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Újévi köszöntô 2014.
Tisztelettel köszöntöm e sorok  

olvasóit, Algyô minden lakosát!
Képzeletben bekopogok Önökhöz, 

s beköszönök minden családhoz.
Elmondhatom, hogy az elmúlt esz-

tendôben is közelebb kerültünk ahhoz 
a célhoz, amit 3 évvel ezelôtt megfogal-
maztunk, és azóta is szem elôtt tartunk. 
Algyôt korszerû, de hagyományait is 
értôn ápoló településsé fejlesztjük, ahol 
szeretnek élni, és jól érzik magukat 
az emberek. Munkánkban az értékte-
remtés és az értékôrzés ötvözôdik. Ön-
kormányzatunknak egy idôben kell 
bontani az elavultat és építeni a kor-
szerût, az újat, anyagi és szellemi érte-
lemben egyaránt. Ez az alapja közös-
ségi terveink megvalósításának 
az önkormányzati szolgáltatások - kü-
lönösen az oktatás, az egészségügy, 
a mûvelôdés - gazdag kínálatának és 
új ágazatként a turizmus kívánt meg-
erôsítésének. 

Az újesztendô elkövetkezendô nap-
jaiban egyre inkább a jövô köti le a fi-
gyelmünket. Kiemelt célunk a közfel-
adatok és a közszolgáltatások elért 
színvonalának és minôségének meg-
ôrzése a lehetôségekhez mért bôvítése, 
valamint a folyamatban lévô beruhá-
zások befejezése.

*  *  *  *  *

Tisztelt Algyôiek!
2013-ban voltak sikereink és kudar-
caink egyaránt. Mindkettônek van 
jelentôsége. 

A sikereknek azért, mert közösek és 
példát mutatnak, bár sokan mindezt 
természetesnek vesszük, a kudarcokat 
pedig – fôleg, ha azok nem a saját 
sikertelenségünk – általában felna-
gyítjuk. Ilyenkor érdemes elôvenni 
a mérleget, ami arra hivatott, hogy 
összehasonlítsuk az arányokat.

Közhely ugyan, de a kudarcokból is 
lehet tanulni. 

Tanuljunk mi is megértést és éljünk 
a szeretet és a kölcsönös megbecsülés 
bizalmával.

Úgy érzem, hogy ebbe az Önöknek 
szánt újévi köszöntôbe nem illik bele, hogy 
gazdasági, önkormányzati problémákról 
beszéljek, a teljes képviselô-testülettel azért 
dolgozunk, hogy minden problémát or-
vosoljunk és tervezzük a jövôt, amivel 
jobbá tesszük településünket.

2014. az országgyûlési és önkor-
mányzati választások éve, így a meg-
szokottnál mozgalmasabb, feszültebb 
közélettel kell számolnunk. Érdemes 
azonban szem elôtt tartani, hogy a te-
lepülés-politika alakításában közösen 
kell felelôsséget vállalni és cselekedni. 

Továbbra is számítunk civil szerve-
zetink és valamennyi algyôi lakos véle-
ményére, együttmûködésére, akik ötlettel, 
jó szándékkal és fôleg munkával elôre 
tudják vinni településünk érdekeit.

Úgy vélem, eddigi eredményeink 
bizonyítják, hogy jó irányt választot-
tunk, jó utat járunk. Amennyiben 
tartjuk az irányt és a munkatempót, 
akkor én nemcsak remélem, hanem 
hiszem, hogy az eredmények helyettünk 
beszélnek és ez még többeket gyôz meg 
arról, hogy érdemes velünk tartani.

A jó munka fundamentuma az egymás 
iránti tisztelet, a kölcsönös bizalom, 
a hosszú távú gondolkodás, a hagyo-
mánytisztelet. Mindehhez lélekben is meg 
kell erôsíteni közösségünket, mert e nélkül 
nincs algyôiség. Algyô jövôjébe vetett tö-
retlen hittel kívánok Önöknek olyan évet, 
amelyben és amelyért érdemes dolgozni.

Kívánom minden algyôinek, hogy 
erôben, egészségben élje meg az újévet, 
és eredményesen valósítsa meg céljait!

Herczeg József

Mondatok 2013-ban – 2014-re is
Ferenc pápa mondta:

„Megteremtettük az eldobhatóság 
kultúráját, amelyben már maguk 
az emberek is fogyasztási áruk: hasz-
nálják, majd eldobják ôket.”

„Az egyház olyan, mint egy tábori 
kórház. A legfontosabb feladatunk, hogy 
ellássuk a sebesülteket. Egy vérzô embert 
nem a koleszterinszintjérôl kell kérdezni.”

„Hogy lehet, hogy manapság az a 
hír, ha két pontot esik a tôzsde, viszont 

az nem hír, ha egy idôs hajléktalan 
megfagy az utcán?”

„Inkább látnék egy zúzódásokkal 
teli, szenvedô, piszkos egyházat, amely 
kint van az utcán, mint egy olyat, 
amelyik egészségtelen, mert be van 
zárva, és mert makacsul ragaszkodik 
a saját biztonságához.”

„A nôi géniuszra szükség van min-
denütt, ahol fontos döntések születnek.”

B. Gy.

Üléseztek a képviselôk
Algyôi is kapcsolódik a tanyafejlesztési programhoz

Legutóbb 2013. december 18-án ülésezett Algyô Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselô-testülete: több mint húsz téma került 
terítékre. A munkát Herczeg József polgármester irányította.

Módosította 2013. évi költségveté-
si rendeletét az algyôi önkormány-
zat képviselô-testülete. Ezt az in-
dokolta, hogy az elôzô 
képviselô-testületi ülés óta több 
olyan döntés is született, amely érin-
tette a 2013. évi költségvetést. így 
például a munkaügyi Központtól 
a közfoglalkoztatás támogatása 
plusz 556 ezer, az iskolatej vissza-
igénylése plusz 444 ezer forintot 
„hozott” a közös kasszába – az összes 
bevételi többlet plusz 42 millió 728 
ezer forintot jelentett. A kiadásokat 
növelte – többek között az óvoda 
kerítésének faragására megítélt 100 
ezer forint, a lovaspálya fejlesztésé-

re szánt 7 millió 482 ezer forint – 
összesen 50 millió 318 ezer forint 
plusz kiadást jelentett az általános 
fejlesztési tartalék terhére.

Piactér a faluközpontban
A tanyai termékek piacra jutásá-
nak elôsegítésére, piac építésére 
7 millió 242 ezer 202 forint pá-
lyázati támogatást nyert az algyôi 
önkormányzat tavaly júliusban 
benyújtott pályázata eredménye-
ként. Ezt az önkormányzat kiegé-
szítette 5 millió 123 ezer 186 fo-
rinttal.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Anyakönyvi hírek
Halálozás:

Németh Sándorné, született Belovai Anna 
2013. december 16-án elhunyt

Béke poraira!
*

Születések:
GreGuS Medárd – született: 2013. no-
vember 25., édesanya: dr. Petrócki dóra, 
édesapa: Gregus Péter.

BelovAi Máté – született: 2013. decem-
ber 05., édesanya: dr. Gyalay valéria 
Mónika, édesapa: Belovai Zoltán Sándor.

vArGA BáliNt ádáM – született: 2013. 
december 10., édesanya: Pignicki Ma-
rietta, édesapa: varga Csaba.

Berek ivett – született: 2013. december 
07., édesanya: Szûcs ildikó, édesapa: 
Berek Attila.

BúS BeNCe JóNáS és BúS ároN koN-
rád – született: 2013. december 08., 
édesanya: Herczeg enikô, édesapa: Bús 
János.

Jó egészséget!

Váltsd valóra!
Az Egyenlô Bánásmód Hatóság 
dizájnpályázatot hirdet.

A pályázat az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásában, 
a TÁmoP–5.5.5/08/1 A diszkrimi-
náció elleni küzdelem – a társadal-
mi szemléletformálás és hatósági 
munka erôsítése projekt keretén 
belül valósul meg.

Tervezz arculatot fiatalok hasz-
nálati tárgyaihoz!

Az Egyenlô Bánásmód Hatóság 
nyílt, jeligés dizájnpályázatára so-
rozatgyártásra is alkalmas grafikai 
terveket várunk!

Célunk a jogtudatos magatartást 
képviselô trend kialakítása a fia-
talok arculatválasztásaiban.

Továbbá az, hogy a nyertes pá-
lyamunkákból készült használati 
és ajándéktárgyak – táska, póló, 
ékszer, telefonvédô tok, sapka, bi-
ciklis fényvisszaverô pánt, jegyzet-
tömb, kulcstartó – erôsítsék 
az Egyenlô Bánásmód Hatóság 
(EBH) arculatát és a tárgy-, a forma 
és vizuális kultúra eszközeivel tá-
mogassák az elôítélet és diszkrimi-
nációmentes hozzáállás meghono-
sodását a mindennapokban.

A pályázati felhívásra azok a 35. 
életévüket még be nem töltött alko-
tók jelentkezhetnek, akik pályamû-
veiket kivitelezni is képesek. (Alko-
tócsoportok nem indulhatnak!)

A részvételhez nem szükséges 
mûvészeti végzettség!

Elsôsorban fiatalos, egyedi mû-
veket várunk, de elképzelhetô so-
rozattá, kollekcióvá bôvíthetô meg-
oldás is. A tervekben lehet humor, 
szellemesség, de mindenképpen 
figyelemfelkeltô, kreatív munkákat 
látunk szívesen! Az elsô három 
helyezett alkotó pénzdíjban része-
sül, a nyertes ötleteket az EBH le-
hetôség szerint megvalósítja a ter-
vezô nevének feltüntetésével.

minden pályázó legfeljebb 3 
tervvel indulhat.

A pályázat jeligés!
Kérjük, a postai küldeményre, 

személyesen benyújtás esetén a le-
adott pályamûre ne írja rá a nevét 
a pályázó, jeligét tüntessen fel. 
A jelige feloldását lezárt boríték-
ban a benyújtott pályamunkával 
együtt kell benyújtani, szintén 
a jelige feltüntetésével. A lezárt 
borítékban benyújtott feloldásnak 
tartalmaznia kell a pályázó nevét, 
címét, e-mail címét és telefonszá-
mát, továbbá a kitöltött, aláírt pá-
lyázói hozzájárulási nyilatkozatot 
is!

Jelentkezési határidô: 2014. feb-
ruár 14. 14 óra. Pályázati informá-
ciók, hozzájárulási nyilatkozat: 
EBH TÁmoP-Projektiroda hét-
fô-szerda 9.00–15.00 óráig, tele-
fonszám: 06 1 795 2998, honlap: 
www.egyenlobanasmod.hu/tamop/pa-
lyazat; e-mail: palyazat@egyenloba-
nasmod.hu

A képviselô-testület  
idei elsô féléve

Összeállította idei elsô félévi mun-
katervét a képviselôk testülete. 
Algyôn a nyilvános képviselô-tes-
tületi üléseket általában a hónap 
utolsó szerdáján tartják. Az elôze-
tes tervek szerint 2014-ben a janu-
ári képviselô-testületi ülésen meg-
vitatják a 2014. évi költségvetést. 
Szó esik – többek között – a köz-
mûvelôdési intézmények és az ön-
kormányzati cégek idei terveirôl, 
aktualizálják az Algyôi Közös Ön-
kormányzati Hivatal szervezeti és 
mûködési szabályzatát. 

Februárban kerül terítékre – többek 
között – az önkormányzat idei költség-
vetési és a végrehajtási rendelet. Ösz-
szeáll addigra az idei rendezvény és 
sportnaptár, valamint a testvértelepü-
lésekkel kapcsolatos programterv. 
Beszámolnak a társadalmi szervezetek 
és benyújtják támogatási igényüket. 
meghatározzák a képviselôk a köz-
tisztviselôi teljesítménykövetelmé-
nyekhez tartozó kiemelt célokat.

márciusban az idei közbeszerzési 
terv kerül középpontba. de szó esik 
– várhatóan például – a közmûvelô-
dési intézmények továbbképzési ter-
vérôl, a gazdasági társaságok és az in-
tézmények vezetôinek teljesítmény 
követelményeirôl. Összefoglaló je-
lentést kapnak a képviselôk a 2013. 
évi belsô ellenôrzések tapasztalatai-
ról. Pontosítják az egészséghét 2014. 
évi szûrôvizsgálati listáját, a méh-
nyakrák elleni védôoltás költségeit.

Áprilisban a múlt évi zárszámadás 
a fô téma. de képet kapnak a kép-
viselôk – többek között – az adóbe-
vételek és a szociális juttatások ala-
kulásáról is. Fókuszba kerül 
a nagyközségi közbiztonság.

májusban beszámol munkájáról 
az Egyesített Szociális intézmény és 
a Bóbita Bölcsôde. A tervek szerint 
átfogó értékelést kapnak a képvise-
lôk az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról. Az önkormányzati cégek 
pedig beszámolnak a 2013. évrôl. 
Szó esik a Szivárvány óvoda 2014-
2015. nevelési évre vonatkozó cso-
portbeosztásáról, a nyári intézmény 
felújítási tervrôl.

Júniusban az idei fejlesztésekrôl, 
felújításokról készül összegzés. illetve 
a képviselô-testület várhatóan elfo-
gadja ii. félévi munkatervét.  A. H.

Polgármesteri és alpolgármesteri  
fogadóórák a községházán

Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mester Algyô nagyközség Polgár-
mesteri Hivatalában (Algyô, 
Kastélykert utca 40.) minden 
héten szerdán 14–17 óra között 
fogadóórát tart. idôpontok: 2014. 

január 15., 22.; február 5., 12. 
A soros, nyílt képviselô-testületi 
ülés ideje: 2014. január 29. szer-
da 9 óra. inFo – a polgármesteri 
hivatal telefonszámán: 62/517-
517; e-mail: pm@algyo.hu, alpm@
algyo.hu; honlap: www.algyo.hu.

Tragédia történt, felrobbant egy kisbusz Algyôn a Sövény utca 30-ban szilveszter éjszaka. 
A házban egy három tagú család él. A család negyedik tagja 2013. 12. 30-án született meg. 
A jármûben keletkezett több millió forintos kár következtében a család napi megélhetése is 
megkérdôjelezôdött. Arra kérünk mindenkit, aki tud: segítsen a bajba jutott Sövény utcai 
családnak! Kérjük, hogy az adományokat az alábbi bankszámlaszámra, az anya nevére utalják 
át, hogy gyermekeinek - a szilveszteri tragédia ellenére - szebb és jobb évkezdete legyen!

Bankszámlaszám: Puskás Varga Mária: 17000019-12496655
köszönettel: Algyô segítôkész emberei 

KedVeS AlgyôieK, SegítSéget KérünK! 
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Üléseztek a képviselôk
Algyôi is kapcsolódik a tanyafejlesztési programhoz

(Folytatás az 1. oldalról.)

A 2013. évi Tanyafejlesztési Prog-
ram az ország külterületein élô 
gazdálkodókat támogatja. E prog-
ram tudomásul veszi az utóbbi 
idôszakban bekövetkezett válto-
zást: az állattartás és a kertészeti 
növények termesztése nem a kis-
településeken, hanem a külterü-
leten történik. A beruházással, 
vagyis az algyôi piac megépítésével 
javult a termelôk jövedelemter-
melô képessége, hiszen kiadásai-
kat nem növeli a szállítási költség. 

A nyertes pályázatnak köszön-
hetôen a Búvár és a Téglás utca 
sarkán, a Takarékszövetkezet szom-
szédságában, a falu „bevásárló köz-
pontját alkotó” bódék közelében 
nemcsak egy új piacteret alakítot-
tak ki, hanem kiszolgáló épületet 
is fölhúznak, rámpával. Elkészül 
a burkolat, a díszkandelláber, 
a díszkút is. Az algyôi piacteret 
2013. december 16-án átadták 
a község lakóinak és az árusítani 
kész gazdáknak. A piac építését 
2014. április 30-ig kell befejezni.

Támogatás és bérleti díj
Megalkotta a 2014. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletét 
az önkormányzat. Ennek oka, hogy 
zavartalanul mûködhessen az ön-
kormányzat és minden intézménye 
addig az idôpontig, amíg – az or-
szág központi költségvetési törvé-
nyének ismeretében – megalkot-
hatja, majd elfogadhatja saját idei 
bevételi és kiadási számait. 

A kötelezô feladatokkal össze-
függô rendezvények folyamatos-
sága, az algyôi önkormányzat gaz-
dasági társaságai, a támogatott civil 
szervezetek – például az Algyôi 
Sportkör – mûködése is megkíván-
ja a támogatási elôleg biztosítását. 
Az ilyen elôleget természetesen 
beszámítják az éves támogatási ke-
retbe.

Az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet lényege, hogy azzal 
a képviselô-testület felhatalmazást 
ad a polgármesternek, hogy a helyi 
önkormányzat bevételeit beszed-
hesse, és kiadásait teljesíthesse. 
Általában az elôzô évi költségveté-

si rendeletben meghatározott in-
tézményfinanszírozás idôarányos 
részét szokás biztosítani. Ez a fel-
hatalmazás a 2014. évi helyi költ-
ségvetési rendelet elfogadásáig él. 
Az átmeneti gazdálkodás idôtarta-
ma alatt beszedett bevételeket, tel-
jesített kiadásokat figyelembe kell 
venni az idei költségvetési rendelet 
megalkotásakor.

A társadalmi szervezetek támo-
gatásáról szóló rendeletét is mó-
dosította az algyôi önkormányzat. 
Ennek során figyelembe vették 
a társadalmi szervezetek módosító 
javaslatait is. A pontosított szabá-
lyok szerinti pályázatokat minden 
év január 31-ig kell benyújtani 
a polgármesterhez az önkormány-
zati hivatal címére. A pályázathoz 
csatolni kell a társadalmi szervezet 
elôzô évi számszaki és szöveges 
beszámolóját, illetve a támogatás-
ra megjelölt célhoz kapcsolódó 
kiadásokat részletezô költségvetést. 
Ezzel együtt az elôzô évi támogatás, 
eredeti számlákkal is igazolt elszá-
molását ugyancsak csatolni kell 
a pályázathoz. A fel nem használt 
részt pedig vissza kell fizetni. 

Korrigálni kellett a nagyközségi 
önkormányzati bérlakásokról szóló 
helyi jogszabályt. A Kastélykert utca 
44. szám alatti komfortos lakás négy-
zetméteréért 73 forintot fizet 
a bérlô. A Búvár utca 9. és az Egész-
ségház utca 42. szám alatti lakások-
ban a bérleti díj: négyzetméteren-
ként 515 forint. A gyógyszertár 
bérleti díja négyzetméterenként 
428, míg a garázsoké 6960 forint 
volt 2013-ban. 

A bérlôktôl érkezô jelzéseket, 
illetve a környezô településeken 

alkalmazott megoldásokat figye-
lembe véve a lakások bérleti díját 
10 százalékkal csökkentette az ön-
kormányzat: így négyzetméteren-
ként a Kastélykert utcai komfortos 
lakás bérleti díja 64 forint, a Búvár 
és az Egészségház utcai lakásoké 
464 forint, míg a nem lakás cé-
lúaké változatlan marad 2014-ben.

Nyitottabb Alkotóházat!
részleteiben is megvitatták az Al-
kotóház jövôjével kapcsolatos ter-
veket az algyôi önkormányzati 
képviselôk ülésén. A cél, hogy 
a Kastélykert utcai Alkotóház nyi-
tottabb legyen, ezzel is támogassa 
az alkotók fejlôdését, szakmai ki-
teljesedését. E témával tavaly ok-
tóberben kezdtek el intenzíven 
foglalkozni Algyô vezetôi. Fölké-
résük alapján a Faluház és Könyv-
tár igazgatója, Bene Zoltán számos 
megbeszélést folytatott, amelynek 
eredményét az algyôi képviselôk 
testületének decemberi ülésén is-
mertette. 

A jövôt 3 fô irányban tett lépé-
sekkel lehet a jelennél gazdagab-
bá tenni. Az egyik a népi-ipar-
mûvészeti zsûrizés Algyôn szép 
hagyományának bôvítése jelenti. 
Emlékezetes: ezt a szakmai meg-
mérettetést Gálné Nagy Ildikó és 
az Algyôi mûvészkör éveken át 
szervezte a budapesti Hagyomá-
nyok Háza koordinálásával. Az elôzô 
két évben az országos intézmények 
háza táján lezajlott változásokat kö-
vetôen, a felújított kapcsolatoknak 
hála a 2014. évi zsûrizési naptár 
szeptemberi hónapjába került be 
az algyôi népi-iparmûvészeti zsûri-
zés.

Az alkotók számára hirdetett 
tanfolyamok is új látogatókat 
vonzhatnak. Új, érdekesebb tech-
nikákat is megismerhetnek az Al-
kotóház látogatói a Kézmûhely és 
Fórumfabrika alkotói csoport se-
gítségével. A tárgyalkotó mûvé-
szettel próbálkozva a gyevi Art 
Egyesület Alkotó Köre is új lehe-
tôségekhez juthat. Például az el-
készült kézmûves termékek be-
vételébôl önfenntartóvá válhat, 
miközben bôvülhet a tagság fiata-
lokkal. A heti 1 alkalmat jelentô 
tanfolyamok 12–12 találkozást 
jelentô tavaszi és ôszi kurzusát 
nyári alkotó tábor egészítené ki. 
Ehhez társulhatna a kurzusonkén-
ti 3 alkalommal megtartott né-
pi-iparmûvészeti továbbképzés. 
Példaként említhetô alapképzés: 
a rajz- és festôkör, míg a speciális 
szakirányú képzések közül kiemel-
hetô a tûzzománc, a kerámia és 
az üvegtechnika, a népi kézmûves 
mesterségek. 

A professzionális mûvésztábo-
rok Algyôre csábításával az Alkotó-
ház presztízsét szeretnék növelni. 
A Szabadidôközpont adottságaira 
is építô mûvésztáborok résztvevôi 
egy-egy alkotást Algyônek ajándé-
koznának, amivel megalapozható 
egy helyi kortárt képzômûvészeti 
gyûjtemény. 

mindez az Algyôi Faluház és 
Könyvtár büdzséjében 4–6 millió 
forint plusz költségvetési támoga-
tást igényelne 2–3 éven keresztül. 
Ám a helyi tárgyalkotók megerô-
södnének mûvészi és piaci szem-
pontból, bôvülne tevékenységi 
körük, másrészt az Alkotóház ar-
culata fejlôdne, igényes mûhellyé 
formálódna. A fentebb vázolt lé-
pésekkel haladva idén és jövôre 
olyan szakmai napok, konferenci-
ák helyszíne lehet az Alkotóház, 
amelyek tovább erôsítik annak 
elismertségét.

Az elképzelések teljes körét tá-
mogatta az önkormányzati testü-
let, ehhez plusz 5 millió forint 
költségvetési keretet biztosított 
az Algyôi Faluház és Könyvtár szá-
mára.

(Folytatás a 8. oldalon)
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ESZI hírcsokor
Ünnepvárás

Az algyôi Egyesített Szociális in-
tézmény (ESZi) idôsek otthoná-
ban a télapóvárással indult a téli 
ünnepség sorozat. Ezt követte 
a luca napi pogácsasütés és a luca 
naptár készítése. Jó hangulatban, 
vidáman díszítették közösen 
az idôsek a fenyôfát. 

*

Karácsony
Az Advent, a karácsonyvárás az al-
gyôi ESZi gyermekjóléti Szolgálat-
nál a kézmûves foglalkozással kez-
dôdött, amelyen népes létszámmal 
vettek rész a gyermekek. mézes-
kalácsot díszítettek és karácsonyfa-
díszeket készítettek. Ezt követte 
az adventi ünnepség, melynek a Fa-
luház adott otthont. Sok gyermek 
és szülô ment el a kis ünnepségre, 
mely jó hangulatban, vidáman telt 
el. Zárásaként pedig megvendégel-

ték a gyermekeket. Az algyôi Csa-
ládgondozók ezúton szeretnék meg-
köszönni a Faluház vezetôjének, 
hogy helyet biztosított, az Egyesített 
Szociális intézmény vezetôjének 
pedig azt, hogy a szükséges eszkö-
zöket és finomságokat biztosította 
rendezvényeikre. Algyô lakosságá-
nak külön köszönik az egész évben 
nyújtott önzetlen felajánlásokat, és 
kívánnak sikerekben gazdag Boldog 
Új Évet – a Családgondozók

*

Adományok
Az Egyesített Szociális intézmény 
dolgozói köszönik az algyôieknek 
az egész évi felajánlásaikat, ado-
mányaikat. Az adományokat eljut-
tatták a rászorulóknak. Továbbra 
is várják az adományokat, kíván-
nak egészségben és sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet! – az ESZi 
dolgozói

Ovisok látogatása a tûzoltóságnál
nagy örömmel és izgatottsággal 
készültünk a tûzoltókhoz látoga-
tóba 2013. november 28-án, csü-
törtökön. rövid buszozás után 
értünk a szegedi tûzoltó laktanyá-
hoz, ahol Kádár András zászlós várt 
minket. 

Sok mindent „megtanultunk” 
az óvodában a „TÛZ”-rôl. Például 
azt, hogy a tûz lehet a barátunk, 
ha fûtésre, fôzésre, világításra hasz-
náljuk. de lehet az ellenségünk is, 
ha gondatlanok vagyunk, és nem 
„vigyázunk rá”, meggyulladhatnak 
a bútorok, a ház, leéghet az erdô, 
az állatok is veszélybe kerülhetnek. 
A tûz, veszélyes csak felnôtt gyújt-
hat tüzet. megismertünk néhány 
tûzoltási lehetôséget: megtapasz-
taltuk, ha az égô mécsest leborítjuk 
pohárral, a tûz elalszik, de ha vizet 
vagy homokot öntünk rá, akkor is 
elhamvad a láng. Sok mindent tud-
tunk már a „tûzrôl”, mégis elámul-
tunk, amikor András „bácsi” meg-
mutatta az irányító központot, 
ahová tûz esetén érkeznek a tele-
fonhívások. A garázsban megcso-
dáltuk az „igazi” tûzoltóautókat: 
a hatalmas létrásat, amivel az eme-
letes házaknál menthetik az em-

bereket. A nagy tartályosat, ami 
sok vizet tud szállítani az oltáshoz. 
Az új mercedest, amire szivattyút 
is szereltek. Érdeklôdéssel figyel-
tük, amikor András „bácsi” a légzô 
maszkot felvette, bemutatta, és 
amikor levetette, elmagyarázta ne-

künk milyen fontos ez a készülék, 
ha ég egy épület és füst van bent. 
megtekinthettük a szerelômûhelyt 
is, ahol éppen kettô autót is javí-
tottak a „szerelô bácsik”. A legiz-
galmasabb azonban mégis az volt 
a gyerekek számára, hogy minden-
ki lecsúszhatott a rúdon András 
„bácsi” segítségével. Sok élménnyel 
és ismerettel gazdagodva tértek 
vissza az óvodába a Katica és a mi-
cimackó csoportba járó gyerekek 
a tûzoltóknál tett látogatás után. 

Köszönjük Virág András parancs-
nok helyettesnek, hogy lehetôvé 
tette óvodásaink számára a láto-
gatást, Kádár András zászlósnak 
a mindenre kiterjedô tájékoztatást. 
Köszönjük Ozsváth Lászlóné óvoda-
vezetônek a szervezést, Olajos Pé-
ternek a szervezéshez nyújtott se-
gítségét valamint a szülôknek 
a hozzájárulását.

Óvodapedagógusok

Férôhelyek a Bóbita Bölcsôdében
Az algyôi bölcsôdébe jelenleg 28 
kisgyermek jár. Januártól ismét 
beszoktatásra érkeznek gyerme-
kek. 2014. májusig 36 kisgyermek 
részére nyújt majd szolgáltatást 
a bölcsôde. A 2013–2014. nevelé-
si évre 42 kisgyermek jelentkezett 
a 36 engedélyezett férôhelyre. 
A bölcsôdében így várólista alakult 
ki.

A 2014–2015 nevelési évre 38 
kisgyermek jelentkezett. Várólista 
kialakulása várható. A 2015–2016 
nevelési évre 7 hely már betelt, 29 
helyre még lehet jelentkezni.

Elôjelentkezéseiket a szülôk hét-
köznap 9–16 óra között személye-
sen vagy telefonon is megtehetik. 
Az algyôi Bóbita bölcsôde telefon-
száma: 517-368

Játszócsoport a bölcsiben
A Bóbita bölcsôdében a 3. játszó-
csoportos foglalkozást 2013 novem-
berében tartották. Ennek témája 
az irodalmi nevelés kisgyermek-
korban, a mondókák, versek, mesék 
személyiségfejlesztô hatása volt.

Balogh Noémi könyvtáros közre-
mûködésével lehetôségünk volt 
arra, hogy helyszínül a könyvtárat 
választhassuk. A játszócsoportos 
foglalkozáson hét kisgyermek vett 
részt, édesanyjával.

A köszöntést és a bemutatkozást 
követôen néhány mondatban az iro-
dalmi mûvek fejlesztô hatását is-
mertettük, külön hangsúlyozva 
a mondókák – ölbeli játékok – fon-
tosságát, személyiségfejlesztô, 
örömszerzô, feszültségoldó hatását. 
Ezt követôen együtt mondókáztunk, 
énekeltünk, a szülôk és gyermekek 
bekapcsolódását a tevékenységbe, 
nyomtatott mondókagyûjteménnyel 

segítettük. Az édesanyák nagyon 
érdeklôdôek, aktívak voltak, a gyer-
mekek lelkesen utánozták mozdu-
latainkat a mozgásos mondókák 
éneklése közben. remélhetô, hogy 
hasznos karácsonyi ajándékként, 
a korosztálynak megfelelô mondó-
kás-, verses-, és meséskönyvek aján-
lásával adtunk ötletet a szülôknek!

A foglalkozás végén noémi 
a könyvtárhasználatról beszélt 
az édesanyáknak. Befejezésként 
finom teával és aprósüteménnyel 
kedveskedtünk a résztvevôknek. 

A foglalkozás jó alkalom volt 
arra, hogy a szülôk figyelmét fel-
keltsük a gyermekkel való együtt-
játszás fontosságára, mely mélyíti 
az anya és gyermek között kiala-
kult jó kapcsolatot, bizalmat.

Kiss Ilona,  
Marincusné Karasz Erika

kisgyermeknevelôk
*

Játszócsoportos foglalkozást tar-
tanak január 28-án 16:30-tól az al-
gyôi bölcsôdében. Téma: mozgá-
sos játékok. Háziasszonyok Soós 
Attiláné, Bús Ágnes kisgyermek-
nevelôk. Elôjelentkezni a bölcsôde 
e-mail címén, azaz a bobitabolcso-
de@algyo.hu címen, vagy a Bóbi-
ta apraja nagyja facebook zárt 
csoportos oldalán lehet. 
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Mikulás az óvodában
2013 decemberének elsô hetében, 
az adventi gyertya fényénél ismét 
pirosba öltöztettük óvodánk zsi-
bongóját.

Berendeztük a mikulás bácsi 
szobáját – kényelmes hintaszékkel, 
melegséget sugárzó kályhával, 
sok-sok kis zoknival, hogyha meg-
érkezik, otthonosan érezze magát 
óvodánkban.

A várakozó hangulatot a dráma 
munkaközösség, „A suszter manói” 
címû mesejáték alapozta meg. E 
történet az önzetlen segítség, a sze-
retet és a közös örömszerzés fon-

tosságát üzente nekünk. A lelkes 
pedagógusok interaktív játéka ön-
feledt vidámságot varázsolt a gyer-
mekek és felnôttek arcára. 

másnapra a hívogató gyermek-
dalok idecsalogatták a jó öreg mi-
kulás apót, aki nagyon felkészülten 
érkezett. minden csoport személy-
re szabott üzenet kíséretében ve-
hette át tôle az ajándékát. A fülébe 
jutott, hogy vannak olyan gyerekek, 
akik már tudnak cipôfûzôt kötni, 
vannak, akik szó nélkül helyére 
rakják a játékot és olyanok is, akik 
ügyesen táncolnak és rajzolnak stb.

Ezek a gyerekek mind-mind ma-
gukra ismerhettek, és boldogan 
vehették át az ajándékot a segítô 
manócskák és a csintalankodó 
Krampusz közremûködésével. 

A dalok és versek záporozása kö-
zepette búcsút intettek a gyerekek 
a mikulásnak azzal, hogy jövôre is 
várják vissza.

Köszönjük Kovács Andornak, 
hogy az idén is vállalta az ajándék-
osztó szerepét, élménydús napot 
szerezve a gyerekeknek.

Szalainé Tombácz Erika

Regionális karácsonyi vásár 
Az algyôi iskola hagyományos ka-
rácsonyi vásárát 2013-ban decem-
ber 10-én rendezte meg az intéz-
mény tornacsarnokában. A hetedik 
alkalommal megrendezett vásárra 
a dél-alföldi régió ökoiskolái és 
JAm diákvállalkozásai közül 9 is-
kola fogadta el a Junior Achieve-
ment magyarország oktatási, Vál-
lalkozásszervezési Alapítvány (JAm) 
és az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola meghívását. 

„Vásárunkon részt vett: a szege-
di Tabán Általános iskola és Alap-
fokú mûvészeti iskola, a szegedi 
SZTE Ságvári Endre gyakorló Ál-
talános iskola, az orosházi Táncsics 
mihály Tehetséggondozó gimná-
zium, Szakközépiskola, Általános 
iskola és Kollégium, az orosházi 
Táncsics mihály Tehetséggondozó 
gimnázium, Szakközépiskola, Ál-
talános iskola és Kollégium, Vö-
rösmarty mihály Tanintézménye, 
az orosházi Táncsics mihály Tehet-
séggondozó gimnázium, Szakkö-
zépiskola, Általános iskola és Kol-
légium Kardoskúti Tagintézménye, 
az orosházi Székács Evangélikus 
Közoktatási intézmény, az üllési 
Fontos Sándor Általános és Alap-
fokú mûvészeti iskola, a kiskunha-
lasi Felsôvárosi Általános iskola és 
az orosházi Békés megyei Tisza 
Kálmán Közoktatási intézmény.

rendezvényünket karácsonyi 
mûsor színesítette: a Békés megyei 
Tisza Kálmán Közoktatási intéz-
mény diákjaiból és pedagógusaiból 
álló Szó-Köz zenekar nyitotta a mû-
sort karácsonyi dalokkal, a zenekar 
vezetôje: Körmöczi Zoltán, ôket 
követték a Kiskunhalasi Felsôváro-
si Általános iskola diákjai, akik 
elôbb skót táncot adtak elô, felké-
szítô tanáruk Makay Gáborné, majd 
fitness bemutatójukkal kápráztatták 
el a közönséget. Az üllési Fontos 
Sándor Általános iskola és Alapfo-
kú mûvészeti iskola 5–7. 
osztályos tanulói széki- és 
moldvai koreográfiára 
néptáncoltak, felkészítô 
tanáruk: Nagy Róbert, 
majd a mûsor zárásaként 
a Királydinnye Citeraze-
nekar adott elô két nép-
dalcsokrot, felkészítô ta-
náraik: Hunyadvári István 
és Tanács Zoltán. Az idei 
vásárunkon is az ünnep-

hez méltó, igényes alkotások között 
találhattuk meg a karácsonyi aján-
déknak, vagy az ünnepi dekoráci-
ónak valót. Az Algyôi Fehér ignác 
Általános iskola diákjai, szülei és 
pedagógusai eredeti kézmûves tech-
nikával készült portékáikat árusí-
tották. Kreatív látogatóink a kéz-
mûves standnál készíthették el saját 
kezûleg a téli ünnepkörhöz kötôdô 
díszeiket vagy verhettek kötelet 
az üllésiek vezetésével. 

A vásár ideje alatt Gergely Orsolya, 
a JAm oktatási, Vállalkozásszer-
vezési Alapítvány ügyvezetô igaz-
gatója és munkatársai Süli Zsuzsan-
na, Katona-Szitár Alexandra, 
Kószóné Szûcs Inez, Csekô Izabella, 
Várszegi Annamária „álruhában” 
pontozták a diákvállalkozásokat, 
a standokat, a termékeket és az el-
adókat, majd a vásár végén 3 ka-
tegóriában hirdettek eredményt. 
A „legszebb stand” díjat a Kis gyevi 
JAm nyerte az Algyôi Fehér ignác 
Általános iskolából, a „leghatáso-
sabb marketing munka” díját az Al-
gyôi Fehér ignác Általános iskola 
5.b osztálya vehette át és a „legjobb 
diákvállalkozás” díjat az szegedi 
Tabán Általános iskola és Alapfo-
kú mûvészeti iskola kapta. 

Az algyôi iskola diákönkormány-
zata idén is versenyt szervezett 
az osztályközösségek számára, 
melyre minden osztály egy-egy öt-
letes és ökos karácsonyi termékével 
nevezhetett. idén az alsósoknál 
az 1.a osztály, a felsôsöknél pedig 
a 8.a osztály karácsonyi dísze okle-
velet és zöldlevelet nyert az osztály-
közösségének. 

Külön szeretnénk köszönetet 
mondani a szülôknek, a helyi vál-
lalkozóknak és magánszemélyek-
nek, akik a segítségünkre voltak.

Kériné Bódi Judit  
és Zsoltné Kender Tünde  

szervezô pedagógusok

Szemléltetô eszközök az iskolának
Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola oktatási munkáját segítô 
szemléltetô eszközöket adományo-
zott Algyô nagyközség Önkor-
mányzata. Az 5 darab élethû ma-

dárpreparátum, (túzok, kanalas 
gém, gulipán, kis kárókatona és 
a szalakóta) a régebben adomá-
nyozott dermoplasztikák sorát bô-
víti. 
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Gyevi zsongás, ôszi fordulói 

Úszóversenyek
A gyEVi Zsongás Úszóverseny 
ôszi fordulóját 2013. november 
22-én tartották. A kilencedik al-
kalommal életre hívott megméret-
tetést az Algyôi Úszó Közhasznú 
Egyesület szervezte az algyôi Bor-
bála Fürdôben. A versenyre Békés 
megyébôl is érkeztek úszók. A ver-
senyen orosháza, makó, doma-
szék, Kistelek és Algyô gyerekei 
vettek részt.

Az algyôi csapat az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola tanulóiból 
és az Algyôi Úszó Közhasznú Egye-
sület úszóiból állt. Az algyôi úszók 
sikeresen szerepeltek. 

Eredmények:
20 méter, mellúszás – leányok: 

1. korcsoport ( 2005): 1. Tóth-Ká-
sa Sára, 2. Balogh Lili, 3. Karasz 
Luca, 4. Ördögh Flóra, 6. Vidács 
Viktória, 8. Simonovics Réka, 9. Üve-
ges Gabriella, 12. Urbán Dorottya. 2. 
korcsoport (2003–2004): 1. Hausel 
Dorka, 2. Szutor Adél, 3. Rózsa Vik-
tória, 4. Ördögh Boglárka, 7. Juhász 
Enikô, 8. Kiss Fanni, 9. Csiszér Réka, 
10. Kovács Angelika, 12. Mircse 
Gréta, 13. Mazurák Ivett, 16. Bíbor 
Mirtill, 17. Igaz Nikolett. Fiúk: 1. 
korcsoport: 1. Zahuczky Dávid, 2. 
Tornyi Barna, 6. Kertész Mihály, 7. 
Szénási Kristóf. 2. korcsoport: 2. 
Vincze Zsombor, 4. Tóth-Kása Bence, 
5. Bogdán Bence, 7. Farkas Dávid, 
9. Farkas Ádám, 10. Pap Csaba, 11. 
Kovács Balázs, 12. Tóth Benedek, 13. 
Igaz Roland, 23. Borbás Bálint.

40 méter, mellúszás – leányok: 
3. korcsoport: 1. Nagy Natália, 3. 
Vidács Bianka, 4. Síkhegyi Luca, 5. 
Gábor Zsófia, 7. Balázs Anna, 8. Péter 
Fanni, 11. Túri Alíz. 4. korcsoport: 

Portörô Dorina, 2. Bodó Annabella, 
3. Szaniszló V. Erzsébet, 6. Németh 
Éva. Fiúk: 3. korcsoport: 1. Pap 
Dániel, 4. Bús Tamás, 5. Karasz 
Bence, 6. Bíbor Martin, 7. Szalontai 
Botond, 8.Belovai Krisztián. 4. kor-
csoport: 1. Kószó Ádám, 2. Rózsa 
Alex, 3. Bodó János, 4. Kiss Róbert, 
5. Demecs Bálint, 6. Csarnai Martin, 
7. Kovács Mihály, 8. Tóth Marcell.

20 méter, hátúszás – leányok: 
1. korcsoport: 1. Tóth-Kása Sára, 
2. Ördögh Flóra, 3. Füzesy Vanda, 
5. Karasz Luca, 8. Üveges Gabriella. 
2. korcsoport: 2. Kovács Angelika, 
3. Mazurák Ivett, 4. Hausel Dorka, 
5. Kiss Fanni, 6. Szutor Adél, 7. Rózsa 
Viktória, 10. Mircse Gréta, 11. Ör-
dögh Boglárka, 12. Csiszér Réka, 17. 
Igaz Nikolett, 18. Juhász Enikô, 20. 
Bíbor Mirtil. Fiúk: 1. korcsoport: 
1. Forgó Dániel, 4. Tornyi Barna, 5. 
Zahuczky Dávid, 9. Szénási Kristóf. 
2. korcsoport fiú: 4. Tóth-Kása 
Bence, 5. Farkas Ádám, 6. Vincze 
Zsombor, 7. Bogdán Bence, 8. Tóth 
Benedek, 11. Farkas Dávid, 12. Ko-
vács Balázs, 18. Borbás Bálint.

40 méter, hátúszás – leányok: 
3. korcsoport: 1. Nagy Natália, 3. 
Síkhegyi Luca, 4. Vidács Bianka, 5 
Gábor Zsófia, 6. Péter Fanni, 9. Ker-
tész Tekla. 4. korcsoport: 1. Portö-
rôDorina, 2. Jaksa Vivien, 3. Szanisz-
ló V. Erzsébet, 5. Bodó Annabella.

Fiúk: 3. korcsoport: 1. Bíbor 
Martin, 2. Demecs Botond, 3. Sza-
lontai Botond, 4. Gyömbér Mihály, 6. 
Karasz Bence, 7. Belovai Koppány. 
4. korcsoport: 1. Kiss Róbert, 2. 
Bodó János, 3. Kószó Ádám, 4. Rózsa 
Alex, 5. Tóth Marcell, 7. Csarnai 
Martin, 8. Sebôk Ramón, 9. Kovács 
Mihály.

20 méter, gyorsúszás – Fiúk: 1. 
korcsoport: 1. Kiss Róbert, 2. Bodó 
János, 3. Kószó Ádám, 4. Rózsa Alex, 
5. Tóth Marcell, 7. Csarnai Martin, 
8. Sebôk Ramón, 9. Kovács Mihály. 
2. korcsoport: 1. Szutor Adél, 3. Kiss 
Fanni, 6. Hausel Dorka, 7. Rózsa 
Viktória, 9. Ördög Boglárka, 11. Csi-
szér Réka, 12. Juhász Enikô, 14. Ma-
zurák Ivett, 16. Bíbor Mirtil. 1. kor-
csoport: 1. Forgó Dániel, 2. Tornyi 
Barna, 6. Zahuczky Dávid, 9. Szé-
nási Kristóf. 2. korcsoport: 3. Vincze 
Zsombor, 4. Bogdán Bence, 5. Farkas 
Ádám, 9. Tóth-Kása Bence, 12. Tóth 
Benedek, 14. Farkas Dávid, 15. Ko-
vács Balázs.

40 méter gyorsúszás – leányok: 
3. korcsoport: 1. Nagy Natália, 3. 
Síkhegyi Luca, 4. Vidács Bianka, 8. 
Gábor Zsófia, 9. Kertész Tekla. 4. 
korcsoport: 1. PortörôDorina, 2. 
Jaksa Vivien, 3. Molnár Eszter, 5. 
Bodó Annabella. Fiúk: 3. korcso-
port: 2. Gyömbér Mihály, 3. Karasz 
Bence, 4. Bíbor Martin, 5. Szalontai 
Botond, 7. Belovai Koppány, 9. De-
mecs Botond. 4. korcsoport: 1. Kiss 
Róbert, 2. Kószó Ádám, 3. Rózsa Alex, 

4. Bodó János, 5. Demecs Bálint, 6. 
Csarnai Martin, 8. Tóth Marcell, 10. 
Sebôk Ramón, 11. Kovács Mihály.

4x20 méter leány mellváltó: 1. 
korcsoport: 1. Algyô1, 2. korcso-
port: 1. Algyô2.

4x20 méter fiú mellváltó: 1. kor-
csoport: 1. Algyô1, 2. korcsoport: 
1. Algyô2.

4x40 méter leány mellváltó: 3. 
korcsoport: 1. Algyô3, 4. korcso-
port: 1. Algyô4.

4x40 méter fiú mellváltó: 3. kor-
csoport: 1. Algyô3, 4. korcsoport: 
1. Algyô4, 2. Algyô5.

Felkészítôk: Varga Ágnes, Ficsor 
Barna, Retkes Zsolt, Zsura Brigitta, 
Zsura Zoltán, Magosi Krisztina.

*

Labdarúgó torna
A hagyományoknak megfelelôen 
több település labdarúgói mérték 
össze tudásukat az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola tornacsar-
nokában. Tiszaszigetrôl, Szôreg-
rôl, rókus- Szegedrôl, Bonifert d. 
Szeged 2011 és Algyôrôl érkeztek 
gyerekek, a 2004–2005-ös kor-
osztályból.

izgalmas meccseket láthattak 
a kilátogatók.

Végeredmény: 1. rókus „A”, 2. 
rókus „B”, 3. Szôreg, 4. Algyô, 5. 
Bonifert – Szeged 2011, 6. Tisza-
sziget. A legjobb kapus: Lakatos Ve-
szelovszky Zalán. A legjobb góllövô: 
Horváth Zalán (rókus A). A legjobb 
játékos: Buknicz Bálint. A különdíjas 
algyôi játékos: Forgó Dániel. Az al-
gyôi csapat edzôje: Makra Zsolt.

Az algyôi csapat tagjai: Molnár 
Márk, Szabó Krisztián, Ormándi 
Martin, Szénási Kristóf, Forgó Dá-
niel, Németh Bercel, Dudás Zsombor, 
Juhász Enikô, Varga Zoltán.

Magosi Krisztina
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Iskolai határidônapló
JAnUÁr

13.  12.00–13.30  
 TÁMOP 3.1.1- 11/1-2012-0001 
pályázat keretében bemutató óra 
a 6.a osztályban.

17.  15.00–18.00  
 Véradás az iskolában az Ifjúsági 
vöröskeresztesek szervezésében.

17. Az I. félév vége.

18.  10.00  
 A 8. osztályosok központi írás-
beli felvételi vizsgája a kilencedik 
évfolyamra.

20–22.  Boldogság és öröm kifejezé-
se a mûvészetek nyelvén. 
Összmûvészeti fesztivál Mó-
rahalmon.

22.   Megemlékezés A magyar kultúra 
napjáról.

24.   Félévi bizonyítványok kiosztása.

24.  14.00  
Hangos olvasási verseny a napkö-
ziben.

27.  17.00  
 Iskolába csalogató: Szülôi érte-
kezlet a leendô elsô osztályosok 
szüleinek.

31.    A „Mese” projekt zárása – 
a Grim-Busz Színház elôadása.
Tanítási hetek január hónapban:  
január 13–17. B hét  
január 20–24. A hét  
január 27–31. B hét

FeBrUÁr

5.  Játékos sportverseny Csongrád 
Megyei Diákolimpia.

6–7. Februári ebédfizetés (17 napra).

7.  Iskolai farsang.

12.  A 8. osztályosok jelentkezési lap-
jának leadása az iskolában.

11.   Évszaktúra – téli gyalogtúra, ki-
szebáb égetés.

15. Alapítványi bál.

21.  Zrínyi Ilona matematika verseny 
Szegeden.

Jöjjön asztaliteniszezni!
Örömmel tájékoztatjuk az al-
gyôieket, hogy megalakult az Al-
gyôi Ping-Pong Szakosztály. Sze-
retettel várunk minden sportolni 

vágyó kicsit és nagyot a „Zöld is-
kolába”. A részletekrôl a 30/300-
78-03-as telefonszámon érdeklôd-
hetnek.

1%
Eljött az adóbevallások ideje. idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek sze-
mélyi jövedelem adója (SZJA) 1%-
ának felajánlására. Kérjük, ha úgy 
érzi, szeretné iskolánk alapítványá-
nak és ezen belül tanulóink helyze-
tének jobbítását, rendelkezô nyilat-
kozatán a következôket adja meg: 

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

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszkiadást, 
de nagyon sokat segíthet az ala-
pítvány munkájában!

Köszönettel: az iskola tanulói

Iskolai matematika verseny
Az ôsszel megrendezett iskolai fel-
sôs matematika versenyen a kö-
vetkezô eredmények születtek. 
Az 5. évfolyamon i. helyezett lett 
Varga Enikô 5.a, ii. lett Kertész 
Tekla 5.b és iii. lett Lantos Szabina 
5.a és Zakar Zsanett 5.b; a 6. év-
folyamon i. helyezett lett Szalontai 
Botond 6.a, ii. lett Pál Krisztián 6.b 
és iii. lett Boldizsár Mihály 6.b; a 7. 
évfolyamon i. helyezést ért el Ku-
csera Edina, ii. lett Csarnai Martin 
és iii. lett Horváth Viktor 7. osztá-

lyos tanuló; a 8. évfolyamon i. 
helyezett lett Németh Éva 8.b, ii. 
lett Bodó János 8.a osztályos tanu-
ló.

A helyezettek oklevelet és aján-
dékokat vehettek át Horváthné 
Kunstár Andreától és Némethné Bog-
nár Veronikától, a „Kovács Antal 
Alapítvány, felesége Vitéz Berta 
emlékére” kuratórium elnökétôl 
és tagjától. 

Malustyik Mihályné  
matematikatanár

Sikeres iskolai nyílt napok
nagy tisztelettel köszönjük a Ked-
ves Szülôknek, hogy az iskolai nyílt 
napjainkon ilyen magas létszám-

mal vettek részt, és érdeklôdtek 
a nevelô-oktató munkánk iránt.

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola pedagógusai

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Újévi „zöld” fogadalmak

Az újesztendô közeledtével elgon-
dolkozunk azon, hogy milyen jó 
dolgokért mondhatunk köszöne-
tet, talán tanulunk hibáinkból, 
elgondolkodunk a jövôrôl, sok más 
mellett a zöld tennivalókon is. osz-
tályunk idén elszánta magát arra, 
hogy „zöld” újévi fogadalmat te-
gyen. Az alábbiakban szeretnénk 
megosztani a leginkább megvaló-
sítható tippeket. reméljük, sokan 
követik majd példánkat!

mindig leoltjuk a villanyt, 
ha elhagyjuk a helyiséget. 

Kevesebb papírt haszná-
lunk, nem hajtogatunk pa-
pírrepülôt.

Újrahasznosítjuk a kará-
csonyi csomagolópapírt és 
a képeslapokat jövôre a karácsonyi 
vásárra.

Több idôt töltünk a szabadban, 
a friss levegôn, így kevesebb ener-
gia fogy a számítógépekkel.

Ha lefekszünk, kikapcsoljuk 
a számítógépet, nyomtatót. 

lejjebb vesszük a fûtést éjsza-
kára, 18 °C bôven elég. 

Fürdés helyett tusolunk, mert 
azzal kevesebb vizet fogyasztunk.

Csapvizet iszunk ásványvíz he-
lyett. Algyôn nemsokára ásványvíz 
minôségû víz lesz – ezt olvastuk 
nemrég az újságban.

Ha vásárolni megyünk, akkor 
az általunk szépen megfestett tex-

tilszatyrokat visszük ma-
gunkkal.

reméljük, hogy fogadal-
mainkat meg is tudjuk majd 
tartani! így a Télapó jeges, 
havas útvonalait nem ol-
vasztja fel a globális felme-

legedés, s még sokáig szánkózhat 
a gyerekek nagy örömére.

Lantos Szabina  
5.a osztályos tanuló

Nyelvtanfolyamok a könyvtárban
A szegedi Katedra nyelviskola ki-
helyezett tanfolyamokat indít Algyôn 
angol haladó és német kezdô szinten.

A csoportok létszáma kialaku-
lóban van, ha még valaki szeretne 
jelentkezni, van rá lehetôség 
e-mailben Tóth Gabriellánál, a Ka-
tedra szegedi oktatásszervezôjénél 

(szeged@katedra.hu). A levélben 
mindenképpen tüntessék fel, hogy 
algyôi lakosok! Az óradíj változat-
lanul 550 Ft. lesz. 

További információ a Könyvtár-
ban: 62/517-170

További információ a nyelvis-
koláról: http://szeged.katedra.hu/

Köszönet a karácsonyfákért
Köszönjük azoknak, akik karácsonyfákat ajánlottak föl: Tóth Erzsébet (az óvodába 
került); Tóth Lajosné (a Faluház színpadán állítottuk föl); Nagy Zsolt, Biczók József-
né; Engi Gézáné (mindhárom az iskola karácsonyfája lett); Bakosné Ádámka Ma-
riann (a Fôtérre került).
� Katona�Antal�ügyvezetô�•�Gyeviép�Nkft.
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Üléseztek a képviselôk
Algyôi is kapcsolódik a tanyafejlesztési programhoz

(Folytatás a 3. oldalról.)

A Borbála Fürdô A-27 B-68 
számú termálkútjának ügyérôl is 
szó esett. Ennek a jelenleg is mû-
ködô kúttal kapcsolatban a leg-
nagyobb probléma az, hogy 
a percenként kitermelt 350 liter 
víz tartalmaz homokot is. A Bor-
bála Fürdôhöz tartozó szûrô be-
rendezések és szivattyú védelme 
érdekében a szükséges homok-
ülepítô elôszûrô vásárlásához 
hozzájárult az algyôi önkormány-
zat 498 ezer forint fejlesztési tá-
mogatást nyújtva. 

A Borbála Fürdô látja el fûtésre 
is alkalmas melegvízzel az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskolát és 
a gyeviép nKft. – Sportközpontot. 
A fogyasztási szerzôdés szerint 
a múlt év utolsó testületi ülésén 
határozta meg az egyedi hôszol-
gáltatási díjat az algyôi önkor-
mányzati képviselô-testület. így 
aztán idén 2613 Ft/gJ + 5%Áfa 
a hôszolgáltatási díj.

Kiegészítették a hulladékszállí-
tói közszerzôdést. Az úgynevezett 
hulladéktörvény által elôírt „köz-
szolgáltatási hulladékgazdálkodá-
si engedély beszerzését a Csongrád 
megyei Településtisztasági non-
profit Kft. kezdeményezte. Az el-
járás folyamatban van. Az elôírt 
okiratok kézhezvételét követôen 
írják alá az új közszolgáltatási szer-
zôdést. Addig a jelenleg érvényes 
megállapodás szerint végzi a cég 
a szolgáltatást.

Mintamenza  
Algyôn? 

A 600 adagos konyha mintamenza 
programba való bekapcsolódásáról 
már akkor határoztak a képviselôk, 
amikor a fejlesztésrôl döntöttek. 
A konyha építése elkezdôdött. 
Ezzel együtt hozzáláttak az új kony-
hában elkészíthetô ételek alap-
anyagai beszerzési csatornáinak 
a felkutatásába is. 

A korábbiaknál gyakrabban sze-
retnének ugyanis az étlapon sze-
repeltetni például, halat, gyümöl-
csöt, minôségi tejterméket, teljes 
kiôrlésû pékárut. Ezzel együtt 
a korábbiaknál nagyobb arányban 

szeretnének helyi szállítókat, ôs-
termelôket bevonni. 

A Gyeviép NKft. például zöld-
ségfélék – közte burgonya, karfiol, 
fejes káposzta, kelkáposzta, fôzôtök 
– termesztését vállalná, a közmun-
kaprogram lehetôségeivel élve 
több mint 20 ezer négyzetméter, 
vagyis 1,77 hektár önkormányza-
ti tulajdonban lévô területet 
vonna be a termelésbe. Ám a ter-
melés technikai háttere csak rész-
ben áll a nonprofit kft. rendelke-
zésére. A termelési kockázat 
minimalizálását jelentené, ha a ter-
mesztést sikerült a közmunkaprog-
ramba beépíteni. 

Felülvizsgálatok
Felülvizsgálták a Gyevitur Kft. és 
a Gyeviép Nonprofit Kft. határo-
zatait. megállapították, hogy a gaz-
dasági társaságoknak átadott fej-
lesztési célú támogatások 
határozataiban szerepeltetni kell, 
hogy azok vissza nem térítendô 
összegek, és meg kell határozni 
a fejlesztés tárgyát is. Ezért 7 hatá-
rozatot visszamenôlegesen is kor-
rigáltak.

rendezték a képviselôk az üze-
meltetésre átadott eszközök és 
tartós részesedések mérlegtéte-
leit. Az államháztartás számvitelé-
rôl szóló kormányrendelet ugyan-
is megváltoztatja az eddigi 
törvényt: idén január elejétôl 
az önkormányzat a mérlegében 
nem mutathat ki üzemeltetésre, 
kezelésre átadott eszközöket, va-
lamint dönteni kellett a testületnek 
az önkormányzat mérlegében sze-
replô tartós részesedések haszno-
sításáról, értékesítésérôl is. Az ön-
kormányzat – a vagyonkaszter 
kimutatása alapján – az elmúlt 
években egyes eszközeit átadta üze-
meltetésre a gyeviép nKft.-nek, 
a gyevitur Kft.-nek, az Algyôi Vízi-
sport Egyesületnek, valamint az Al-
gyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület-
nek. Ezeknek az eszközöknek vagy 
vissza kell kerülniük az önkor-
mányzat mérlegébe, vagy azokat 
hasznosítani kell, vagy vagyonke-
zelésbe, illetve koncessszióba kell 
adni. Az algyôi önkormányzat köz-
feladat ellátásának biztosítása ér-

dekében a gyeviép nKft., a gye-
vitur Kft., és a rendôrség esetében 
átadta a vagyonkezelést. A Vízi-
sport Egyesület, valamint az Algyôi 
Faluvédô Polgárôr Egyesületnek 
átadott eszközökre hasznosítási 
szerzôdést kötnek. A képviselô-tes-
tület úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat mérlegében szereplô úgy-
nevezett „tartós részesedéseket” 
(például a gyeviép nkft., a gyevi-
tur Kft., az AKTV Kft. esetében 
a 100, az Algyô Park Kft.-ben a 10 
százalékos részesedési arányát) 
az idén nem kívánja értékesíteni.

Új buszmegálló  
a Ladik utcánál

döntöttek a képviselôk arról, hogy 
a ladik utcánál új buszmegállót 
kell létesíteni. Algyôi lakosok kez-
deményezték a buszmegálló ki-
alakítását, amire a Vásárhelyi utca 
– ladik utcai csomópont elôtt, 
a páratlan oldalon, a 43. és 45. 
számú telekhatárának a közelében 
látják a legjobb lehetôséget a szak-
emberek. ott azonban buszöböl és 
peronsziget sem épül, helyette a je-
lenlegi útpadkát 16 méter hosszan 
1,5 méter szélességben beton bur-
kolattal látják el. A beton burkola-
ton kívül helyezik el a gyeviép 
nKft. telephelyén tárolt 1,6X2,5 
méter szélességû, három hátfalas 
várót, ami szintén betonburkolatot 
kap. Az utasváró nem zavarja majd 
a meglévô kapubejárók forgalmát. 
Az új buszmegálló kialakításához 
szükséges 650 ezer forintot az ál-
talános fejlesztési tartalék terhére 
biztosította Algyô önkormányzata. 
A település vezetése kérte, hogy 
az új megálló – a közútkezelô en-
gedélye alapján – a december 15-i 
menetrend módosításban már sze-
repeljen. A Tisza Volán vállalta, 
hogy üzembe helyezi az új meg-
állót Algyô ladik utca elnevezéssel.

Felülvizsgálták az önkormányzat 
és a Tisza Volán közötti szerzô-
dést. megállapították, hogy a 2013. 
évi megállapodás szerint folytató-
dik az együttmûködés 2014-ben is. 
Ebben szerepel – többek között – 
az, hogy az önkormányzat az algyôi 
munkavállalók Algyô – Szeged 
viszonylatban történô munkába 

járását a havi bérlet árának 14%-t 
átvállalva támogatja.

Telkek,  
ingatlanok

megvitatták a Kovács és Társai 
Sírkô Kft.-nek az algyôi 1470 hely-
rajzi számú ingatlannal kapcsola-
tos kérelmét.

Tulajdonrészt vásárolt a 1490 
helyrajzi számú ingatlanban az ön-
kormányzat.

Rendezték a Tiszavirág utca 
telekhatárait, mert önkormány-
zati érdek is, hogy a falunak ez 
a része végre rendezett képet mu-
tasson. A szomszédok megállapo-
dása értelmében egy telek egy 
része négyzetméterenként 5 ezer 
forintért került új tulajdonoshoz. 
Ezzel együtt az önkormányzati tu-
lajdonú portából 302 négyzetmé-
tert forgalomképessé nyilvánított 
a testület. így 7 ingatlan telek-
rendezését segítette elô az önkor-
mányzat. A testület kijelentette: 
a határozatában megjelölt terüle-
ten esetlegesen kialakuló további 
új, önálló helyrajzi számú telkek 
közmûcsatlakozásainak kialakítá-
sához nem kíván költségvetési for-
rást biztosítani.

Új területet, az algyôi 011251/ 
helyrajzi számú, erdôtelepítésre 
alkalmas 4693 négyzetméteres 
ingatlant vásárolt az önkormány-
zat.

Vezetôket  
értékeltek

Tájékozódtak a képviselôk az in-
tézményvezetôk és a gazdasági tár-
saságok ügyvezetôinek teljesítmény 
értékelésérôl. A titkosan kitöltött 
adatlapok alapján a képviselôk a 6 
vezetô közül ötöt „kiválóan alkal-
mas”, míg egyet „alkalmas” minô-
sítéssel illettek. A tájékoztatást 
az érintettek tudomásul vették.

Az évi munka értékelés mellett 
a jutalmazással is foglalkozott 
a képviselô-testület: többek között 
a polgármester teljesítményét egy 
havi illetményének megfelelô 
pénzjutalommal ismerte el.

megválasztották az AKTV Kft. 
Felügyelô Bizottság új tagját – 
2014. december 31-ig.

A. H.
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Oltványi Dávid célja, hogy magyar bajnok lehessen egyik itteni tanítványa
Ilyen a boksz – Algyôn 

A Szegedi Bokszklub igazolt tagja, egykori versenyzôje háromszor 
volt országos bajnok, a válogatottban is szerepelt: ô Oltványi Dávid, 
aki 2013 májusa óta az Algyôi Sportkör ökölvívóinak az edzôje. A pe-
dagógus végzettségû sportembert – többek között – a karrierjérôl, 
az algyôi sportiskolát is érintô terveirôl kérdeztük.

– Hogyan került kapcsolatba az algyôi 
sporttal?

– régebb óta jó viszonyban vol-
tam Kátó Sándorral, aki az Algyôn 
tartott boksz foglalkozásokat veze-
tô edzôként, és idônként besegí-
tettem neki nokta norbert, Algyô 
jelenlegi elsôszámú versenyzôjének 
a felkészítésében. nem láttam, ho-
gyan vezette az edzéseket Kátó 
Sándor, akirôl tudom: egykor Bal-
kán Bajnok ökölvívó volt. 

– Mit tart eddigi sportkarrierje leg-
nagyobb eredményének?

– Harmatsúlyban, vagyis 54 ki-
lósként háromszor nyertem felnôtt 
magyar bajnokságot. A világbaj-
nokságon elért 10. helyezésre va-
gyok a legbüszkébb.

– Mióta foglalkozik a boksszal?
– 17 éve vagyok ökölvívó, 14 

évesen kezdtem ezzel a sporttal 
foglalkozni. A küzdôsportok érde-

keltek. 7 éves koromtól kick-box, 
taekwondo edzésekre jártam. meg-
tapasztaltam, hogy a harcmûvé-
szet: életvitel. Ennek a küzdôspor-
tokban is szerepe van, amit én 
erôsíteni szeretnék a „bunyóban”.

– Mikor ajánlott elkezdeni az ököl-
vívást?

– 10–12 éves korban érdemes 
elkezdeni boksszal foglalkozni. mert 
addigra fejlôdik ki az a gondolko-
dási mód, az a kitartás, ami szüksé-
ges ehhez a sporthoz. Addig nem 
köti le a gyerekeket az ökölvívás.

– Mit jelent az ön számára az algyôi 
ökölvívók edzôjének lenni?

– Karrierem egyik lépcsôfoka 
az edzôsködés. nagy kihívás, új hely-
zet ez számomra: a versenysport-
beli tapasztalatok hasznosításának 
lehetôsége. Egyelôre csak az Algyôi 
Sportkör ökölvívó szakosztályában 
vállaltam a tréner szerepét.

– Milyen elhatározással kezdett hozzá 
az algyôi edzôi munkához? 

– Az ökölvívás, a sportág meg-
szerettetése az elsôszámú célom. 
Aztán az, hogy kialakuljon egy 
olyan kis csoport, ahol már az edzés-
munka is örömöt okoz. Ezt köve-
tôen a versenyeredmény már csak 
„desszertnek” számít. Tehát egy-
fajta életvitelt, sportközpontú élet-
módot szeretnék mintának mutat-
ni az algyôieknek.

– Mit jelent az ökölvívás mint életmód?

– Az egyik legnemesebb sport 
az ökölvívás! Az ókori görög olim-
piák óta két ember egymás elleni, 
test test elleni küzdelme a boksz. 
A fizikai erôn kívül komoly pszi-
chológiai hadviselés is folyik ököl-
vívás közben. Tehát rendkívül ôsi 
és összetett sportág, holott sokan 
agresszívnek és csak egymás „pü-
fölésének” tartják. nagyon is a gon-
dolkodásra alapozó sport 
a „bugyó”! Kemény és elhatározott 
munka kell az eredményhez, legyen 
szó az egyén fejlôdésérôl vagy ver-
senyen elért sikerérôl. itt megta-
nulhatják az edzésre járók, hogy 
alázattal kell dolgozni, ami a civil 
életben is eredményt hoz. nem 
csak hobbi az ökölvívó edzés, mert 
megtanulható: ha a párkapcsola-
tába vagy a foglalkozásába is annyi 
energiát belevisz, mint itt az edzés-
munkába, akkor ennek az erôfeszí-
tésnek meglesz az eredménye. El-
szántnak kell lenni ahhoz, hogy 
eredményesek legyünk! Ebbe az is 
beletartozik, hogy idôben kell ér-
kezni, aztán keményen dolgozni. 
Ezt be is vasalom: például a késés-
nek 50–100 fekvôtámasz az ára. 

– A férfiak mellett nôk is edzenek 
Algyôn. A „Millió dolláros bébi” címû 
film sikerének a hatása ez?

– Tavaly óta olimpiai sportág 
a nôi ökölvívás. Ez is mozgatórugó. 
nem teszek különbséget az edzé-
seken a nôk és a férfiak között. 
Az alapoktól kell elkezdeni az ököl-
vívó fölépítését. négy alapütés és 
ennek milliónyi kombinációja van 
az ökölvívásban. nagy hangsúlyt 
fektetek a fizikai állóképesség fel-
építésére, erôsítésére is. Például 
nagyon sokat járunk futni a sza-
badba. Az önuralom és az önfegye-
lem fejlesztését elméletben is taní-
tom: az edzés meditációval zárul.

– Miért ilyen népszerû a boksz Al-
gyôn?

– régebben 5–6 személy jároga-
tott az edzésekre. mikor elkezdtem 
Algyôn dolgozni, tele plakátoltam 
a falut, a közösségi portálokat is. 
A felhívásra, szinte egyik napról 
a másikra 20–25 személy jelent 
meg az edzéseinken.

– Miért járnak Algyôre ökölvívást 
tanulni például Szegedrôl, Hódmezô-
vásárhelyrôl?

– magam sem tudom, de tény: 
4–5 fiatal inkább itt edz, nem a la-
kóhelyén, pedig Szegeden és Vá-
sárhelyen is létezik ökölvívás. itt 
Algyôn csak heti háromszori alka-
lommal tartunk edzéseket, ugyan-
akkor – az Algyôi Sportkörnek 
köszönhetôen – nagyon olcsó, havi 
600 forint a tagdíj, míg például 
Szegeden 3500–7000 forintot kell 
fizetni. mindez itt Algyôn tartal-
mazza az edzôterem bérleti díját 
is, boksz-kesztyût is biztosítanak, 
és növelni fogják a boksz-zsákok 
számát, egyszer ringünk is lesz. 
A szegények sportága az ökölvívás: 
a kesztyûn és a fogvédôn kívül 
nincs szükség más felszerelésre.

– Mit ígér azoknak, akik ökölvívó 
edzésekre járnak?

– Azt, hogy fizikai és mentális 
folyamaton mennek keresztül, ami 
a saját egészségüket, a kondíció-
jukat és az akaratukat is megacé-
losítja. Az összetartó csapaton kívül 
idéntôl versenyekre is járunk. név 
említése nélkül 3–4 olyan fiatalban 
látom a sikeres ökölvívó karrier 
lehetôségét, aki Algyôn a nulláról 
kezdte a „bunyót”. Az elsô meg-
mérettetés már idén májusban 
esedékes. Szeretném, ha egy algyôi 
fiatal megszerezné a magyar baj-
noki címet! 

– Milyennek látja az algyôi ököl-
vívó szakosztály jövôjét?

– Hosszú távra tervezek. Az után-
pótlás nevelésbe be szeretném kap-
csolni az algyôi sportiskolát: 10–12 
éves diákokat szeretnék toborozni. 
mert nagy lehetôség ez az algyôi-
eknek, minden gyereknek – nézett 
a 6 éves fiára, lacikára, aki az al-
gyôi edzôteremben be-bekapcso-
lódott az erônlétet megalapozó 
gyakorlatsorba: 10 kör futás, 20 
fekvôtámasz, 30 felülés… Aztán 
jöhet a boksz.

P. I.

„Hosszú távra tervezek. Az utánpótlás nevelésbe be szeretném kapcsolni az algyôi 
sportiskolát” – mondja Oltványi Dávid.  FOTóK: A SzErzô FElvéTElE
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„rEKvIEM”  
TEMETKEzéS  

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

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

Algyô Hóvirág u. 34.

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.

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.

telefonszám:  
06-70/389-2123

www.ebedszallitas.segitek.hu

A Hóvirág utcAi 
élelmiszerbolt 
két utcárA nyíló 
bejárAttAl Hosz-
szú távrA kiAdó.

minden  
megoldás  
érdekel !

telefonszám:  
06-20/596-50-60

Dr. Major József
JogoSUlT  

ÁllATorVoS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán,  

csütörtökön 15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA:  

szombaton 8-tól 12 óráig 
vasárnap 8-tól 11 óráig.

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

Telefonszám: 06-30/477-91-32

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

Svédmasszázs
Miért kellene megtanulnia együtt élni a fájdalommal?

A fájdalom nem betegség, hanem jelzés.
Mire jó a svédmasszázs?
Stresszoldás, görcsoldás, paralysis, fájdalomcsillapítás, rehabilitáció, 
keringési zavarok, lumbágó, isiász, discopathiák, végtagödéma, mozgás-
beszûkülések kezelése stb.
Ezen felül még vállalok mézes masszázst, köpölyözést (narancsbôr 
eltávolító kezelést) és szivárvány masszázst..

Hátmasszázs (30 perc) 1300 Ft 
Hát és láb masszázs (60 perc) 2000 Ft

Bakó Bernadett • Okleveles gyógymasszôr
Tel.:+36 20/987-49-79 • E-mail: bako.berni.3@facebook.com
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Kovácsné Tünde
Kézápolás, műköröm, 
japánmanikűr, zselé…

Bejelentkezés:
06-20-3869650

Ápolt és szép körmök csak Neked.

Sajtófigyelô: Csongrád Megye Gasztronómiájáért Díj Vámos Zoltánnak
„Bakancstorta és ehetô téglarakás is készül az algyôi cukrász mûhe-
lyében” – címmel adott portrét Vámos Zoltánról a szegedma.hu. 
A portré interjú apropója az, hogy Csongrád Megye Gasztronómiá-
jáért Díjat nyert az algyôi cukrász.  A https://szegedma.hu/cimke/
vamos-zoltan címen elérhetô cikk részletét alább közöljük.

„Sándorfalvi, szegedi és algyôi cuk-
rászdákat is ellát süteményeivel 
Vámos Zoltán, akinek az önkor-
mányzat a napokban ítélte oda 
a Csongrád megye gasztronómiá-
jáért díjat. napjainkra a tömegével 
nyíló albán pékségek miatt egyre 
nehezebbé válik a szakma, a cuk-
rász ennek ellenére is elkötelezett 
a minôségi sütemények iránt.

nyáron a fagylaltok miatt, hide-
gebb idôben pedig a süteménye-
kért adják a vevôk egymás kezébe 
a kilincset az alsóvárosi mátyás 
Cukrászdában. Két gombóc itteni 
fagyi máshol bôven kitenne hár-
mat is (melyrôl tavaly nyári kör-
képünk során is megbizonyosod-
hattunk), az üzletet üzemeltetô 
Vámos Zoltán azonban ragaszko-
dik, hogy ne húzzák le az edény 
szélén a kanalat. negyed évszáza-
dos munkával a háta mögött is 

fontosnak tartja a cukrász, hogy 
a vevô elégedettségéhez az elfo-
gyasztott édesség mellett a kiszol-
gálás is hozzájáruljon. 

Legfontosabb a név tisztasága
mûhelyében látogattuk meg Vámos 
Zoltánt, aki a napokban vehette át 
a Csongrád megye gasztronómiá-
jáért díjat. “nagyon megtisztelô, 
de meglepô is volt ez a díj számom-
ra. Belegondoltam, hogy elôttem 
olyan neves vendéglátóknak ítélték 
ezt oda, mint Frank Sándor vagy 
Barta lászló, és nem éreztem, hogy 
én annyit letettem volna az asztal-
ra, mint az elôttem kitüntetettek. 
nagy felelôsség ez a díj, ezután is 
törekednem kell rá, hogy méltó 
legyek rá” – mondta a cukrász, 
hangsúlyozva: a gasztronómiai el-
ismerését a cég kapta, amely 
az egész csapat munkáját dicséri.

Végzettségét 1986-ban szerezte 
meg, majd a Virág Cukrászdában 
kapott lehetôséget, ahol egy szak-
mai versenyen országos elsô he-
lyezést is elért. itt ismerkedett meg 
Szervánszky lászló cukrásszal, akit 
szakmájában példaképnek tekin-
tett, irányt mutatott neki a késôb-
biekben is. 1996-ban, a Virág cuk-
rászdát hátrahagyva Algyôre jött, 
a mol központi éttermében több 
mint 1000 embernek készítettek 
süteményt. “mikor eljöttem, laci 
bácsi a szívemre kötötte: akárhova 
is kerülsz, a neved tisztaságát min-
dig ôrizd meg, hiszen azt generá-
ciók munkája felépíteni!” – emlé-
kezett vissza. Ennek szellemében 
dolgozik a cukrász a mai napig is.

Shreket és Micimackót  
is kisütik

A cukrászmesterség több szempont-
ból is átalakulóban, változóban van 
Vámos Zoltán szerint. Az egymás 
szomszédságában nyíló albán pék-
ségek hatalmas konkurenciát jelen-
tenek, de már a süteményt sem csak 
a cukrászdában kell keresnünk. 

“régen a süteményekért a cukrász-
dába jártak az emberek, az elmúlt 
10-15 évben azonban már az összes 
élelmiszerbolt polcán megjelentek. 
ráadásul a pékségek is árusítani 
kezdték, bár gyengébb minôségû 
és nem olyan finom, mint egy cuk-
rász terméke, az emberek megve-
szik, mert olcsó” – mondta. A süte-
ményekben a lehetô legkevesebb 
aromát használja, törekszik a ter-
mészetes alapanyagokra – a diós 
kalácsba valóban dió kerül, így 
azonban nem lehet néhány száz 
forintért árusítani a terméket.

Hagyományos tortára szinte alig 
van már kereslet a cukrász tapasz-
talatai szerint, az emberek egyre 
inkább az egyedi, humoros meg-
valósítású édességeket keresik. Egy 
60. születésnapját ünneplô rock-
ernek bakancs alakú, míg egy kô-
mûvesként dolgozó férfinak tégla-
rakást formázó tortát készítettek. 
rendkívül népszerûek a mesefi-
gurák is: micimackó-tortát szinte 
már sablonra gyártanak, de sütöt-
tek Shreket, Verdák-szereplôt, 
némó nyomában-halat is. (…)
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Kiemelt arany minôsítés  
a Parlando Énekegyüttesnek

gratulálunk az Egyesület Parlan-
do Énekcsoportjának a Harkány-
ban elért kiemelt arany minôsíté-
séért. Ez azért is nagyon 
megtisztelô, mert 3. alkalommal 
szerezte meg az együttes az arany 
minôsítést a „népek tánca, népek 
zenéje” országos vetélkedôn. 
A Parlando Énekegyüttes több, 

mint 10 éve népszerûsíti az ope-
rettet. 

A magyar operett az ôsszel fel-
került a hungarikumok listájára. 
mint az egyesület képviselôje büszke 
vagyok, hogy képviselhetjük ezt 
a mûfajt a hungarikumok között. Ez 
még nagyobb lendületet ad az ének-
együttesnek. Ménesi Lajosné

Ezüst Oklevél az Algyôi Tojásmûhelynek

A Békés megye népmûvészetéért 
Alapítvány és a Békés megyei nép-
mûvészeti Egyesület a „népi kéz-
mûves hagyományok ápolása 
a Körösök vidékén” címmel dél-al-
földi regionális gyermek és ifjú-
sági népi Kézmûves Pályázatot 
hirdetett. A díjkiosztó ünnepségre 
és a kiállítás megnyitójára 2013. 
december 8-án került sor a békés-
csabai munkácsy mihály múzeum-
ban. 

A dél-alföldi megmérettetésen 
a gyevi Art Kulturális Egyesület 
– Algyôi Tojásmûhely tagjai: Bakos 
Dorina, Balázs Petra, Balázs Dóra, 
Pigniczki Kata, Klatka Eszter és 
Nacsa Izabella „Hagyományos 
hímes tojások többféle techniká-
val” címû pályázatukkal ifjúsági, 
közösségi kategóriában Ezüst ok-
levélben és értékes tárgyjutalom-
ban részesültek, melyet Kiss Tibor-
tól, Békéscsaba megyei Jogú Város 

alpolgármesterétôl és Pál Miklósné 
egyesületi elnöktôl vehettek át. 

Szakmai felkészítôjük: Bereczné 
Lázár Nóra magyar Kézmûves re-
mek-díjas hímestojás-festô népi ipar-
mûvész, a népmûvészet ifjú mestere.

Ajánlott internetes oldalak: www.
bmne.hu, www.munkacsy.hu, www.
bekescsaba.hu, www.gyeviart.hu. 

Szûcshímzések
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
a magyar Kultúra napja alkalmá-
ból 2014. január 20-án 15 órai 
kezdettel dél-alföldi szûcshímzé-
sek címmel kiállítást rendez Sza-
bóné T. Nagy Zsófia, a népmûvészet 
mestere, Király Zsiga-díjas népi 
hímzô munkáiból.

A kiállítást megnyitja dr. Bárká-
nyi Ildikó muzeológus. Közremû-
ködnek: Szabó Dóra népdal énekes, 
az Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar és a Búzavirág Asszony-
kórus.

A Tollforgatók évzárója
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre december 13-án 
„Adventi várakozás” címmel év-
záró irodalmi estet tartott az algyôi 
könyvtárban, melyre meghívták 
a hódmezôvásárhelyi Kárász József 
irodalmi Kör tagjait is. A kör tag-
jainak karácsonyi és istenes ver-

seibôl összeállított zenés, diavetí-
téses mûsort Ménesi Lajosné 
állította össze, melyet a Bibiliából 
vett idézetek egészítettek ki. A lé-
lekemelô versek, zenék, énekek 
a szívekig hatoltak.

Az est beszélgetéssel és vendég-
látással zárult.
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Jótékonykodó fiatalok
Az Algyôi Faluházban 2013. de-
cember 13-án megrendezett Jóté-
konysági ifjúsági Est a Wemsical 
ifjúsági és Kulturális Egyesület és 
a Fiatalok egy Élhetôbb Környe-
zetért Közhasznú Egyesület közös 
szervezésében valósult meg. A ren-
dezvényen a vártnál kevesebb fia-
tal jelent meg, ám így is elérte 
jótékony célját: számos játék, ruha, 
tartós élelmiszer gyûlt össze, ame-
lyeket az Egyesített Szociális in-
tézmény az ünnepek elôtt el is 
juttatott a rászoruló családok, gye-
rekek részére. Az esten a résztve-
vô fiatalok egy kérdôívet töltöttek 
ki a jelenlegi szabadidôs tevékeny-
ségeikkel, a helyi ifjúsági és kul-
turális élettel kapcsolatban. Ezek 
az információk segítségül szolgál-
nak az ifjúsági szervezetek részére 
a további tevékenységükhöz.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani az est fellépôinek, akik 
egyedi, színvonalas mûsorral szó-
rakoztatták a vendégeket: Smile 
of Hell, Nagy Reni és FMaN, to-
vábbá a felajánlott süteményekért 
a Vámos Cukrászdának, illetve 
mindenkinek, aki segítette a gyûj-
tés.

Sikerekben gazdag, Boldog Új 
Évet Kívánunk!

Óévbúcsúztatás  
a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél

Az év utolsó taggyûlésén a vezetô-
ség beszámolóját hallgatta meg 
a tagság. Összejövetelünkön a me-
gyei elnökséget Bodnár Zoltán tit-
kár képviselte, megtisztelte gyûlé-
sünket Herczeg József polgármester 
úr is. megemlékeztünk két tagunk-
ról, Nagy Lászlóról és Fejes Imrérôl, 
akik már lehetnek közöttünk. 

Kapota Mihály csoporttitkár ele-
venítette fel a az idei évben végzett 
tevékenységeinket, így a nagyköz-
ség rendezvényein való részvéte-
lünket, a koszorúzásokon, a falu-
napokon való aktív szerepléseinket. 
A megyei találkozóról, Üllésrôl 
kellemes élményekkel jöttünk haza. 
Élvezetesek voltak a kirándulása-
ink, így a dunakanyarba, mezô-
hegyesre. Ezeken kívül még sok 
saját programmal szórakoztattuk 
magunkat. A beszámoló után a cso-
porttitkár a jövô évi programtervet 
ismertette. A tagok hozzászólásaik-
ban javaslatokat tettek a jövô évi 
programokkal kapcsolatban. 

Bodnár Zoltán megyei titkár el-
ismerését fejezte ki a csoport mun-

kájáról. Tájékoztatást adott a me-
gyei elnökség tevékenységérôl. 
Herceg József polgármester is pozi-
tívan nyilatkozott a szervezetünk-
rôl, és a lehetôségekhez képest 
további támogatásáról biztosított 
bennünket.

A hivatalos rész után karácsony-
köszöntés és óévbúcsúztatás kere-
tében némi uzsonnával leptük meg 
magunkat. Közben Bakos József 
kellemes harmonika muzsikával 
szórakoztatott bennünket, csatla-
kozott hozzá Lele Krisztián bará-
tunk nótaénekléssel Ezúton is kö-
szönjük.

Köszönjük 2013. évben a prog-
ramjainkhoz nyújtott segítséget 
az önkormányzatnak, Juhász Sán-
dor vállalkozónak, a Vámos cukrá-
szatnak, a reál élelmiszerboltnak, 
a gyógycipô Kft.-nek, a Kormorán 
horgászegyesületnek.

Algyô minden lakójának boldog 
új esztendôt kíván a mozgáskor-
látozottak Csongrád megyei Egye-
sülete algyôi csoportjának tagsága!

Sermann József vezetôségi tag

Olvassatok minden nap!
minden olvasó vágyó algyôi lakost 
szeretettel vár a Könyvtár 2014-
ben is! A beiratkozás ingyenes!

További információ a www.algyo-
kultura.hu-n! látogassanak el fo-

lyamatosan frissülô weboldalunkra, 
tájékozódjanak rendezvényeinkrôl, 
tekintsék meg kép- és videógyûjte-
ményünket!

Könyvtárosok

Köszönet a tombolatárgyakért
Köszönjük az Algyôi Faluház, Bená-
rik Ádám és Szabó Annamária, 
Egészségkuckó, ESZi és Agrokosár, 
Ezerjófû Egészségvédô Egyesület, 
Foltvarrók Köre, Herczeg József, 
Herczeg Józsefné, Kis mihályné, 
lacziné Benyák izabella, ménesi 
lajosné, némethné Vida Zszsanna, 
nôegylet, Szôke Tisza nyugdíjas 

Klub, ozsváth lászlóné, Petrikné 
Süli-Zakar Ágnes, Szabó noémi, 
Szivárvány óvoda dolgozói, Vajda 
gyöngyi és családja felajánlásait a 
Hírmondó Karácsony tombolasor-
solásához. Köszönet az elôkészületek 
közremûködésében a szerkesztôbi-
zottsági tagokon kívül Szôkéné Bera 
Szilviának, Süli Zakar Sándornénak.

Könyvajánló: Átmeneti üresedés
Nem mese a mesemondótól – nem csak 
a felnôtteknek. Ez a Harry Potter-so-
rozat szerzôje, J. K. Rowling új köny-
ve, a felnôtteknek szánt Átmeneti üre-
sedés címû regénye.

Egy nagyváros közelében viruló kis 
település, Pagford mindennapjai mögé 
enged bepillantást Rowling új regénye. 
Erre legyinthetnénk: semmi izgalmat 
nem adnak, unalmasak a „kisemberek 
érdektelen történetei”. Ám számos író 
remekmûve bizonyítja: az olvasó kis-
embereknek nagyon is sokat adhatnak 
a más kisemberekrôl szóló sztorik, ha 
azokat jól mesélik el! Márpedig Row-
ling nagy mesélô – most is.

Nem mese az Átmeneti üresedés. 
A mi politikától átitatott világunkban 

hétköznapian unalmasnak tûnhet a ki-
indulópont: váratlanul, negyvenegy-
néhány évesen meghal Pagford egyik 
önkormányzati képviselôje, Barry 
Fairbrother. Erre a kívülálló számára 
oly idillinek látszó „tipikus angol” 
településen a megüresedett képviselôi 
hely betöltése körül intrikáktól és kö-
pönyegforgatástól sem mentes, a min-
dennapian ismerôs „egyetemes” harc 
támad. A küzdelemben pedig eltemetett 
titkokra, családon belüli és családok 
közötti konfliktusokra derül fény. Row-
ling olyan jellemrajzokat ad, hogy 
azokban saját „ismerôseinkre” ismer-
hetünk. Rowling a jó íróktól elvárható 
„aha-élménnyel”, a saját – minden-
napokból álló, mégis különleges – éle-
tükben hasznosítható tapasztalatokkal 
ajándékozza meg az olvasóit.

Nem csak a felnôtteknek ad új szem-
pontokat a felnôttek világáról az Át-
meneti üresedés. A felnôtté válás bugy-
raiban bolyongó tizenéveseket avatja 
be anyáik és apáik világának bugy-
rait fölvillantva. 

A részletesen bemutatott harmincnál 
is több tini és idôsebb személy, az 5-6 
család között azonban szinte csak 
a már elhunyt Barry nevezhetô „bol-
dognak” és az ô hozzátartozói mûköd-
nek „igazi családként”. Mennyire igaz 
vagy hamis ez a kép? Az történik-e 
kicsiben az átfogható ismeretségi kö-
rükben, ami nagyban az áttekinthetet-
lennek tûnô világban? Az Átmeneti 
üresedés „cseppben a tenger”? Az ol-
vasó válasza: …

P. I.

Smile of Hell
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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:

2014 
január 13-tôl 17-ig 7:30-tól–12:00-ig

január 20-tól 24-ig 12:30-tól–16:30-ig
január 27-tôl 31-ig 7:30-tól–12:00-ig
február 3-tól 7-ig 12:30-tól–16:30-ig

február 10-tôl 14-ig 7:30-tól–12:00-ig

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

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

2014. 
január 13-tól 17-ig: 12:30-tól 16:30 óráig;

január 20-tól 24-ig: 08-tól 12 óráig;
január 27-tôl 31-ig: 12:30-tól 16:30 óráig;

február 03-tól 07-ig: 08-tól 12 óráig;
február 10-tôl 14-ig: 12:30-tól 16:30 óráig.

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

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. 

Felújítana, de nincs rá 
ideje szabadsága?
Vállaljuk, kisebb felújítás,  

burkolás, tisztasági festés, laminá-
lás gipszkartonozás kivitelezését 

délutánonként hétVégenként. 
elérhetõség:  

+36/70 503-45-43
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További képek:
http://algyokultura.hu/index.php/kepek

Év végi ünnepek a Faluház és Könyvtárban – képekben
Falukarácsony az iskolásokkal Mikulás a Könyvtárban

Mozgáskorlátozottak karácsonya
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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.

M i ?  H o l ?  M i k o r ?

Kézmûves képzések az Alkotóházban

Az Algyôi Faluház és Könyvtár 
2014-ben kézmûves tanfolyamokat 
hirdet felnôttek számára. Ezzel egy-
részt a helyi tárgyalkotókat szeret-
nénk megerôsíteni, lehetôségeiket 
nagymértékben bôvíteni, másrészt 
– ezzel párhuzamosan – az Alkotó-
ház arculatát kialakítani és meg-
határozni számottevô, igényes és 
jelentôs mûhelyként, amelyre 
a szakmának érdemes figyelmet 
fordítania, sôt: amelyre elôbb, vagy 
utóbb, de oda kell figyelnie. mind-
azok számára, akik kézmûves alko-
tó tevékenységet szeretnének foly-
tatni, ezen a téren ismereteket 
szerezni és tovább képezni magu-
kat, mindazok számára ez egy ko-
moly lehetôség. A képzések – 
a Képviselô-testület egyhangú 
döntésének köszönhetôen – az Ön-
kormányzat igen jelentôs támoga-
tásából valósulnak meg, a képzés-
ben részt vevôknek a teljes 
költséghez képest jelképes hozzá-
járulást kell csupán fizetniük. 

Az Algyôi Alkotóházban tartan-
dó tanfolyamok foglalkozásaira heti 
1 alkalommal kerül sor, tavaszi és 
ôszi bontásban. maximális létszám 
1–1 képzésen 10 fô. A tavaszi kur-
zus február, március és április míg 
az ôszi kurzus szeptember, október 
és november hónapokat jelenti, 
tehát kurzusonként 12, összesen 
24 alkalommal lesznek foglalkozá-
sok, kivéve a népi-iparmûvészeti 
továbbképzéseket, amelyek havi 
egyszer, kurzusonként 3 alkalom-
mal esedékesek.

A képzéseken részt vevôknek 
hozzájárulást kell fizetniük, kivéve 
az alapozó rajz- és festôkör elneve-
zésû tanfolyamot, amely minden 
további képzés alapfeltétele. Aki 
egy képzésen kíván részt venni, 
az alkalmanként 500 Ft-ot fizet. 
A második képzés esetében a hozzá-

járulás 1000 Ft / alkalom, a harma-
dik képzésnél pedig 1500 Ft / alka-
lom. nem algyôi lakosoknak 
az önköltségi árat kell fizetniük, ami 
ennek az összegnek a többszöröse.

Jelentkezéseket a bene.zoltan@
algyofaluhaz.hu e-mail-címen, 
a 62-517-172-es telefonszámon, 
vagy személyesen a Faluházban 
várunk 2014. január 20. hétfôig. 
Az elsô, tájékoztató megbeszélés 
2014. január 21-én, kedden 18 
órakor lesz az Alkotóházban. Ezen 
a megbeszélésen már az oktatók is 
– azaz Virágné márta nóra, vala-
mint a Kézmûhely és Fórumfab-
rika szakemberei – részt vesznek 
majd.

A tervezett képzések  
és tematikájuk:

i. rajz- és festôkör
– a ii., a iii. és iV. pontban rész-
letezett képzések (azaz a tûzzo-
mánc, a kerámia és az üvegtech-
nikák tanfolyamok) elôfeltétele, 
azokat alapozza meg specifikusan, 
az adott szakmaterületre koncent-
rálva, azt elôkészítve
–  a Rajzkör heti egy alkalommal 

3x45 perc, összesen 24 alkalom 
(tavaszi kurzus és ôszi kurzus 
12–12 alkalom)

–  a Festôkör heti egy alkalommal 
3x45 perc, összesen 24 alkalom 
(tavaszi kurzus és ôszi kurzus 
12–12 foglalkozás)  
Tematika: Különféle ábrázolási 
anyagok és eszközök használatá-
nak technikai és elméleti bemu-
tatása, megismertetése. mûvészet-
történeti és mûvészetelméleti 
ismeretek bôvítése. Különféle 
típusú alkotó-kreatív munkák 
megalapozása; a kreatív gondol-
kozás, problémamegoldó készség 
fejlesztése az alkotáson, a mûvé-
szeten keresztül.

ii. Tûzzománc
–  heti egy alkalommal 2 x 45 perc, 

összesen 24 alkalom (tavaszi kurzus 
és ôszi kurzus 12–12 foglalkozás)  
Tematika: ipar- és képzômûvé-
szeti tûzzománc-technikák alap-
szintû elméleti és gyakorlati is-
meretanyagának bemutatása, 
illetve átadása, megtanítása.

iii. Kerámia
–  heti egy alkalommal 3x45 perc, 

összesen 24 alkalom (tavaszi kur-
zus és ôszi kurzus 12–12 alkalom 
Tematika: ismeretszerzés az alap-
anyagok sajátosságairól, azok al-
kalmazásáról (agyagok, oxidok, 
engóbok, színtestek, transzpa-
rens- és fedômázak). Különbözô 
kerámiakészítési technikák meg-
ismerése és gyakorlása (plasztikus 
mintázási módok, szobrászkodás; 
kisplasztikák, mozaik, épületke-
rámiák készítése; edénykészítés, 
korongozás, modern technikák, 
díszítési módok, mázazási eljárá-
sok). Folyamatos szakmai irányí-
tás, oktatás, alkotói munka segí-
tése.

iV. Üvegtechnikák
–  heti egy alkalom 3x45 perc, ösz-

szesen 24 alkalom (tavaszi kurzus 
és ôszi kurzus 12–12 alkalom)  
Tematika: Színes üveg és építé-
szeti síküveg alapú technikák 
elsajátítása, alkalmazása. isme-
retek szerzése az alapanyagok 
sajátosságairól, azok alkalmazá-
si lehetôségeirôl. A fusing (azaz 
üvegrogyasztás) technika meg-
ismerésével ékszerek és dísztár-
gyak készítése; Tiffany- és ólom-
üvegezés technológiákkal pedig 
dísz- és lakberendezési tárgyak, 
valamint dekoratív ablaküvegek 
készülhetnek.

V.  népi kézmûves mesterségek 
(illetôleg továbbképzés népmû-
vészeti területen)

–  havonta egy alkalommal 4x45 perc 
/ elmélet és gyakorlat, összesen 6 
alkalom (tavasszal 3, ôsszel 3)  
Tematika: A helyi igényekhez 
igazodva, az alkotók tevékeny-
ségét és érdeklôdési körét figye-
lembe véve, elôzetes felmérés 
alapján készül el.

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt vADÁSz, Kastélykert u. 38.):
Január 8. (szerda) 9–13 óra vegyes iparcikk vásár
Január 14. (kedd) 9–11:30 óra vegyes iparcikk vásár
Január 20. (hétfô) 9–12 óra vegyes iparcikk vásár
Január 22. (szerda) 9–11 óra vegyes iparcikk vásár
Január 27. (hétfô) 9–12 óra vegyes iparcikk vásár
Február 5. (szerda) 9–13 óra vegyes iparcikk vásár

JANUÁRI–FEBRUÁR ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Január 14. (kedd) 16–17 óra – OKUlÁr OPTIKA: szemvizsgálat, szemüveg-

készítés a Faluház földszinti kistermében
Január 20. (hétfô) 17 óra – Civil Fórum a Faluház földszinti kistermében
Január 22., szerda, 17 óra – a Magyar Kultúra Napja: a Faluház Galériában 

Miholcsa József: Fába nyesett képzelet c. kiállításának megnyitója. A tárlatot 
átadja kiss ernô népmûvelô, a szegedi Bálint Sándor Mûvelôdési Ház igazga-
tója. A kiállítás megtekinthetô február 13-ig.

Január 22., szerda, 18 óra – a Magyar Kultúra Napja: Szindbád hazamegy. Márai 
Sándor költeményei négy tételben - Pálfy Margit elôadása

Január 29. (szerda) 17:30 óra – Életreform klub a Faluház emeleti klubtermé-
ben. Elôadó: Kovács�József�természetgyógyász


