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Algyõi Hírmondó

A Választási Iroda Hirdetménye
Tisztelt Választópolgárok!

A Csongrád 04-es Országgyûlési 
Egyéni Választókerület 19 tele-
pülést foglal magába, amelyek 
az alábbiak: Algyô; Apátfalva; Csa-
nádpalota – nagylak; Földeák – 
óföldeák; Hódmezôvásárhely – 
mártély; Királyhegyes – Kövegy 
– magyarcsanád; Kiszombor; 
makó; maroslele; nagyér –Amb-
rózfalva – Csanádalberti – Pitva-
ros; Székkutas. A választókerület 
választópolgárainak létszáma je-
lenleg 82.610 fô. Minden telepü-
lésen mûködik Helyi Választási 
Iroda. A Csongrád 04-es oEVK 

székhelytelepülése a 2011. évi 
CCiii. törvény értelmében, Hód-
mezôvásárhely megyei jogú város. 
A székhelytelepülésen országgyû-
lési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási iroda mûködik (6800 Hód-
mezôvásárhely, Kossuth tér 1. 
i/5.).

A választópolgárok száma Al-
gyôn 4.381 fô, akik részére 4 sza-
vazókör került kialakításra. 

magyarország Köztársasági El-
nöke az országgyûlési képviselôk 
2014. évi választását 2014. április 
06-ára, vasárnapra tûzte ki.

A választópolgárok a névjegy-
zékbe történô felvételükrôl, a nem-
zeti Választási irodától 2014. feb-
ruár 17-éig értesítést kaptak.

A névjegyzék 2014. április 04-ig 
tekinthetô meg a Polgármesteri 
Hivatalban (6750 Algyô, Kastély-
kert u. 40. Tel: 517-517). A név-
jegyzékbôl való kihagyás, vagy 
abba való felvétel miatt 2014. áp-
rilis 04-én 16:00 óráig lehet ki-
fogást benyújtani a Választási 
iroda vezetôjéhez. A névjegyzék 
másolatát a független jelölt/jelölô 
szervezet igénye alapján díjfizetés 
igazolása ellenében, 2014. már-
cius 6-a/7-étôl lehet átadni. 

Azon választópolgárok, akiknek 
lakcíme csak Algyô település meg-
nevezését tartalmazza, illetôleg 
akik átjelentkezéssel szavaznak 
településünkön, választójogukat 
az algyôi 4. számú szavazókörben 
gyakorolhatják. (Algyô, Kosárfonó 
u. 16. /zöld iskola/)

A választáson jelöltet ajánlani 
2014. március 03-ig ajánlóíven 
lehet. A jelöléshez legalább 500 
választópolgár ÉrVÉnyES aján-
lása szükséges. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat, de egy 
jelöltre csak egy ajánlást adhat.

Szavazni csak személyesen, a sze-
mélyazonosság igazolását köve-
tôen, a választópolgár lakóhelyén 
vagy - átjelentkezéssel - lakóhelyé-
tôl távol, a kijelölt szavazókörben, 

illetôleg külföldön magyarország 
kijelölt külképviseletein is lehet. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet 
az a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékben szereplô választó-
polgár nyújthatja be, aki a szavazás 
napján magyarország területén, 
de a magyarországi lakcíme sze-
rinti szavazókörtôl eltérô szavazó-
kör területén tartózkodik. A kére-
lemnek legkésôbb a szavazást 
megelôzô második napon 16:00 
óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához. Az átjelentke-
zéssel szavazó bármelyik kijelölt 
szavazókörben szavaz, azok közül 
a jelöltek közül választhat, akire 
akkor is szavazhatna, ha lakóhe-
lyén tartózkodna. Ezzel a lehetô-
séggel az a választópolgár is élhet, 
aki a választás napján fekvôbeteg 
intézetben (kórház), vagy bünte-
tés-végrehajtási intézetben tartóz-
kodik.

A külképviseleti névjegyzékbe való 
felvétel úgy kérhetô, hogy a levél, 
illetve kérelem legkésôbb a szava-
zást megelôzô 8. napon 16:00 
óráig megérkezzen az illetékeshez.

A szavazás 6:00 órától 19:00 
óráig tart. A választópolgár egy 
egyéni választókerületi jelöltre, 
és egy országos listára szavazhat.

Amennyiben a választópolgár 
a névjegyzékbe vétele kapcsán 
kérte nemzetiségi választópolgárként 
történô nyilvántartásba vételét 
azzal, hogy az április 6-ai választás 
napján, mint nemzetiségi választó-
polgár kíván választani, és az adott 
nemzetiségnek van listája, úgy egy 
egyéni választókerületi jelöltre és 
egy nemzetiségi listára szavazhat.

Magyarországi lakcímmel nem ren-
delkezô választópolgár - amennyiben 
kérelme alapján szerepel a név-
jegyzékben - levélben szavazhat. 
A levélben szavazó választópolgár 
országos listára szavazhat. A levél-
csomag átvételét követôen, ameny-
nyiben a választás napját meg-
elôzô 7. napon magyarországi 
lakcímet létesített és névjegyzékbe 
vételére sor került, a választópol-
gár szavazókörben, csak egyéni 
választókerületi szavazólapon sza-
vazhat.

Mozgásában akadályozott választó-
polgár a szavazást megelôzôen 
a Választási irodához-, a szavazás 
napján 15:00 óráig a Szavazókör-
höz juttathatja el kérelmét írásban, 
mozgóurna kiszállítására. 

A Szavazatszámláló Bizottságok-
ba a jelölô szervezetek által dele-
gáltak bejelentése 2014. március 
21-én 16:00 óráig történhet.

Részletes tájékoztatásért a Pol-
gármesteri Hivatalban a Választá-
si Irodához lehet fordulni az aláb-
bi telefonszámokon: 62/517-511, 
62/517-513.

A Választási iroda vezetôje: An-
gyal Zsolt 6750 Algyô, Kastélykert 
u. 40. Tel.: 62/517-511, Fax: 
62/517-516.

Az országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság 
(oEVB) címe: 6800 Hódmezô-
vásárhely, Kossuth tér 1. i/5. 
E-mail cím: valasztas@hodmezova-
sarhely.hu

Algyô, 2014. február 12.
Angyal Zsolt

Választási Iroda vezetôje

Algyô Nagyközség  

Önkormányzata,

valamint az Algyôi Faluház és 

Könyvtár meghívja és várja Önt,

családját és barátait  

2014. március 15-én

9 órakor a Szent Anna-  

templomba ünnepi szentmisére.

A mise után, 9.45-kor  

Széll Ambrus sírjelének  

megkoszorúzása.

10 órakor az Országzászlónál  

ünnepi beszédet mond  

Dr. Tóth István történész.

Közremûködik  

a Kisteleki Rézfúvós Quintett és  

a Magyar Császári  

és Királyi 46. Gyalogezred  

Algyôi Hagyományôrzô Szakasza

A tartalomból 
Helyi ôstermelôk, szállítók figyelem!  ................................................  2. oldal
Üléseztek a képviselôk  ................................................................  3., 7. oldal
Kik köszönnék az 1%-ot?  ...........................................................  4., 12. oldal
Iskolai hírek  .......................................................................  9., 10., 11. oldal
Buszos panaszok  ............................................................................  13. oldal
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Helyi ôstermelôk és szállítók, figyelem! 
Az algyôi Szabadidô Központ terü-
letén épülô 600 adagos konyha, 
valamint szálloda elôreláthatólag 
2014. szeptemberében nyitja meg 
kapuit. A konyha megépülésével a 
közétkeztetés szerepét ellátja, va-
lamint a lakosság étkeztetését is 
biztosítja, amennyiben azt igénybe 
veszik a jövôben. A konyhához tar-
tozó 150 fôs étterem a szállóban 
megszálló vendégeket látja majd 
el, mindemellett akár esküvôk, el-
jegyzések, osztálytalálkozók, szüle-
tésnapok, évfordulók megtartására 
is alkalmas lesz. A megújuló köz-
étkeztetési programhoz való csat-
lakozással szeretnénk elérni, hogy 
nagyobb részben a helyi ôsterme-
lôk, helyi szállítók kapcsolódjanak 
be ebbe a körforgásba. Ezért várjuk 

azon algyôi vállalkozók jelentkezé-
sét, akik a jövôben a konyha igé-
nyeinek megfelelôen vállalják alap-
anyagok (állati, növényi) folyamatos 
elôállítását, beszállítását.

Jelentkezni az alábbi címen, 
telefonszámon lehet: Bús Melinda, 
gyevitur. Kft. telefonszám: 06/20 
3838-664.

Szemétszüret
Április 5-én (szombaton) ismét 
megrendezzük szokásos szemét-
szüretünk! gyülekezô reggel 8 óra-
kor a Tájház elôtt. Védô kesztyûrôl 
és zsákokról az egyesület gondos-

kodik. minden jó érzésû, települé-
séért tenni akaró civil szervezeteket, 
felnôtteket, gyermekeket várunk!

Köszönettel: 
Bai István egyesület elnöke

Fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgármes-
ter Algyô nagyközség Polgármes-
teri Hivatalában (Algyô, Kastélykert 
utca 40.) minden héten szerdán 
14–17 óra között fogadóórát tart. 
idôpontok: 2014. március 12., 

19; április 2., 9. A soros, nyílt 
képviselô-testületi ülés ideje: 
2014. március 26. (szerda) 9 óra. 
inFo – a polgármesteri hivatal 
telefonszámán: 62/517-517; e-ma-
il: pm@algyo.hu, alpm@algyo.hu; 
honlap: www.algyo.hu.

Az Algyôi Tojásmûhely alkotásai a Magyar Népi 
Iparmûvészeti Múzeumban

Az Emberi Erôforrások miniszté-
riuma, a Hagyományok Háza, a 
népmûvészeti Egyesületek Szövet-
sége, A magyar Kézmûvességért 
Alapítvány, a debreceni mûvelô-
dési Központ, valamint a Veszprém 
megyei népmûvészeti Egyesület 
Vándorlegény - X. országos ifjú-
sági népi Kézmûves Pályázatot 
hirdetett 2013-ban hazai és határon 
túli, 11–25 éves fiatalok körében. 

A gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyôi Tojásmûhely tagjai: Bakos 
Dorina, Balázs Petra, Balázs Dóra, 
Pigniczki Kata, Klatka Eszter és Nacsa 
Izabella ’Hagyományos hímes tojá-

sok többféle technikával’ címmel 
pályáztak az országos megméret-
tetésen, ahol korosztályukban i. 
helyezésért minisztériumi díjban 
részesültek. Az ünnepélyes díjátadó 
2013-ban volt debrecenben. Szak-
mai vezetôjük Bereczné Lázár Nóra 
hímestojás-festô népi iparmûvész, 
a népmûvészet ifjú mestere. 

Az országos pályázat utolsó hely-
színe Budapest, a díjazott alkotá-
sok kiállítás-megnyitóját 2014. 
február 7-én tartották a magyar 
népi iparmûvészeti múzeumban. 
A tárlatot Szabó Zoltán néprajz-
kutató, a múzeum vezetôje nyitot-
ta meg. A kiállítás szervezôje: Pölös 
Andrea, kivitelezôje: Borbényi M. 
Éva és Pintér Piroska. 

A tárlat megtekinthetô 2014. 
március 29-ig, keddtôl szombatig 
10 és 18 óra között, Budapesten, 
a Fô utca 6. szám alatt. 

inFo: www.hagyomanyokhaza.hu.

Anyakönyvi hírek
Házasság:

Az elmúlt idôszakban házasságkötés Al-
gyôn nem volt.

*

Születések:
KÖvéR IveTT – született: 2014. 01. 19., 
édesanya: Nacsa Judit, édesapa: Kövér 
Imre.

AGóCS MáTé LáSzLó – született: 2014. 
01. 27., édesanya: Dr. Butora Mónika, 
édesapa: Agócs László.

PeTRIK HuNOR – született: 2014. 02. 
12., édesanya: Süli-zakar ágnes, édesapa: 
Petrik Róbert.

vAJNA eDINA – született: 2014. 02. 20., édes-
anya: Mészáros Tünde, édesapa: vajna András.

KALMáR BeNDeGúz - született: 2014. 
02. 09., édesanya: Kasza Henriett, édes-
apa: Kalmár István.

vARGA zSANNA – született: 2014. 02. 
15., édesanya: varga Hajnalka, édesapa: 
varga zsolt.

vITéz MARTIN – született: 2014. 02. 14., 
édesanya: Bakó zsófia, édesapa. vitéz 
Tibor.

Jó egészséget!
*

Halálozás:
Fridrik György 2014. 01. 11-én elhunyt.
Petróczi Sándor 2014. 02. 09-én elhunyt.
Gercsó Gábor 2014. 02. 11-én elhunyt.
Bús Sándor 2014. 02. 12-én elhunyt.

Béke poraira!
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Üléseztek a képviselôk: középpontban a költségvetés és a támogatás
Közel 30 témát vitattak meg a kép-
viselôk legutóbbi, 2014. február 
26-i ülésükön. A testület munkáját 
Herczeg József polgármester ve-
zette.

A 2014. évi Vízügyi Építése Alap 
terhére végzendô munkák forrása 
a vízközmû szolgáltatás bevétele, 
ami 2014-ben 19 millió 290 ezer 
forint. Ebbôl a pénzalapból 17 féle 
problémát szeretnének megolda-
ni. A felújítások közül a vízellátás 
területét érinti – például – a Prá-
gai utcai gerincvezeték tervezése 
és kivitelezése, a vízhálózatról di-
gitális térkép készítése. mindez 10 
millió 340 ezer forintba kerül – 
a tervek szerint. megfelelô pénz-
forrás esetén, vagyis „tartalék” 
feladatnak jelölték meg a képvi-
selôk a bekötések cseréjét, a cso-
mópontok felújítását, vezeték ki-
váltásokat, a vízmérôk felújítását, 
a tûzcsap rekonstrukciót, a közki-
folyók felújítását és cseréjét. 

A csatornázás és szennyvíztisz-
títás területérôl a szennyvízáteme-
lés általános rekonstrukciójának 
az elképzelését „tartalékolni” kell. 
Ugyanakkor a szennyvíztisztításon 
belül halaszthatatlan feladatnak 
jelölték meg a tisztított szennyvíz 
átemelô kapcsoló szekrényének 
elektromos felújítását, az épület 
szigetelését, ami körülbelül 6 mil-
lió forintba kerülne. A „tartalék” 
csoportba került a kombinált mû-
tárgyhoz felvezetô vasbeton lépcsô 
felújítása. A csatorna rekonstruk-
ciós blokkból 1 millió 750 ezer 
forintért a ladik utcában két ház 
hálózatra kötése mellett a csator-
nahálózati digitális térkép elkészí-
tését végzik el.

Az algyôi képviselô-testület 
megállapította a 2014. évi kon-
cessziós díjat is.

Civilek nagyító alatt
A társadalmi szervezetek múlt évi 
beszámolóit áttekintették az ön-
kormányzati képviselôk. A 25 civil 
szervezet pénzügyi elszámolását 
külön is áttekintette a Pénzügyi és 
Humán Bizottság. A testület tudo-
másul vette a beszámolókat. (Ezek 
egy részét a Hírmondóban ismer-
tetjük – most például a polgárôrök 
és az Ezerjófû egyesület egy évének 
leltárát adjuk közre. A szerk.) Az Al-
gyôi Általános Iskola Alapítvány, 

az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület, az Algyôi Borbarátok, 
az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány, 
az Algyôi Gazdakör, az Algyôi Ke-
recsen Egyesület, az Algyôi Kor-
morán Horgászegyesület, az Al-
gyôi Lovasklub, az Algyôi Lövész 
Egyesület, az Algyôi Nôegylet, 
az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjas-
klub, az Algyôi természetvédô 
Horgászegyesület, a Boldog gyer-
mekkor Alapítvány, az EZERJÓ-
FÛ Algyôi Egészségvédô Kör Köz-
hasznú Egyesület, a GYEVI ART 
Kulturális Egyesület, a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei 
Szervezetének algyôi alapszerve-
zete, a Magyarországi Montessori 
Egyesület Dél-alföldi Területi 
Kör, a Mandula Színház Alapít-
vány, a MATASZ Algyôi Klubja, 
a Móra Ferenc Népszínház Köz-
hasznú Egyesület és Algyôi Ha-
gyományôrzô Citerazenekar, 
a Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesülete Algyôi Cso-
port, az Ôsgyeviek Baráti Köre, 
a Wemsical Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület, vagyis az összes algyôi 
társadalmi szervezet munkáját 
megköszönte Algyô nagyközség 
Képviselô-testülete. 

Az önkormányzat sokféle módon 
segíti a társadalmi szervezeteket. 
Például idén is igényelhetik a kis-
buszt, használhatják az önkor-
mányzati ingatlanokat. A 2014-re 
leadott programterveket feltünte-
tik az idei települési rendezvény- és 
sport naptárban. E civil kezdemé-
nyezések megvalósítását idén ösz-
szesen a tavalyi összeg mértékig 
támogatja az önkormányzat.

Sportolóknak
Külön blokkot jelentett a képvise-
lô-testület munkájában, mert több 
napirendi témát is érintett az al-
gyôi sportélet. 

Az Algyôi Úszó Közhasznú 
Egyesület a beszámolójához illesz-
tette támogatási igényét. Tavaly is 
nôtt a taglétszám, immár 60 fiatal 
hódol az úszósportnak. „nem ritka 
az olyan edzés, melyen 35–40 gye-
rek szeli a vizet a két 20 méteres 
pályán” – derül ki a beszámolóból. 
A múlt esztendôben is számos 
érmet, oklevelet, helyezést gyûjtöt-
tek az egyesületi tagok. A verseny-
zôk a helyi, a Borbála Fürdôben 

rendezett „tempózásokon” is szé-
pen szerepeltek. Vidéken 13 verse-
nyen jeleskedtek az algyôi úszók. 
munkájához tavaly 1 millió 320 ezer 
forintot kapott az úszók egyesülete, 
idén 2 millió 244 ezer forint támo-
gatásra pályázott.

Az algyôi sportélet fôbb színte-
rei: a sportközpont, az edzôterem, 
a Borbála Fürdô, az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola tornacsar-
noka, az új mûfüves futballpálya 
és az egykori Zöld iskola épülete. 
Az ezeket fenntartó Algyôi Sport-
kör 20 millió 550 ezer forintnyi 
önkormányzati támogatásból gaz-
dálkodott, melybôl 5 millió forint 
tartalékba kerül a sportközpont 
bérleti díjára. A Sportkör is be-
számolt az elmúlt 12 hónapban 
végzett szerteágazó tevékenységé-
rôl, a közel 400 sportoló teljesít-
ményérôl. A „leltárból” kiderült, 
hogy tavaly is nôtt az egyesület, 
hiszen 2 új szakosztállyal bôvült. 
Ezt tudomásul vették a képviselôk. 
Az Algyôi Sportkör szakosztályai: 
labdarugó, kézilabda, kajak-kenu, 
ökölvívó, karate, lábtenisz, szer-
torna, taekwon-do, lovas és aszta-
litenisz. (Az egy éves munkájukról 
szóló összegzést lapunkban késôbb 
külön is közöljük. A szerk.) A Sport-
kör 10 szakosztályában edzôk, 
sportolók és versenyzôk munkájá-
nak támogatásra idén 21 millió 
500 ezer forintot igényel az egye-
sület az önkormányzattól.

Az algyôi sportiskola fenntartá-
sára külön támogatási igényt nyúj-
tott be az önkormányzatnak az Al-
gyôi Sportkör és az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola. A sport-
rendezvényekre való elutazás költ-
ségeihez, a versenyek rendezésé-
hez, a jutalmazáshoz, a sporttábor 
szervezéséhez és a felkészítô taná-
rok továbbképzéséhez kérnek anya-
gi segítséget, 1 millió 701 ezer fo-
rintot. A képviselô-testület úgy véli: 
célszerû lenne, ha az önkormányzat 
és az Algyôi Sportkör megállapo-
dásban rögzítené, hogy a sportis-
kolával kapcsolatos anyagi igénye-
ket milyen formában célszerû 
teljesítni. Az algyôi költségvetésben 
1 millió forint áll rendelkezésre 
a sportiskola támogatására.

Csatlakozik az ovi-foci program-
hoz Algyô, az ezt célzó pályázat sike-
re esetén biztosítja a tervek megva-

lósításához szükséges 2,85 millió 
forintot – döntöttek a képviselôk azt 
követôen, hogy áttekintették 
az ehhez kötôdô projektet. A Szivár-
vány óvoda ugyanis a 2013/2014. 
évben fenntartotta pályázati szándé-
kát az ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány által az Ovi-Foci Program 
infrastrukturális-, eszköz- és után-
pótlás nevelési támogatás biztosítása 
érdekében kiírt pályázatra. Ezt az el-
képzelést és a szükséges önerôt tavaly 
májusi ülésén jóváhagyta az önkor-
mányzati képviselô-testület. A pályá-
zat eredményérôl az mlSZ levele 
még nem érkezett meg, de az ön-
kormányzat úgy értesült az ovi-Foci 
Közhasznú Alapítványtól, hogy a Szi-
várvány óvoda sikeresen pályázott, 
idén megvalósulhat az elképzelés. 
Az ovi-Foci Program az mlSZ után-
pótlás-nevelési programjának, a „Bo-
zsik Program – Út Európa Élvona-
lába – Tehetségkutató és 
Foglalkoztató” projekt része. Ennek 
lényege, hogy az óvodások sport-
ág-specifikus oktatási programját 
az óvónôk önálló képzésen elsajá-
títsák és ez alapján oktassák a gyere-
keket az oviban. Az ovi-Foci Prog-
ram a már évtizedekkel ezelôtt 
elindított „játékos gyermektorna” 
óvodapedagógus képzésének a sport-
szakmai szempontból továbbfejlesz-
tett változata. másrészt Ovi-Foci 
Sportpályák létesülnek az ország 
minden ovijában, így várhatóan 
az Algyôi Szivárványban is. E mû-
füves pálya 6x12 méteres. Komplex 
jellege alkalmassá teszi futballozás-
ra, kosárlabdázásra, röplabdázásra 
és teniszezésre, kézilabdára, lábte-
niszre, csörgôlabda játékra, vala-
mint ügyességi játékok gyakorlásá-
ra is. A pálya építését a pályázatot 
kiíró szervezet intézi, de a 2–3 napig 
tartó építkezés elôtt egyeztetnek 
a Szivárvány óvodával és az önkor-
mányzattal. Az ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány pályázatok kiírásával tá-
mogatja majd az óvodákat a fenti 
célok megvalósítása érdekében.

Tévé, internet, telefon
A számok bûvkörében dolgoztak 
februári ülésükön az algyôi kép-
viselôk akkor is, amikor megvitat-
ták az AKTV Kft. 2014-re vonat-
kozó üzleti tervét

Folytatás a 7. oldalon!
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Fonalból adomány
Az algyôi Alkotóház Fürge ujjak 
csapata szívesen venné a lakosság-
tól kapott jó minôségû fonalakat, 
kötéshez, horgoláshoz.

A gyapjúfonalak mellett a gyap-
jút tartalmazó fonalakat is meg-
köszönik. otthon hányódó bármi-
lyen színû fonal is lehet adomány. 
így tudnák a munkájukat segíteni 

azok, akik már nem hasznosítják 
ezeket a fonalakat. A tervek szerint 
készítenének sapkákat, sálakat, 
zoknikat a következô vásárra vagy 
kiállításra.

Az adományok átadása: az Al-
kotóházban (Kastélykert utca106. 
alatt) hétfônként 17-tôl 19 óráig.

Bóbita hírek
Férôhelyek

Az algyôi Bóbita bölcsôdébe jelen-
leg 33 kisgyermek jár. A 2013–2014 
nevelési évre 42 kisgyermek jelent-
kezett a 36 engedélyezett férôhely-
re. A várólista továbbra is fennáll. 
A 2014–2015 nevelési évre 36 kis-
gyermek jelentkezett. A 2015–2016 
nevelési évre 10 hely betelt 26 hely-
re még lehet jelentkezni. Elôjelent-
kezéseiket a szülôk hétköznapon-
ként 9.00–16.00 óra között 
személyesen vagy telefonon is meg-
tehetik. Elérhetôség: 517-368

*

Játszócsoport
márciusban is várjuk a játszócso-
port iránt érdeklôdôket. A követ-
kezô találkozás idôpontja március 
25. (kedd) 16.30-tól 18.00 óráig. 
Téma: Baba masszázs Bakó Ber-
nivel.

*

Térítési díj
A bölcsisek ellátásának térítési 
díját befizetheti: március 12-én 
(szerda) 12-tôl 17 óráig.

Új utak az óvodai nevelésben
óvodánk a TÁmoP-3.4.5-12-2012-
0001 „Tehetséghidak Program” 
nevû kiemelt projekt keretében 
a fiatalok tehetséggondozásához 
szükséges eszközök beszerzésére/
tartós használatba vételére pályázott, 
hiszen a pályázók köre: magyaror-
szágon regisztrált kiváló Tehetség-
pontok, mint a mi óvodánk is. A pá-
lyázat keretein belül óvodánkban 
már 2 éve mûködô „Sakoca” tehet-
séggondozó programunk eszköz-
fejlesztését tûztük ki célul. A sakk 
rendkívül hatékonyan fejleszt, ezért 
olyan eszközök beszerzésének szük-
ségességét éreztük, amelyek a gyer-
mekek logikus gondolkodását, 

rövid, hosszú távú memóriáját, lé-
nyegre látását, stratégiai gondolko-
dását hívatott fejleszteni. 

mATEHETSZ sikeresnek ítélte 
meg pályázatunkat, így 2014. feb-
ruár 20.-án megkaptuk az eszkö-
zöket: kültéri sakkot, amôbát, asz-
tali, interaktív játékokat. A XXi. 
század kihívásainak is megfelelve 
így olyan tevékenységeket kínál-
hatunk gyerekeinknek, melyben 
kiteljesedhetnek, sikerélményhez 
juthatnak, s talán ami a legfonto-
sabb kiegyensúlyozott, mosolygós, 
kedves emberekké válnak.

Ozsváth Lászlóné  
óvodavezetô

Könyvajánló: Mesepszichológia
Pszichológusok kutatómunkája alá-
támasztja, hogy ahhoz, hogy az élet-
ben kellôképpen boldogulni tud-
junk egyaránt fontos az érzelmi és 
értelmi képességeink fejlesztése is. 
Önmagunk belsô harmóniájának 
megteremtéséhez fontos felismerni 
saját és mások érzelmeit is. Tudnunk 
kell kapcsolatot teremteni, konflik-
tust kezelni, segítséget kérni, ki-
tartani, másokkal és környezetünk-
kel is együtt mûködni. Ezeket akkor 
tudjuk megvalósítani, ha az érzelmi 
intelligenciánk elég fejlett. 

A mese az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének legfontosabb eszköze. 
olyan lelki táplálékot ad, mely egy 
életre szóló nyomot hagy a gyer-
mekben. megalapozza azt a belsô 
hitet és önbizalmat, amely segít 
leküzdeni a mindennapjaink aka-
dályait, problémáit. 

A pszichológus írónô, Kádár An-
namária írja Mesepszichológia 

címû munkájában: „A mese olyan 
lelki erôt ad, amely felnôttként is segít 
álmaink megvalósításában.” A könyv 
ráadásként 10 mesével gazdagítja 
az olvasót. Ezek 4–9 éves gyerme-
keknek segít a negatív érzelmek, 
félelmek megszelídítésében, a rossz 
történések elfogadásában.

A könyvet nagyszülôknek, szülôk-
nek egyaránt ajánlom. mindazok-
nak, akik szeretnének többet tudni 
a mesérôl, az érzelmi intelligencia 
fejlesztésérôl. Soósné Jutka

Könyvtári hírcsokor
Eladó könyv, DVD

Újabb eladó könyvek és dVd-k 
érkeztek. Az algyôi Könyvtárban 
régi, illetve hagyaték könyveket, 
ismeretterjesztô dVd-ket lehet 
vásárolni 50 forintos egységáron.

*

Kávéház
A Könyvtári Kávéházak idôpontja: 
2014. május 10., június 7.; július 
5., szeptember 6., október 4., no-
vember 8.. December 6-án mikulás.

*

Új folyóiratok
Az algyôi Könyvtár folyóirat állo-
mánya 2014-tôl számos új címmel 
gazdagodott, amelyek kölcsönöz-
hetôk a Könyvtárban.

Az eddigi folyóiratainkon kívül 
megtekinthetôk és kölcsönözhetôk 

az alábbi folyóiratok: Barikád, 
Cosmopolitan, Elle magyarország, 
Hot!, Kerti Kalendárium, Kreatív 
Ötletek, lakáskultúra, magyar de-
mokrata, magyar Konyha, mici-
mackó magazin, nôk lapja Eskü-
vô, Ötlet mozaik, Príma Konyha 
magazin, Természetbúvár, Tuda-
tos Szülôk, Új Elixír, Vidék íze

*

Az Algyôi Könyvtár  
elérhetôségei

Cím: 6750 Algyô, Kastélykert u. 
63. Telefonszám: 62/517-170. 
E-mail: bibl@algyo.hu. Web: www.
algyokultura.hu. 

nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 
naponta 9–12 óra; 13–18 óra kö-
zött; minden hónap elsô szombat-
ján 9–12 óra között.

Kik köszönnék az 1%-t?
Hamarosan itt az adóbevallás idô-
szaka, döntenünk kell az adó 1% 
felajánlásáról. Kérjük, jövedelmük 
1 %-ával támogassák a Boldog 
Gyermekkor Alapítványt!

AdóSZÁm: 18464881-1-06
Köszönettel: Boldog gyermekkor 

Alapítvány
*

Eljött az adóbevallások ideje. idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné az algyôi 
iskola alapítványának, ezen belül 
tanulóink helyzetének jobbítását, 
akkor rendelkezô nyilatkozatán 
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 Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola tanulói

*

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
mind a négy mûvészeti csoportja 
– a Parlando Énekegyüttes, a Toll-
forgatók Köre, az Alkotók Köre és 
a Zsibongó néptánccsoport – ismé-
telten köszönetet mond mindazok-
nak, akik az elmúlt évben is fel-
ajánlották személyi jövedelemadójuk 
1%-át, ezzel segítve mûködésünket.

Az Egyesület ez évben is szívesen 
fogadja és kéri felajánlásukat, tá-
mogatásukat.

nevünk: gyEVi ArT KUlTU-
rÁliS EgyESÜlET

Adószámunk: 18469927-1-06
Köszönettel: ménesi lajosné, 

a gyevi Art Kulturális Egyesület 
elnöke
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Szegedi fejlesztôk mûhelyének látogatása a Szivárvány Óvodában
A Szegedi óvodák igazgatóságá-
nak a fejlesztôk mûhelye elneve-
zésû programjának részeként szak-
mai napra látogattunk az Algyôi 
Szivárvány óvodába. A szegedi 
fejlesztô mûhely vezetôje (Gyôriné 
Süle Emese ) és az algyôi óvoda 
vezetôje (Ozsváth Lászlóné Valika) 
megbeszélése alapján, konkrét és 
nagyon színes módszertani be-
mutatókkal és tevékenységekkel 
tarkított foglakozásokon vehet-
tünk részt.

Az óvoda minden dolgozója nagy 
szeretettel fogadott bennünket és 
röviden bemutatták az óvodájukat, 
elmondták milyen módszerrel, és 
sajátosságokkal ismerkedhetünk 
meg ezen a napon.

Az óvoda hangulata és az ott 
töltött idô és a megélt pillanatok 
egy varázslatos világba röpítettek 
bennünket. Ezen a délelôttön még 
mi is gyermekeknek érezhettük 
magunkat. 

A nagyon gazdag tevékenységek 
és a meghitt légkör hamar magá-
val ragadott bennünket. A gyer-
mekek a megszokott napirendjük 
szerint tevékenykedtek. minden 
nagyon pontosan, egymásra épült 
a folyamatos játék és a kezdemé-
nyezések mellett.

megismerkedhettünk a montes-
sori pedagógia alkalmazhatóságá-
val és módszertani sajátosságaival, 

valamint a Kompetencia alapú 
program összekapcsolt lehetôsé-
geivel. Bebizonyosodott számunk-
ra, hogy mindkettô hasonló módon 
és akár egymással ötvözve is na-
gyon jól alkalmazható. 

A gyermekek már az óvodába 
lépéstôl egy nagyon tudatos és 
következetes nevelési és oktatási 
program részesei. 

olyan csoport szobák és óvó 
nénik fogadják és vezetik ôket 
végig a 3–4 év alatt, olyan lehetô-
ségeket kapva, hogy valóban igaz 
az a mottó: „Jó itt gyereknek lenni!”

A családias és biztonságot nyúj-
tó légkörben a gyermekek min-
dent megismerhetnek és felfedez-
hetnek, amihez csak kedvük van. 

Ehhez, és a tudáshoz olyan inno-
vatív pedagógusok segítik, és ju-
tatják el a gyermekeket, akik min-
dig készek és nyitottak mindenre 
és nagy szeretettel várják nap, 
mint nap ôket.

megtapasztalhattuk az egyéni 
különbségek szem elôtt tartását és 
az e szerinti tervezést és bánás-
módot. 

A fejlettségeket és életkori sajá-
tosságokat figyelembe véve min-
den gyermek megtalálhatja azt 
a tevékenységet, amiben a legjob-
ban érzi magát. A csoport szobák 
berendezése és a tárgyak elhelye-
zése nagymértékben segíti ôket 
az önállóvá válásban. Az óvoda 
udvara a mozgás örömét és a sza-

badban való játék lehetôségét min-
denben kielégíti számukra.

A külön elkerített kis mini „vá-
rost” is láttunk, ami maga a csoda 
és az óvodavezetô elmesélte, hogy 
külön rendezvények helyszíne is 
egyben, amikor olyan tervezett 
program van, hogy akár a családok 
együtt is részt vehetnek.

A fejlesztôpedagógus kolleganô 
elmondta, hogy az óvodában ho-
gyan és mi alapján mérik fel a gyer-
mekeket, és hogyan történik a fel-
zárkóztatás. Az egyéni és 
kiscsoportos foglalkozásokat egy 
nagyon jól felszerelt fejlesztô szo-
bában zajlik. Örömmel fogadtuk, 
hogy ha lehetôség adódik és szük-
séges bent a csoportban is, segíti 
az óvó nénik munkáját.

Az olyan gyermekeknél, akiknél 
szükséges külsô szakemberek is, 
helyben segítik a gyermekek fej-
lôdését, ami az algyôi szülôknek 
külön nagy segítség lehet!

Az óvoda vezetôje dinamikus, 
személyisége ösztönzô jó vezetôi 
egyénisége lehetôvé teszi, hogy egy 
nagyon jól felszerelt és szakmailag 
folyamatosan megújulni képes erôs 
szaktudású kollektíva biztosítsa 
a gyermekek számára ebben 
az életkorban a legfontosabbat: 
A szabad, örömteli játék és tudás 
megszerzésének lehetôségét. 

Szegedi Fejlesztôk Munkaközössége

Jelmezes mulatság a Bóbita Bölcsôdében
Télûzô farsangi mulatságot ren-
deztünk a bölcsiseinknek február 
13-án. A gyerekek izgatottan búj-
tak a mókásabbnál mókásabb jel-
mezeikbe. A festett farsangi kala-
pok is a kis fejekre kerültek, majd 

vidám zenére táncoltak, énekeltek. 
A megterített asztalnál sok-sok 
finomság várta ôket, amiket a szü-
lôknek ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

Kisgyermeknevelôk

Farsangi kézmûves foglalkozás a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál

Kézmûves foglalkozáson vehettek 
részt a gyermekek február 12-én 
délután: farsangi szemüvegeket, 
álarcokat díszítettek. Az elkészült 
mûvek gyönyörûek lettek, tükrözik 
a gyermekek kreativitását, szép-
érzékét. míg a kisebbek díszítettek, 
a nagyobbak fánkot sütöttek és 
megvendégelték a foglalkozáson 
résztvevôket. A délután jó hangu-

latban, telt el. Jövôre is várok min-
denkit szeretettel. A gyermekjó-
léti Szolgálat Családgondozójaként 
külön szeretném megköszönni 
Dávid Lászlónak, Varga Szilárdnak, 
Kocsonya Jánosnak és Laczik Zsoltnak, 
hogy idôt és energiát nem sajnál-
va, segítettek a program megszer-
vezésében és lebonyolításában. 

Bikádi Anna családgondozó
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Három algyôi érem az országos Tisza-tó Kupáról
Január 25-én rendezték meg Ti-
szafüreden, immáron második 
alkalommal az országos Tisza-tó 
Kupát. A versenyre 8 klub több 
mint 100 versenyzôje nevezett. 
A harcmûvészek küzdelem és for-
magyakorlat kategóriákban mér-
hették össze tudásukat. Az Algyôi 
Sportkör iTF Taekwon-do szak-
osztálya három fôvel képviseltette 
magát, Bozsák Botond, Kiss Levente 
és Kovács Angelika személyében. 

Zsarkó Dániel Péter tanítványai 
remekül szerepeltek, ugyanis Bo-
zsák Botond, serdülô korcsoport 
+55 kg-os küzdelem kategóriá-
ban, meggyôzô teljesítménnyel 

megszerezte a gyôzelmet. Kiss Le-
vente élete elsô versenyén, folya-
matosan javuló teljesítménnyel, 
egy nagyon szoros döntôben nyer-
te meg a gyermek -25 kg-os súly-
kategóriát. Kovács Angelika szintén 
kiváló küzdelemmel, szoros csatá-
ban veszített, egy fejjel magasabb 
és 10 kg-mal nehezebb ellenfelével 
szemben, így harmadik lett a gyer-
mek lány kategóriában. 

A verseny jó felkészülési állomás 
volt a március 8–9-én, makón 
megrendezett, iTF Taekwon-do 
magyar Bajnokságra. 

A versenyzôket felkészítette: 
Zsarkó Dániel Péter iii. dan.

Az év elsô versenye

Egy helyett idén három helyszínen 
rendezték meg a hagyományos téli 
Héraklész Fizikai Felmérôt, ame-

lyen idén összesen 1600 utánpót-
láskorú induló vett részt. gyôrben, 
Szegeden és Tiszaújvárosban egy-
aránt ugyanazokban a számokban 
zajlott a megmérettetés.

Cooper-futás, húzódzkodás, láb-
emelés és az idôsebbeknek fekve-
nyomás. Ebben a négy hagyomá-
nyos számban rendezték meg 
a fizikai felmérôt, a gyermek, kö-
lyök, serdülô és ifjúsági korú ver-
senyzôk számára.

Az Algyôi Sportkör három ver-
senyzôje kiválóan szerepelt e ran-
gos versenyen. Eredmények: Né-
meth Bertalan 1. helyezett; Forgó 
Dániel 2.helyezett; Kopasz Bálint 1. 
helyezett. A versenyzôket felkészí-
tette: Demeter Irén

Összevont területi edzés Battonyán
Február elsô napján, szombaton, 
az Algyôi Sportkör iTF Taek-
won-do Szakosztály vezetôedzôje, 
Zsarkó dániel Péter, valamint két 
sportolója, Kovács Angelika és Kiss 
levente részt vett, a Battonyán 
megrendezett területi, összevont 
Taekwon-do edzésen. A tréninget 
Máté Zoltán Vi. danos mester, 
az iTF Taekwon-do Szövetség al-

elnöke vezényelte le. A dél-alföldi 
régió összes klubja, valamint közel 
100 harcmûvésze vett részt a ren-
dezvényen. A délelôtt folyamán 
a küzdelmi technikákat, a délutá-
ni edzésen pedig a formagyakor-
latokat gyakorolták a sportolók. 
A nap végére mindenki elfáradt, 
de a résztvevôk egy jó hangulatú, 
hasznos nap részesei lehettek. 

Algyôi sportról a regionális lapokban
A hirkereso.hu oldalai 63 – de például a delmagyar.hu oldalai 17 – ta-
lálatot, vagyis hírt mutatnak az „Algyô” keresôszóra kattintva. A 2014 
januárja óta megjelent cikkek közül alább néhány sporttal kapcsolatos-
ra külön is felhívjuk a Hírmondó olvasóinak figyelmét.

Kézilabda:  
remekeltek az algyôi fiúk

„A férfiaknál is megkezdôdött a ta-
vaszi idény nB ii dél-keleti csoport-
jában. megyénk mindkét csapata 
remekül kezdett, mind az algyôiek, 
mind a makóiak mindkét találkozó-
jukat megnyerték” – írta 2014. 02. 
25-én a SZEgEdma.hu. További 
részletek: http://szegedma.hu/hir/
szeged/2014/02/kezilabda-nb-ii-re-
mekeltek-az-algyoi-es-a-makoi-fiuk.
html

*

Igazolások nélkül is erôsödött 
már az Algyô

„Felemás ôszt zárt a tavalyi ezüst-
érmes Algyô SK a Csongrád megyei 
i. osztályban, Takács Zoltán tanít-
ványai a tabella 10. helyérôl vág-
hatnak neki a pontvadászat máso-
dik etapjának. A trénert csapata 
felkészülésérôl és tavaszi céljairól 
kérdezte a SZEgEdma.hu.” A 
2014. 02. 21-én olvasható cikk itt 
elérhetô: http://szegedma.hu/hir/
szeged/2014/01/labdarugas-igazo-
lasok-nelkul-is-erosodott-mar-az-al-
gyo.html

*

Labdarúgás: Algyôé  
az aranyérem

„Vasárnap befejezôdött a magyar 
labdarúgó Szövetség Csongrád 

megyei igazgatósága által elsô al-
kalommal szervezett Téli Bajnok-
ság, melynek döntôjét a megye-
egyes Algyô nyerte a makó ellen” 
– írta 2014. 02. 16-án a promenád.
hu. További részletek: http://pro-
menad.hu/cikk/az-algyo-nyer-
te-a-teli-kupat-139549

*

Algyô aranymérkôése a téli 
labdarugóbajnokságon

„Hódmezôvásárhelyen véget ér 
a három hétvégén át zajló Csong-
rád megyei labdarúgó téli baj-
nokság, eldôl, hogy az Algyô vagy 
a makó nyeri meg. 26 csapat ver-
sengett” – írta 2014. 02. 15-én a 
delmagyar.hu. A http://www.del-
magyar.hu/sport /algyo_vagy_
mako/2370058/ cikkbôl kiderül: 
„az elsô csoportkörben az al-
gyôiek a Szôreget (5–2) és a Pázsit 
SE-t (4–1) múlták felül”. „A kö-
zépdöntôben az Algyô az SZVSE-t 
(1–0), a Szentesi Kinizsit (2–1) és 
a Kisteleket (2–1) is egy góllal 
verte”. A beharangozó egyértel-
mûsíti: „a fináléban kétszer 45 
perces meccset rendeznek, dön-
tetlen esetén egybôl tizenegyesek 
következnek – a csapatokban öt 
próbajátékos léphet pályára.”

*
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Üléseztek a képviselôk: középpontban a költségvetés és a támogatás
Folytatás a 3. oldalról!

Az AKTV Kft. jelenleg 1073 ház-
tartásban nyújt szolgáltatást. A té-
vészolgáltatás 16 különbözô cso-
magból áll, amelyben összesen 78 
csatorna fogható. Az internet szol-
gáltatás 5, 15 és 25 megabites se-
bességet kínáló versenyképes árú 
csomagból áll. A telefonszolgálta-
tást igénybe vevôk 1500 forintos 
Triotel Start csomagra fizetnek elô. 
A nézettségi adatok alapján a cég 
némi változtatást kezdeményezett 
a csatorna kiosztásban. Ballai Ferenc 
ügyvezetô úgy véli, az AKTV Kft. 
legnagyobb elônye helyi szolgálta-
tóként a rugalmas ügyintézés. 
Az elôfizetôik 34 százaléka rendel-
kezik hûségnyilatkozattal. Az AKTV 
üzleti tervét az áprilisi testületi ülé-
sen újra tárgyalja a testület.

Költségvetési rendelet
Megalkotta a testület Algyô 

Nagyközség Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési rendeletét, pon-
tosabban annak második változa-
tát is, majd annak végrehajtását 
is helyi jogszabályban rögzítette.

Az önkormányzati költségvetés 
elsô szakaszának számító koncep-
ciót 2013. decemberi ülésükön fo-
gadták el az algyôi képviselôk. 
Az akkor rendelkezésre álló infor-
mációk alapján megszületett 2014 
januárjában a költségvetési rende-
let I. formája. A költségvetés ter-
vezésekor biztosítani kell a követ-
kezô évekre vállalt kötelezettségek 
fedezetét is. Ez azt jelenti, hogy 
a költségvetés elfogadása elôtt 
külön határozatban kell rögzíteni 
a saját bevételek és az adósságot 
keletkeztetô ügyletekbôl eredô kö-
telezettségeknek a költségvetési 
évet követô 3 évre várható összegét.

A helyi önkormányzat által fenn-
tartott intézmények mindegyikének 
külön-külön elemi költségvetést és 
beszámolót kell készíteni, az intéz-
mények könyvelését elkülönítetten 
kell vezetni. Ebbôl következôen 
külön-külön költségvetést kellett 
készíteni, illetve a fentiek szerint 
korrigálni kell az algyôi önkor-
mányzatra, a Tiszaszigettel közös 
önkormányzati hivatalra, és az ösz-
szes intézményre is.

A költségvetési rendelet II. for-
dulójában bevételek között szere-

pel a 173 millió 700 ezer forintnyi 
mûködési célú állami, normatív 
támogatás. Ugyanakkor az algyôi 
önkormányzat nem részesül álta-
lános mûködési támogatásban, 
mert az adóerô-képesség alapján 
kiszámított elvárt bevétele maga-
sabb, mint a településre jutó mû-
ködési támogatás. A különbözô 
helyben maradó adókból 1 milli-
árd 277 millió 573 ezer forint be-
vételre számít Algyô önkormány-
zata. Ezen kívül egyéb (például 
koncessziós, nyújtott kölcsön visz-
szatérülése, az önkormányzati tu-
lajdon bérletébôl származó) be-
vételek is gyarapíthatják az algyôi 
közös kasszát. így összesen 3 mil-
liárd 613 millió 223 ezer forint 
a költségvetési bevétel fôösszege.

A finanszírozási bevételnek ne-
vezett pénzmaradvány 2 milliárd 
forint.

Hangsúlyozták a képviselôk, 
hogy minden döntéskor figyelem-
be kell venni, hogy a beruházások 
ütemezése ne veszélyeztesse az ön-
kormányzati likviditást.

A kiadások tervezésekor figye-
lembe vették a kötelezôen ellátandó 
feladatok elsôségét, az önként vállalt 
feladatokat felülvizsgálták. Elvként 
határozták meg, hogy a személyi 
juttatások összege nem haladhatja 
meg a tavalyi bértömeget. A dologi 
kiadások között kiemelt elôirány-
zatként kezelik a a közüzemi díjakat, 
az élelmezési és karbantartási ki-
adásokat. Az önkormányzati társa-
ságok üzleti tervét is figyelembe 
vették a költségvetés végleges for-
májának megalkotásakor. 

A mûködési célú pénzeszközök 
átadása nôtt a gyeviép nKft. és 
a gyevitur Kft. támogatásával, 
az Egészségügyi Alap létrehozása 
miatt. itt új tétel a sportiskolai fel-
adatok ellátási igénye. A felhalmo-
zási célú pénzeszközök átadásánál 
szereplô összeg jelentôsen meg-
emelkedett, mert a képviselô-tes-
tület a nagyberuházások végre-
hajtásával a gyevitur Kft.-t bízta 
meg. 

Az adósságkonszolidáció könnyít 
Algyô helyzetén is. A költségveté-
si i. fordulóját követôen néhány 
fejlesztési elképzelés megvalósítá-
sát támogató pénzösszeg átkerült 
az általános fejlesztési tartalék fe-
jezetbe. Új tétel a mol terület-

rendezésére fordítandó 19 millió 
forint, valamit a Turizmus fejlesz-
tést szolgáló beruházás 40 millió 
forinttal. Pályázati saját erô alap-
ként 50 millió forintra került. így 
összesen 3 milliárd 613 millió 
223 ezer forint lehet idén Algyô 
önkormányzatának összes kiadá-
sa.

Összegzésül kiemelték, hogy 
a költségvetés 2 milliárd forintnyi 
pénzmaradvánnyal számol. Az Ál-
talános tartalék összege közel 158 
millió, a Közbiztonsági alap cél-
tartaléka idén is 1 millió forint. 
Az Adókockázati tartalék 100 mil-
lió forintnyi összege is változatlan. 
Az önkormányzati célokat szolgáló 
ingatlan vásárlásra 20 millió forin-
tot különítettek. A Pályázati saját 
erô pénzalap 50 millió forint, míg 
a beruházások elôkészítésére 20 
millió forintot „pántlikáztak”. 
A Vállalkozások támogatási pénz-
alapja 10 millió forint.

mindezek alapján elfogadták 
a képviselôk Algyô nagyközség 
Önkormányzata 2014. évi költség-
vetési rendeletét. 

Határozatban állapította meg 
az algyôi önkormányzati képvise-
lô-testület a saját bevételeinek, 
valamint az adósságot keletkezte-
tô ügyleteibôl eredô fizetési kö-
telezettségeit.

Fejlesztések
Külön témaként került terítékre 
a Fejlesztések költségvetése. A tes-

tület tudomásául vette, hogy 269 
millió 637 ezer 241 forint a jelen-
legi fejlesztési elképzelések meg-
valósítása. A napelemmel történô 
elektromos energia megtakarítás 
kialakítása, vagy a Téglás utcai zárt 
csapadékvíz elvezetô rendszerre 
szánt 10 millió forint. Tervezik 
még – többek között – a Faluház 

elôtti parkoló felújítását, a Fitnesz 
park mögötti terület redezését, 
az iskolai klíma beszerelését, par-
kolók kialakítását a lövész Klub és 
a gyeviép nKft. telephelye elôtt. 

A képviselôk foglalkoztak a Bar-
tók Béla utca rendezésének i. üte-
mével, a Borbála Fürdô pénztár-
gépe és beléptetô rendszere ügyével 
is. Szó esett az épülô cukrászda 
gyorsbüfévé történô átalakításáról. 
Tájékozódtak a képviselôk a Bor-
bála Fürdô kültéri medence fejlesz-
tésérôl.

Egészségre hangolva
A köztisztaságról rendeletet alko-
tott Algyô önkormányzati képvi-
selô-testülete. Felülvizsgálta a hul-
ladékszállítási közszolgáltatási 
szerzôdést.

A háziorvosoknak kartontároló 
szekrényt vásárolt az önkormány-
zat. A fogorvosi rendelô röntgent 
és szkennert kap. 

A képviselôk jóváhagyták a 2014. 
évi országgyûlési képviselôk vá-
lasztásán közremûködô SZSZB 
tagjainak és póttagjainak névsorát.

AH
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Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület egy éve
Az Algyôi Faluvédô Egyesület 10 
fôvel, 2000. június 20-án alakult 
meg.

Célunk: a bûnmegelôzés, a köz-
rendvédelem, veszély helyzet ese-
tén az emberi élet és anyagi javak 
mentése 

Algyô nagyközség Képviselô 
Testülete egyesületünknek 2007. 
október 1-jén „Algyô Községért” 
kitüntetést adományozott. 

A 2012. évi 02. 01-jén hatályba 
lépô új törvény szerint egyesüle-
tünk neve 2012. év 04. 21-tôl Al-
gyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület. 

Egyesületünk 2013-ban is az 
alapszabályzatunkban rögzített 
feladatainkat igyekezett végrehaj-
tani. 2013 évi feladatainkat az 
alábbiakban összegzem. 

*

Pályázatok
2012. évi 01. 25-én megtartott Köz-
gyûlésen Bakos András gazdasági 
vezetô javaslatot tett a Közgyûlés-
nek, hogy más anyagi támogatások, 
illetve bevételhez való hozzájutás 
érdekében egyesületünk pályáza-
tokon vegyen részt. Az elnök ennek 
a megbízatásnak eleget téve 3 pá-
lyázatot nyújtott be. 

Kishajó vezetôi képzésre EPEr-
KE 501-ek vagyunk a várakozó 
listán. 

HAnKooK TirE magyaror-
szág Kft., ahol gépjármû abron-
csokra lehetett pályázni. Pályáza-
tunkat a pályázók magas létszáma 
miatt elutasították.

EPErKE pályázat – jelenleg fo-
lyamatban van az elbírálása.

*

Kapcsolatok
Egyesületünk együttmûködési 
megállapodást kötött a magyar 
Posta Zrt.-vel, az Algyôi Posta, 
épületének ellenôrzése és alkal-
mazottainak biztonságos feladat 
ellátása érdekében.

2012. 09. 06. a Fehér ignác ál-
talános iskola igazgatónôjével kö-
zösen megalakítottuk a diák Pol-
gárôrséget. 

A község lakosságával, valamint 
más civil szervezetekkel is jó a 
kapcsolatunk. Például az ottho-
nuktól távolmaradó lakók ingat-
lanjaira fokozottan figyelünk, hogy 

ne essenek bûncselekmények ál-
dozatává. 

A lakossá többször fordult se-
gítségért, hogy a görkorcsolya és 
a kézilabda pályán fiatalkorúak 
motoroznak, valamint ha idegen 
személyek tartózkodnak ingatlan-
jaik területén. 

*

Migránsok
2013. júniustól meg növekedett a 
feladatunk, mivel a nagyfai Bün-
tetés Végrehajtó intézet területé-
re migránsokat helyeztek el. 

Figyelemmel kísértük mozgásu-
kat, tevékenységüket, hogy bûn-
cselekményeket ne kövessenek el. 
Ez több szolgálati idôt, valamint 
járôr szolgálatot igényelt. Tudo-
másom szerint szeptember végéig 
a nagyfán tartózkodó migránsok 
településünkön és annak környé-
kén bûncselekményt nem követtek 
el. itt tartózkodásuk során 2 eset-
ben kértek segítséget az algyôi vas-
útállomásról az ott dolgozó mÁV 
alkalmazottak. Elsô esetben több 
személy lekéste a vonatot, és az itt 
tartózkodásuk félelmet váltott ki a 
szolgálatban lévô alkalmazottak-
ból. Horváth Zoltán „rfm”-mel a 
helyszínre vonultunk, aki intézke-
dett. második alkalommal a beteg 
migráns nem utazhatott el éjszaka 
és ekkor is segítséget kértek a mÁV 
dolgozók. A szolgálatba lévô pol-
gárôrök a helyi KmB-vel közösen 
intézkedtek, majd ezt követôen a 
polgárôrök a személyt nagyfára 
szállították és az ott tartózkodó 
rendôröknek átadták.

*

KMB
Ez idô alatt júniustól szeptember 
végéig járôrözés során a gépko-
csival 3507 km tettünk meg. 

Helyi körzeti megbízottakkal 
(KmB) kapcsolattartásunk és in-
formációáramlásunk kölcsönös. 
Szolgálatunk alkalmával bármikor 
bármilyen esemény történik, hí-
vásunkra mindig reagálnak. 

Együtt végzett tevékenységeink: 
március 15, és október 23. nem-
zeti ünnepségek alkalmából ren-
dezett helyi koszorúzás biztosítása. 

A szeptemberi tanévkezdéstôl 2 
héten keresztül a helyi KmB-vel 

közösen biztosítottuk az iskolások 
és az óvodások biztonságos elju-
tását az intézményekbe. 

Az algyôi nôegylet mellrák el-
leni kerékpártúra biztosítását is 
elvégeztük. „Szivárvány túra két 
keréken” óvodások kerékpározá-
sának biztosítása. de az algyôi 
futballpályán vendégszeplô csapat 
játékát is többször biztosítottuk.

mindenszentek ideje alatt te-
metô rendjének biztosítása. 

Közös szolgálat során 108 óra 
30 percet láttunk el.

A Tápéi polgárôrökkel kiváló a 
kapcsolatunk, minden hónapban 
rendszeresen látunk el közös szol-
gálatot. Közösen teljesített szolgá-
latunk óra száma 290 óra. Pél-
dául: a tápéi polgárôrökkel közös 
szolgálat idején engedély nélküli 
fa hordás ügyében intézkedtünk. 
Az eseményt jeleztük Horváth Zol-
tán „rfm”-nek.

*

Akciók
Tavaly február elejéig feladatunk 
volt a buszbérlet árusításának biz-
tosítása az Algyôi Faluházban.

2013. 05. 11-én egyesületünk 
rendhagyó módon megszervezte 
„Szemét szüret” akcióját, melyen 
iskolások, civil szervezetek és magán 
személyek vettek részt. Evvel az ak-
cióval az ifjúságot településünk és 
környezetünk védelmére neveljük. 

Járôr, illetve figyelôszolgálatunk 
ellátása során észlelt rongálásokat, 
hiányosságokat jelezzük az Ön-
kormányzatnak, a talált tárgyakat 

tulajdonosaiknak, illetve a rend-
ôrségnek átadjuk. 

Három estben intézkedtünk 
ittas személlyel, valamint fiatalko-
rúval szemben. 

Ebben az évben egyesületünk a 
már hagyománnyá vált „látni és 
látszani”közlekedési akcióját, me-
lyen a világítás nélkül közlekedô-
ket elsô és hátsó lámpákkal látunk 
el, anyagi okok miatt nem tudtuk 
folytatni. 

Az idén is rendszeresen gyûjtöt-
tünk ruhákat, cipôket, játékokat, 
melyet a Vöröskereszt aktivistái 
osztottak szét a rászorulóknak.

A Faluházban megtartott ren-
dezvényeken, programokon rend-
szeresen részt vettünk. Az évente 
megrendezett Falunapok, lovas 
napok, Hôsök napja, biztosításá-
ban szintén részt vettünk.

A hagyománnyá vált karácsonyi 
Betlehemet az idén is a civil szer-
vezetekkel és magán személyekkel 
közösen felépítettük. Ezt követôen 
december 24-én szentestén a Falu-
ház által meghívott mûvész elô-
adása közben forralt bort osztot-
tunk a megjelenteknek.

Egyesületünk taglétszáma jelen-
leg 21 fô.

2013-ben teljesített járôr figye-
lô szolgálat alkalmával 356 esetben 
3450 órát és településünk köz-
rendjének, közbiztonságának biz-
tosítása és a bûnmegelôzés érde-
kében szolgálati gépkocsival 8315 
Km- t teljesítettünk.

Számunkra e nagy feladatokat 
az Önkormányzat által, részünkre 
átadott szolgálati gépkocsi, vala-
mint anyagi támogatás nélkül nem 
lehetett volna teljesíteni. 

Ez úton megköszönjük a megyei 
Polgárôr Szövetség vezetôinek ré-
szünkre adott anyagi támogatást, 
melybôl az egyesület tagjainak folya-
matosan formaruhákat vásárolunk. 

Anyagi támogatásban részesül-
tünk a magyar Posta Zrt.-tôl a 
megállapodásban vállat feladata-
ink teljesítéséért. 

Egyesületünk az anyagi támo-
gatások felhasználását a törvény-
ben elôírtaknak megfelelôen 

számlákkal igazolja.
Bai István,  

Algyôi Faluvédô Polgárôr  
Egyesület elnöke
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Iskolai határidô napló 
Március:

11.  8.00: Laborgyakorlat a hódmezôvásár-
helyi Gyulai József Tudományos Mû-
helyben a 7. osztályosoknak.

13.  14.00: Iskolai matematika verseny az 
1–4. évfolyam részére.

14.  13.00: Március 15-i ünnepség az 
iskola aulájában.

15.  10.00: Március 15-i ünnepség az 
Országzászlónál.

17–18.  A tanulói adatlapok módosításának 
lehetôsége.

19.  14.30: Nyelvtan-helyesírási verseny 
2–4. évfolyamon.

20.  14.30: Versmondó verseny az 5–8. 
évfolyam részére.  
03. 21-tôl A Víz Világnapjától Föld 
Világnapjáig: az  
04. 30-ig: 1 hónapos projekt témája 
a Mátra.

21.  16.00: Iskolába csalogató: Gyere a 
sportiskolába!

21.  8.00: Laborgyakorlat a hódmezôvásár-
helyi Gyulai József Tudományos Mû-
helyben a 7. osztályosoknak.

21. Író-olvasó találkozó Gévai Csillával.
24. 16.30 Fogadó óra.
25.  14.00 Természetismereti vetélkedô a 

2–4. évfolyam részére.

26.  11.00 A Regionális Zöld Diákparlament 
VI. ülése iskolánkban.

28.  8.30 SzeReTed laborfoglalkozás a 8. 
évfolyam részére a Szegedi Tudo-
mányegyetem Ságvári Endre Gyakor-
ló Gimnáziumban.

28.  14.00 Napközis projektzáró – kéz-
mûves foglalkozások.

24–28.  Happy-hét – Az ivóvízfogyasztás 
népszerûsítése.  
Március utolsó hete – április elsô 
hete, 12.00–13.30:   
A TÁMOP 3.1.1- 11/1-2012-0001 
pályázat keretében bemutató óra 
a 6.a osztályban.

Április:
1–4.  Napközis projektnyitó csoport keret-

ben: Barátunk a természet
7. 7.00–17.00: Ebédbefizetés (17 napra).
8. 8.00–12.00: Ebédbefizetés (17 napra).
11.  16.00: Iskolába csalogató: „Sárkány-

földi logika” – alsó tagozat bemutat-
kozása 

Tanítási hetek március hónapban:
március 10–14. B hét, 
március 17–21. A hét, 
március 24–28. B hét, 
március 31. – április 4. A hét

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
A madarak gondozása télen

Télen a madarakra igen fontos 
lenne odafigyelnünk, hisz nem 
mindig találnak élelmet a mi se-
gítségünk nélkül. Ha nem segí-
tünk nekik, a madarak megfagy-
nak, ugyanis az étel által nyerik a 
zsírt, amely felmelegíti a testüket. 

Vannak, akik madáreleséget 
tesznek a madáretetôkbe. de nem 
feltétlenül szükséges boltban vá-
sárolt madáreledellel kiszolgálni 
a madarakat; találhatsz saját ott-
honodban is madaraknak való 
ételt. Ám a madarak sem esznek 
meg mindent, meg kell nézned, 
mi teszel a madáretetôkbe. 

A madarak sokféle magot ked-
velnek, így például a napraforgót 
és a kölest is. Tökéletesen megfelel 
számukra a tört dió és az alma is a 
madárkák megvendégelésére. Ha 
már az etetéssel sok madarat ma-
gunkhoz vonzottunk, gondoskod-
nunk kell az eledel utánpótlásáról, 
hiszen az odaszokott madarakat 
igen nehéz helyzetbe hozhatjuk. 

Többféle eledelt is használha-
tunk a madarak megmentésére, 
ugyanis szeretik a mogyorót, a 
kesudiót és a pisztáciát is. A ma-
darak állati zsiradékot is fogyasz-
tanak, dE: nem sós vagy kifôzött 
szalonnát, illetve faggyút. Különö-
sen szeretik a vörösbegyek a lágy 
sajtot élelem gyanánt. A vajnak is 
örülnek, mert ebbe a gyengébb 
csôrû fajok is képesek belecsipe-
getni. A boltokban lehet kapni ún. 

„cinkegolyót”, ami ugyanúgy meg-
felel téli táplálékként, mint a nap-
raforgó vagy a dió. nagyon hasz-
nos, hisz ha a mostani télen a 
madárkák nem ennék meg, zacs-
kóban a mélyhûtôben tárolva el-
állhat a következô fagyos idôsza-
kig. Az almát úgy találhatják meg, 
ha a bokrok ágacskáira szúrjuk fel, 
de a földre is tehetjük. Etethetjük 
a madarakat még fôtt rizzsel, fôtt 
tésztával és levesben fôtt zöldsé-
gekkel. 

Énekesmadaraknak sosem sza-
bad kenyeret, kenyérmorzsát ad-
nunk! Ezek az énekesmadaraknak 
gyomor- és bélgyulladást okozhat-
nak, akár a pusztulásukkal is jár-
hatnak! 

A vízi madarak, például a haty-
tyúk, récék, libák alkalomszerûen 
fogyaszthatják a morzsát, kenye-
ret. A madaraknak nem muszáj 
etetôt barkácsolnunk, elég, ha egy 
levelektôl és hótól megtisztított 
területre tesszük ki az eleséget. 
Célszerûbb, ha olyan helyre ala-
kítjuk is, ami felett ágak vannak, 
így kevesebb hó jut oda. nagyon 
egyszerû, ha egy kis virágalátétet 
töltünk tele magokkal, de az ol-
dalára fúrjunk kis lyukakat, hogy 
a hólé és az esô kifolyhasson rajta. 

A madarak megmentése igen 
fontos, hisz a madarak fogyasztják 
el a kártevô rovarokat, így köszö-
nik meg a gondoskodást.

Nagy Olga 4.b osztályos tanuló

Föld Órája – 2014
A Föld órája egy világméretû ön-
kéntes kezdeményezés, melyet a 
WWF hívott életre, hogy megpró-
bálja felhívni az emberek, vállala-
tok, intézmények, kormányok fi-
gyelmét a környezetszennyezés és 
a túlfogyasztás okozta problémákra. 

Az akcióban arra kérik a részt-
vevôket, támogatókat, hogy min-
den év márciusának utolsó szom-
batján este világszerte kapcsolják 
ki és le egy órára a nem létfontos-
ságú lámpáikat és elektromos be-
rendezéseket. 

A kezdeményezés 2007-ben in-
dult Ausztráliából. Ekkor Syd-
ney-ben kapcsolták le a fényeket 
egy órára, hogy ezzel hívják fel a 
figyelmet a klímaváltozás hatásai-
ra. Azóta globális klímavédelmi 
akcióvá nôtte ki magát az esemény. 
Több száz ország, és számos híres-
ség áll ki a WWF klímavédelmi 
törekvései mellett. olyan neveze-
tességek sötétülnek el, mint pél-
dául a pekingi Tiltott Város, a 
római Trevi Kút, az egyiptomi 
piramisok, a párizsi Eiffel torony 
és a notre dame, és lekapcsolják 

a világ legmagasabb épületeinek 
fényeit is. 

2008-ban vált nemzetközivé a 
kezdeményezés. Ebben az évben 
csatlakozott magyarország is négy 
várossal ehhez a világméretû akci-
óhoz. A Föld órájának nem az a 
célja, hogy általános fogyasz-
tás-csökkentési gyakorlattá váljon, 
a globális villanyoltás szimbolikus 
cselekedet, ha úgy tetszik, ünnep. 
A környezeti kihívásokra és a túl-
fogyasztás hatásaira kívánja irányí-
tani a figyelmet, egyben bemutatja, 
hogy a problémák leküzdhetôek, 
ha készek vagyunk összefogni a 
megoldás érdekében. A Föld órája 
logója egy hagyományos 60-as 
logó, amely az akció 60 percét szim-
bolizálja, amellyel szeretnék fel-
hívni a figyelmet a környezetvéde-
lem fontosságára.

Csatlakozz a nemzetközi akció-
hoz! 2014. március 29-én este fél 
kilenckor kapcsold le egy órára 
az elektromos berendezéseidet! 
Tegyél te is a bolygónkért!

Algyôi Zöld Diákparlament  
képviselôi
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Játékos sportverseny iskolai és körzeti forduló
novemberben rendezték meg a 
Játékos sportverseny iskolai for-
dulóját, amelyen a versenyzôk 
egyénileg gyûjtötték a pontokat. 
Céljuk az volt, hogy bekerüljenek 
az iskolai csapatba, amelynek az 
országos bajnoki cím elnyerésére 
még négy fordulón: a körzetin, a 
megyein, az országos elôdöntôn 
és végül a döntôn kell sikeresen 
szerepelnie. Az iskolai fordulón 
41 alsós diák mérte össze ügyes-
ségét, a következô eredmények 
születtek: a 2003-as fiúknál i. Nem-
csok Dávid 4.b, ii. Igaz Roland 4.a 

és iii. Dénes Balázs 4.b; a lányoknál 
i. Szekeres Rebeka 4.b, ii. Mircse 
Gréta 4.a és iii. Igaz Nikolett 4.a; a 
2004-es fiúknál i. Körmös Attila 3.a, 
ii. Lovász Tamás 3.a és iii. Salamon 
Milán 3.a; a lányoknál i. Janecskó 
Tamara 3.a, ii. Bíbor Mirtill 3.a és 
iii. Süli Eliza 3.a; a 2005-ös fiúknál 
i. Németh Bercel 2.a, ii. Forgó Dá-
niel 2.a és iii. Janecskó Alex 1.a; a 
lányoknál i. Üveges Gabriella 3.a, 
ii. Sulyok Rebeka 2.a és iii. Karasz 
Luca 3.a. 

Az iskolai csapatunk elôször a 
január 28-án megrendezett Kör-

zeti versenyen mérte össze ügyes-
ségét a balástyai és a kisteleki is-
kola csapataival. A körzeti 
versenyen iskolánk csapata i. he-
lyezett lett, csapatunk tagjai: Ja-
necskó Alex 1.a, Füzesy Vanda, Sulyok 
Rebeka, Forgó Dániel és Németh Ber-
cel 2.a, Bíbor Mirtill, Janecskó Ta-
mara, Süli Eliza, Üveges Gabriella, 

Lovász Tamás és Salamon Milán 3.a, 
Juhász Enikô, Kiss Virág, Mircse 
Gréta, Bogdán Bence, Igaz Roland 
és Major Szabolcs 4.a, Nemcsok Dávid 
4.b osztályos tanulók, pótjátéko-
sok: Szénási Kristóf 2.a, Gyurcsik 
Tamás 2.b, Karasz Luca, Körös Atti-
la és Borbás Bálint 3.a, Szekeres Re-
beka 4.b osztályos tanulók. 

Országos elôdöntôben  
3. helyezett lett az algyôi csapat

Február 22-én Karcagon rendez-
ték meg a Játékos Sportverseny 
országos elôdöntôjét, ahova az 
idén is eljutott iskolánk csapata 
a megyei elsô helyezésével. Já-
tékos Sportverseny: a diákolim-

pia versenyrendszerének leg-
színesebb, legsokoldalúbb 
felkészülést igénylô versenyein 
a legfiatalabb diáksportolók küz-
denek a helyezésekért. A sor- és 
váltóversenyek ugró, dobó, futó 
versenyszámai komoly próba-
tételt jelentenek. A pontos fel-
adat végrehajtás mellett, a diá-
kok megtanulnak küzdeni a 
csapatért, a társakért, amit a 
késôbbiekben a választott sport-
águkban is jól kamatoztathatnak.

Eredmények: i. lett a Jászberény 
JKi Belvárosi Általános iskola, ii. 
lett a Békési Kistérségi dr. Hepp 
Ferenc Általános iskola Sportis-
kola, iii. lett az Algyô Fehér ignác 
Általános iskola.

Az algyôi csapat tagjai: Janecskó 
Alex 1.a, Sulyok Rebeka, Füzesy 
Vanda, Németh Bercel és Forgó Dá-
niel 2.a, Üveges Gabriella, Janecskó 
Tamara, Bíbor Mirtill, Süli Eliza, 
Lovász Tamás, Körmös Attila és Bor-
bás Bálint 3.a, Juhász Enikô, Kiss 
Virág, Bogdán Bence és Igaz Roland 
4.a, Szekeres Rebeka és Nemcsok Dávid 
4.b osztályos tanulók; pótjátékosok: 
Belovai Petra és Szénási Kristóf 2.a, 
Karasz Luca 3.a osztályos tanulók; 
felkészítô tanáruk: Varga Ágnes.

Iskolánk csapata  
ismét megyebajnok lett

2014. február 5-én az Algyôi Fehér 
ignác Általános iskola sportcsar-
nokában rendezték meg a Játékos 
Sportverseny Csongrád megyei 
diákolimpiát. A verseny eredmé-
nye: a megye bajnoka lett – har-
madik alkalommal – az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskola csa-
pata (9 ponttal), elsôként jutottunk 
tovább az országos elôdöntôbe. ii. 
helyezett lett a hódmezôvásárhelyi 
Szent istván Általános iskola csa-
pata (15 ponttal), iii. lett a szege-
di rókusi i. számú Általános isko-
la csapata (23 ponttal), iV. lett a 
mórahalmi móra Ferenc Általános 
iskola, Szakképzô iskola és Kollé-
gium csapata 30 ponttal, V. lett a 
Forráskúti Általános iskola és 
Alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mény csapata 39 ponttal.

Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola csapata: 2003-ban született 
tagok Juhász Enikô, Kiss Virág, Mir-
cse Gréta, Major Szabolcs és Igaz 
Roland 4.a, Nemcsok Dávid 4.b, 
2004-ben született tagok Janecskó 
Tamara, Bíbor Mirtill, Süli Eliza, 

Lovász Tamás és Salamon Milán 
3.a, Bogdán Bence 4.a, 2005–2006–
2007-ben született tagok Janecskó 
Alex 1.a, Sulyok Rebeka, Füzesy 
Vanda, Németh Bercel és Forgó Dá-
niel 2.a, Üveges Gabriella 3.a osz-
tályos tanulók; pótjátékosok: Be-
lovai Petra és Szénási Kristóf 2.a, 
Gyurcsik Tamás 2.b, Karasz Luca, 
Borbás Bálint és Körmös Attila 3.a, 
Szekeres Rebeka 4.b osztályos tanu-
lók; felkészítô tanáruk: Varga 
Ágnes.

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

Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola részérôl: Iván Zsuzsanna, 
Varga Ágnes, Ficsór Barnabás, Retkes 
Zsolt, Koczka Ágnes, Magosi Kriszti-
na, Joó Gábor, Somosiné Szél Szilvia, 
Pallagi Anna, Szabó Beáta, Benczédi 
Gyöngyi, Forgóné Canjavec Eszter.
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Német nyelvû versmondó verseny  
Hódmezôvásárhelyen

Január végén elsô alkalommal vet-
tek részt iskolánk tanulói a né-
meth lászló gimnázium, Általános 
iskola német nyelvû versmondó 
versenyén. A diákok egy kötelezô 
és egy szabadon választott verset 
adtak elô. Az 5–6. évfolyam köte-
lezô verse: Josef Guggenmos Erlebnis, 
a 7–8. évfolyam verse Rainer Maria 
Rilke Herbsttag. diákjaink sikeresen 
szerepeltek: a 7–8. kategóriában 
i. helyezést ért el Szekeres Laura 7. 
osztályos; az 5–6. kategóriában i. 
lett Gyenge Réka 6.b, ii. lett Bura 
Alexandra 6.b osztályos tanuló. Bez-
dán Mihály 5.a, Molnár Judit és 
Zakar Zsanett 5.b osztályos tanulók 

is dicséretet kaptak a zsûritôl. gra-
tulálunk minden résztvevônek!

Köszönet a szülôi támogatásért, 
különösen Molnár Judit és Bezdán 
Mihály szüleinek, akik eljuttattak 
minket a versenyre.

Nagyné Szabó Andrea  
némettanár

Alapítványi bál
Február 15-én került megrende-
zésre az Algyôi Fehér ignác Álta-
lános iskolában a 17. alapítványi 
bálunk. A bálra lelkesen készülôd-
tek az algyôi iskolások, a kicsik és 
a nagyok is. Az estét – hagyomá-
nyainkhoz híven – Herczeg József 
Polgármester Úr nyitotta meg be-
szédével. A nyolcadikos diákok egy 
újszerû fényjáték alatt Johann 
Strauss: Kék duna keringôjére mu-
tatkoztak be párosával. nyitótán-
cukat, az angol keringôt, dolly 
Patron: Sandy’s song címû dalára 
láthattuk tôlük, felkészítô tanáruk 
Újváriné Lôrincz Tünde; ruhájukat 
térítésmentesen a szentesi Szilver 
Tánccsoport Egyesület biztosította. 
A keringôt az iskolai néptáncosok 
Hegyen-völgyön címû mûsorszáma 
követte, felkészítô tanáruk Hegedûs 
Edit. A kicsik után a lelkes algyôi 
anyukákból és apukákból verbuvá-
lódott Zsibongó Táncegyüttes adott 
elô Sárközi táncokat, a csoportot 
Hegedûs Edit vezette. Ezt követôen 
a 2.a osztályos sportiskolások: a 
focisták, a kézilabdások mint pom-
pon lányok és a lelkes szurkolók 
mutatkoztak be Shakira: Waka 
Waka címû dalára, a mûsor ötlet-
gazdája Szebeni Lászlóné volt, a tán-
cot betanította Pallagi Anna; köszö-
net a segítségért Varga Ágnesnek, a 
fellépô ruhákért Buráné Kovács 
Katalinnak és Sulyokné Tóth Csillá-
nak. Avicii: Hey brother címû slá-
gerére egy country stílusú tánccal 

szórakoztatta a közönséget a 4.a, 
5.a, 5.b és 7. osztályosok kis csapa-
ta, felkészítôjük Kakuszi Ildikó és 
Koczka Ágnes. Ezután egy igazán 
vérpezsdítô, török eredetû klub-
táncot adtak elô a 4.a osztályosok 
yara-yara címû zenére, a táncot 
betanította Kériné Bódi Judit és Nagy 
Csilla szülô. Az est zárásaként a 4., 

5. és 6. osztályosok a Hungária 
együttes napfény a jégen és a 
gyere gyere Juli címû számaira 
rock and rolloztak és twisteltek 
együtt, és végül a nézôközönséget 
is felkérték egy kis retro táncra, 
felkészítô tanáruk Újváriné Lôrincz 
Tünde, a fellépô ruhákat a Szilver 
Tánccsoport Egyesület Biztosította, 
a pántok varrásában segítségünkre 
volt Buráné Kovács Katalin.

Köszönöm az este folyamán sze-
replô diákoknak, szülôknek és 
felkészítô pedagógusaiknak a na-
gyon színvonalas elôadásokat, 
a színes dekorációt és a segítséget 

az este folyamán; Süli Zakar Évá-
nak a konferálást és Joó Gábornak, 
Olajos Györgynek a technikai segít-
séget. A szenzációs mûsort köve-
tôen a vendéglátásról (az ízletes 
vacsoráról és az italokról) az Algyôi 
Halászcsárda, a vendégek szóra-
koztatásáról pedig Sándor Csaba 
gondoskodott egészen hajnalig. 

A Szülôi Szervezet nevében sze-
retnénk köszönetet mondani Her-
czeg Józsefnek és családjának, né-
methné Vida Zsuzsannának és 
családjának, Katona Antalnak és a 
gyeviép nkft.-nek támogatásukért. 
Köszönet a következô magánsze-
mélyeknek, intézményeknek, cé-
geknek, vállalkozóknak, mert 
tombola tárgyaikkal hozzájárultak 
a bál sikeréhez: Herczeg Józsefné, Dr. 
Tóth Mária, Németh László, Zombori 
Mariann, Sárdi Judit, Horváth Nán-
dor, Kertész Mihály, Kecskeméti Zoltán, 
Nagy Csilla, Horváth József és Ilus, 
Csányi Anikó, Janecskó Andrea, Grek-

sáné Kurucz Irma, Borbála Fürdô, 
gyevi Art Kulturális Egyesület Al-
kotók, Ezerjófû Algyôi Egészség-
védô Kör Közhasznú Egyesület, 
Algyôi Halászcsárda, Algyôi nô-
egylet, Szivárvány óvoda.

A Szülôi Szervezet nevében kö-
szönöm a Faluvédôknek, hogy biz-
tosították a bál zavartalan lebonyo-
lítását és segítettek a pakolásban 
is, a gyEViÉP nkft. munkatársai-
nak a tornacsarnok berendezését, 
pakolását, valamint a portaszolgá-
lat biztosítását, a Flóratom Kft.-nek 
a virágokat. Ezúton szeretném 
megköszönni minden kedves szü-
lônek áldozatos és fáradhatatlan 
munkáját, segítségét és közremû-
ködését, akik a fellépô ruhák ké-
szítésében, a plakátragasztásban, 
a szervezésben stb. segítségemre 
voltak a bál elôkészületeiben illet-
ve a bál levezetésében. Külön kö-
szönet az aktív részvételért a bál 
szervezésében, lebonyolításában: 
Horváthné Nemes Nikolettának, Oláh-
né Bakos Boglárkának, és Bezdán Mi-
hálynak, valamint azoknak a szü-
lôknek is, akik a bál végén a 
pakolásban segítségemre voltak.

Az alapítványi bálon befolyt fel-
ajánlásokat erdei iskolák hazai és 
külföldi útjainak támogatására, 
versenyek lebonyolítására és díja-
zására, kül- és beltéri játékok meg-
vásárlására szeretnénk fordítani.

Greksáné Kurucz Irma  
a Szülôi Szervezet elnöke

Versmondó verseny alsó tagozatos diákjainknak
„A jó vers élôlény, akár az alma,
ha ránézek, csillogva visszanéz,
mást mond az éhesnek s a jóllakottnak
és más a fán, a tálon és a szájban,
végsô tartalma, vagy formája nincs is,
csak él és éltet.”

(Weöres Sándor)

Weöres Sándor gondolatai ihlették 
versmondó versenyünket. Tanu-
lóink a versek igazi gyöngyszemei 

közül válogattak. Eredmények: 
1–2. évfolyamon i. helyezett lett 
Molnár Csinszka 1.b, ii. Kiss Virág 
Fanni 1.b, iii. Forgó Dániel 2.a, 
különdíjas lett Szabó Dorina 2.b 
osztályos tanuló. 3–4. évfolyamon 
i. helyezett lett Üveges gabriella 
3.a, ii. németh réka 4.b, iii. Nagy 
Olga 4.b, különdíjas lett Dancsik 
Dávid 4.a osztályos tanuló.

Szebeni László tanító
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Versünnep: 2014. április 11.
A gyevi Art Kulturális Egyesület, 
valamint az Algyôi Faluház és Könyv-
tár a Költészet napja alkalmából 
versünnepet rendez a Faluházban.

Célunk, hogy minél több fiata-
labb és idôsebb algyôit bevonjunk 
a rendezvénybe. 

2014. március 31-ig várjuk az 
április 11-én, pénteken délelôtt 
10 órától este 19 óráig tartó prog-
ramra iskolások, óvodások, civil 
szervezetek jelentkezését, hogy 
elmondják, felolvassák kedvenc 
versüket, esetleg elôadjanak meg-
zenésített költeményeket.

A jelentkezésben kérjük meg-
jelölni a nevet, elérhetôséget, a 
választott verset és az elôadás kí-
vánt körülbelüli idôpontját, nap-
szak szerint.

meghívott vendégek, együttesek 
színesítik a mûsort.

Verseljünk együtt, mert az jó! 
Verset mondani, verset hallgatni 
öröm!

Jelentkezni az alábbi elérhetô-
ségeken lehet: mjuszti@gmail.com; 
tel: 06/30/254-4632, faluhaz@al-
gyoktv.net; 62/517-172; 62/517-
173, bibl@algyo.hu; 62/517-170

Serdülô terematlétika  
bajnokság Dorozsmán

A hagyományokhoz híven iskolánk 
tanulóival részt vettünk a Csong-
rád megyei serdülô terematlétika 
bajnokságon a kiskundorozsmai 
orczy Általános iskola tornacsar-
nokában február elsején. iskolánk 
legeredményesebb tanulója Bakos 
dorina 8.a osztályos tanuló, aki 
megnyerte a helybôl ötösugrást és 
második helyezett lett a 30 m-es 
síkfutásban.

Tanulóink a következô eredmé-
nyeket érték el: fiú 30 m síkfutás 
2001: Viii. Gyömbér Mihály 6.b, 
XV. Belovai Krisztián 6.a, fiú 30 m 
síkfutás 1999–2000: Xii. Bodó 
János 8.a, XiX. Péterfi Attila 8.b, fiú 
helybôl 5-ös ugrás 1999–2000: iii. 
Pál Máté 8.a, XiV. Kalusi László 
8.b, XV. Bodó János 8.a, XVi. Pé-
terfi Attila 8.b, fiú súlylökés 2001: 
V. Boldizsár Mihály 6.b, Vi. Szalon-
tai Botond 6.a, fiú súlylökés 1999–
2000: iii. Szekeres Benedek 8.a, 
Viii. Pál Máté 8.a, X. Kalusi Lász-

ló 8.b, Xiii. Horváth Viktor 7.osz-
tályos, XiV. Péterfi Attila 8.b, fiú 
magasugrás 1999–2000: iii. Pál 
Máté 8.a, iV. Szekeres Benedek 8.a, 
Vii. Kalusi László 8.b, fiú magas-
ugrás 2001: ii. Gyömbér Mihály 6.b, 
ii. Belovai Krisztián 6.a, ii. Szalon-
tai Botond 6.a, lány 30 m síkfutás 
1999–2000: ii. Bakos Dorina 8.a, 
lány helybôl 5-ös ugrás 1999–
2000: i. Bakos Dorina 8.a, Viii. 
Rácz Klaudia 7.osztályos, lány hely-
bôl 5-ös ugrás 2001: V. Gábor Zsó-
fia 7. osztályos, lány súlylökés 
1999–2000: iii. Jaksa Vivien 8.a, 
iV. Rácz Klaudia 7. osztályos, lány 
súlylökés 2001: iii. Gábor Zsófia 7. 
osztályos, lány magasugrás 2001: 
ii. Gábor Zsófia 7. osztályos, lány 
magasugrás 1999–2000: V. Rácz 
Klaudia 7. osztályos tanuló, fel-
készítôk: Retkes Zsolt, Ficsór Barna-
bás testnevelôk.

Retkes Zsolt  
testnevelô

Úszó Megyei Diákolimpia  
Hódmezôvásárhelyen 

A 2013–14-es tanévben a hód-
mezôvásárhelyi gyarmati dezsô 
Sportuszodában rendezték meg a 
megyei diákolimpiát Úszásból 
2014. február 3-án.

Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskola tanulói az i–ii. korcsoport-
ban, a iii. korcsoporttól „A” és 
„B” kategóriában mérték össze 
tudásukat másokéval. Ez volt a 
második év, hogy az algyôi úszók 
„A” kategóriában is szerepeltek.

indulóink:
i.korcsoport: Ács Zsófia 50m 

gyorsúszásban. Karasz Luca 50m 
mellúszásban. Forgó Dániel 50m 
hátúszásban. Tornyi Barna 50m 
gyorsúszásban. Zahuczky Dávid 
50m mellúszásban.

ii.korcsoport: Rózsa Viktória 50m 
mellúszásban. Szutor Adél 50m 
gyorsúszásban. Farkas Ádám 50m 
gyorsúszásban. Farkas Dávid 50m 
mellúszásban.

iii. korcsoport „A” kategóriá-
ban: Greksa Kinga 100m mell-
úszásban. Nagy Natália 100m 
hátúszásban. Síkhegyi Luca gyors-
úszásban.

A 4x50m gyorsváltójának tagjai: 
Greksa Kinga, Nagy Natália, Sík-

hegyi Luca, Vidács Bianka 4. helye-
zést értek el az erôs mezônyben.

Bíbor Martin 100m hátúszásban. 
Karasz Bence 50m gyorsúszásban.

„B” kategóriában azok indul-
hattak, akik nem leigazolt verseny-
zôk, illetve nem szerepeltek a ma-
gyar Úszó Szövetség 2013-as 
ranglistáján: a iii. korcsoport „B” 
kategória 4x50m gyorsváltójának 
tagjai: Bús Tamás, Demecs Botond, 
Pap Dániel, Szalontai Botond 3. he-
lyezést értek el. 

iV. korcsoport „A” kategóriá-
ban: Portörô Dorina 100m hátúszás-
ban.

„B” kategóriában: Bodó János 
2.hely 100m hátúszásban. Rózsa 
Alex 2.hely 100 m mellúszásban.

A iV.korcsoport „B” kat. 4x50m 
gyorsváltó tagjai: Bodó János, Demecs 
Bálint, Rózsa Alex, Sebôk Ramón.

Technikai probléma miatt a 
versenyeredmények megsemmi-
sültek, így ezek sajnos nem állnak 
rendelkezésünkre.

A szállítást az Algyôi Úszó Köz-
hasznú Egyesület biztosította.

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

1% az Ezerjófûnek
Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Kör Közhasznú Egyesület kéri min-
den támogatóját, jövedelemadójá-
nak 1%-ának felajánlásával segítse 
egyesületünket munkájában és cél-

kitûzéseinek elérésében. Az egye-
sület adószáma: 18207130-1-06

Az egyesület tagsága nevében is 
köszönettel:

Berek Ágota

Becsületesség
Ne lopj!

(A 7. parancsolat)
Kérem azt a becsületes megtalálót, 
aki 2014. február 20-án 17 és 19 
óra között a lôrinc utca 1. számú 
ház ajtajának kilincsérôl a 3 liter 
tejet és az 1 kilogramm tehén túrót 

megtalálta (eltulajdonította vagy 
ellopta).

Az árát, 1640 Forintot a posta-
ládába legyen szíves bedobni be-
csülettel.

Köszönettel:
Gonda Károlyné
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Buszos panaszok: zsúfoltság, indulási idôpont, bulijárat és cigifüst
A körjáratot ár megszokták az algyôiek, de még sok „finomítani 
valót” találnak a busz menetrenden. Lejegyeztük néhány utas pana-
szát – válaszra várva.

Az Algyôrôl Szegedre naponta 
ingázik F. S. a 4 és a 7 éves gyere-
kével. „A reggeli járatokon utazni kész 
kálvária” – mondja. Tapasztalata 
szerint a Bartók Béla utcai meg-
állóba reggel 6.50 táján érkezô 
járat „fullosan tele van, sokan föl sem 
férnek már a Bartók Béla utcán. De 
a 7.10-es járat is teljesen tele van” – 
panaszkodik az anyuka. „A két 
gyermekemmel minden egyes nap 
végig állom az utat – iskolatáskával 
és a saját cuccaimmal. Mert – mint 
gyakran látjuk – nem szeretnek a fia-
talok felállni. Ha akad segítôkész utas, 
az tuti, hogy egy nyugdíjas néni, aki 
fölajánlja, hogy ölbe veszi a lányomat.”

Az anyuka a Szegedrôl Algyôre 
induló járatok indulási idôpontját 
is problematikusnak tartja. Az egyik 
gond az, hogy „a hódmezôvásár-
helyi járatok sofôrjei az esetek több-
ségében azt mondják, hogy nem 
állnak meg Algyôn. Ha viszont több 
Vásárhely felé (például Szentesre, 
Békéscsabára, Békéssámsonra menô) 
busz áll be a megállóba, nem lehet 
kitalálni, hogy melyik az, amelyik 
Algyôn is megállna. Rohannom és 
kérdezôsködnöm kell vezetôrôl vezetôre 
járva, hogy kiderítsem: melyik is az a 
busz, amelyik hajlandó letenni Algyôn. 
Anno bevált, hogy a 47-es és a Téglás 
utca sarkán a piros táblás busz nem áll 

meg, a kék viszont igen. Most elôfordul, 
hogy a piros táblásjármû áll meg, a kék 
viszont nem hajlandó letenni az algyôi 
busz megállónál.”

„A legnagyobb gondnak azt tartom, 
hogy 18 órától – ami azért még nincs 
nagyon késôn, hiszen akad, aki ekkor 
végez a munkával – két, egymáshoz 
nagyon közeli idôpontban indíta-
nak járatot a mars térrôl: a 18.10-
es algyôi körjárat, a 18.15 Vásárhely 
fele tart. És innentôl ez az indulási 
rend ismétlôdik óránként. Ha nem 
érem el az egész óra tíz perckor indu-
lót, akkor nem fogom elérni az egész 
óra tizenöt perckor indulót sem, álta-
lában. Ezért ha már a vásárhelyi járat 
indulását nem igazítják Algyôhöz, 
megoldás lehetne, hogy az algyôi kör-
járat egész óra 45 perckor induljon 
a Mars térrôl” – javasolja F. S. Hoz-
záteszi: „Ez persze inkább azokra 
vonatkozik, akinek a körforgalomnál 
jó a leszállás, de tapasztalatom szerint 
sokan kijönnek oda biciklivel, mond-
ván, ott jár a vásárhelyi busz is.” Erre 
a bajra gyógyír lehet az is, ha 
félórás különbséggel indítanák 
a buszokat. „Maradna az egész 10-
kor induló algyôi busz, de indítanának 
egy járatot egész óra 50 perckor is. 
Vagy: 18.10 és 18.40, 19.10 és 19.40 

idôpontban, mert aztán lehet óránként 
egy járat is úgy, mint most: 20.10, 
21.10-kor jönnének a buszok. Ez Csak 
2plusz busz indítás jelentene, viszont 

hatalmas segítség lenne a munkából, 
iskolából hazafelé tartóknak.”

„A péntekrôl szombatra és szombat-
ról vasárnapra virradó éjjel szeretne 
bulijáraton Szegedrôl Algyôre haza-
jutni sok fiatal” – meséli B. i.. A fi-
atal algyôi srác imád együtt lógni 
a szegedi haverokkal, a barátnôje 
meg diszkózni. Szerintük, ha haj-
nali 2–3 óra tájban lenne egy 
bulijárat, nem akarnának a fiata-
lok beköltözni Algyôrôl Szegedre 
csak azért, mert a városban szaba-
don bulizhatnak.

„Nem szeretnék a buszsofôrnek sem-
milyen kellemetlenséget” – kezdi A-né. 
„Van egy sofôr, akit kedvelek, de 
a buszon rendszerint dohányzik. 
Szeged fele általában a MOL körfor-
galomnál gyújt rá. Ha csuklós az adott 
járaton közlekedô busz, nincs ajtaja 
a vezetôfülkének, vagyis dôl az utazók-
ra a füst, köztük a gyermekre. Algyô 
fele pedig a Tyúkász kocsmánál pipál 
rá. Hiába nyitja ki a sofôr maga mel-
lett az ablakot, a busz nyithatatlan 
ablakú légterébe száll a dohányfüst” 
– félti az egészségét  B. D. 

Algyôrôl olvastuk
Az új év elsô két hónapjában több érdekes cikk is született Algyôrôl. 
A világhálóra tett szövegek közül alább néhányat fölidézünk.

Gáztároló Algyôn – lezárult az 
értékesítés

„lezárult a mol részesedésének 
értékesítése az Algyôn 2009-ben 
létesült 1,9 milliárd köbméter ka-
pacitású gáztárolóból, amely ma-
gyarország biztonsági gázkészletén 
felül kereskedelmi célú készleteket 
is tárol - közölte a mol a Budapes-
ti Értéktôzsde honlapján kedden. 
Az mTi 2014. 01. 14-én kiadott 
közleménye elolvasható itt: http://
www.delmagyar.hu/gazdasag/gazta-
rolo_algyon_-_lezarult_az_ertekesi-
tes/2365444/

*

KSZSE: alázat, szeretet, fegyelem
„A K. Szeged SE-Algyô nB i/B-s nôi 
kézilabdacsapata a Keleti csoportban 
a hetedik helyen áll. Buchholcz Huba 
dóra vezetôedzô hétfô óta alapozást 
vezényel a fiatal együttesnek” – írta 
2014. 01. 09-én a delmagyar.hu. 
A http://www.delmagyar.hu/sport/kszse_
alazat_szeretet_fegyelem/2364674/ 
lapon elolvasható cikkbôl kiderül: 
„13 meccsen 8 gyôzelem, 5 vereség, 
373 dobott gól, 348 kapott találat. 
Ez a mérlege eddig a 2013–2014-es 
szezonban a K. Szeged SE-Algyô nB 
i/B-s nôi kézilabdacsapatának. A nyá-
ron az egykori kiváló nB i-es játékos, 
a klubhoz ezer szállal kötôdô Buch-

holcz Huba dóra vette át az irányí-
tást.”

*

Farkas Imre fûnyírónak kapta 
elsô kecskéjét

Algyô - Egyre többen kezdik el 
újra felfedezni a kecsketartást, va-
lamint a kecsketejbôl készült kü-
lönbözô termékeket magyarorszá-
gon. Az algyôi Farkas család húsz 
éve kapta az elsô kecskéjét – fû-
nyírónak. Azóta farmot üzemeltet-
nek a nagyközségben.” – kezdôdik 
a delmagyar.hu 2014. 01. 05-i 
cikke: http://www.delmagyar.hu/sze-
ged_hirek/farkas_imre_funyironak_
kapta_elso_kecskejet/2363495/

*

Kik nyertek állami földterületet 
Algyô környékén?

„Közzétette weboldalán a nemze-
ti Földalapkezelô Szervezet (nFA) 
a haszonbérleti földpályázatok 
eredményeit. Az eddigi algyôi nyer-
tesekért kattintson!” – írta 2014. 
01. 03-án a promenád.hu. A http://
promenad.hu/cikk/kik-nyertek-alla-
mi-foldteruletet-algyo-kornye-
ken-itt-a-lista-137660 cikkbôl kide-
rül: „Algyô térségében összesen 9 
pályázat nyert bérleti jogot évente 
1250 forint/aranykorona összegért 
cserébe.”

Köszöntet
Az Algyôi FIDESZ vezetôjeként köszönetemet szeretném ezúton is 
kifejezni azon algyôi lakosoknak, akik Csongrád Megye 4-es számú 
Választókerület FIDESZ-KDNP jelöltjét, Lázár Jánost támogatták 
ajánlásukkal az április 6-i Országgyûlési képviselô választáson.

Egyben aktivistáink közremûködéséért is köszönettel tartozom.

dr. Gonda János 
az algyôi FIDeSz elnöke
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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.

Dr. Major József
JogoSUlT  

ÁllATorVoS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

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.

Választási malacok 
és süldôk vannak  

eladók.
Érdeklôdni lehet  
az alábbi címen  

és telefonszámon:

TóTh József,  
Kosárfonó u. 26.

Telefonszám:
267-102

FIGYELEM!
Tél van, Tél lesz!

Cserépkályhák- kandallók- tervezése, építése garanciával.
Szociálisan rászorulóknak 30% kedvezmény!
E tüzelô berendezések hôleadása sokkal jobb,  

mint a gázüzemûeké.
Kedvezzen a zsebének!

Cserépkályhák és kandallók dokTora:
Márton FErEnC

tiszasziget, temesvári u. 1/C
Telefonszámok: 62/254-472 • 06-30/978-40-33

elTÛnT!
keressük 2014. 01. 31-én a kasTélykerT UTCa véGérÔl 

elTÛnT 11 hónapos kan pUlI kUTyUsUnkaT!

Chipezve van, ismertetô jele:  
fehér folt van a mellkasán.

Ha valaki befogadta, kérem jelentkezzen,  
költségeit megtérítjük!

Kis gazdái várják haza!
Köszönettel: Gyalog család

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

Gurulóállvány  
BérBeAdó!

festést, mázolást,  
gipszkartonozást,  

külsô és belsô  
hôszigetelést vállalok.

érdeklôdni  
a 06-30/987-4060-as 

telefonszámon.

Algyôrôl írták
A 2014 januárja óta Algyôrôl a 
különbözô online felületeken meg-
jelent cikkek közül néhányra emlé-
keztetjük az olvasót.

Prágai úttal lepték meg  
az algyôi házaspárt

„Algyô - Jóakarók, kollégák és ba-
rátok segítségével jutott el Prágába 
egy Valentin-napi hétvégére egy 
algyôi házaspár. nyereményjáté-
kon indultak, nem ôk nyertek, de 
ismerôseik összeadták a szállás 
költségét” A 2014. 03. 01-jén meg-
jelent cikk elolvasható itt: http://
www.delmagyar.hu/szeged_hirek/pra-
gai_uttal_leptek_meg_az_algyoi_ha-
zaspart/2372172/

*

3D-s lett Algyô is
„Friss mûholdképet készített a go-
ogle Szegedrôl, de még Algyô, deszk 
és Szôreg is felkerült a térképre. 
Viszont Budapest nincs lemodellez-
ve.” További információ: a google 
Earth oldalon és 2014. 02. 09-én: 
http://www.delmagyar.hu/tudosito/3d-s_
lett_szinte_egesz_szeged_-_egy_ufoval_
kiegeszitve/2369116/

*

Lakossági  
fórum Algyôn

„Algyôn tartott lakossági fórumot 
csütörtök délután lázár János or-
szággyûlési képviselô, miniszter-
elnökséget vezetô államtitkár, ame-
lyen szóba került a geotermikus 
energia hasznosításának lehetôsé-
ge, a szegedi Eli kutatóintézet és 
a Paksi Atomerômû fejlesztése is” 
– írta 2014. 02. 06-án a promenád.
hu. Az online „percrôl percre” tu-
dósítás itt elolvasható: http://pro-
menad.hu/cikk/lazar-janos-allam-
titkar-lakossagi-foruma-algyon-on-
line-139175

*

Görögországba is eljutott  
a Búzavirág Asszonykórus

„Algyô - Öt éve alakult újjá az Al-
gyôi Szôke Tisza nyugdíjasklub 
asszonykórusa, amely 2011-ben 
vette fel a Búzavirág Asszonykórus 
nevet. A tagoknak a youTube is 
barátjuk, a többi algyôi énekkarral 
is jó viszonyban vannak” – írta 
2014. 01. 27-én a delmagyar.hu: 
http://www.delmagyar.hu/szeged_
hirek/gorogorszagba_is_eljutott_a_bu-
zavirag__asszonykorus/2366987/

*
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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 • pongirolo@gmail.com

Nyílászáró  
és árnyékolástechnika

forDuljon hozzánk bizalommal!

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

Kovácsné Tünde
Mûköröm készítés  

Kézápolás, japánmanikûr, 
zselé…

Bejelentkezés:
06-20-3869650

Ápolt és szép körmök csak Neked.

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

Kalocsai hímzôfonalak és kézimunkák
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
megköszöni Dr. Szabóné T. Nagy 
Zsófia népi hímzô mesternek azt 
a sok-sok hímzôfonalat és kézi-
munka-mintát, amit az Alkotók 
Köre részére ajándékozott.

Egy ideig biztosan elegendô lesz 
a kalocsai terítôk elkészítéséhez.

Zsóka néninek kívánunk továb-
bi sikeres alkotást és jó egészsé-
get.

Alkotók
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Algyôi jellegzetességeket vár a Tájház
Kedves Algyôiek!

Az idei év egyik jelentôs eseménye 
lesz a megújult Tájház megnyitója 
a Szent Anna napi búcsú napján. 
A szentendrei Szabadtéri néprajzi 
múzeum néprajzkutatójaként azt 
a megtisztelô feladatot kaptam, 
hogy szakmai vezetésemmel újuljon 
meg a tájház. nagy öröm ez szá-
momra, hosszú évek óta figyelem 
a falu sorsát, szeged-alsóvárosi szü-
letésû lévén magam is a „szögedi 
nemzet” tagja vagyok, nagyszüleim 
révén ismerem hagyományait. 
A felújításban Buzás Miklós, a Sza-
badtéri néprajzi múzeum fôépíté-
sze és Deme Ágnes, a tájház nép-
rajzos végzettségû munkatársa vesz 
részt.

Célunk az, hogy a megújult tájház 
hûen közvetítse a látogatók felé az al-
gyôi hagyományokat; mind az olaj-
bányászat elôtti idôszakot, mind az azt 
követô idôszakot. Nagyon fontosnak 
érezzük, hogy a kiállításban olyan ele-
mek legyenek, melyek a gyerekek szá-
mára is élvezhetôvé teszik a látottakat 
(játékok, filmek, fényképek). Bemutat-
juk a Tisza jelentôségét Algyô életében, 
továbbá tervezzük az 1940-50-es éve-

ket, illetve az 1970-es éveket bemuta-
tó enteriôrök (szoba, konyha) elkészí-
tését.

Ebben kérjük az Önök segítsé-
gét, hiszen csak az Önök közre-
mûködésével tudunk hiteles képet 
nyújtani az ideérkezôknek. Kér-
jük, ha vannak az Önök tulajdo-
nában olyan tárgyak, amikre már 
nincs szükségük, de jellegzetes 
elemei lehetnek egy szobának 
vagy konyhának (legyen az bútor, 
ágy, textília, gyerekjáték, televí-
zió stb.), keressen meg bennünket 
e-mailben vagy telefonon! ilyen 
tárgyak közül már a Tájház birto-
kában van a 1940-es évekbôl pél-
dául: ágy, karospad, fiókos sublót, 
szekrény, asztal, szék, fali tükör, 
karnis, mosdóállvány. A 1970-es 
évekbôl való tárgyak: szekrénysor, 
karos fotel, puff vagy hokedli, do-
hányzó asztal, ágy vagy kihúzható 
rekamié, karnis, tv, televízió-asztal, 
gyerek íróasztal, gyerek ágy, fali 
polc, konyhaszekrény, szétnyitha-
tó asztal vagy mosogató, hokedli, 
palackos gáztûzhely, hûtôszek-
rény, fatüzelésû bojler, kád, mos-
dókagyló, csap.

Ha ôriz régi fényképet, levelet 
vagy más iratot, azokat szeret-
nénk lemásolni, így ôrizzük meg 
azokat a közösség és a következô 
generációk számára.

Elérhetôségem: vasserika@gmail.com
deme Ágnes elérhetôsége: agi.

deme@gmail.com, 0670-77-50-126.

A segítségüket elôre is köszön-
jük, és bízunk benne, hogy közös 
munkánk eredményeként olyan 
tájház jön létre, mely mindenki 
örömére szolgál.

Tisztelettel:  
Dr. Vass Erika
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Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô Kör Közhasznú Egyesület 2013. évi beszámolója
Az EZErJóFÛ Közhasznú Egyesü-
let 2013-as tevékenységének leg-
fontosabb célja az volt, hogy az 
addig megteremtett mûködési fel-
tételek megtartása mellett a tájházi 
gyógynövénykertet egy hobbikert 
színvonaláról ismeretterjesztésre is 
alkalmas bemutatókert színvonalra 
emelje, amely a Tájház turisztikai 
látványossága is lehet. 

Ezért újabb növényeket telepí-
tettünk, amelyeket részben kerté-
szetben vásároltunk, részben támo-
gatóinktól kaptunk. így a Tájház 
gyógynövénykertjében jelenleg 55 
féle gyógynövény található. Az 
iskolai gyógynövénykertben a jó 
minôségû termôfölddel felújított 
ágyásokba részben áttelepítettük a 
már beültetett, és szépen elszapo-
rodott növényeket, másrész új pa-
lántákat ültettünk. így ott 27 féle 
gyógynövényt gondoztunk.

A kertekben termesztett és a kör-
nyék élôhelyein található növények 
aratása és begyûjtése folyamatosan 
és rendben zajlott, a feldolgozást 
nehezítette viszont, hogy az egye-
sület a Kastélykert utca 44 szám 
alatti helyiségének felújítása miatt 
lényegesen kisebb, ideiglenes hely-
re költözött. nagy segítség volt 
ennek a problémának a leküzdés-
ben, hogy néhány tagunk felaján-
lotta saját lakóházának erre alkal-
mas helyiségét, és így ha szétszórva 
is, de meg tudtuk oldani veszteség 
nélkül a feldolgozást. 

A kertekben végzett munkákra, 
a betakarításra, növénygyûjtésre 
és feldolgozásra a tagok által rá-

fordított munkaórák száma 2013-
ban 1240 óra volt.

A feldolgozott gyógynövények-
bôl ez évben összesen 4 kilót aján-
lottunk fel jótékony célra, melynek 
értéke kb. 60 ezer forint.

Algyô minden nagy rendezvé-
nyén (Falunap, Egészségnap, gyer-
meknap, lovasnap, adventi vásár) 
aktívan részt vettünk, bemutatókat 
tartottunk tevékenységünkrôl, 
hogy minél többen megismerjenek 
bennünket, és csatlakoznak hoz-
zánk. 

Augusztus 12–16. között harma-
dik alkalommal tartottunk napközis 
tábort algyôi gyerekeknek. 2011-
ben 14, 2012-ben 17, 2013-ban 
pedig 23 gyerek vett részt a prog-
ramokkal és foglalkozásokkal gaz-
dagon kitöltött héten. A résztvevôk 
száma tanúsítja táborunk egyre na-
gyobb népszerûségét, amit a szülôk, 
és a gyerekek elismerésükkel és elé-
gedettségükkel is hitelesítenek.

A 2012–13-as tanév második fél-
évében és a 2013–14-es tanév elsô 
félévében, folytattuk az elôzô tan-
évben elkezdett „Ezerjófû” szak-
kört, egyre nagyobb érdeklôdés 
mellett a Fehér ignácz Általános 
iskolában. Jelenleg kéthetente tart-
juk a foglalkozásokat, miközben 
igény van a gyermekek részérôl a 
heti gyakoriságra, de ennek sze-
mélyi és anyagi feltételeit még nem 
látjuk biztosítottnak. A szakkört az 
iskolával kötött együttmûködési 
megállapodás alapján folyamato-
san visszük tovább, amíg erre igény 
jelentkezik. 

nagy súlyt helyeztünk arra, hogy 
az Algyôi Hírmondóban folyama-
tosan tájékoztassuk a falu lakossá-
gát egyesületünk programjairól, 
és az egyesületi élet eseményeirôl.

Fenntartottuk a korábbi években 
felvett kapcsolatainkat a többi civil 
szervezettel, a gondozói szolgálat-
tal, az oktatási intézményekkel. 
Együttmûködési szerzôdésünk van 
a Faluházzal, és elôkészítés alatt 
van az együttmûködési megállapo-
dás megkötése a gyevitur Kft-vel.

2012 a nyitás éve is volt egyesü-
letünk életében. Több elôadást 
tartottunk Szegeden és mindszen-
ten, illetve részt vettünk szegedi 
óvodák, és bölcsödék egészség-
napjain is. Ezerjófû teakeverékün-
ket keresték Szegedrôl és környé-
kérôl, kisebb mennyiséget kellett 
küldenünk Békéscsabára is. Szak-
mai elismerésnek tartjuk, hogy 
az SZTE Mezôgazdasági karának 
egyik gyógynövény- és fûszer-
növény- termesztô és feldolgozó 

szakos hallgatója az egyesületnél 
töltötte nyári gyakorlatát. 

Augusztus végén három napos 
szakmai tanulmányutat tettünk: 
meglátogattuk a budakalászi gyógy-
növénykutató Kft gyógynövénykert-
jét, terepi gyógynövény felderítô 
túrát tartottunk Pilisszentkereszt 
környékén és megnéztük a Pannon-
halmi Apátság gyógynövénykerté-
szetét és feldolgozó bázisát. Útköz-
ben alkalmunk volt Esztergom és 
Visegrád nevezetességeinek meg-
tekintésére is. 

Az eddig elért eredményeinkben, 
nagy szerepe volt támogatóinknak. 
Ezért az Algyôi Önkormányzatnak, 
Herczeg József polgármester úrnak, 
az Algyôi Faluháznak és Könyvtár-
nak, az Algyôi Hírmondónak, a 
gyEViTUr Kft.-nek és a gyEViÉP 
Kft.-nek, és minden támogatást 
nyújtó magánszemélynek köszöne-
tet mondunk a segítségért, a jövô-
ben is számítunk támogatásukra.
Berek Ágota, Ezerjófû Egyesület elnök

Ezerjófû recept: Gombás fasírt sült céklával 
4 személy számára a hozzávalók a 
sült céklához: 3 db cékla, 2 fej 
vöröshagyma, 2 ek. olaj, só, ôrölt 
fehér bors, 1 kisebb ág rozmaring.

Elkészítése: A céklát meghámoz-
zuk és vékony szeletekre vágjuk. 
A megtisztított hagymát felcsíkoz-
zuk, és összekeverjük a céklával, 
sóval, borssal a rozmaring levelé-
vel fûszerezzük, olajjal meglocsol-
juk. Sütôpapírral bélelt tepsibe 
tesszük, és 180 fokon fél órát sü-
tôben sütjük.

Hozzávalók a gombás fasírthoz: 
20 dkg gomba, 60 dkg darált ser-
tés vagy pulykahús, 2 ek. teljes 

kiôrlésû zabliszt, 2 ek. apróra tört 
zabpehely, 2 tojás, 1 kisebb fej 
hagyma, 5 gerezd fokhagyma, csi-
pet Ezerjó fûszerkeverék (bazsali-
kom, szurokfû, borsikafû, kakukk-
fû, koriander), só, ôrölt bors, kevés 
ôrölt paprika, olaj.

Elkészítése: A megtisztított és ap-
róra vágott gombát és hagymát 
kevés olajon megdinszteljük, majd 
összekeverjük a darált hússal, tojás-
sal, zabpehellyel, teljes kiôrlésû zab-
liszttel, aprított fokhagymával és a 
fûszerekkel. Korongokat formázunk 
belôle, és forró olajban kisütjük.

Jó étvágyat! 

Folklór: „Legyen a zene mindenkié!” 
Az Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar március 17-én népzenei 
estet rendezett az algyôi Faluház 
színháztermében. nagy izgalommal 
készültünk a mûsorra, hiszen hosszú 
hónapok munkáját szerettük volna 
bemutatni Algyô közönségének.

A fellépôk között – fiataltól az 
idôsig – minden korosztály kép-
viseltette magát. meghívott ven-
dégeink között szerepelt az Alkony 
népdalkör és Citerazenekar mind-
szentrôl, Pataki Andrea és magán-
növendékei (Süli Virág, Gáli Fanni, 
Kertész Laura, Bíbor Máté), az algyôi 
Búzavirág valamint a Hagyomány-
ôrzô Asszonykórus és nem utolsó 
sorban az Algyôi Fehér ignác Ál-
talános iskola gyöngyvirág nép-
tánccsoportja, akiknek felkészítô 
pedagógusa Hegedûs Edit volt.

A mûsort a legkisebb zenészpa-
lánták – Pataki Andrea magánnö-
vendékei nyitották meg egy morvai 
toronyzenével. A Búzavirág és a 
Hagyományôrzô Asszonykórus nép-
dalcsokrokat adtak elô, akiket a 
gyöngyvirág néptánccsoport köve-
tett Alföldi ugrós táncokkal. A „há-
zigazdák” felvidéki, alföldi, algyôi 
népdalcsokrokkal és kéméndi csár-

dásokkal kápráztatták el a közön-
séget. Utánuk ismét a fiatal zené-
szeké lett a színpad. Kertész laura, 
Süli Virág és gáli Fanni népdalokat 
adott elô furulyán, Bíbor máté 
pedig fagotton játszva két orosz 
népdallal bûvölte el a jelenlévôket. 
Kísérôik Pataki Andrea, Papp mik-
lós és Süli Tibor voltak. 

Az est zárásaként színpadra lépett 
a mindszenti Alkony népdalkör és 
Citerazenekar, akik katonanótá kat 
adtak elô. Köszönetüket fejezték ki 
Süli Tibornak – a Hagyományôrzô 
Citerazenekar vezetôjének a meg-
hívásért, valamint hogy részt vehet-
tek egy színvonalas rendezvényen, 
mellyel a népzenei hagyományok 
ápolását szolgálták. Egyúttal meg-
hívást kapott az együttes mindszent-
re, ahol május 19.-én ha sonló nép-
zenei eseményen vehetünk részt. 

A mûsor utáni állófogadás már 
kötetlenül, nagyon jó hangulatban 
telt, ahonnan nem maradhatott el 
a közös éneklés sem. A mindszent-
rôl érkezett vendégeket zenével, 
énekel búcsúztattuk abban a re-
ményben, hogy májusban újra ta-
lálkozunk.
Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar
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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:

Március 10-tôl 14-ig 7:30-tól 12:00-ig
Március 17-tôl 21-ig 12:30-tól 16:30-ig
Március 24-tôl 28-ig 7:30-tól 12:00-ig

Március 31-tôl április 04-ig 12:30-tól 16:30-ig
Április 07-tôl 11-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

Március 10-tôl 14-ig 12:30-tól 16:30-ig
Március17-tôl 21-ig 08:00-tól 12:00-ig
Március 24-tôl 28-ig 12:30-tól 16:30-ig

Március 31-tôl április 04-ig 08:00-tól 12:00-ig
Április 07-tôl 11-ig 12:30-tól 16:30-ig

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. 

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán,  

csütörtökön 15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA: szo. 8-tól 12 • vas. 8-tól 11 óráig.

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

Telefonszám: 06-30/477-91-32
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Elzavartuk a telet

Végre eljött ez a nap is! Egy ferge-
teges farsangi mulatsággal elzavar-
tuk a telet a Könyvtárban 2014. 
március 1-jén, szombaton! minden-
ki várta már ezt, kicsi és nagy egy-
aránt, hiszen elég volt már a télbôl. 

A Könyvtári Farsang a hagyo-
mányokhoz híven amolyan juta-
lom azoknak a gyerekeknek, akik 
rendszeresen járnak könyvtárba, 
így személyre szóló meghívót küld-
tünk mindenkinek.

Volt itt minden: jókedv és ka-
cagás, farsangi fánk, sok szép szí-
nes és kreatív jelmez, bohócok és 
még sok-sok más… 

Ezúttal Pepi Bohóc és barátai 
szórakoztatta k minket mulatságos 
mûsorukkal, majd Benyák Izabel-
lával kézmûves foglalkozáson ve-
hettek részt a gyerekek, ahol gipsz-
bôl készült farsangi álarcokat 
díszíthettek, valamint ügyes és 
kreatív farsangi kiegészítôket ké-
szítettek. Eközben arcfestésre és 
csillámtetoválásra is volt lehetôség: 
Pepi bohóc segítôi szép színes min-

tákat pingáltak a gyerekek arcára, 
valamint csillogó-csillámló tetová-
lásokat varázsoltak a gyerekekre. 
minden gyerek, aki részt vett 
a foglalkozásokon tombolát ka-
pott, amellyel a rendezvény végén 
sorsoláson vehettek részt. A tom-
bolán sok-sok játék talált gazdára.

Köszönjük a szülôknek a sok fi-
nomságot: süteményeket, üdítô-
ket, amelyeket felajánlottak az ün-
nepi asztalra.

ismét köszönjük Gondáné Juci 
néninek – a Könyvtár törzsolvasó-
jának –, hogy újból finom farsan-
gi fánkkal lepett meg bennünket! 
Valamint Lacziné Benyák Izabellá-
nak is köszönjük a kreatív kéz-
mûvest fogalakozást!

Köszönetet mondunk minden-
kinek, aki jelenlétével, munkájával 
hozzájárult, hogy együtt ilyen em-
lékezetes farsangi bulin vehettünk 
részt!

reméljük jövôre ugyanilyen jó-
kedvûen búcsúztatjuk a telet!

Könyvtárosok

VÁSÁRNAPTÁR
vásárok a Civil szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Március 11. (kedd) 9–11:30 óra, Vegyes iparcikk vásár.
Március 17. (hétfô) 9–11:30 óra, Vegyes iparcikk vásár.
Március 20. (csütörtök) 9–12 óra, Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Március 26. (szerda) 9–11 óra, Vegyes iparcikk vásár.
április 1. (kedd) 9–11 óra. Vegyes iparcikk vásár.
április 9. (szerda) 9–11 óra, Vegyes iparcikk vásár.

Nyárbúcsúztató kavalkád – Ismét miénk lesz a tér!
Ha nyárvége, akkor térfoglalás!

A gyevi Art Kulturális Egyesület 
augusztusban ismét megrendezi 
a „miénk a tér” elnevezésû V. tér-
foglaló kavalkádját Algyô Fô terén, 
a szökôkútnál.

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

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

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

részvételi szándékát augusztus 
1-jéig az alábbi elérhetôségeken 
jelezheti: 

ménesi lajosné – telefonszám: 
06-30-254-4632, illetve email: 
mjuszti@gmail.com,

Algyôi Könyvtár – telefonszám: 
62/517-170, illetve email: bibl@
algyo.hu

Algyôi Faluház – telefonszám: 
62/517/172, illetve email: faluhaz@
algyoktv.hu

Játékos, vidám vetélkedô a Falunapokon
A Faluház játékos vetélkedôt hir-
det maximum 7–8 fôs csapatok 
részére. A versengés április 26-án 
(szombaton) délelôtt 11 órától dél-
után 1 óráig zajlik majd a falu-
napon! A vetélkedôt az Animal 

Cannibals tagjai vezetik, a fôdíj 
egy hordó bor. Jelentkezni április 
11-ig lehet a Faluházban, 
a 62/517-173-as telefonszámon 
vagy a faluhaz@algyoktv.net e-ma-
il címen. 

Irány az Operettszínház!
2014. március 15-én ünnepi ope-
rett gálával kedveskedik közönsé-
gének a Budapesti operett Szín-
ház. Ebbôl az alkalomból az Algyôi 
Könyvtár csoportos színházlátoga-
tást szervez. Az elôadás címe: Éljen 
a magyar! – Ünnepi operett gála. 
Helye, ideje: Budapesti operett-
színház – nagyszínpad, Budapest; 
2014. március 15. (szombat) 19:00 
órától. A jegy ára: 2000–3300 fo-
rint, az ülôhely függvényében. min-
denki ott, a színház pénztárában 

fizet személyesen. Fizetési módok: 
készpénz, bankkártya, SZÉP Kár-
tya, mûvelôdési csekk, Cadhoc+ 
utalvány, Program Ticket utalvány, 
Sodexo Kultúra Pass utalvány, ér-
vényes üdülési csekk. Útiköltség: 
oda-vissza: 2600 Ft/fô. indulás: 
március 15-én 16 órakor a Könyv-
tár elôl. Érdeklôdni: Szabó Noéminél 
lehet az Algyôi Könyvtárban, tele-
fonszám: 517-170. További infor-
mációk: www.algyokultura.hu.

Játékos vetélkedô és fôzôverseny,  
koncertek, humor, utcabál

Algyôi Falunapok 2014. 
Az idei Falunapok április 25-én 
este 7 órakor kezdôdik a Faluház 
színháztermében, ahol is a móra 
Ferenc népszínház bemutatja Ka-
rácsony Benô: A rút kiskacsa címû 
vígjátékát. másnap, április 26-án, 
szombaton az események helyszíne 
a Szabadidôközpont, ahová az Al-
gyôi lovasklub óránként lovasko-
csi-járatokat indít. A szombati nap 
délelôttjén a civil szervezetek, ba-
ráti társaságok halfôzô versenyét 
a Benke László mesterszakács vezet-
te zsûri bírálja majd el. A délelôtti 
különféle színpadi produkciók mel-

lett ricsipí és Qka mc, azaz az Ani-
mal Cannibals koordinálásával 7–8 
fôs csapatok vetélkednek majd a fô-
díjért (azaz egy hordó borért). Ter-
mészetesen (és a hagyományokhoz 

híven) az algyôi elôadómûvészeti 
csoportok is megmutatják, mit tud-
nak, s a szombati nap jelentôs ré-
szében mûsort vezetô Animal Can-
nibals délután koncertet is ad. 
Felméri Péter stand up-mûsorral 
fokozza a hangulatot, a Faluház 
karaoke-versenyének döntôje ezút-
tal élô zenei kísérettel zajlik, este 
hat órakor a színpadra lép az algyôi 
kötôdésû goodman Sly zenekar 
Frank Timivel kiegészülve, 20 órától 
pedig Szekeres Adrien élô nagykon-
certje következik. A napot utcabál 
zárja a Jaffa Trióval.  Faluház
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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 ?

MÁRciuSi–ÁPRiliS ElEJi RENDEZVÉNYNAPTÁR
Március 7–26-ig – Ricz Géza képzômûvész kiállítása a Faluház Galériában. 
Március 10. (hétfô) 8–14 óra – Jogpont: ingyenes jogi tanácsadás a Faluház 

földszinti kistermében.
Március 10. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Március 10. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. csoport.
Március 10. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc I. csoport.
Március 11. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
Március 11. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban.
Március 12. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Cso-

portjának találkozója a Faluházban.
Március 12. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák I. csoport.
Március 12. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör.
Március 12. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II.. csoport.
Március 12. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban.
Március 13. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II. csoport.
Március 12. (szerda) 18 óra – Rendhagyó Civil Fórum a Faluház emeleti klub-

termében: Amit az új civil törvényrôl tudni kell. Elôadó: Dr. Lakatos Péter gaz-
dasági és polgári ügyekkel foglalkozó bíró.

Március 13. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II. 
csoport.

Március 14. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Március 15. (szombat) 10 óra – ünnepi megemlékezés, koszorúzás az Ország-

zászlónál.
Március 17. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Március 17. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. cso-

port.
Március 17. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc I. csoport.
Március 18. (kedd) 12 óra – Filharmónia koncert a Faluházban az Általános 

Iskola tanulóinak.
Március 18. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
Március 18. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban.
Március 18. (kedd) 18 óra – Foltvarrás az Alkotóházban.
Március 19. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák I. csoport.
Március 19. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör.
Március 19. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II.. csoport.
Március 19. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban.
Március 20. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II. csoport.
Március 20. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II. 

csoport.
Március 21. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Március 21. (péntek) 19 óra – Karaoke-verseny – elôdöntô a Faluházban.
Március 22. (szombat) 14 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés 

I. csoport.
Március 22. (szombat) 15 óra – Magyarné Anna rajz szakköre az Alkotóházban.
Március 22. (szombat) 16 óra – Népzenei délután a Faluházban. Házigazda 

az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar.
Március 22. (szombat) 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban.
Március 22. (szombat) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés 

II. csoport.
Március 24. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Március 24. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. csoport.
Március 24. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc I. csoport.
Március 25. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
Március 25. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban.
Március 26. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák I. csoport.

Március 26. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör.
Március 26. (szerda) 17 óra 30 perc – életreform Klub a Faluházban. Vendég: 

Horváth Nándorné ÖKONET képviselô.
Március 26. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II. csoport.
Március 26. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban.
Március 27. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II. csoport.
Március 27. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II. 

csoport.
Március 28. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
Március 28. (péntek) 18 óra – a Borbarátok nôi szekciójának rendezvénye 

a Könyvtárban.
Március 29. (szombat) 11 óra – Kistérségi nyugdíjas találkozó a Faluházban.
Március 29. (szombat) 14 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés 

I. csoport.
Március 29. (szombat) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés 

II. csoport.
Március 31. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
Március 31. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. csoport.
Március 31. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc I. csoport.
április 1. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
április 1. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban.
április 2. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák 

I. csoport.
április 2–4. (szerda–péntek) 9–17 óra Bérletárusítás a Faluház kistermében.
április 2. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör.
április 2. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II.. csoport.
április 2. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban.
április 3. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üveg-

technikák II. csoport.
április 3. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz II. 

csoport.
április 4. (péntek) 17 óra – Jóga Orvos Judittal az Alkotóházban.
április 4. (péntek) 18 óra – a Kelemen László Színitanoda elôadása a Falu-

házban – Horváth Péter: Fáni a padon címû vígjátéka.
április 5. (szombat) 9 óra – Könyvtári Kávéház.
április 5. (szombat) 14 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés I. csoport.
április 5. (szombat) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festés II. csoport.
április 7. (hétfô) 17 óra – Fürge Ujjak mûhelye az Alkotóházban.
április 7. (hétfô) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Rajz I. csoport.
április 7. (hétfô) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Tûz-

zománc I. csoport.
április 8. (kedd) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Kerámia.
április 8. (kedd) 18 óra – Jóga Karancsi Eszterrel a Faluházban.
április 9. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi Csoport-

jának találkozója a Faluházban.
április 9. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Üvegtechnikák 

I. csoport.
április 9. (szerda) 17 óra – Kézmûves képzések az Alkotóházban: Festôkör.
április 9. (szerda) 17 óra 30 perc – Kézmûves képzések az Alkotóházban: 

Tûzzománc II.. csoport.
április 9. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban.


