösségeket, barát-
ságokat is létrehozhat.

Az algyôi képviselô-testület a 
Tájház fejlesztését – a szakembe-
rek tanulmányának figyelembe 
vételével támogatja. 

Vezetékek, ingatlanok
Vezetékjog létesítését kérte az Ég-
áz-Dégáz Zrt. az algyôi önkor-
mányzattól a Kuktor köz nyom-
vonalán. Ezt a képviselôk többsége 
támogatta.

A Fazekas utca 51. számú ingat-
lan bérbe adását kezdeményezte a 
képviselô-testület. Ennek eredmé-
nyeként a Tiszaparti Európa Pék-
ség Kft. gazdasági társaság költözik 
ebbe az úgynevezett Köntös-féle 
házba. Ott – a tervek szerint – pék-
séget és pékáru üzletet alakítanak 
ki. Az ingatlan rendeltetésszerû 
használatához szükséges mûszaki 
feltételek biztosítására az önkor-
mányzat 2 millió forintot biztosít.

A Borbála fürdô szolgáltatásainak 
bôvítését tervezi az önkormányzat 
egy élménymedence és egy gyógyá-
szatot is magába foglaló öltözôszárny 
megépítésével. Az öltözôszárny 

megvalósítására kiírt közbeszerzési 
eljárás folyamatban van és az él-
ménymedence tervei is elkészültek. 
A várhatóan növekvô számú vendég 
számára is megfelelô méretû par-
koló megépítésére most kijelölték 
a fürdô és a 47. számú fôút közti, 
önkormányzati tulajdonú területet. 
Így ott 269 új parkolót terveznek.

Plusz pénzek
A polgármesteri hivatal, az óvoda 
és a bölcsôde tetején elhelyezett 
napelemes rendszer eddig 341 ezer 
641 forintnyi bevételt termelt 4 
hónap alatt, több mint 12 ezer kWh 
energiát termelve. A téli idôszakban 
– természetesen – visszaesik a ter-
melés. De így is látszik: ezekben az 
intézményekben az energiaköltség 
várhatóan nulla lesz. A képvise-
lô-testület ülésén felmerült: az ön-
kormányzat által épített és üzemel-
tetett Fehér Ignác általános iskola 
éves energiaigénye 80 ezer kWh. 
Ennek 75 százalékát képes lenne 
megtermelni egy 50 kW névleges 
teljesítményû, úgynevezett „ház-
tartási méretû kiserômû”. Hason-
lóképpen: a Borbála fürdô 480 ezer 
kWh éves energiaigénye egy részét 
is elô lehetne állítani a napenergia 
segítségével. Mindkét beruházás 
megtérülési ideje kb. 5–7 év. A két 
ingatlan napelemes rendszerének 
tervezésére és kivitelezésére kü-
lön-külön árajánlatot kérnek. A Sza-
badidô központban a szálló felújítás 
és a konyhabôvítés szintén lehetô-
séget teremt a napelemes energia-
termeléssel történô üzemeltetési 
költségek csökkentésére. 

A nagyfai menekülttábor körüli 
teendôk miatt nôtt az algyôi falu-
védôk feladata. Az algyôi képviselôk 
úgy döntöttek, hogy 100 ezer fo-
rinttal növelik az Algyôi Faluvédô 
és Polgári Egyesület támogatását.

A 33 település alkotta Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás meglévô hulladékgazdálko-
dási rendszerének eszközbeszerzé-
sekkel történô fejlesztését tagként 
támogatja az algyôi önkormányzat. 
Így támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 
páláyzat benyújtását, illetve az 
RMT-ben bemutatott üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát.

Folytatás a 9. oldalon!
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Szilágyi Perjési Katalin: A foltvarró álma
Elôbb kéket választott. Kéket, mint az 
ég. Apró, fehér virágok pettyezték az 
anyagot, amibôl még a nagymamája 
varrta a függönyt. Neki varrta, az 
esküvôjére. Legyen mindig szép az 
ablakod, kislányom, mondta a nagy-
mama, mikor az esküvô után átnyúj-
totta az ajándékát. Ha ránézett a 
csipkés kék függönyre, mindig a nagy-
mama kék szemét látta. Mosolygott. 
Mint az ég…

 Fehér alapon sárga és narancs-
sárga pöttyök mosolyogtak az édes-
anyja kedvenc blúzán, amit még anyák 
napjára vettek neki a családdal. Meny-
nyire örült, hogy potyogtak a könnyei. 
Kerek, formás pöttyök a blúz anyagán. 
Míg óvatosan felfejtette a varrást, 
szinte érezte az édesanyja tekintetét, az 
ölelését, az illatát…

Aztán mosolygó pirosat illesztett 
mellé, a kedvenc fodros blúzából ka-
nyarította, amit a születésnapjára ka-
pott. A tizenötödikre. És hirtelen ott 
volt vele, az a gondtalan, mosolygó 
ünnep, a maga bohóságával, a bará-
taival, a szívdobogtató emlékkel, az 
elsô csókkal…

Majd nap sárgát keresett, egy régi, 
majdnem elfeledett kispárna huzatából 
szabott belôle formás, katonás három-
szögeket, amik csodásan ölelkeztek a 
kékkel, a fehéren pöttyözöttel, a piros 
dobogással. Mint egy izgatottan lük-
tetô szív…

De még valami hiányzott, érezte. 
Végül vidám zöldet, levél zöldet, haj-
szál vékony csíkokkal tarkítottat szabott 
a húga egy régi szoknyájából, s míg 
végtelen türelemmel pászította egymás 
mellé a mintákat és a színeket, gondo-
latban vele voltak. Mind. Arcok. Mo-
solyok. Illatok. Kockák és háromszögek. 
Végtelen és egybefüggô mintában. 
Örök ölelésben….

Aztán finom, puha anyagot keresett. 
Hófehér, meleg, ölelô szárnyakat. Anyai 
karokat. Angyal karokat. És kibélelte 
a kis takarót. Késô estig varrt. A nyaka 
megmeredt, és alig érezte az ujjait.

És amint az utolsó kockával elkészült, 
a szomszéd szobából, a bölcsô irányából 
vékony sírást hallott. Mintha arany 
gyûszûk csilingelnének. Óvatosan lépett 
az elkészült takaróval a bölcsôhöz és 
rátakarta emlékeit a gyermekére.

40 esztendô mozaikdarabkái
Megjelent az algyôi Nyugdíjas Klub történetérôl szóló könyv

2013. október 5-ére, a Faluházban 
tartott Idôsek napi rendezvényre 
látott napvilágot Az algyôi Nyug-
díjas Klub története. 40 esztendô mo-
zaikdarabkái címû kötet. Az igényes 
kiállítású, fotókkal gazdagon il-
lusztrált kötet a nyugdíjasok el-
múlt négy évtizedének emlékeit 
idézi. 

A könyv születésérôl idézzük 
Kneip Ferencnének, a klub vezetô-
jének sorait a könyv elejérôl: 

„Milyen indítatásból is jelentet-
jük meg ezt a könyvet?

Szeretnénk, ha az utókornak is 
megmaradnának a régi emlékek, 
történések. 

Szeretnénk, ha az utánunk jövôk 
tudnák, mit tettek a nyugdíjasok 
a közösségükben az összefogás, a 
jobb és vidámabb, tartalmasabb 
élet érdekében.

Régóta dédelgetett álmunk ösz-
szegyûjteni az eseményeket a még 
emlékezni képes régi klubtagok-
tól, meg a mostanában a klubba 

járó nyugdíjasoktól. Hisz a hagyo-
mány így ôrizhetô. 

A régi naplók az idô teltével 
feledésbe mentek és elvesztek, de 
meglehet, valaki ôrzi még a 
benne foglaltakat saját emléke-
ként.

A legidôsebb klubtagtól mi 
elfelejtettük megkérdezni, hogy 
is zajlott egy-egy klubnap, 
egy-egy névnap? Elfelejtettük 
megkérdezni errôl Búsné Pataki 
Mariska nénit is, pedig a 100.-ik 
születésnapján mi is köszöntöt-
tük. De éppen így jártunk 
Herczeg Józsefné Lidi né-
nivel is, ôt sem faggattuk, 
pedig a 35 éves évfordu-
lónkra készített kiállításra 
még sok fényképpel segí-
tette az emlékezést. 

Sajnos, sok régi alapító 
tagról és a klubban végzett tevé-
kenységükrôl csak a megmaradt 
írásos anyagokból, vagy a fény-
képek nézegetésébôl, mesélésbôl 

tudunk. Innen tudjuk, mit is je-
lentett nekik ez a közösség. Bár 
igazából ismertük ôket mi is, csak 

egy másik oldalukról, mint nagy-
szülôket, szomszédokat...

Szeretnénk fölidézni és meg-
ôrizni, amit csak lehet. Ezért ké-
szült ez a kötet.”

Herczeg József polgármester is 
fontosnak tartja az ilyen jellegû 
kiadványok megjelenését – amint 
errôl a kötethez írott Ajánlójában 
vall:

„Algyô közel ezer esztendôs te-
lepülés. Ez az ezredév pedig szá-
mos tekintetben kötelez bennün-
ket, algyôieket, Algyôért 
tevékenykedôket. Többek között 
arra is, hogy ne hagyjuk veszni az 
emlékeket, a történeteket, a múlt 
nyomait, amelyek közösségünket 
megtarthatják, alakíthatják és fel-
vértezhetik újabb ezredévnyi lel-
ki-szellemi munícióval. Harcol-
nunk kell a feledés ellen és 
támogatnunk kell minden kezde-
ményezést, amely a felejtés ellen 
dolgozik. Mert a múltnak, múl-
tunknak minden egyes darabkája 
fontos. Ha csak egyetlen momen-
tum is elveszik, ha csak egyetlen 
esemény, történés kikopik az em-
lékezetünkbôl – legyen az kor-
szakos jelentôségû, vagy hétköz-
napi dolog –, szegényebbek 
leszünk. Amire senki sem emlék-

szik, az többé soha nem rekonst-
ruálható. Az emberi emlékezet 
azonban véges, meg kell támogat-
ni – például könyvekkel, amelyek 
generációkon keresztül ôrizhetik 
a múlt darabkáit, mozaikkockáit. 
Ezen elkötelezettséghez, ezen fe-
lelôsséghez híven cselekszik Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, ami-
kor a település életét több évtize-
den keresztül meghatározó mezô-
gazdasági termelô szövetkezetek 
történetének földolgozására ösz-
tönzi a helytörténészeket, s ebben 
a szellemben, ennek a küldetésnek 

megfelelve jár el, midôn 
örömmel és büszkeséggel 
támogatja a Szôke Tisza 
Nyugdíjas Klub negyven 
évnyi történetét bemutató, 
sajátos hangulatú és egyéni 
hangvételû kötetet. Bízom 

abban, hogy ez a szép könyv 
megôrzi a múltunk megannyi 

darabkáját, egyúttal hidat ver nem-
zedékek között, ugyanakkor élve-
zetet nyújt mindazoknak, akik 
forgatják. Engedje meg minden 
tisztelt olvasó, hogy ezekkel a sza-
vakkal ajánljam figyelmébe Az al-
gyôi Nyugdíjas Klub történeté-t!”

„Amikor egy negyven esztendôs 
algyôi civil szervezet történetérôl 
beszélünk, óhatatlanul fölmerül a 
kérdés, honnan számíthatjuk az 
algyôi civil, vagy egyesületi életet? 
Mikoriak az elsô olyan kezdemé-
nyezések, amelyek már alapjai 
lehettek annak a közösségi mun-
kának, mely napjainkban látvá-
nyosan kiteljesedett?” – teszi föl a 
kérdést Némethné Vida Zsuzsanna 
a kötet elején, Elsô lépések címû 
írásában, melyben utóbb föl is vá-
zolja az algyôi civilség történetét, 
melyben kiemelkedôen fontos sze-
rep jut a Nyugdíjas Klubnak. 

Az elmúlt 40 esztendô sajátos 
perspektívában – így is jellemez-
hetnénk a nyugdíjas klub történe-
ti könyvét, amely újabb színfolttal 
gazdagítja s településünk hely-
történetét földolgozó kiadványo-
kat!

(A kötet 1200 Ft-ért megvásá-
rolható a Könyvtárban és a Falu-
házban, illetve a nyugdíjasoknál.)

AH

feledésbe mentek és elvesztek, de 
meglehet, valaki ôrzi még a 
benne foglaltakat saját emléke-

A legidôsebb klubtagtól mi 
elfelejtettük megkérdezni, hogy 
is zajlott egy-egy klubnap, 
egy-egy névnap? Elfelejtettük 
megkérdezni errôl Búsné Pataki 
Mariska nénit is, pedig a 100.-ik 
születésnapján mi is köszöntöt-
tük. De éppen így jártunk 
Herczeg Józsefné Lidi né-
nivel is, ôt sem faggattuk, 
pedig a 35 éves évfordu-
lónkra készített kiállításra 
még sok fényképpel segí-

Sajnos, sok régi alapító 
tagról és a klubban végzett tevé-
kenységükrôl csak a megmaradt 
írásos anyagokból, vagy a fény-

ni – például könyvekkel, amelyek 
generációkon keresztül ôrizhetik 
a múlt darabkáit, mozaikkockáit. 
Ezen elkötelezettséghez, ezen fe-
lelôsséghez híven cselekszik Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, ami-
kor a település életét több évtize-
den keresztül meghatározó mezô-
gazdasági termelô szövetkezetek 
történetének földolgozására ösz-
tönzi a helytörténészeket, s ebben 
a szellemben, ennek a küldetésnek 

megfelelve jár el, midôn 
örömmel és büszkeséggel 
támogatja a Szôke Tisza 
Nyugdíjas Klub negyven 
évnyi történetét bemutató, 
sajátos hangulatú és egyéni 
hangvételû kötetet. Bízom 

abban, hogy ez a szép könyv 
megôrzi a múltunk megannyi 

darabkáját, egyúttal hidat ver nem-
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Üléseztek a képviselôk: megújul 
a Tájház, albán pékség Algyôn

Folytatás a 7. oldalról!

A Csongrád Megyei Település-
tisztasági Kft. törzstôke emelésével 
az algyôi képviselôk már júniusi 
ülésükön is foglalkoztak. E kezde-
ményezéshez csatlakozott Kistelek, 
Balástya, Nagyér, Földeák, Pusz-
taszer, Ópusztaszer községen kívül 
Békéssámson is. Ez utóbbi tag ké-
résére az algyôiek hozzájárultak a 
100 ezer forintos tôkeemeléshez 
úgy, hogy Békéssámson üzletrészt 
is szerez. 

Változott a képviselô-testület 
bizottságainak az összetétele. Dr. 
György Antal képviselô halálával 
megüresedett a Pénzügyi és 
Humán Bizottság elnöki tisztsége, 
illetve a Településfejlesztési, Üze-
meltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság (TÜK) tagi helye. Úgy 
döntött a képviselô-testület, hogy 

az elnöki tisztségre Molnár Áront, 
míg TÜK-tagnak a 2013. szeptem-
ber 4-i ülésen esküt tett Balázs 
Zsolt képviselôt kéri fel.

A Csongrád Megyei Kormány-
hivatal arra hívta föl az algyôi ön-
kormányzatot, hogy változtasson 
eddigi gyakorlatán, vagyis ezentúl 
nyílt ülésen vitassa meg az ön-
kormányzati tulajdonú bérlaká-
sokra benyújtott pályázatokat. 

Az eddigi évekhez hasonlóan 
Algyô ismét csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
így az algyôi rászoruló fiatalok 
ebben az évben is támogatást igé-
nyelhetnek felsôoktatási tanulmá-
nyaik támogatásához 2013. no-
vember 15-ig. A pályázati kiírás 
megtalálható a www.algyo.hu hon-
lapon.

A.H.

Elérhetô a teljes 
Hírmondó-archívum

Az Algyôi Hírmondó elsô száma 
1992. januárjában jelent meg, több 
mint 22 évvel ezelôtt, a Csongrád 
megyében az elsô helyi újságok 
egyikeként. A kezdeti nehézsége-
ket gyorsan áthidalta, s máig ele-
get tesz küldetésének. 

Akkori fôszerkesztôje: Molnárné 
Vida Zuzsanna volt, aki kollégáival 
az Algyôi Könyvtárban szerkesztet-
te a lapot. Az újság célja: a lakosság 
hiteles és széleskörû tájékoztatása 
az önkormányzat helyzetérôl, ter-
veirôl, lehetôségeirôl, az intézmé-
nyekrôl, közérdekû tudnivalókról 
és a civil szervezetekrôl. A híradá-
sok mellett közli a lakosság közér-
dekû véleményét is.

2002-tôl a lap fôszerkesztôje 
Ménesi Lajosné könyvtárvezetô, 
és a szerkesztôség címe is a könyv-
tárban található. 

2008-tól Bene Zoltán, az Algyôi 
Faluház és Könyvtár igazgatója a 
fôszerkesztô. Az újság az eredeti 
célkitûzéseket szem elôtt tartva, 
jelentôs önkormányzati támoga-
tással továbbra is mûködik, remél-
jük még nagyon sokáig!

A www.algyo.hu-n már eddig is 
elérhetô volt az újság archívuma 
2004-tôl az aktuális számig. Mos-
tanra azonban elkészült a teljes 
archívum 1992-tôl, amely teljes 
szövegében elérhetô és kereshetô 
online. Az Országos Széchényi 

Könyvtár berkein belül mûködô 
Elektronikus Periodika Archívum 
(EPA) adatbázisában mind a 22 év 
összes száma letölthetô pdf formá-
tumban és a teljes szöveg keres-
hetô. Ez azt jelenti, hogy nemcsak 
a cikkek címeit tartja nyilván az 
adatbázis, hanem a cikkek teljes 
szövegére rá lehet keresni a ma 
használatos összes keresôprogram 
(google, yahoo, bing, stb.), vala-
mint az EPA saját belsô keresôjé-
nek segítségével. Az adatbázis fo-
lyamatosan frissül az aktuális 
számokkal. Minden egyes archív 
számot nagy felbontásban digita-
lizáltak, ezáltal nagyítható. 

Az Algyôi Hírmondó teljes ar-
chívumát papír alapon, bekötve is 
meg lehet tekinteni a könyvtárban. 
Reméljük, a modern technika se-
gítségével még többeknek lesz el-
érhetô az újság! 

A digitalizálás nagy lépés az 
újság életében és az algyôi hely-
történeti gyûjtemény gyarapítása 
szempontjából is fontos.

A Hírmondó archívuma elérhe-
tô a következô weboldalakon:

www.epa.oszk.hu
www.algyokultura.hu
Pillantsanak bele a 22 évvel ez-

elôtti Algyô életébe és nosztalgi-
ázzanak a modern technika segít-
ségével!

Szabó Noémi könyvtáros

Mindennemû üvegezési 
munkát, biztosító felé 

elszámolható számlával, 
rövid határidôvel vállalok.

Asztalosmunkát, javítást, 
képkeretezést rendelje 
meg helyben, Algyôn.

PÁLFÖLDI MÁRTON
Tel.: 06-30-260-85-87

Cím: 6750 Algyô.
Bácska u. 24.

EBÉDSZÁLLÍTÁS

rendôrségi konyháról

700 Ft/nap/adag

3500 Ft/hét

ételeink házias jellegûek, 

friss alapanyagból 

készülnek.

Tel.: 06-70/389-2123
www.ebedszallitas.segitek.hu

Ebéd kiszállítás 

Algyô és Szeged 

egész területére. 

Menü már 475 Ft-tól!

E-Food és Bonapett 

területi Képviselô

vIDáCSNÉ M. KrISzTINA 

Tel.: 06-30/2069-382

Hízók eladók
élve és hasítva.
Tel.: 06-30/309-22-05

Algyô Hóvirág u. 34.

Leinformálható értelmiségi nyugdíjas nô vállalna 
gyermekfelügyeletet, hétvégén és betegség esetén is, 

iskolás gyermekkel tanulást, idôs embernek 
háztartás vezetést, ügyei intézését. 

Órabér személyes megbeszélés szerint.
Mobil: 06-20-213-8184
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Jelentkezzen  
ôsszel is az algyôi  

könyvtár tanfolyamaira!
Fel a netre! – önképzô számítógépes tanfolyam 

Kezdô, középhaladó és haladó 
szinten folytatódik a számítógépes 
tanfolyam.

A hagyományokat folytatva 2010 
ôszétôl kezdôdôen újraindult a 
számítógépes oktatás az Algyôi 
Könyvtárban. Tanfolyamaink célja, 
hogy a számítógép kezelését meg-
könnyítse, illetve kedvet csináljon 
a használatához. Az egyes csopor-
tok 8 fôvel indulnak, mivel kisebb 
csoportokban könnyebben és gyor-
sabban megy a tanulás. A tanfolya-
mok 4 héten keresztül, heti két 
alkalommal kerülnek megrende-
zésre, alkalmanként másfél órában, 
a tanulók igényeinek megfelelô 
idôpontokban. A tanfolyamokra 
személyesen a Könyvtárban lehet 
jelentkezni vagy a Könyvtár Face-
book oldalán online vagy telefonon 
(62/517-170). Az oktatás díja 
5500 Ft. 

2010 ôszétôl kezdôdôen eddig 
15 csoport, összesen 80 fô – mind-
egyik korosztályt képviselve – vett 
részt a foglalkozásokon. 

A kezdô tanfolyam anyaga a szá-
mítógép bekapcsolásától egészen 
a szövegszerkesztésen át, az alap-
szintû internethasználatig terjed. 
A haladó tanfolyamon pedig meg-

tanuljuk például, hogyan kell az e 
–mail csatolásokat megnyitni és 
hogyan tudunk csatolni, vagy le-
tölteni az Internetrôl programokat. 
Megtanuljuk az e-bankolás és az 
online ügyintézés fontosabb szabá-
lyait, valamint megtanuljuk hasz-
nálni a közösségi oldalakat, a video-
megosztó oldalakat és megtanulunk 
tudatosan keresni a Google-ben. 
A tanfolyamok tematikája a tanulók 
igényei szerint változtatható. Ha a 
csoporton belül felmerül az igény 
valamelyik terület mélyebb meg-
ismerésére, azt beleépítjük a tan-
anyagba. 

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, a kö-
zéphaladó és a haladó tanfolyam-
ra is a Könyvtárban.

Tanfolyam tájékoztató és meg-
beszélés: október 14. hétfô, 10 óra.

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

Szeretettel várunk minden ér-
deklôdôt!

Könyvtárosok 

Könyvtári hírcsokor
Kedves Olvasóink! November 
9-én, szombaton 9–12 óráig ismét 
Könyvtári Kávéházat tartunk!

Várunk szeretettel mindenkit!
*

Használt könyvek vására 
a Könyvtárban! Selejte-
zett, hagyaték és használt 
könyvek megvásárolha-
tók a Könyvtárban, 50 
forintos egységáron!

*

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 
9–12; 13–18 óra között. Telefon: 
62 / 517-170. Web: www.algyokultu-
ra.hu. E-mail: bibl@algyo.hu

*

Kedves Álláskeresôk! A Könyvtár-
ban minden héten kedden és csü-
törtökön délután, 13–18 óráig 

ingyenes álláskeresést tar-
tunk! Ingyenesen használ-
hatók a számítógépek ön-
életrajz szerkesztésére, 
ingyenesen használható az 
internet álláskeresésre, va-
lamint a napilapokban és 
a Déli Apró hirdetôújság-

ban is lehet állást keresni.
*

Szívesen látunk mindenkit!
Könyvtárosok

Könyvtárak az emberi kapcsolatokért
Országos Könyvtári Napok – Algyô 2013. október 8–12.

Kedves Olvasóink!
A tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel az Algyôi Könyvtár október ele-
jén ismét csatlakozik ahhoz az or-
szágos rendezvénysorozathoz, amely 
már 7. éve töretlenül mûködik. 

Az Országos Könyvtári 
Napok programjának ki-
alakítását, koordinálását az 
Informatikai és Könyvtári 
Szövetség végzi. A szakmai 
szervezet 2006-ban mind 
tartalmában, mind formá-
jában országosan egységes-
sé alakította az október eleji esemé-
nyeket. Az egymásra épülô, a 
társadalmi változásokra, az emberek 
igényeire figyelô programsorozat 
évrôl évre több ember érdeklôdését 
kelti fel a könyvtári szolgáltatások 
iránt országszerte. A múlt évben 
már 3000 programon 153 ezer 
résztvevôt regisztráltak a szervezô 
könyvtárosok a hazai könyvtárak 
összefogásának, és a széleskörû 
partnerkapcsolatoknak köszönhe-
tôen. 

Az Országos Könyvtári Napok-
hoz csatlakozó intézmények több-
sége közkönyvtár, de egyre több 
iskolai és felsôoktatási könyvtár is 
kihasználja az összefogásban rejlô 
számtalan lehetôséget. Az eltelt 
hét év fontos eredménye, hogy az 
egyszeri rendezvényekbôl tartós 
könyvtári szolgáltatások váltak, és 

azok ma már hozzátartoznak a 
könyvtárak, a könyvtárhasználók 
mindennapjaihoz. 

2013-ban az emberi kapcsolato-
kat állítjuk a könyvtári napok kö-
zéppontjába. Életkortól és lakó-

helytôl függetlenül minden 
ember számára nélkülözhe-
tetlen, hogy értékes kapcso-
lata legyen embertársaival, 
ami mind a társas kapcso-
latok, mind pedig a lelki 
egyensúly megôrzésének 
szempontjából rendkívül 

fontos. A hét eseményeit a család, 
a baráti kapcsolatok, az egymásra 
figyelés, egymás segítése, a befoga-
dás és az elfogadás szempontjait 
szem elôtt tartva igyekszünk körbe-
járni. 2013-ban – elôször az össze-
fogások történetében – szeretnénk, 
ha a határon túli könyvtárak is ré-
szesei lennének az eseményeknek, 
így 7határon innen és túl valóban 
minden a tartalmas emberi kapcso-
latokról szól majd.

A rendezvények kivétel nélkül a 
Könyvtárban kerülnek megrende-
zésre, valamint teljesen ingyenesek. 
Érdeklôdni személyesen a Könyv-
tárban vagy az 517-170-es telefon-
számon vagy a bibl@algyo.hu címen.

A programok a hátoldalon ol-
vashatók!

Várunk szeretettel mindenkit!
Könyvtárosok

Programok:

2013. október 8.
kedd, 17 óra
KöNyvTár

„a pszichológus válaszol …” Dr. vasadi Anna gyermekpszichi-
áter elôadása és beszélgetés, többek között a tanulási zavarokról, 
óvodai problémákról, a hisztirôl, alvászavarokról, iskolai beilleszke-
dési problémákról, beszoktatásról. Várjuk szeretettel a szülôket, 
nagyszülôket és az érdeklôdôket egy kellemes beszélgetésre!

2013. október 9.
szerda, 18 óra

KöNyvTár

Grimm Busz Színház gyermekelôadása 
Címe: Piroska
Az egész családot várjuk egy interaktív, izgalmas mesejátékra!

2013. október 10.
csütörtök, 18 óra

KöNyvTár

Olvasótalálkozó Szécsi Noémivel, a fiatal csongrádi születésû 
József Attila-díjas magyar írónôvel, aki Szegeden és Helsinkiben 
járt egyetemre, valamint számos hazai és külföldi irodalmi díjat 
tudhat magáénak. 
Könyvei: A finnugor vámpír, Kommunista Monte Cristo, Nyug-
hatatlanok. 
Várunk szeretettel mindenkit egy kellemes beszélgetésre az írónôvel!

2013. október 11.
péntek, 16 óra

KöNyvTár

 „Ez az én napom” – kapcsolódj ki a hétköznapokból: barátnôk, 
kismamák és anyukák, lányok találkozója (témák: egészség, szépség).
Közremûködik: 
Ezerjó Egyesület – gyógyteák és egészséges életmód
Szabó Gábor: ingyenes mobilmasszázs 
(bejelentkezés: tel.: 517-170)
Oriflame ingyenes sminkelés és hajvizsgálat, terméktesztelés. 
Várunk szeretettel mindenkit!
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Válaszol a polgármester (3.)
„Tûzifával és napenergiával a rezsicsökkentésért”

A számos kényes ügyrôl is beszél Herczeg József. A polgármester to-
vábbra is várja hivatalába vagy a Hírmondó szerkesztôségébe az 
algyôiek kérdéseit, így folytatódik az algyôi újságban a Válaszol a 
polgármester sorozat.

– A sorozatban már kérdés volt a 
nagyfai menekülttábor ügye. Mi a 
helyzet októberben, amikorra a tábor 
bezárását ígérték a hatóságok?

– Ez teljesült: a menekülttáborról 
múlt idôben beszélhetünk. Szep-
tember 15-ével a fenntartó bezárta 
a tábort, a sátrak bontása meg-
kezdôdött, a maradék nyolc lakót 
más táborba költöztették.

– Ha október, akkor Algyô napja. 
Máig ünnepelni való a függetlenné 
válás?

– A szabadságot az tudja igazán 
értékelni, aki valaha elvesztette, 
mint ahogy Algyô. A mi települé-
sünk 1973-ban veszítette el a füg-
getlenségét. Azóta él a vágy az 
algyôiekben, hogy saját sorsukat 
saját kezükbe véve irányítsák és 
1998 óta minden évben ünnepi 
testületi ülésen emlékezzük meg 
az 1996-os összefogásunkról, amely 
Szeged és városrésze Algyô külön-
válását eredményezte.

– Mit hozott a községnek az 1997-
ben visszaszerzett önállóság?

– Több lehetôségünk adódik, de 
a felelôsség is nagyobb. Rendezett, 
gondozott, összefogott községet lát 
a faluba betérô vendég. Lakói 
pedig látják: a település vezetése 
értük dolgozik. A fejlesztések élet-
körülményeik javítása érdekében 
történnek. Bízom abban, hogy ezt 
így értékeli a lakosság is.

– Mennyire vesznek részt a község 
ügyeiben az algyôiek?

– Amíg nem voltunk önállóak, 
addig gyér volt az érdeklôdés a 
helyi politika iránt. Az önállósodás-
sal nagyot fordult a világ: megpezs-
dült a helyi közélet, új lehetôségek 
nyíltak, döntéseinket a lakosság 
megkérdezésével hozzuk meg. A 
civil szervezetek száma megsokszo-
rozódott a Szegedrôl történô le-
válás után. Míg a nagyváros része-
ként a döntések elôtt nem kérték 
a véleményünket, addig ma az al-
gyôiek aktívan beleszólnak a község 
életébe, fejlesztéseibe. Ebbôl a 
szempontból nagyon aktívak a köz-

ség önállósodása óta mûködô civil 
szervezetek.

– Milyen példákat emelne ki az 
„alulról jövô”, vagyis civil kezde-
ményezésre?

– Az algyôi lovasélet továbbfej-
lesztése kifejezetten helyi kezde-
ményezés. Az egyik legaktívabb 
civil szerezet a nyugdíjas klub: 
jobbnál jobb ötletekkel jelentkez-
nek, amelyeket megvalósításra 
javasolnak, hiszen folyamatosan 
járják a települést, mondják azokat 
a problémákat, amelyeket észlel-
nek. Például legutóbb az Egész-
ségház utcából érkezett jelzés, 
hogy az ottani aszfalt elhasználó-
dott, ideje lenne felújítani. A ter-
mészetvédelemben hozott újat a 
horgász egyesület, vagy a szemét-
szürettel sokat tesz a közösségün-
kért a faluvédô egyesület.

– Az ön által vezetett jelenlegi 
képviselô-testület tagjai is ennyire 
aktívan foglalkoznak a község ügye-
ivel?

– Megválasztása elôtt minden 
jelölt ígéri, sokat tesz a települé-
sért. Bízom benne, hogy a képvi-
selôk a négy éves ciklus idôszaká-
ban is kapcsolatban maradnak a 
lakossággal, hogy érezzék a lakos-
ság minden olyan rezdülését, ami 
a feltétele annak, hogy a testületi 
üléseken megfontolt és alapos 
döntéseket hozhassunk – a község 
belterületén élôkért ugyanúgy, 
mint a tanyán élôkért.

– A tiszaszigetiek ügyeivel is fog-
lalkoznia kell az algyôi képviselô-
nek most, hogy közös az önkormány-
zati hivatala a két településnek?

– Nem. Hiszen csak annyi tör-
tént, hogy egyszerûsítettük az ot-
tani ügymenetet. Tiszaszigeten 
négy személy dolgozik az ottani 
önkormányzati hivatalban, a mun-
kájuk törvényességi felügyeletét 
az algyôi jegyzô látja el, magas 
szakmai színvonalon, az algyôi 
képviselô testület csak a helyi köz-
ügyekkel foglalkozik, ugyanúgy a 
tiszaszigeti testület is az ottani 

problémák megoldásával foglal-
kozik.

– Elismerése ez az algyôi község-
házán végzett munkának?

– Igen. A jogszabály lehetôvé 
teszi, hogy egy település a szom-
szédjával, vagy annak a szomszéd-
jával létesítsen közös önkormány-
zati hivatalt. A tiszaszigetiek kérését, 
hogy segítsünk, örömmel teljesítet-
tük, kérésükben az algyôi hivatal 
szakmai munkájának az elismerését 
is felismerhetjük. 

– Ez azért is érdekes, mert Algyô-
nek, a két nagyváros közé szorult 
nagyközségnek nincs túl nagy von-
záskörzete. Ellenben régi terv, hogy 
az egykor algyôiek által „a Víz” 
pusztítása után alapított Sándor-
falvával szoros legyen a kapcsolat. 
Például a Lénia út aszfaltozása ezt 
segítette volna.

– A családi kapcsolatok máig 
élôek, ezért próbálta a két ön-
kormányzat szilárd burkolattal 
ellátni a két települést összekötô 
Léniát. Ám ezt a Kiskunsági Nem-
zeti Parkhoz, illetve az ópuszta-
szeri tájvédelmi körzethez tartozó 
területen a természetvédôk, a zöld 
hatóság nem engedélyezte. Errôl 
azért is le kellett mondanunk, 
mert az M43-as megépítése „kö-
zelebb hozta” a két települést. El-
lenben azóta születtek új ötletek 
az együttmûködésre. Ilyen a sza-
porhegyi egykori tanyai iskolából 
megmaradt keresztnél augusztus 
20. alkalmából tartott közös ün-
nepség, amellyel az egykor ott 
tartott búcsúra is emlékszünk. De 
a sportkapcsolatok is erôsek, és a 
települési vezetôként rendszeresen 
egyeztetek a sándorfalvi polgár-
mesterrel.

– Ha már szóba jött az M43-as 
megépítése, az akkor ígért körfor-
galom, bicikliút, vagy a 47-es szé-
lesítésének és renoválásának az 
ügye hol tart?

– Európai uniós forrásból 
2015-re ígért beruházás csúszik. 
A 47-es út szélesítésének része a 
3 méter széles kerékpárút és az 
úgynevezett Y-bekötôutat kiváltó 
körforgalom. A körforgalomhoz 
vezetô úthoz szükséges földterü-
letet megvásároltuk, ennek át-

adásával tudjuk gyorsítani a fo-
lyamatot. 

– A 47-es út falubeli szakaszának 
állapotát –töredezett az út széle, 
toldozott-foldozott az aszfalt – sokan 
kifogásolják. Mit tehet az önkor-
mányzat az Y-bekötôtôl a halász-
csárdáig tartó 4 kilométeres út-
szakasz állapotának javításáért?

– Az állam, pontosabban a köz-
útkezelô cég tulajdonában van ez 
az útszakasz. Ôk tartják karban, 
tisztítják, télen sózzák. Azt törvény 
tiltja, hogy idegen területen – mint 
például ez az útszakasz – az önkor-
mányzat fejlesztést hajtson végre, 
rendszeresen jelezzük a tulajdonos-
nak a hibákat és a kátyúzás, jelzô-
táblák pótlása, cseréje folyamatosan 
megtörténik.

– De a hepehupás Kosárfonó utca 
önkormányzati tulajdon. Mikor 
várható ennek a Téglás utcai kör-
forgalomhoz vezetô utcának a bur-
kolatjavítása?

– Aszfaltozását rövid távon nem 
tervezzük. Ellenben a közeli, vele 
párhuzamos Csángó utcára aszfalt-
szônyeg kerül októberben, a tél 
beállta elôtt kátyúzás várható a 
Kosárfonó utcán is. 

– Ott nemrég a járdát is fölújí-
tották az egyik oldalon. A járda és 
az út közötti árkok állapota nagyon 
különbözô. Például a Vásárhelyi 
utca egy részén befedték, máshol 
mély az árok, a Csónak utca egy 
szakaszán meg úgy tûnik: csak egy 
gödör, mert nincs folytatása.

– A csapadékvíz elvezetés fon-
tosságára irányította a figyelmet 
az 1999-es „özönvíz”, amikor egy 
éjszaka 20 centiméteres hó olvadt 
el, miközben 80 milliméternyi 
mennyiségû esô esett. Az önkor-
mányzati cég, a Gyeviép Kft. saját 
markolójával végzi az árkok kar-
bantartását, illetve a mederburko-
lást – legutóbb a Géza utcában. 
A községben kialakított rendszerrel 
nem csak a csapadékvíz elvezetését 
kell megoldanunk, hanem az aszá-
lyos idôkre a víz megtartását is. Ez 
utóbbi célt szolgálja például a Csó-
nak utca végén kiásott, kapcsolat 
nélkülinek tûnô szikkasztó árok. 

Folytatás a 19. oldalon!
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Pályázati felhívás  
2 önkormányzati bérlakásra

Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete pályáza-
tot hirdet az Algyô, Búvár utca 9., 
I. emelet 5. szám alatt megürese-
dett költségalapú bérlakás legfel-
jebb 5 évre történô bérbeadására

1.  A pályázaton részt vehetnek: 
önálló lakástulajdonnal, lakás-
bérleti joggal nem rendelkezô 
házaspárok, élettársi kapcsolat-
ban élô és egyedülálló szemé-
lyek;  
keresô tevékenységet folytatnak, 
vagy más állandó jövedelemmel 
rendelkeznek és az együtt élôk 
havi nettó jövedelme legalább 
100 000 Ft/hó;  
a pályázatot benyújtó személy 
magyar állampolgár;  
legalább egy éve állandóan be-
jelentett lakóhellyel rendelkez-
nek Algyôn;  
4 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû óvadékot fizetnek meg.

2.  Az elbírálás során elônyt élvez-
nek azok a pályázók, akik:  
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 
idô alatt megszerzik a saját tu-
lajdonú lakásukat, vagy lakás-
problémájukat más módon 
megoldják;  
lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek;  
egy vagy több gyermeket nevel-
nek;  
elsô lakásszerzôk.

3.  Kizáró okok:  
A pályázó(nak):  
a szerzôdés megkötésének idô-
pontjában kiskorú;  
lakást, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget önkényesen 
foglalt el, s annak elhagyásától, 
illetve kiürítésétôl számítva 10 
év még nem telt el;  
korábbi lakásbérleti jogviszonya 
5 éven belül lakbérhátralék, 
rendeltetésellenes használat, 
vagy más neki felróható maga-
tartás miatt szûnt meg;  
lakásbérleti jogáról térítés elle-
nében lemondott, és a lemon-
dás elfogadása óta 5 év még 
nem telt el;   
lakástulajdonát 3 éven belül el-
idegenítette;  

60 napon túli köztartozása áll 
fenn.  
Valótlan adatok közlése esetén 
a pályázat érvénytelen. A lakás-
ban kisállat nem tartható.

4.  A lakás adatai:  
Algyô, Búvár u. 9. I. em. 5. sz.;  
72 m2 alapterület, 3 szoba;  
komfortfokozata: összkomfort;  
bérbeadás jogcíme: költségalapú;  
lakbér 37 080 Ft/hó, további 
években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint.

5.  A pályázatokat Algyô Nagyköz-
ség Polgármesteréhez (6750 
Algyô, Kastélykert u. 40) kell 
benyújtani 2013. október 24-én 
12 óráig az Algyôi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban besze-
rezhetô pályázati adatlap ki-
töltésével.

6.  A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2013. októberi Képvise-
lô-testületi ülés. Az eredményrôl 
az érintettek írásban értesülnek. 
Az értesítés kézhezvételétôl szá-
mított 5 napon belül köthetô 
meg a lakásbérleti szerzôdés, 
amennyiben erre pályázó hibá-
jából nem kerül sor, a bérlôki-
jelölés hatályát veszti.  
Algyô, 2013. szeptember 19.

Herczeg József
polgármester

*

Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete pályázatot 
hirdet az Algyô, Egészségház u. 42. 
emelet 3. szám alatt megüresedett 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 
évre történô bérbeadására

1.  A pályázaton részt vehetnek:  
önálló lakástulajdonnal, lakás-
bérleti joggal nem rendelkezô 
házaspárok, élettársi kapcsolatban 
élô és egyedülálló személyek;  
keresô tevékenységet folytat-
nak, vagy más állandó jövede-
lemmel rendelkeznek és az 
együtt élôk havi nettó jövedel-
me legalább 100 000 Ft/hó;  
a pályázatot benyújtó személy 
magyar állampolgár;  

Folytatás a következô oldalon!

Zöld hírek diákszemmel 
Spórolás környezetvédelemmel 5 pontban

Költsünk kevesebbet gyógyszerre!
Ha még nem tennénk, válogassuk 
meg a háztartási szemetet, szaba-
dítsuk fel a kukánk nagy részét a 
szelektív hulladékgyûjtéssel! Elég 
akár egy kéznél lévô kukazsák, 
amibe az újrahasznosítható papír, 
mûanyag- és üvegszemetet vegye-
sen gyûjtjük, majd az Algyôn sok 
helyen megtalálható „szuperku-
kákba” (szelektív szemétgyûjtôkbe) 
a helyszínen kiválogatjuk. És az 
eredmény? Kevesebb elégetett hul-
ladék, kisebb fa-, kôolaj- és föld-
gázfelhasználás, végeredményben 
egészségesebb környezet, ami 
megôrzi az egészségünket, csök-
kentve a gyógyszerfogyasztásunkat 
és -kiadásainkat is.

Költsünk kevesebbet a kertre!
A lebomló növényi hulladékokból 
rakott „szemétdomb” igazi kincset 
rejt: a komposztot. Ne égessük el a 
nedves leveleket, gallyakat, mert sú-
lyosan légszennyezô a füstje, ne dob-
juk ki a lenyírt füvet, a zöldségek, 
gyümölcsök lepucolt héját, szárát, a 
teafüvet, kávézaccot, tojáshéjat, in-
kább kertünk egy árnyas, szellôs ré-
szén állítsunk fel egy komposztálót, 
például egy közvetlenül a talajra el-
helyezett fakeretet. A komposzt ki-
váló trágya, új életet varázsol a ker-
tünkbe. Jó tanács: a citrom, narancs, 
banán héja nem való a komposztba, 
de a mag igen, a citrom, narancs és 
datolya magja még ki is csírázik a 
komposztban, utána csak át kell ül-
tetni cserépbe a szaporításhoz.

Csökkentsük a vízdíjat!
Kerti öntözéshez gyûjtsük össze az 
ingyenes csapadékvizet! Algyô ég-
hajlati viszonyai mellett elméleti-
leg 100 négyzetméter tetôrôl egy 
évben több mint 50 köbméter, azaz 
30 ezer forintnyi vizet is össze le-
hetne gyûjteni, ráadásul ez az 
egyéb vizeknél jóval egészségesebb 
(megfelelô hôfokú, lágy, vegyszer-
mentes) a növények számára.

Csökkentsük az áramszámlát!
A környezetszennyezô, állandó ön-
tözést kívánó és Algyôn tájidegen 
pázsit helyett kialakíthatunk évi 
párszori kaszálással megelégedô, 
ôshonos fajokban gazdag, madár-

barát virágos kaszálót is, amely ma 
már nemcsak a szakemberek sze-
mében szebb. Az Év kertje 2011 
díjat például egy hazai fa-, cserje- és 
évelôfajokban gazdag, tiszai kaszá-
lóréttel elegyes kert kapta. Jó ta-
nács: vegyük elô a kaszát: mind a 
zajszennyezés, mind a testmozgás 
szempontjából jobb eszköz, mint az 
elektromos (vagy motoros) kaszáló-
gép, árban pedig töredékébe kerül!

Csökkentsük a hûtés- és fûtésszámlát!
A túlhûtés nem csak egészségtelen, 
de felesleges is: a legnagyobb nyári 
melegben a nappal zárt ablakok, 
beesô napfénynél sötétítés vagy 
lehúzott redôny, este kereszthuzat 
tökéletesen helyettesíti a légkon-
dicionálót, amelyet amúgy sem 
falura, hanem a több fokkal mele-
gebb nagyvárosok éjszaka is forró 
betondzsungeléhez terveztek.

A száraz, legalább egy éven át 
szárított fával való fûtés felébe kerül, 
mint a kevésbé környezetbarát (nem 
megújuló erôforrás) földgázzal való 
fûtés (a nedves fa égetésénél a fûté-
si energia 40%-a elvész, nem beszél-
ve a nagyobb füstszennyezésrôl, 
úgyhogy idôben gondoskodjunk a 
száraz tûzifáról és annak tárolásá-
ról). Kerüljük a túlfûtést, ne hagyjuk, 
hogy szökjön a meleg, a legkisebb 
rést is érdemes betömni! Alkonyat-
kor eresszük le a redônyöket! A 
folyamatos „szellôztetés” helyett 
napi 10 perc kereszthuzattal szel-
lôztessünk télen is a legmelegebb 
órákban, így kevésbé hûl le a lakás, 
és elkerülhetô a magas páratarta-
lom, és az abban növekedô, mérge-
zô fali penész. Jó tanács: Figyeljünk 
arra, hogy a nyílászárók cseréje, a 
kiegészítô falburkolat kötelezô fû-
téskorszerûsítéssel járhat. Új építé-
sû házaknál a korszerû szigetelés 
már elôírás, de itt is érdemes az 
alternatív energiaforrásokat vagy 
hôszigetelési módokat megvizsgál-
ni: az egyre kedvezôbb árú nap-
elemes, napkollektoros rendszerek, 
a nálunk kevésbé elterjedt zöld tetô, 
megfelelô tájolás, élôsövény, gyep 
és fák mind a téli fûtéshez, mind a 
nyári hûtéshez is hozzájárulhatnak. 
Megéri figyelni ezekre a részletekre!

Németh Éva 8.b osztályos tanuló 
és édesapja, Németh László
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Algyôi Alkotóházban a IV. Algyôi Foltvarró kiállítás
2013. szeptember 21-én az Algyôi 
Foltvarró Kezek tagjai megmutat-
ta az elmúlt egy év munkáját. Idén 
nem csak kiállítást rendeztünk, 
hanem egy vásárral egybekötött 
találkozót is, ahol a foltos társaink-
kal, és az érdeklôdôkkel együtt 
varrhattuk meg az elôre elkészített 
egységcsomagot.

A csoportunk már a hét elején 
nekilátott a készülôdésnek. Taka-
rítottunk, rendet raktunk a házban, 
és az udvaron. Összekészítettük a 
kiállítandó foltvarrott alkotásain-
kat. Szombaton már korán reggel 
elkészítettük a szendvicseket, tá-
nyérra tettük a házi süteményeket 
és a kiállítás utolsó részleteit ren-
deztük el, hogy mire az érdeklôdôk 
megérkeznek, minden a helyén 
legyen. Közben vártuk az Ili Textil-
ház munkatársait, akik Martfûrôl 
hozták el nekünk a szebbnél szebb 
textilárut, amik közül a pénztár-
cánkhoz mérten válogathattunk.

Balasi Marianna megajándéko-
zott bennünket egy általa festett 
vendégcsalogató festménnyel, 
mely a kapuban invitálta be az 
Alkotóházunkba az érdeklôdôket. 
Molnár Tibor segítségével felkerült 
a külsô falra az Alkotóház felirat, 
mellyel könnyen megtalálták az 
idelátogatók a házat. Az agyag 
betûk és embléma Molnárné Sü-
li-Zakar Zita, Balasi Marianna szak-
értelmével készültek el.

10 órára megtelt kíváncsi embe-
rekkel az Alkotóházunk udvara. 
Ekkor Hegedûs Edit, a Gyevi-Art 
Kulturális Egyesület Zsibongó nép-
táncegyüttesének vezetôje, meg-
nyitotta a kiállítást. Szilágyi Perjé-
si Katalin neves írónônk pedig a 
csoportunknak írt csodaszép mini 
novellát olvasta fel. 

A házban megrendezett kiállí-
tásra belépve már a folyosón az 
idei év közös munkájával állhatunk 
szemben, alatta a vitrinekben so-
rakoznak a sok gonddal elkészült 
apróságok, tûtartók, szalaghímzé-
ses tárgyak, nesszeszerek, tartók. 
Majd tovább haladva foltvarró pá-
lyázaton megmérettetett faliképet, 
táborban készült táskákat, nagy 
munkával elkészült ágytakarókat, 
kelta csomó technikával készült 
kézzel varrt faliképeket és párná-
kat láthatnak a látogatók. Bentebb 
haladva elsô mintablokk gyûjte-
ményeket, foltvarrással készült 
terítôket, párnákat, mappaborító-
kat tekinthettek meg az érdeklô-
dôk. A nagy szobákat otthonossá 
varázsolta a sok textil tárgy.

A látogatók távoztával sem ma-
radtunk tétlen. Rendet raktunk, 
majd a következô foltvarrós fog-
lalkozás hozzávalóit beszéltük meg. 
Ugyan jó ízûen elfáradtunk, ennek 
ellenére sok látogató dicsérô szavai 
erôt adtak nekünk a következô egy 
évre.

A kiállításunk 2013. október 
15-ig tekinthetô meg. Hétköznap 
hétfôn 17–19-ig, csütörtökön 
16–18-ig, szombaton 15–17óráig 
látogatható. Minden kedves ér-
deklôdôt szeretettel várunk. 

Ezúton szeretném minden egyes 
Algyôi Foltvarró Kéznek megkö-
szönni azt az odaadó, fáradhatat-
lan, lelkes munkát, amit eddig 
bemutattak nekünk. 

Munkáinkról, rendezvényeink-
rôl az Algyôi Hírmondóban és a 
www.gyeviart.hu honlapon találhat-
nak további információt.

Izbékiné Cseuz Gabriella,  
Algyôi Foltvarró Kezek

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Az Algyôi Foltvarrók Mártélyon  
a kerítés kiállításon

2013. szeptember 14-én délelôtt 
Mártélyra látogattunk el, ahol a 
Tulipán Foltmozaik Klub szerve-
zésével részt vehettünk az évenként 
megrendezett kerítés tárlaton. 
Hódmezôvásárhelyrôl, Szegedrôl, 
Szentesrôl, Makóról, Nagybánhe-
gyesrôl, Orosházáról, Kondorosról 
és Zentáról érkeztek foltvarrók, 
akik hozták munkáikat, hogy meg-
mutassák társaiknak. Az Algyôi 
Foltvarrók Köre vett részt a leg-
nagyobb létszámban, 12-en láto-
gattunk el erre az eseményre.

A Tulipán Foltmozaik Klub tag-
jai kitettek magukért, a vendé-
geiket sok finomsággal várták és 
egy kis ajándékcsomaggal, mely-
bôl minden látogató választhatott. 

Szebbnél szebb méteráru és fontos 
foltvarró kellékek vásárát szervez-
ték. Tombolát is készítettek a meg-
jelenôknek, melynek a bevételébôl 
a Tiszta Szívvel Alapítványt támo-
gatják.

Sajnos az idôjárás nem volt ke-
gyes hozzánk, és a kerítés kiállítást 
épületen belül kellett kivitelezni. 
Ennek ellenére sok jó foltos kis 
helyen is elfért. 

Köszönjük a Tulipán Foltmo-
zaik Klubnak a szervezést és meg-
hívást. Én pedig köszönöm az Al-
gyôi Foltvarró Kör tagjainak, hogy 
eljöttek velem.

Izbékiné Cseuz Gabriella
Algyôi Foltvarró Kezek

Gyevi-Art Kulturális Egyesület

Folytatás az elôzô oldalról!

legalább egy éve állandóan beje-
lentett lakóhellyel rendelkeznek 
Algyôn;  
4 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû óvadékot fizetnek meg.

2.  Az elbírálás során elônyt élvez-
nek azok a pályázók, akik:

  vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 
idô alatt megszerzik a saját tu-
lajdonú lakásukat, vagy lakás-
problémájukat más módon meg-
oldják;  
lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek;  
egy vagy több gyermeket nevelnek;  
elsô lakásszerzôk.

3.  Kizáró okok:  
A pályázó(nak):  
a szerzôdés megkötésének idô-
pontjában kiskorú;  
lakást, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget önkényesen 
foglalt el, s annak elhagyásától, 
illetve kiürítésétôl számítva 10 
év még nem telt el;  
korábbi lakásbérleti jogviszonya 
5 éven belül lakbérhátralék, 
rendeltetésellenes használat, 
vagy más neki felróható maga-
tartás miatt szûnt meg;  
lakásbérleti jogáról térítés elle-
nében lemondott, és a lemon-
dás elfogadása óta 5 év még 
nem telt el;  

lakástulajdonát 3 éven belül el-
idegenítette;  
60 napon túli köztartozása áll 
fenn.  
Valótlan adatok közlése esetén 
a pályázat érvénytelen. A lakás-
ban kisállat nem tartható.

4.  A lakás adatai:  
Algyô, Egészségház u. 42. em. 
3. sz.  
79,5 m2 alapterület, 3 szoba;  
komfortfokozata: összkomfort;  
bérbeadás jogcíme: költségalapú;  
lakbér 40.942,- Ft/hó, további 
években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint.

5.  A pályázatokat Algyô Nagyközség 
Polgármesteréhez (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40) kell benyújta-
ni 2013. október 24-én 12 óráig 
az Algyôi Közös Önkormányzati 
Hivatalban beszerezhetô pályá-
zati adatlap kitöltésével.

6.  A pályázatok elbírálásának ideje: 
2013. októberi Képviselô-testü-
leti ülés. Az eredményrôl az 
érintettek írásban értesülnek. 
Az értesítés kézhezvételétôl szá-
mított 5 napon belül köthetô 
meg a lakásbérleti szerzôdés, 
amennyiben erre pályázó hibá-
jából nem kerül sor, a bérlôki-
jelölés hatályát veszti.

Algyô, 2013. szeptember 19.
Herczeg József Polgármester



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

*

Eladó: 3 részbôl álló világos politurozott 
szekrénysor, 96 cm széles/db (akasztos , 
vitrines, polcos. 28 000 Ft.
Érdeklôdni: 06/20-466-9245 mob tele-
fonon.

*

Eladó: Három részes világos valódi bôr 
ülôgarnítura, 2 fotel és ágyazható kanapé.
Érdeklôdni: 06/20-466-9245 mobil tele-
fonon.

*

Eladó: Pedálos orosz „Zinger varrógép” 
15 000 Ft.
Érdeklôdni: 06/20-466-9245

*

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.

*

2 db nôi kerékpár ELADÓ. Tel.: 267-730
*

150 l-es villanybojler ELADÓ
Nem használt, eredeti csomagolásban.
Tel.: 06-20/458-19-66

*

Választási malacok és hízók vannak eladók.
Algyô, Kosárfonó u. 26. Tel.: 267-102

Gyermekfelügyeletet  

és alsó tagozatos 

diákok korrepetálását 

vállalom.

Érd.: 06 70 / 23 04 685
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Tisztelt Algyôi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy megnyitottam irodámat  
Algyô, Kastélykert u. 84 szám alatt!
Szeretettel vérok minden kedves régi, új és leendô ügyfelemet,  
mindenféle biztosítás, megtakarítás, tanácsadás, régi és új szer-
zôdésekkel kapcsolatban. Jöjjön el hozzám és ingyenesen átné-
zem lakásbiztosítását, életbiztosítását, autójával kapcsolatos biz-
tosításait, stb.
Ha elhozza magával legkedvesebb ismerôsét (szomszéd, barát, 
barátnô, rokon, stb.), akkor részt vehet a decemberi sorsolásun-
kon, ahol 

500 000 Ft. értékû utazási utalványt sorsolunk ki 

és több ajándék talál gazdára.

Szolgáltatásaink:
Lakás és házbiztosítás • Síremlékmû-kriptabiztosítás
Kisállatbiztosítás • Kötelezô gépjármû felelôsség biztosítás
Casco • Szimba tanulóbiztosítás
Életbiztosítás • Balesetbiztosítás
Utasbiztosítás • Befektetések
Gyerekjövô program • Nyugdíj program
Fundamenta Lakáskassza • Szakmai felelôsség biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás • Jogvédelem
Hitel • Ingatlan adás-vétel • Egészségprogram
Társasház biztosítás • Mezôgazdasági biztosítás
Ingyenes pénzügyi tanácsadás • Kárbejelentés
Zöldkártya kiadása, stb.

Elérhetôségeim:
Olaru Florinné Oláh Margit • 6750 Algyô, Kastélykert u. 84. 
Tel.: 06 70 / 42 00 867 • E-mail: olaruflorinne@gmail.com

Nyílászáró és  
árnyékolástechnika 

SZOLGáLTATáSAINK:
• mûanyag (REHAU) és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
•  Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsô-belsô párkányozás; 

gipszkartonozás, vakolás

•  Árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szúnyoghálók, reluxák, 
szalagfüggönyök, napellenzôk) értékesítése, szerelése, javítása

•  árnyékolók automatizálása (Somfy); csômotorok, távirányítók, 
programórák, nap-, fény-, szélérzékelôk forgalmazása, szerelése

Díjtalan és kötelezettségmentes helyszíni felmérés  
és árajánlat készítés!

Pongrácz Tamás • Algyô, Korsó utca 34.
Tel.: 06 70 615-4359 • E-mail: alfoldablak.algyo@gmail.com

FOrDuljON hOzzáNK BIzAlOMMAl!

Homlokzati és  
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, 

külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

érdeklõdni  

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

telefonszámon.

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

Mezôgazdasági  
idényMunkára  

nyugdíjas  
szeMélyt keresek.

elôny: 
B. kat. jogosítvány, 

traktorvezetôi és mezô-
gazdasági  
gépszerelô  
tapasztalat.

telefonszáM: 
06-20/591-88-48
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Pontos válasz – jogi kérdéseire
Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás 
az alábbi témakörökben: 

• munkajog, 
• társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog. 

Vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat 
a Csongrád megyei Algyőn.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

 

Eladó Chrysler Grand Voyager!
Felszereltség: 

ABS (blokkolásgátló) – állítható hátsó ülések – állítható 
kormány – CD-s autórádió – centrálzár – dönthetô utasülé-
sek – elektromos ablak elöl – elektromos tükör – hátsó 
fejtámlák – indításgátló (immobiliser) – középsô kartámasz – 
manuális (5 fokozatú) sebességváltó – manuális klíma – plüss 
kárpit – pótkerék – szervokormány – színezett üveg – utas-
oldali légzsák – ülésmagasság állítás – vezetôoldali légzsák.

•  Frissen szervizelt, nem dohányzó, rendszeresen karbantartott, 
törzskönyvvel rendelkezô! 

•  Nagyon jó mûszaki állapotban van az autó. 
•  Motorja kifogástalan. 
•  Váltó-fékek hibátlanok. 
•  Futómûve jó, nem kopog. 
•  Fogyasztása rendkívül kedvezô: 7/100Km! 
•  FRISS MÛSZAKI!

Érdeklôdni: 06 70/60 59 511

Borús napokra egy kis melegség testnek és léleknek!
Válogasson közel 60-féle teakülönlegességünkbôl:  

Élvezeti teák, Gyümölcsteák, Gyógyteák!

Keressen minket a Coop Áruházban!

Iskolakezdési játékunk nyertesei, akik átvehették az aján-
dékcsomagunkat! 
• 53. sz sorsjegy DancsIk DávID – Algyô, Pest u. 29/A
• 3. sz sorsjegy PóPIty Balázs – Farkirét 35.
• 15. sz. sorsjegy Juhász ErzséBEt – Algyô, Kastélkert u. 1.

Gratulálunk nekik!

Telefon: 06 30 / 592 08 47
Nyitva: h.–p.: 8–12; 14–17 óráig • szo.: 8–12 óráig

Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!

Mecsek Teák:

• Mézes Álom
• Kékszôlô
• Magnézium Varázs
• Téli Rege
• Zöldtea
• Gyümölcshús Teák
• Lúgosító Teák
• Rumos Cseresznye
• Stresszoldó Teák

ÚJDONSÁG:  
Hobby sütés kellékek 

• marcipán
• ételfesték
• aromák
• tortaformák

EGÉSzSÉG KucKó  
PaPír íróSzEr!

AutoGarden

Autókölcsönzés- Béreljen minôséget!
• 5 és 9 fôs kisbuszainkat számos EXTrávAl, KlÍMávAl ajánljuk!
•  Autóink MárKASzAlONBAN, ELÔZETES állAPOTFElMÉrÉS, SzErvI-

zElÉS után vihetôk el!
• Autóinkat ASSzISzTANSz BIzTOSÍTáS védi!
•  Tartós bérlés esetén jElENTÔS KEDvEzMÉNyEKET 

biztosítunk!
• Jelentkezzen és elkészítjük az öN EGyEDI árAjáNlATáT.

láTOGASSON El KErESKEDÉSÜNKBE, hiszen több mint 80 darabból álló, 
folyamatosan FrISSÜlÔ AuTÓPArKUNKBÓL válogathatnak!
AUTÓBESZÁMÍTÁS kortól, állapottól, típustól függetlenül lehetséges! 
Egyes autóinkra AjáNDÉK áTÍráST vállalunk!

várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!

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

Web: www.autogarden.hu
Nyitva tartás: h.–p.: 8–17 óráig; szo.–vas.: 8–12 óráig
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TAKARÉKPONT
PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZET 

ALGYŐ

Ismét felmerült az igény  
a takarékmatricákra.

Jó néhány évvel ezelőtt már, hogy az általános iskolákban 
takarékbélyegeket gyűjthettek a gyerekek. Most ezt élesz-
tette újjá állatos gyűjtőmatrica formában a TakarékPont 
hálózat. A cél ezzel az, hogy a gyerekek megtanuljanak gaz-
dálkodni a pénzzel, rábírjuk őket a spórolásra. 

A szülőnek a számlanyitásnál, valamint a befizetéseknél 
is jelen kell lennie, hiszen a kicsik – 6 éves kortól 14 évig – 
még nem rendelkezhetnek önállóan úgynevezett Csemete 
számlájuk felett. A számla megnyitása kötelező, amely közel 
350 forintba kerül, e nélkül nem lehet gyűjtögetni. A szám-
lára befizetett összeg korlátlan. Minden 500 forint után a 
befizető egy csomag TakarékMatricát kap (egy befizetés 
alkalmával a maximálisan kiadható matrica csomagok száma 
3 db). Ha a kitartó gazdálkodónak kigyűlik a 160 képből álló 
albuma, akkor hátizsákkal és tolltartóval jutalmazzuk szor-
gosságát. 

A Csemete számla segítségével lehetővé válik, hogy a gye-
rek rendelkezhessen zsebpénze felett. Esetleg, ha nagyobb 
összeget kap egy hónapban, annak ne minden forintját 
költse édességekre, hanem tegye félre egy részét, amiből 
később nagyobb dolgokat is vehet. Sok kicsi sokra megy 
alapon megtanulja, hogyan gazdálkodjon a pénzével. 

Térjen be kirendeltségünkre és érdeklődjön a részletek-
ről!

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
6750 Algyő, Búvár u. 2.

 /fax: 62/267-055, mobil: 70/932-1900
E-mail: algyo@partiscum.tksz.hu

Nyitva tartás:  h.: 8.00–16.30, k.–csü.: 8.00–15.00,  
p.: 8.00–13.00

Tisztújítás a Millenárison
2013. szeptember 28-án a FIDESZ 
a Millenárison megtartotta a tiszt-
újító kongresszusát, ahol települé-
sünket Dr. Gonda János képviselte.

A kongresszus résztvevôi meg-
erôsítették azon szándékukat, 
hogy kiállnak a további rezsicsök-
kentés mellett, és kérték a FI-
DESZ Parlamenti frakciójának 
közbenjárását a törvény megal-
kotásához. A FIDESZ kongresszus 
az eddigi alelnökök közé válasz-
totta Választókerületünk elnökét 

Lázár Jánost, akinek ezúton is gra-
tulálunk.

Bôvebben az eseményrôl az Al-
gyôi hírnök októberi számában 
olvashatnak.

Minden 
aMi kôMûves 

Munka:

burkolástól  
a térburkolásig,  

betonozástól  
a vakolásig!

valamint ács,  
fa és bádogos munkák 
a legkedvezôbb árakon!

Telefon:  
06 30/760 19 52

Algyõn, családi ház  
körüli segédmunkára  
keresek megbízható,  

leinformálható, jó fiziku-
mú férfi munkaerõt.
Elõny: B kategóriás  

jogosítavány,  
nem dohányzó

Érdeklõdni, jelentkezni: 
16–18 óra között,  

Telefonszám:  
06-20/591-88-48

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

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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Hogyan lettünk algyôiek?
Algyôn, elôször…

’89 nyirkos februári reggelén egy 
citromsárga Dacia fékezett a poros 
aradi utcában. Kicsit csalódottan 
néztem rá, én még a zöldre emlé-
keztem, de a magyar rendszám 
megnyugtatott. Aztán hirtelen fel-
gyorsult körülöttem a világ. Én 
meg csak pislogtam derékmagas-
ságból ezekre a furcsán beszélô 
felnôttekre, akik Istikének szólí-
tottak. Egyszer csak megláttam azt 
a zászlót, amirôl addig csak halkan 
suttogtak elôttünk. És viszontlát-
tam azokat, akikrôl nyolc hónap-
ja csak könnyekkel küszködve 
suttogtak elôttem. És most én is a 
könnyeimmel küzdve írok. Akkor 
lettem elôször algyôi. Emlékek 
jönnek szembe… Öreg sárga ház, 
mellette góré, ami –gyerekszem-
mel– csakis arra termett, hogy 
gyerekek játsszanak benne. Mackó, 
a rettegett kuvasz, akit azért titok-
ban meg-megsimogattam, mert 
én bizony elfelejtettem megijedni 
tôle. Rejtett zugok a ház sarkaiban, 
ahol mindig találtam valami érde-
kes limlomot, amivel aztán órákig 
eljátszottam. Csupa újdonság, vá-
sári színes forgatag volt az a pár 
hónap. És akik a forgatagban min-
dig felbukkantak: Incinéni, Jóska-
bácsi. Nem albérlônek éreztük 
magunkat, nem lakónak, hanem 
családtagnak. És ez sokat segített. 
Nem a „románt” látták, meg a 
„menekültet”, hanem az élni és 
dolgozni akaró embert. Nem saj-
náltak le, hanem tették, amit a 
lelkük diktált. Köszönjük!

Algyôn, másodszor…
 Úgy alakult, hogy még akkor ôsszel 
a városba költöztünk egy frissen 
épült tízemeletesbe. Teltek-múltak 
az évek, aztán rádöbbentünk, hogy 
kinôttük a panellakást. Elôször a 
kiskert jött, aztán az elhatározás, 
hogy ide már bizony kertes ház kell. 
Kerestük-kutattuk, aztán végül Al-
gyôre esett a választás. Szüleinknek 
a város közelsége volt a pozitívum, 
nekünk, tizenéveseknek pedig - a 
város távolsága volt a negatívum. 
De ami mindnyájunk számára közel 
hozta a falut, az a sokrétû közössé-
gi élet volt, a szokásos „falunap és 
búcsú a kultúrnál” kombináción túl 
is, amelyek rendszerint alulról szer-
vezôdtek. Mert Algyô nem elôváros 

már, hanem egy élô falu. Nôegylet, 
vöröskereszt, lovasklub, énekkar, 
és sok más közösség, amelyek ak-
koriban keltek életre. Hát mi is 
bevetettük magunkat. Forgott a 
kürtôskalács, sült a kenyér a Tájház 
kemencéjében, és Bajorországtól 
Csíksomlyóig, sôt Pusztináig hir-
dették az algyôiek, hogy bizony így 
is lehet! 

Algyôn, harmadszor…
Az élet apránként elszólított Algyô-
rôl, hol közelebb, hol távolabb ke-
restem a boldogulást, míg aztán 
újra beszippantott a város. Aztán 
idén tavasszal egy nem várt fordu-
lat után, immár a párommal ket-
tesben újra Algyô felé vettük az 
irányt. Harmadszor és reméljük 
végleg. Letörten, csalódottan, 
álmok nélkül jöttünk. Úgy gondol-
tuk, hogy ha szerényen is, de a 
magunk lábán szeretnénk meg-
állni. Kérnünk kellett, hát kértünk. 
És láss csodát: nem a kifogást ke-
resték, hanem hogy hol segíthet-
nek. A sok lakatlan házat elnézve 
nem is gondoltuk volna, mekkora 
akadályokba ütközik Algyôn egy 
albérletkeresés. Végül Harcsás Gizi 
idôt és energiát nem kímélve meg-
találta a megfelelôt, nekünk nem 
is lett volna más dolgunk, mint 
bízni és várakozni. Akár be is köl-
tözhettünk volna. Igen ám, de a 
frissen meszelt falakon és egy öreg 
kredencen kívül csak egy árva ho-
kedli volt a lakásban. Osztot-
tunk-szoroztunk és rájöttünk, hogy 
másfél munkahelybôl bizony nehéz 
kigazdálkodni egy lakás berende-
zését. De akkor jött a hír, hogy a 
Vöröskereszt raktárában, a régi 
iskolában ott állnak a bútorok, 
Szalmáné Évi felajánlotta ôket. Így 
aztán sikerült életet lehelni a háló-
szobába. Alighogy szóba került a 
hûtôszekrény vásárlása, máris csör-
gött a telefon, hogy épp most ürí-
tenek ki egy házat, vigyük el a 
hûtôt, ha szükségünk van rá. Végül 
került mellé egy mosógép is. Jól-
esett a segítôkészség, de még job-
ban az önzetlenség. Nagy köszönet 
illeti Boldizsár Gáborékat. Tiszta 
szívbôl adtak, ami nagy szó a mai 
világban. Volt tehát, aki lelkiisme-
retesen végezte a munkáját és volt, 
aki a lehetô legnagyobb odaadás-

sal segített, mert így diktálta a lel-
kiismerete. Példaként álljanak 
elôttünk!

Mi is íratta velem ezeket a soro-
kat? Az, hogy a faluban járva lép-
ten-nyomon hallom a panaszt, 
hogy így nem jó meg úgy rossz. 
Mindig van kire irigykedni, van kit 
szidni. De azt senkitôl sem hallom, 
hogy mit is kéne tenni, hogy jobb 
legyen? Ha nincs - az a baj, hogy 
a szomszédnak miért van. De kérni 
már nem mernek, mert „mit mon-
danak a szomszédok?” „Ha a szom-
szédnak adnak, nekem miért nem?” És 
az emberek, a szomszédok elide-
genednek egymástól, egyfajta ká-
dári „lakossággá” silányulva. Az 
árokszéli kispadokat felváltja a 
magas bádogkerítés, az ablakba 
kiteszik az IFA-tükröt, a közösséget 
pedig felemészti az elzárkózás és 

az egyén kishitûsége. Tisztelet a 
kivételnek persze, mert szerencsé-
re vannak ebben a faluban Jóska-
bácsik, Incinénik, Gizik, és még 
sorolhatnám, akik nemcsak értünk 
tettek. Biztos vagyok benne, hogy 
senki kérése nem marad meghall-
gatás nélkül és remélem, hogy mi 
is minél hamarabb visszasegíthet-
jük, ha személyesen nekik nem is, 
de a köznek mindazt a bíztatást és 
segítséget, amivel lépésrôl lépésre 
elôrébb jutunk, hogy megbecsült 
falustársaitok lehessünk. Akár a 
pult mögül, akár a katedráról. Fát 
faragva, embert nevelve, fegyverrel 
a vállon vagy reverendában tán-
colva, de mindenképpen tenni 
szeretnénk Algyôért, értetek! Ér-
titek?

istike

SArOKházBOlT
TÉGLÁS UTCA 54.

(bejárat a postával szemben, a zöldséges hátamögött)

GÁZPALACK CSERE TELEP
(5216 Ft/db 11,5 kg)

állateledel, tápok, konzervek,  
vitaminok, kiegészítôk.

Mosóporok, öblítôk,  
mosogatószerek, vegyi áru.

Házatrtási mûanyagok

Étolaj 370 Ft/l, cukor 270 Ft/kg

!!!ERZSÉBET UTALVÁNY  
ELFOGADÓ HELy!!!

Nyitva tartás:  
Hétfôtôl–péntekig 8–17 óráig

Szombat 8–12 óráig
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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:
Október 7-tôl 11-ig 7:30–12:00

Október 14-tôl 18-ig 12:30–16:30
Október 21-tôl 25-ig 7:30–12:00

Október 28 –tól 31-ig 12:30–16:30
November 04-tôl 08-ig 7:30–12:00
November 11-tôl 15-ig 12:30–16:30

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

FONTOS TELEFONSZáMOK ALGyÔN::  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETôSÉGE

Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
horváth zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics jános r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

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

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

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

rENDÔrSÉGI SEGÉlyhÍvÓ SzáMOK: 107, 112. 

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

Október 7-tôl 11-ig 12:30–16:30
Október 14-tôl 18-ig 08:00–12:00
Október 21-tôl 25-ig 12:30–16:30
Október 28-tól 31-ig 08:00–12:00

November 04-tôl 08-ig 12:30–16:30
November 11-tôl 15-ig 08:00–12:00

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

Ida  
Virágüzlet

OktóberI ajánlata
30 cm átmérôjû félkész  
toboz koszorú 500 Ft

ezenkívül kis koszorúk  
600 Ft-tól 5000 Ft-ig kaphatók.

nyItVa tartás:  
h.–p.: 8–17 • szo.–vas.: 8–12

Tel.: 267-297
Algyô, Vásárhelyi u. 21.

SzErKESztôSégI  
KÖzlEMéNy éS KéréS

Amennyiben olyan algyôi ember halálozik 
el, aki már nem algyôi lakos, azaz beje-
lentett lakcíme szerint nem itt él, abban az 
esetben a Hírmondó Szerkesztôbizottsága 
nem értesül a halálesetrôl, így megjelen-
tetni sem tudja a gyászhírt. 

Amennyiben az elhunyt hozzátartozói sze-
retnék, hogy a gyászközlemény megjelenjen 
az újságban, úgy az adatokat jutassák el 
személyesen vagy telefonon (517-170) a 
Könyvtárba, vagy írják meg e-mail-ben 
(algyoihirmondo@gmail.com) minden 
hónap 25-ig!
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Folyamatosan frissül  
a Faluház és Könyvtár honlapja

Kedves Algyôiek! Látogassanak el 
új weboldalunkra, ahol naprekészen 
értesülhetnek aktuális rendezvé-
nyeinkrôl, állandó programjaink-
ról. Megnézhetik a rendezvényeink-
rôl készült fotókat, videókat! 
Olvashatnak a Faluház és a Könyv-
tár történetérôl, megtalálhatják 
elérhetôségeinket és kereshetnek 
az Algyôi Hírmondó archív számai 
között!

Lehetôség van az oldalon el-
helyezett keresôvel kutatni a 
Könyvtár teljes állományában, így 
könnyen meg lehet tudni, meg-

találja-e az Algyôi Könyvtárban a 
keresett könyvet.

Az eseménynaptár segítségével 
pedig könnyen el lehet igazodni 
a Faluház, a Könyvtár, a Civil Ház 
és az Alkotóház rendezvényei kö-
zött!

Az oldalba beépített Facebook 
Box segítségével pedig megoszt-
hatják ismerôseikkel eseményein-
ket és hozzászólhatnak rendez-
vényeinkhez!

Címünk: www.algyokultura.hu
Látogassanak el hozzánk!

Szabó Noémi könyvtáros

Templomok Éjszakája 
Az idén elôször várta a látogatókat 
a Szent Anna-templom éjjel. 
A Templomok Éjszakáján, szep-
tember 14-én széles civil összefo-
gással változatos programoknak 
adott otthont a templom. Az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola diákjai 
vetélkedtek és a Zsibongó Néptánc-
együttessel együtt algyôi lakodal-
mast mutattak be, a nyugdíjasok 
süteményt sütöttek, a Wemsical 
fénnyel festette a templom tornyát, 
ahová föl is lehetett menni. A rend-
hagyó tanévnyitó szentmise sok-sok 

zenével színesítve zajlott, Baghyné 
Marka Ilona a templomról tartott 
elôadást, Ádok Róbert, a Móra Ferenc 
Népszínház tagja Gogol Egy ôrült 
naplója címû mûvét adta elô. A Par-
landó Énekegyüttes énekelt, a Toll-
forgatók irodalmi alkotásokat olvas-
tak föl, a kézmûvesek jóvoltából 
bárki kipróbálhatta a kreativitását. 
A rendezvény ékes bizonyságul 
szolgált arra, mekkora ereje van a 
közösségnek és mekkora szükség 
van közösségekre, közösségre!

AH

Válaszol a polgármester (3.)
„Tûzifával és napenergiával a rezsicsökkentésért”

Folytatás a 11. oldalról!

A Csángó utca pedig példasze-
rûen bemutatja: az önkormányzat 
arra törekszik, hogy egy utcában 
legalább az egyik oldalon meg-
épüljön a járda. De az is cél, hogy 
ahol rendbe tettük a járdát, az 
úttestrôl se feledkezzünk meg, és 
egyidejûleg a csapadékvíz elveze-
tô karbantartását is végezzük el.

– Ezekrôl a célokról is plasztiku-
sabban és gyorsabban értesülhetne 
a lakosság, ha saját tévé stúdiójá-
ból készült mûsort sugározna Al-
gyôn a helyi televízió. E régi terv-
bôl, amely mostanában, a digitális 
átállással összefüggô beszélgetések-
ben merült föl, lehet valaha való-
ság?

– Óriási költség lenne a saját TV 
stúdió létesítése, hogy ahányszor 
fölmerül az ötlet, annyiszor vetjük 
el. A közérdekû információk köz-
zétételére gyakrabban frissülhetne 
a kábeltévé képújságja, de az Al-
gyôi Hírmondó kiváló fórum, a 
legfrissebb információk az önkor-
mányzat honlapján érhetôk el. 

– Épp a Hírmondó „sorozata” 
a nagy ôszi számvetés: az újság 
legutóbbi számában a helyi fejlesz-
tésekrôl adott keresztmetszetet. Ezek 
közül mit tart különösen figyelem-
re méltónak a polgármester?

– A megújuló energiák fölhasz-
nálására tett lépéseinket. A nap-
fény szinte mindig rendelkezésre 
áll. Mióta három önkormányzati 
intézmény tetejére napkollekto-
rokat telepítettünk, kiderült: azok 
több energiát termeltek, mint amit 
fölhasználtak ezek az épületek. Ez 
az örvendetes tapasztalat meg-
mutatja a fejlesztés irányát: az is-
kola és a fürdô energiaellátására 
is be szeretnénk vezetni a nap-
elemes rendszert.

– Az energia felhasználás az 
egyén szempontjából is fontos. És 
mi az elképzelés a szomszédságban 
álló, energiafaló panelházakkal? 
Algyôn lesz panelprogram?

– Nagyon szeretnénk ezeknek 
a lakásoknak a rezsijüket csökken-
teni, de a pályázati lehetôségek 
kihasználása a lakókon múlik. 
Ehhez át kellene alakítani az egész 

nyolclakásos tömböt társasházzá. 
Ez eddig nem sikerült egyik blokk-
ban sem. Ezért az önkormányzat 
másképp próbál segíteni a lakó-
kon. Elkészítettünk egy új termál-
kút és a hozzá kapcsolódó rendszer 
tervét, amely energia egy részét a 
fûtômû használhatná föl, ezzel ol-
csóbbá válna ezeknek a lakásoknak 
a fûtési rendszere. Amint pályáza-
ti lehetôség kínálkozik, ezt meg-
valósítjuk.

– A rezsicsökkentés a fával fûtô 
családoknak hogyan lehet valóság?

– E szempontból 1998 óta min-
den évben próbálok segíteni olcsó 
tûzifával úgy, hogy megszerveztem 
az erdésszel, hogy az erdô tisztí-
tásért cserébe gyûjthessenek fát az 
erre vállalkozók. Ez évente 10–70 
ember számára jelentett segítsé-
get. Azoknak, akik már idôsek és 
nem tudják járni az erdô nehéz 
talaját, az 5–8 mázsa tûzifát juttat 
az önkormányzat. Ennek forrása 
az önkormányzati erdô ritkítása: 
a 4 hektáros erdôbôl 1 hektárt 
kivágtunk. Szeretnénk, ha kará-
csonykor mindenki meleg családi 
otthonban ünnepelhetne.

– Ilyen forrás a polgármesteri 
alap is. Mekkora összeget „oszthat 
szét” a község elsô polgára a kü-
lönbözô civil kezdeményezések szá-
mára?

– Minden civil szervezet jelent-
kezik ötlettel. 4 millió forint a ren-
delkezésre álló forrás, de igyekszem 
nem túlköltekezni. Szerényen, de 
tudom támogatni a civil szervezetek 
jó ötleteinek a megvalósítását.

– Bôvül-e a testvértelepülési kap-
csolati háló?

– Épp most kereste meg az ön-
kormányzatot az olasz Montello, 
ahol az I. világháborúban algyôiek 
és szegedi katonák is harcoltak. 
Egy algyôi fiatalember arra gon-
dolt, hogy a szegedi 46-os honvé-
dek emlékére hozzunk létre egy 
hagyományôrzô csoportot. Jövôre 
lesz 100 éve, hogy elkezdôdött az 
I. világháború, az értelmetlen öl-
döklések 20. századi sorozata. Ez 
jó alkalmat kínálna a kapcsolat-
fölvételre, a békejobb nyújtásra is.

A.H. 



ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Herczeg József,  
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka ágnes, 
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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vásárnaPtár
váSárOK A CIvIl SzErvEzETEK házáBAN (a volt VADáSZ, Kastélykert u. 

38.):
OKTÓBEr 10. (csütörtök) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár
OKTÓBEr 15. (kedd) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
OKTÓBEr 18. (péntek) 8–12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
OKTÓBEr 22. (kedd) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
OKTÓBEr 29. (kedd) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
NOvEMBEr 5. (kedd) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
NOvEMBEr 6. (szerda) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár

*
MINDEN hÉTEN hÉTFÔN, SzErDáN ÉS SzOMBATON 7–11 óráig a Faluház 

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

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

OKTÓBEr 17. (csütörtök) 8–12 óra Katonai-és munkaruha, cipô vásár a Falu-
ház elôtti parkolóban

MINDEN SzOMBATON 8 órától a Faluház elôtti parkolóban SzABOlCSI 
AlMA kapható!

októberi–november 
eleJi renDezvénynaPtár

Október 10. (csütörtök) 18 óra – Olvasótalálkozó Szécsi Noémivel a Könyvtár-
ban. a fiatal, csongrádi születésû, József attila-díjas magyar írónô látogat el a 
Könyvtárba, aki szegeden és Helsinkiben járt egyetemre, valamint számos hazai 
és külföldi irodalmi díjat tudhat magáénak. ismertebb mûvei: a finnugor vámpír, 
Kommunista monte Cristo, Nyughatatlanok.

Október 11. (péntek) 16 óra – „Ez az én napom” a Könyvtárban – kapcsolódj 
ki a hétköznapokból: barátnôk, kismamák és anyukák, lányok találkozója (témák: 
egészség, szépség). Közremûködik: ezerjó egyesület – gyógyteák és egészséges 
életmód, szabó Gábor: ingyenes mobilmasszázs (bejelentkezés: tel.: 517-170), 
oriflame ingyenes sminkelés és hajvizsgálat, terméktesztelés.

Október 11. (péntek) 17 óra – Kosárfonás felnôtteknek az Alkotóházban (szal-
máné simon Évi) részvételi díj a felhasznált nyersanyagok ára!

Október 11. (péntek) 19 óra – A Faluház színháztermében az IVáN Társulat 
bemutatja a schneewittchen címû Hófehérke-abszurdot. Az alkotók így vallanak 
az elôadásról: „a darab lényege az eredeti Grimm-féle Hófehérke történet abszurd 
kifigurázása olyan módon, hogy a történet követése szempontjából fontos mo-
mentumokat benne hagytuk (ám azokban is a karaktereket, a kellékeket, a hely-
színt megváltoztattuk), minden más részletet a saját, egyéni ötleteink alapján 
alakítottunk ki. Így sikerült kihoznunk az eredeti gyermekmesébôl egy abszurd 
és groteszk humorral teli, a késôbbi vélemények alapján szórakoztató mûsort.”

Október 12. (szombat) 10 óra – Babaholmi-börze a Faluházban
Október 12. (szombat) 15 óra – Rajzszakkör az Alkotóházban (magyarné Varga anna)
Október 12. (szombat) 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban (Bereczné lázár Nóra) 
Október 14. (hétfô) 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné marika, 

Gondáné Julika)
Október 15. (kedd) 10 óra – Számítógépes tanfolyam megbeszélése a Könyv-

tárban, tanfolyam kezdô és haladó szinten
Október 15. (kedd) 17 óra – Foltvarrás az Alkotóházban (izbékiné Cseuz Gab-

riella, foltvarrók Köre)
Október 16. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a Faluház emeleti klub-

termében. Téma: ismerkedjünk a kronobiológiával! 
Október 18. (péntek) 19 óra – Karaoke-est a Faluházban
Október 21. (hétfô) 17 óra – Kötés kezdôknek az Alkotóházban (Boldizsárné 

marika, szujó ildikó)
Október 23. (szerda) 17 óra – Nemzeti ünnep, megemlékezés az Országzász-

lónál
Október 26. (szombat) 15 óra – Rajzszakkör az Alkotóházban (magyarné Varga anna)
Október 28. (hétfô) 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné marika, 

Gondáné Julika) 
Október 29. (kedd) 17 óra – Foltvarrás az Alkotóházban (izbékiné Cseuz Gab-

riella, foltvarrók Köre)
Október 31. (csütörtök) 17 óra – Halloween játszóház 
November 4. (hétfô)  17 óra – Kötés kezdôknek az Alkotóházban (Boldizsárné 

marika, szujó ildikó)
November 5. (kedd) 10 óra – a Csiga Duó koncertje a Faluházban
November 8. (péntek) 17 óra – Kosárfonás felnôtteknek az Alkotóházban (szal-

máné simon Évi)
November 9. (szombat) 9 óra – Könyvtári Kávéház
November 9. (szombat) 10 óra – Dél-Alföldi Regionális Juhász Gyula Vers-

mondó Verseny a Faluházban
November 9. (szombat)15 óra – Rajzszakkör az Alkotóházban (magyarné Varga anna)
November 9. (szombat)17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban (Bereczné lázár Nóra)

NOvEMBErI 
BÉrlETáruSÍTáS

Novemberben csak két napon, 4-én, hétfôn és  
5-én, kedden árusít bérletet Algyôn a Tisza Volán.  

A bérletek ezen a két napon vásárolhatók meg a  
Faluház földszinti kistermében  

9 és 17 óra között!

Abszurd hófehérke a Faluházban
Október 11-én, pénteken 19 órakor az IVÁN Társulat be-
mutatja a Schneewittchen címû Hófehérke-abszurdot. Az al-
kotók így vallanak az elôadásról: „A darab lényege az eredeti 
Grimm-féle Hófehérke történet abszurd kifigurázása olyan 
módon, hogy a történet követése szempontjából fontos momen-
tumokat benne hagytuk (ám azokban is a karaktereket, a kellé-
keket, a helyszínt megváltoztattuk), minden más részletet a saját, 
egyéni ötleteink alapján alakítottunk ki. Így sikerült kihoznunk 
az eredeti gyermekmesébôl egy abszurd és groteszk humorral 
teli, a késôbbi vélemények alapján szórakoztató mûsort.”

A belépéS INGyeNeS, mINdeNkIT  
SzereTeTTel VÁruNk!


