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Gyermekhét a Szivárvány Óvodában

Évek óta hagyomány az algyôi Szivárvány Óvodában, hogy a Gyermeknap egy egész 
héten át tart. Az idén sem volt ez másként.

Folytatás a 4. oldalon!

Felújítják a Borbálát
A Borbála Fürdô 2014. július 28-tól 
augusztus 8-ig – az épület felújítá-
sa és bôvítése miatt – zárva tart. 
További információ a 0662/517-

520-as telefonszámon, vagy szemé-
lyesen a fürdô pénztárában. Szíves 
megértésüket köszöni a Gyevitur 
Kft. vezetése. 

Adjon nevet a szállodának!
Névadópályázatot hirdetnek az al-
gyôi Szabadidô Központ területén 
épülô szálló elnevezésére. Az algyôi 
lakosság véleményét, ötleteit is vár-
ják. Két elgondolás alapján várják 
a kreatív és fantáziadús ötleteket: népi 
gyógyászat, gyógynövények. Az ötlete-
ket, névadó javaslatokat és fantázia-
neveket e-mailben gyevitur@algyo.
hu, valamint a Borbála Fürdô pénz-
tárában személyesen leadva, írásos 
formában várják 2014. június 31-ig. 

Kérik, hogy az e-mailben tárgyként, 
illetve a személyesen leadott boríté-
kokra legyenek szívesek feltüntetni, 
hogy „névadópályázat”, valamint kérik 
a pályázó nevének és elérhetôségé-
nek a megadását is. A legjobb be-
küldô díja – azon felül, hogy az algyôi 
szállónak ô ad nevet –, hogy elsôként 
eltölthet egy hétvégét, másodmagá-
val, teljes ellátással a szállóban, vala-
mint 2 belépôt kap a Borbála Fürdô 
éjszakai fürdôzésére. 
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Fogadóórák a községházán
Herczeg József polgármester és Né-
methné Vida Zsuzsanna alpolgár-
mester Algyô Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatalában (Algyô, 
Kastélykert utca 40.) minden héten 
szerdán 14–17 óra között fogadó-
órát tart. Idôpontok: június 11. 

18.; július 2., 9., 16. A soros, nyílt 
képviselô-testületi ülés ideje: 2014. 
június 25. (szerda) 9 óra. INFO 
– a polgármesteri hivatal telefon-
számán: 62/517-517; e-mail: pm@
algyo.hu, alpm@algyo.hu; honlap: 
www.algyo.hu.

A kutya az ember barátja
Az ebek veszettség elleni oltásá-

nak szabályai 2014-ben
Az ebek nyilvántartását már nem 
az önkormányzatok végzik, hanem 
a tulajdonos kötelessége, hogy 
állatát a kamara által bejegyzett, 
szabadon választott magán állat-
orvosnál bejelentse. Ugyancsak 
köteles bejelenteni, ha a kutya el-
veszett, elhullott, vagy más tulaj-
donoshoz került.

A 2009. január 1-jétôl hatályba 
lépett, a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 
elôírja, hogy 2010. január 1-tôl 
már csak a rendelet elôírásainak 
megfelelô, sorszámozott oltási 
könyvvel igazolható a veszettség 
elleni védôoltás beadása.

Három hónapos kortól az ebek 
bejelentéséhez érvényes oltási 
könyv szükséges, amely minden 
tulajdonosváltáskor kíséri az állatot! 
A könyv elvesztését nyolc napon 
belül jelenteni kell, és pótlást kell 
kérni a magán állatorvostól. Az ol-
tási könyvet a tulajdonosnak min-
dig magával kell vinnie akkor is, ha 
az állatot közterületre viszi, sétál-
tatja. Kérésre fel kell mutatni a köz-
terület felügyelônek, mezôôrnek, 
rendôrnek.

A veszettség – ami egy vírusos, 
gyógyíthatatlan betegség – ember-
re és állatra egyaránt veszélyes! 
Megelôzése védôoltással történik!

Beoltani csak chippel ellátott 
állatokat lehet, de a chip beülteté-
se – a hosszadalmas adminisztráció 
miatt – az összevezetéses oltás 
során nem megoldható. A póráz-
hoz nem szokott ebek összeveze-
tése körülményes és veszélyes 
az állatokra és gazdáikra egy-
aránt. Algyôn kampány-
szerû, összevezetéses oltás 
– közegészségügyi és 
állategészségügyi okok-
ból – 2014-ben sem 
lesz, oltatni az állator-
vosi rendelôben, vagy 
az állatok tartási helyén 
lehet.

Az állatorvosi rende-
lô címe: Algyô Géza u. 
33., telefonszám: 62/267-
262; 06-30/9383-233.

AZ EBOLTÁS KÖTELE-
ZÔ! Már a 3 hónapos kort elért 
kutyát oltani kell, majd ezt köve-

tôen 6 hónapon belül még egyszer, 
utána pedig minden évben, mert 
a veszettség elleni oltás 1 évig ér-
vényes. Az oltással egyidejûleg 
kötelezô az ebek féregtelenítése, 
amihez 10 testsúly-kilogrammon-
ként 1 tabletta szükséges.

Az oltás díja: 3500 forint; 1 tab-
letta ára: 100 forint.

Dr. Major József  
magán állatorvos

*

Ebösszeírás
Az állatorvosi nyilvántartás mellett 
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata kötelezôen ellátandó felada-
ta 3 évente összeírni az Algyô bel-
területén élô ebeket. 2012. 
májusában a Családsegítô Szolgá-
lat munkatársai teljes körû eb ösz-
szeírást végeztek. Ennek eredmé-
nyeként az önkormányzatnak is 
van részletes adatbázisa az Algyôn 
tartott kutyákról. Ebben az adat-
bázisban szintén fellehetô az ebek 
minden szükséges adata.

Az önkormányzat kéri a kutya-
tulajdonosokat, az Algyô honlap-
járól is letölthetô, és a polgármes-
teri hivatalban is megtalálható 
Változás bejelentô adatlapon jelezzék 
önkormányzatnak, ha a kutyával 
bármi történik. Az algyôi kutyák 
adatbázisa így lehet naprakész.

Dr. Major József  
magánállatorvos

Ludányi Attila  
polgármesteri hivatal

Anyakönyvi hírek
Házasság:

Horváth Norbert Nándor és Vágréti Katalin 
2014. 04. 30-án házasságot kötött.

Balogh Ádám és Salánki Georgina 2014. 
05. 09-én házasságot kötött.

Bálint János és Becsey Mária Judit 2014. 
05. 23-án házasságot kötött.

Kollár András és Terhes Magdolna 2014. 
05. 24-én házasságot kötött.

Temesvári László Ádám és Martonosi Anikó 
2014. 05. 24-én házasságot kötött.

Tóth Tibor és Tóth Erzsébet 2014. 05. 
31-én házasságot kötött.

Mészáros Gábor és Kovács Mária Margit 
2014. 05. 31-én házasságot kötött.

Sok boldogságot!

Születések:

SüVEG JÁNoS – született: 2014. 04. 25., 
édesanya: Kovács Tünde, édesapa: Süveg 
János.

Jó egészséget!

Köszönet az adományokért
A Vöröskereszt algyôi alapszerve-
zetének nevében szeretném meg-
köszönni valamennyi „angyal-
nak”, aki segítségével hozzájárult 
a gyermeknapi rendezvény sike-
réhez.

Idén is, mint már annyi más 
alkalommal nagyon sok ember 
tudott azonosulni célkitûzéseink-
kel és felhívásunkra több zsáknyi 
ruhát, cipôt, gyerekjátékot aján-
lottak fel. 

Örömmel tájékoztatom önöket, 
hogy az adományok célba érkez-
tek, és tisztelettel tolmácsolom sok 
algyôi lakos köszönetét.

Ahhoz, hogy meggyôzzünk 
embereket, vállalkozókat 
munkánk fontosságá-
ról, olyan értéket 
kell képviselnünk, 
amit bármelyik 
adományozó is 
fontosnak tart. 
A bizalom alapvetô 
és elengedhetetlen 
feltétele az adomá-
nyozásnak. Úgy vélem 
azáltal, hogy képesek vagyunk 
felelôsséggel felhasználni minden tá-
mogatást, ismét sikerült megnyerni 
két vállalkozó bizalmát. 

Ezúton szeretném megköszön-
ni a REÁL ABC-t üzemeltetô Kisz-
nyér Péter úrnak azt a 120 doboz 
rostos üdítôt, ami nagy sikert ara-
tott a gyermekek körében, vala-
mint Farkas Imre úrnak a finom 
túrót, amibôl szintén több, mint 
100 gyereknek jutott a tagjaink 
által sütött túrófánk révén. 

Szép példája volt ez ismét az ösz-
szefogásnak és az emberei nagy-
ságnak, mert miközben építjük 
közösségünket, megmutathatjuk 
egyéni értékeinket is. 

Sokunk nemes szándéka öltött 
testet az adományokban, amit 

egyik szülô fogalmazott 
meg legszebben: „Kö-

szönöm Önnek és 
az önök munkájá-
nak, hogy én is 
’jó ember’ lehet-
tem.”

A jövôben is 
számítunk min-

den algyôi önzet-
len segítségére, mert 

jó szívvel adott ajándék 
nem is adomány, hanem 

tapintattal párosult figyelem. 

Herczeg Józsefné
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Üléseztek a képviselôk
Középpontban a katasztrófavédelmi veszélyek és elhárításuk

Kéttucat téma megvitatásának tervével látott hozzá a munkának leg-
utóbbi ülésén, 2014. május 28-án Algyô Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselô-testülete. A munkát Herczeg József polgármester irányította.

Nagyító alá tették az algyôi kép-
viselôk a Csongrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság (Csongrád 
MKI) szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség (Szegedi KvK) múlt 
évi munkájáról szóló beszámolót. 

Mentô tûzvédelem
Nemzeti ügy a katasztrófavédelem, 
e munka irányítása állami feladat. 
Ugyanakkor minden állampolgár-
nak joga van arra, hogy megis-
merje a környezetében lévô ka-
tasztrófa-veszélyt, elsajátítsa 
a védekezési szabályokat. Az pedig 
állampolgári kötelezettség, hogy 
részt vegyünk a katasztrófavéde-
lemben. Ugyanakkor nagyon sok 
szervezet és intézmény – például: 
polgári védelmi és gazdálkodó 
szervezetek, a honvédség és a rend-
védelem egységei, a mentôk és 
a meteorológiai szolgálat, a víz- és 
az egészségügyi igazgatási szervek, 
a köztestületek és a civilek, és per-
sze az állami szervek és az önkor-
mányzatok – összefogása együtt-
mûködése szükséges a hatékony 
katasztrófavédelemhez – rögzítet-
te az algyôi képviselôk elé kerülô 
beszámoló. 

A kiemelt célok megvalósulása 
mellett a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Sze-
gedi Katasztrófavédelmi Fôigaz-
gatóság vezetési és irányítási 
helyzetére is kitért az összefoglaló. 
Fontosnak tartják a szakemberek, 
hogy 2013-ban bevezették a ne-
gyedéves prognózist. 

A nyilvánosságot, a lakosság tá-
jékoztatását fontosnak tartják, 
ezért a Csongrád MKI szóvivôje 
mellett az igazgató is informálta 
a médiumokat. Az igazgatóság 
honlapja is dinamikusabb lett, ott 
az aktuális információkat megta-
lálhatják az érdeklôdôk.

Az elvégzett katasztrófavédelmi 
szakmai feladatok közül elsôként 
a mentô tûzvédelemrôl esett szó. 
A Szegedi KvK területéhez 44 te-
lepülés tartozik. Tavaly 1318 tûz-
esethez mozgósították a szakem-
bereket. Kiemelték: a 2013. évi 

aszályos idôszakban sem növeke-
dett nagy mértékben a szabadtéri 
tûzesetek száma. Jelentôs vihar-
kárként a 2013. május 11. rögzült 
az eseménynaptárban.

Az önkéntes tûzoltók jelentôsé-
gét kiemelték: a szegedi térségben 
tavaly 86 tûzesetnél segítettek 
az oltásban. Megjegyezték: pénz-
hiány miatt a felszerelések, eszkö-
zök túlnyomó része nem rendel-
kezik „felülvizsgálatokkal”. 
Gázvezeték sérüléséhez is ki kellett 
vonulniuk: a 12 eset közül 10 bûn-
cselekménynek minôsült, ezért 
igényelte a rendôrség bevonását.

Tájékoztatók és vizsgálatok
Hatóságként is dolgozik a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság: közel 16 ezer ügy-
irattal foglalkoztak a múlt évben. 
A szegedi térségben 811 hatósági 
ellenôrzést, 229 szemlét végeztek. 
Ellenôrizték – többek között 
– zenés- és táncos rendezvényeket 
a rendôrséggel, a NAV-val és 
az érintett polgármesteri hivatallal 
közösen. Supervisori ellenôrzést 
végeztek – többek között – a MOL 
Nyrt-nél 4, a Primagáz létesítmé-
nyeiben 1 alkalommal. Beépített 
tûzjelzô és tûzoltó készülékek üzem-
be helyezésénél segítenek, ellen-
ôriznek minden új beruházásnál.

A nyári betakarításhoz kötôdô 
veszélyekrôl tájékoztató szövege-
ket küld az igazgatóság 44 ön-
kormányzatnak. A tûzesetben érin-
tett lakóknak 2012-ben 269 
tájékoztató levelet küldtek a tûz-
védelmi elôírásokról, az esetleges 
szankciókról. Határszemlét is tar-
tanak nyaranta, a Földhivatallal 
közösen.

A különbözô üzletekben 148 tûz-
védelmi ellenôrzést tartottak 2013-
ban. De építési engedélyezési el-
járásba is bekapcsolódik 
az igazgatóság – tavaly 317 esetben.

A szakhatósági ügyek összesítése 
után 2781 volt tavaly az egyeztetések, 
konzultációk, tájékoztatók száma.
Tûzvizsgálatra 5 szakember ren-
delkezik képesítéssel. Tavaly 15 

eljárásban vettek részt. Ezek közül 
4 esetben bûncselekmény gyanúja 
is felmerült, 1 rendkívüli halál-
esetet is vizsgáltak, 1 esetben a bog-
rácsozás helytelen körülményei 
idéztek elô tüzet. A tûz keletkezé-
sének okát 2012-ben 26 esetben 
vizsgálták és 15 alkalommal bizo-
nyítani is sikerült.

Tûzvédelmi elôadásokat tarta-
nak Csongrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szakemberei 
a nagyobb intézményekben, illetve 
felkérésre. Óvodás, iskolás gye-
rekeket fogadnak a laktanyában. 
Hogy minél ifjabb korban megis-
merkedhessenek az emberek a ka-
tasztrófavédelemben dolgozók 
életével, technikai felszereléseivel.

A tervezôkkel, beruházókkal 
az egyeztetéseket a szegedi Napos 
út 4. szám alatti irodában ügyfél-
szolgálati idôben, vagyis hétfôn-
ként és szerdánként 8–15, pénte-
kenként 8–12 óra között tartják, 
de elôzetes egyeztetés után bár-
melyik nap rendelkezésre állnak.

Bírságol is az igazgatóság: 2013-
ban 49 esetben 3 millió 750 ezer 
forint volt a büntetés. Egy évvel 
korábban a 18 tûzvédelmi bírság 
3 millió 40 ezer forintra rúgott.

Veszélyes üzemek és anyagok
Az iparbiztonsági szakterület 
a harmadik fontos tevékenységi 
köre az igazgatóságnak. A veszélyes 
üzemek azonosításával kezdôdik 
a munka. A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Sze-
gedi KvK elkészítette Szeged és 
közvetlen környezete Külsô védel-
mi tervét. Ezt folyamatosan frissítik, 
ugyanis a városban új veszélyes 
üzemek is létesültek. Ilyen telep-
helyek, illetve veszélyes anyagokkal 
foglalkozó gazdálkodó szervezetek 
közül tavaly 28 céget ellenôriztek.

A veszélyes áru szállításának el-
lenôrzése ugyancsak itteni feladat.

Önkéntesek szolgálata
A polgári védelem a negyedik 
szakterület: 135 ellenôrzést vége-
tek az elôzô évben. Kiemelt fel-
adatnak számít az ár- és belvíz-
védelem. A kritikus pontokat 156 
esetben ellenôrizték.

„Minden település végzi a meg-
lévô csatornák tisztítását, kaszálá-

sát, illetve pályázati vagy saját for-
rásból létesítenek, újítanak fel 
szakaszokat. (…) A csatornák a fo-
lyamatos karbantartás mellett al-
kalmasak a csapadékvíz elevezeté-
sére” – olvasható a beszámolóban.

A települések, így Algyô is, fe-
lülvizsgálta a vízkár-elhárítás helyi 
tervét.

A nyári hôségre, a hôhullámok-
ra való felkészítés ugyancsak mun-
kát ad a katasztrófavédelmi szak-
embereknek. Például összeállították 
és folyamatosan frissítik a légkon-
dicionált helyiségek listáját. 

A tûzgyújtási tilalom betartásá-
nak fontosságára minden lehetsé-
ges fórumon, így például a gyerek-
csoportok és táborozók nyári 
laktanya látogatásain, fölhívják 
a figyelmet.

A téli hideg is munkát ad. A „le-
fagyás” miatt veszélyes útszakaszok 
közül 25 „kockázati helyszínnek” 
minôsül a kirendeltség területén. 
Ezeken a pontokon helyszíni szem-
élt tartottak. Fontos a tájékoztatás 
e téren is: többek között a telepü-
lési önkormányzatok kapnak a téli 
rendkívüli idôjárással kapcsolatos 
szöveges tájékoztató kiadványok-
ból, hogy az abban foglaltakat ter-
jesszék a lakosság körében.

Riasztási gyakorlaton 15, árvíz-
védelmi gyakorlaton 21, egészség-
ügyi begyakorláson 1 alkalommal 
vettek részt a kirendeltség terüle-
téhez tartozó települési polgári 
védelmi szervezetek tagjai. Ezzel 
1007 személyt készítettek fel a pol-
gári védelemre.

Az önkéntes polgári védelmi 
szolgálatra jelentkezôk toborzá-
sára a kirendeltség nagy hangsúlyt 
fektet. A települési polgári védel-
mi szervezetek mellett kialakítot-
ták a Járási Mentôcsoportokat. 

Közösségi szolgálat a katasztrófa-
védelem. Ezért a sajtóban folyama-
tosan tájékoztatja a lakosságot 
a Csongrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság például az általa 
indított programokról. E körbe tar-
tozik, hogy 6 iskolával katasztrófa-
védelmi közösségi szolgálatra vonat-
kozó megállapodást is kötöttek, de 
újabb intézményeket is bevonnak. 

Folytatás a 9. oldalon!
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Algyôi iskolás siker  
a városi történelemversenyen 

Az Orczy István Általános Iskolá-
ban rendezték meg a XIV. városi 
történelemversenyt, melynek té-
májaként az I. világháborút és azt 
lezáró békerendszert választották 
a szervezôk. Nem véletlen, hiszen 
2014 az I. világháború emlékéve. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia 
100 évvel ezelôtt üzent hadat Szer-
biának, s néhány nap leforgása 
után további hadüzenetek történ-
tek. A vetélkedôn a diákok számot 
adtak arról, hogy mennyire isme-

rik a háborúhoz vezetô okokat, 
a kor nagyhatalmait, fegyvereit, 
a hátország életét, valamint fel-
mérték idôbeli és térbeli tájéko-
zottságukat is. Az írásbeli fordu-
lóban esszékérdéseket oldottak 
meg. Iskolánkat a 8.b osztályból 
Márta Csenge, Németh Éva és 
Szilágyi Ákos képviselték és I. he-
lyezést értek el, felkészítô tanáruk 
Nagyné Szabó Andrea. 

Nagyné Szabó Andrea  
történelemtanár

Helyi ôstermelôk és szállítók, figyelem! 
Az algyôi Szabadidô Központ te-
rületén épülô 600 adagos konyha, 
valamint szálloda elôreláthatólag 
2014. szeptemberében nyitja meg 
kapuit. A konyha megépülésével 
a közétkeztetés szerepét ellátja, 
valamint a lakosság étkeztetését is 
biztosítja, amennyiben azt igénybe 
veszik a jövôben. A konyhához 
tartozó 150 fôs étterem a szállóban 
megszálló vendégeket látja majd 
el, mindemellett akár esküvôk, 
eljegyzések, osztálytalálkozók, szü-
letésnapok, évfordulók megtartá-
sára is alkalmas lesz. A megújuló 

közétkeztetési programhoz való 
csatlakozással szeretnénk elérni, 
hogy nagyobb részben a helyi ôs-
termelôk, helyi szállítók kapcso-
lódjanak be ebbe a körforgásba. 
Ezért várjuk azon algyôi vállalko-
zók jelentkezését, akik a jövôben 
a konyha igényeinek megfelelôen 
vállalják alapanyagok (állati, nö-
vényi) folyamatos elôállítását, be-
szállítását.

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

Gyermekhét a Szivárvány Óvodában
Folytatás az 1. oldalról!

Évek óta hagyomány óvodánkban, 
hogy a Gyermeknap nálunk egész 
héten át tart. Az idén sem volt ez 
másként.

Hét elején feldíszítettük lufikkal 
és szélforgókkal az ovit, elkészült 
a pompás homokvár, melyet a cso-
portlogók díszítettek, kis tavacs-
kájába még egy igazi kis béka is 
beugrált. Ezzel megnyitottuk 
a nyári homokvár építô idôszakot. 
A fagyizás sem maradhatott el.

Szerdán délelôtt felöltöztünk 
a színes csoportpólókba, vidám 
sportversenyt rendeztünk a játszó-
udvaron. Volt kötélhúzó verseny, 
labdaadogatás, önfeledt játék. Dél-
után a szüleikkel közösen folytat-

hatták a gyerekek a mulatságot. 
Mindenki kapott zsákbamacska 
ajándékot (köszönjük a hozzájáru-
lásokat), kókuszgolyót, gyümölcs-
koktélt. A koktélokat lelkes be-
mutató keretében a Cica csoportos 
Daru Mátyás anyukája készítette el, 
ezúton is nagyon köszönjük segít-
ségét. A dajka nénik szereplésével 
mindenki megtekinthetett egy szép 
népmesét az óvoda Gyermekkert-
jében. Ezen kívül labdafürdô, kül-
téri sakk és dámapálya is várta 
az udvaron a gyerekeket.

Csütörtökön színes papírforgók-
kal, arcfestéssel kedveskedtünk 
a gyerekeknek. Reméljük mind 
a gyerekek, mind a szülôk öröm-
mel emlékeznek vissza erre a hétre!

Óvodapedagógusok

Bóbitában a babamasszázsról
Március 25-én játszócsoportos fog-
lalkozást tartottunk a Bóbita Böl-
csôdében. Programunkban baba-
masszázs szerepelt, ezért erre 
az alkalomra Bakó Bernadett gyógy-
masszôrt hívtuk meg. Berni be-
vezetett bennünket a babmasszázs 
rejtelmeibe, sok hasznos tanáccsal 
látta el a jelenlévô szülôket. Beszélt 
a masszírozás jótékony élettani 
hatásairól, megmutatott különbö-
zô fogásokat, stb.

Elôadásában következô témák 
szerepeltek: A masszázs eredete, 
információk általánosságban;  
A masszázs hatása a szervezetre. 
(fizikai és lelki hatások egyaránt); 
A masszázs babákra gyakorolt ha-
tása. (nyugtató); A szülôi lelki ál-
lapot hatása a gyermekre (a masz-
százs közben); Pár szó arról, hogy 
a finom óvatos masszírozással nem 
lehet ártani a babának. (Nem sza-
bad erôsen). A talp tenyér és a fül 

masszázsának fontossága. (Az egész 
test leképzôdik rajtuk). Mikor aján-
latos masszírozni? (Este fürdés 
elôtt a legpraktikusabb).. Mivel 
masszírozzunk? (Fürdetô krém-
mel, baba olajjal, hintôporral). 
A zene fontossága (nyugtató zene, 
madárcsicsergés, erdô hangjai 
Bach, Beethowen).Technikák (si-
mító és dörzsölô fogások)

Néhány fontosabb gyógynövény 
(hasfájásra, náthára, nyugtató ha-
tású). Lázas babát tilos masszírozni!

A visszajelzések szerint a szülôk-
nek nagyon tetszett Berni program-
ja. Mindenki hasznos tapasztalatok-
kal gazdagodott és a gyerekek is 
nagyon jól érezték magukat. Ezúton 
szeretnénk megköszönni, hogy el-
fogadta meghívásunkat, és remél-
jük, hogy máskor is meglátogat 
bennünke!. 

Kiss Ilona és Kiss Katalin,  
kisgyermeknevelôk

Madarak és fák napja a Szivárvány óvodában
Idei ünnepünkön is igyekeztük 
a gyermekekben a madarak és fák 
iránti pozitív beállítódást alakítani.

Egész évben, amikor csak alkal-
munk adódik megfigyeljük a mada-
rakat. Elsétálunk például a gólya-
fészkekhez, hallgatjuk kelepelésüket. 
Az óvoda udvarán többször láttunk 
már cinkéket, verebeket, feketerigót, 
gerléket, kis énekesmadarakat. 
Erdei sétánkon hallottunk már ka-
kukkszót, harkály kopogást. Sok 
madár hangját fel is ismerik már 
a gyerekek, hiszen élôben is hallhat-
ják, CD-rôl is szoktuk hallgatni éne-
küket. Kedvelik kis barátainkat.

Bármerre járunk óvjuk a fákat. 
Az óvoda udvarán minden csoport 

különös figyelemmel fordul a cso-
port-fája felé.

A Madarak és Fák napján a ma-
darak életét idézô játékokat ját-
szottunk, ismerkedtünk az év ma-
darával és fájával, a témához 
kapcsolódó meséket olvastunk. 
A gyerekek által nagyon kedvelt 
találós kérdések közül is termé-
szetesen az ide illôket adtunk fel 
a gyerekeknek. Egyszóval minden 
tevékenységünk arra szolgált, hogy 
különösen kiemeljük a madarak 
és fák védelmének, tiszteletének 
fontosságát. Reméljük, hogy ter-
mészetbarát ovisainkból termé-
szetbarát felnôttek lesznek!

Óvodapedagógusok



52 0 1 4 .  j ú n i u s  •  H í r m o n d ó I n t é z m é n y i  h í r e k

Oktatáskutatás-fejlesztés az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában
A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 
„XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 
koordináció)” projekt 3. alprojekt 
az „Iskolák kutató-fejlesztô tevé-
kenysége nevelési-oktatási progra-
mok fejlesztésében”, „Az ökoiskola 
nevelési-oktatási programjának 
fejlesztése” címû pályázat keretében 
iskolánk ismét szerepet vállalhat 
az oktató-nevelô munka korszerû-
sítésében. A kutatás – fejlesztés fô 
feladatai: Az ökoiskola nevelési ok-
tatási program elemeinek fejlesz-
tése, az ökoiskola nevelési oktatási 
programelemek iskolai kipróbálá-
sa, a kipróbált modulok korrigálá-
sa, véleményezése a tapasztalatok 
alapján. A programba a 3.b és a 6.a 
osztályt vontuk be, kontrollként 
a 3.a, és 6.b osztály szerepelt. A mo-

dulírói és kipróbálói feladatokat 
Papp Leonóra és Torma Tiborné vál-
lalta. A fejlesztés szakmai koordi-
nátora Iván Zsuzsanna, program-
szervezôje Koczka Ágnes. A program 
részeként képzéseken, szakmai 
konzultációkon, modullátogatáso-
kon vettünk részt. A mi foglalkozá-
sainkon több alkalommal részt 
vettek a Szegedi Tudományegye-
tem Ságvári Endre Gyakorló Álta-
lános Iskolájának pedagógusai, 
az Oktatáskutató és Fejlesztô Inté-
zet munkatársai, Saly Erika és Veréb 
Szilvia. Mi is látogattunk ságváris 
órákat. Voltunk a budapesti Lágy-
mányosi Bárdos Lajos Két Tanítá-
si Nyelvû Általános Iskola és Gim-
náziumban. A projekt során 
bebizonyosodott a hálózati tanulás 
hasznossága, melyben már több 
alkalommal kezdeményezôk és 
résztvevôk voltunk. Új láncszeme-
ket szereztünk. Jólesô érzés volt, 
hogy mi, ökoiskolások tudunk 
együttgondolkodni, hasonlóak 
a céljaink, módszereink, sôt fél-
szavakból is megértjük egymást. 

A tanulók élvezték, várták a „mo-
dulos” órákat, várják a folytatást. 
A szülôktôl is pozitív visszajelzése-
ket kaptunk. „A hétvégi nagybe-
vásárlások alkalmával – amelyek 
általában a hipermarketek valame-
lyikében történnek - a bevásárló-
kocsiba került árucikkel kapcsolat-
ban Gergô fiam megjegyzéseket 
tesz, hogy miért nem a piacon vá-
sároljuk meg a terméket. Én mint 
szülô tényleg elgondolkodom ezen 
a kérdésen. Valójában nemcsak 
a gyerekek tanulhatnak ezekbôl 
az órákból, hanem a gyerekek 
révén a szülôk is.” (Üvegesné Nagy 
Tímea). A modulíró pedagógusok 
is hasznosnak tartják ezt a fajta 
oktatási módszert, kiváló lehetôség 
a közösségformálásra és az egyéni 
fejlesztésre is. A gyerekek kompe-
tenciáinak fejlôdését az osztályban 
tanítók is tapasztalták. 

A modulok témaválasztásánál 
az oktatási célok mellett figyelem-
be vettük, hogy a tanulók a fel-
dolgozás során jobban megismer-
jék Algyô épített és természeti 

környezetét, hagyományait. Té-
máink voltak: algyôi Szent Anna 
templom, megújuló energiák, dió, 
Algyô utca nevei, ôsi mesterségek, 
tudatos vásárlói szokások, ritmus 
az életünkben, Algyô öröm- és 
bánattérképe. A modulok felkel-
tették a lakosság figyelmét is, hi-
szen több a szabadban (tanösvény, 
Tisza-part, utcák) valósult meg, 
igényelte a más intézménybe lá-
togatást, a lakosok megszólítását. 

Iván Zsuzsanna intézményvezetô

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Az év madara 2014-ben a túzok

Az „év madara” program célja és 
küldetése olyan fajok vagy madár-
csoportok társadalmi szintû be-
mutatása, melyek védelmében kü-
lönösen fontos szerepe van 
a lakosságnak. Az idei év madarát 
rendhagyó módon nem a közönség 
választotta szavazataival, hanem 
a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület szakemberei, 
tekintettel arra, hogy az egyesület 
idén ünnepli megalakulásának 40. 
évfordulóját. Ez alkalomból szeret-
ték volna jobban megismertetni 
az érdeklôdôkkel címermadarukat. 

A túzok a madarak osztályának 
a darualakúak rendjébe a túzok-
félék családjába tartozó faj. Ma-
gyarország hivatalos madara, akit 
a MME 1986-ban és idén is Az év 
madarává választott. 

Legnagyobb egybefüggô euró-
pai udvarló- és fészkelôhelye Ma-
gyarországon van. Fôleg Dévavá-
nya közelében, a Dévavényai 
Túzokrezervátumban fordul elô, 
de él a Hortobágyon, a Nagykun-
ságon és a Nagy-Sárréten is. 

Az 1975-ben alapított rezervátum-
ban a túzokfiókákat mesterségesen 
nevelik. A természetes élôhelyükön 
meg nem védhetô fészekaljakat 
megmentik, a csibéket felnevelik, 
és visszajuttatják a természetbe.

A túzok körülbelül akkora, mint 
egy pulyka, ám ennek ellenére 
kitartóan tud repülni, de erôs fu-
tólábával a nyílt vidékek jellegze-
tes földlakó madara. Tollazata 
szürkésbarna piszkosfehér mell-
résszel, szárnyfesztávolsága elér-
heti a 2,5 métert is. A kakas ma-
gassága mintegy 100 cm, tömege 
elérheti a 18 kg-ot, de a tyúk átla-
gosan csak 4,5 kg. A kakasra jel-
lemzô a torok két oldalán, az alsó 
csôrkáva tövénél található, foszlott 
fehér dísztollakból álló bajusz. 
Háta vöröses árnyalatú barnás-

sárga, fekete és világos harántsá-
vokkal, hogy a ragadozók ne fe-
dezzék fel az éppen költô madarat, 
hasa fehér, melltájéka világosbar-
na. Lábán csak 3 ujj van, amelye-
ket hatszögletû szarupikkelyek 
borítanak. Élôhelye a füves puszta, 
a nagyobb gabona- és kukorica-
táblák, de óvatos és rejtôzködô 
életmódja miatt nagyon ritkán 
látható. Fészkét a termesztett nö-
vények közé rakja, dürgôhelynek 
azonban a réteket, az alacsony 
füves területeket választja, táplál-
kozni is kijár ezekre. Fészkeit 
a mezôgazdasági mûvelés állan-
dóan veszélyezteti. A túzok min-
denevô: nagyobbrészt fûfélékkel 
táplálkozik, de fogyaszt rovarokat, 
csigákat, férgeket, különbözô mag-
vakat, sôt, néha rágcsálókat vagy 
kisebb madarakat is. Állati és nö-
vényi eredetû táplálékának aránya 
szezonálisan változó. Téli táplálé-
kában nagyon fontos szerepet ját-
szik a repce. A kifejlett kakasok 
közvetlenül a szaporodási idô elôtt 
nagy kiterjedésû territóriumot fog-

lalnak el. Különbözô hangokkal, 
önmutogató, fenyegetô magatar-
tással próbálják megfélemlíteni 
riválisaikat. A tojóknak jellegzetes 
tánccal udvarolnak: fejüket hátra-
hajtják, faroktollaikat felmerevítik, 
szárnyaikat kifordítják, torokzacs-
kóikat felfújják – ez a tevékenység 
a dürgés. A tojó a földön kisebb 
mélyedést váj és fûvel béleli ki. Egy 
fészekalja 2–3 szürkészöld, barna 
foltos tojás; a költési idô 20–28 
nap. A csibék fészekhagyók, né-
hány óra elteltével követik a tojót. 
Mivel csak egyszer költenek éven-
te és kevés tojásuk van, reproduk-
ciós képességük nagyon gyenge. 

A túzok hazánkban 1970 óta 
fokozottan védett, eszmei értéke 
a legmagasabb kategóriát jelentô 
egymillió forint. 

Nagyon örülünk, hogy az idei 
tanévben a zöldkártyás jutalom-
kiránduláson meg tudjuk nézni 
a dévaványai rezervátumban a tú-
zokot közelebbrôl is. 

A Zöld Diákparlament  
tagjai
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Gerinctorna a Könyvtárban

A gerinctorna komplex mozgás-
forma, amely életünk számos te-
rületére változást hozhat. Egy jól 

felépített és megfelelôen kivitele-
zett gerinctornának sokféle pozitív 
hatása van. A gerinctorna az egész 
testre, és ezen keresztül a lélekre 
is hat, befolyásolja mindennap-
jainkat, erôsebbé, kitartóbbá és 
mozgékonyabbá tesz. 

Minden héten szerdán 18:30 
órától gerinctorna a Könyvtárban 
Jani Ivett vezetésével!

Várunk szeretettel  
mindenkit!

Bronzérmes Zajzon András  
és Conrad

A fedettpályás díjugrató bajnokság 
döntôjét a Nemzeti Lovardában 
2014. március 27–30. tartották.

A 2013/2014-es fedeles szezon 
minôsítô versenyein elért eredmé-
nyei alapján Zajzon András (Algyôi 
Sportkör) részt vett a Nemzeti Lo-
vardában megrendezett Fedett-
pályás Díjugrató Bajnokságon, 
ahol 365 ló és 198 lovas indult a 8 
kategóriában meghirdetett bajno-
ki címért. A bajnoksághoz mérten 
nehéz, technikás pályákat építet-
tek a résztvevôknek.

Anabel - 6 éves ló kategória: 
Ebben a versenyszámban közel 60 
ló állt a starthoz, hogy megméret-
tesse magát a bajnokságon. A hét-
vége mindhárom pályáját hibát-
lanul teljesítette a páros. Anabel 
végül a döntô összevetésében a 6. 
helyezést érte el!

Conrad - Felnôtt lovas kategó-
ria: Conradnak (2013 - az Után-
pótlás ló kategória gyôztese) a kor-
osztályos kategóriákat elhagyva 
idén a közel 40 párost számláló 
felnôtt kategóriában kellett helyt-
állnia. Az elôdöntô hibaidôs ver-
senyszámában hibátlan lovaglással 

a 7. helyet szerezték meg, majd 
a középdöntôn szintén hibaidôs 
versenyszámában hibátlan lovag-
lással a 2. helyen végeztek. A döntô 
140 cm-re kiírt alappályáját 6 lovas 
kezdte meg 0 hibaponttal, azon-
ban a pálya nehézségét igazolva 
csupán egy lovasnak sikerült hi-
bátlannak maradnia, így a továb-
bi dobogós helyezésekért 4 lovas-
nak kellett összevetnie, köztük 
Zajzon Andrásnak is Conraddal. 
Egy verôhibával, azonban egy 
gyors lovaglással végül sikerült a 3. 
helyet megszerezniük. Gratulá-
lunk nekik! A fedeles versenyek 
ezzel lezárultak és kezdetét vette 
a szabadpályás idény.

További eredmények:
2014. 10–13. – Országos Minô-

sítô Bábolna
Zajzon András – Conrad A3* 

vrsz. Áprilisi Szezonnyitó Bábolnai 
Nagydíj 5. hely. Zajzon András 
– Anabel 6 éves ló kat. vrsz. 4. hely

2014. 04. 27. - Zsombó
Marincus Nikolett - Dorka 

B/0 vrsz. 3. hely; B1/c vrsz. 3. hely. 
2014. 05. 01–03. - CSI3*-W Celje/
SLO. Zajzon András – Conrad Me-
dium Tour (135cm) 9. hely

2014. 05. 11. - Zsombó MF I. 
Forduló

Nagy Anna - Huszár B/1a vrsz. 
6.hely

2014. 05. 17. – Országos Minô-
sítô Budapest-Tattersall

Zajzon András – Conto 5 éves 
ló kat. vrsz. 8. hely

Még több kép, videó rólunk 
a Facebook oldalunkon: Algyô - 
Lovarda

Egészséghét, idôseknek is
Az Egyesített Szociális Intézmény 
Idôsek klubja is becsatlakozott 
az egészséghét programjaiba. 

Az egészséges táplálkozás jegyé-
ben Berek Ágota elôadást tartott, 
ezután vitaminokban gazdag, vál-
tozatos szendvicseket és salátákat 
kóstolhattak meg a résztvevôk. 

Az idôsek hallásvizsgálaton ve-
hettek részt. 

A programsorozat zárásaként 
gyógytornász speciális gyakorla-
tokat mutatott az idôsebb, nehe-
zebben mozgó korosztály számára, 
amit ezentúl otthon is elvégezhet-
nek. 

*

Júniusi programok: 
2014. 06. 16. kerékpártúra; 2014. 
06. 30. könyvtárlátogatás.

A Dohányzásmentes Világnapról
A dohányzás világszerte a legin-
kább megelôzhetô halálok.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) május 31-ét Dohányzás-
mentes Világnappá nyilvánította, 
hogy ezzel hívja fel a figyelmet 
a dohányzással kapcsolatos egész-
ségügyi kockázatokra, a dohányzás-
mentes életmód elônyeire, valamint 
azokra a hatásos szabályozásokra, 
amelyek hozzájárulnak a dohány-
termékek fogyasztásának csökke-
néséhez.

A WHO szerint a dohányzás 
világszerte a leginkább megelôz-
hetô halálok, ami manapság min-
den 10 emberbôl egy haláláért 
tehetô felelôssé. Magyarországon 
a lakosság majdnem egyharmada 
dohányzik, a tüdôrákban elhuny-
tak aránya európai viszonylatban, 
hazánkban a legmagasabb.

Közel 6 millió embert öl meg 
a világon, amelybôl 600 000 nem 
dohányzó, és a passzív dohányzás 
következtében hal meg. Abban 
az esetben, ha nem cselekszünk, 
ez a járvány évente több mint 
8 millió embert fog megölni 2030-
ig. Ezeknek a megelôzhetô halál-

eseteknek több mint 80%-a fejlôdô 
vagy közepesen fejlett országokban 
következik be.

A dohányzásmentes világnap 
alapvetô célja, hogy a pusztító 
egészségügyi következmények és 
a dohánytermékek negatív szoci-
ális, környezeti és gazdasági hatá-
sainak ismertetésén keresztül, 
valamint a mérgezô dohányfüst 
csökkentésével hozzájáruljon a je-
lenlegi és jövôbeli generáció vé-
delméhez.

Mindenkinek nagyobb figyelmet 
kell fordítania saját és családja 
egészségének megóvására. Érde-
mes letenni a cigarettát, hiszen már 
egy nap elteltével a hirtelen szív-
halál kockázata jelentôsen csökken, 
3 hónap után a tüdô teljesítménye 
30%-kal javul, 9 hónapot követôen 
a krónikus köhögés megszûnik, 
1 év után a szívinfarktus, 5 év után 
pedig a tüdôrák rizikója a felére 
csökken.

Érdemes fontolóra venni, hogy 
ne csak ezen a napon, hanem 
egész évben tudjunk megálljt pa-
rancsolni káros szenvedélyünk-
nek!
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Minôsített zenészek
A Pro Musica Alapfokú Mûvészeti 
Iskola május 16-án rendezte meg 
házi versenyét az iskola kamara 
termében (Szeged, Fô fasor 68.). 
Algyôrôl a következô tanulók sze-
repeltek sikeres eredménnyel 
– szóló hangszer kategóriában Üve-
ges László - Kiemelt Arany Minôsí-
tés, Zakar Zsanett - Kiemelt Arany 

Minôsítés, Németh Réka - Kiemelt 
Arany Minôsítés, Gyurcsik Andrea 
- Kiemelt Arany Minôsítés, Üveges 
Gabriella - Kiemelt Arany Minôsí-
tés, Vágó Natália - Arany Minôsítés, 
Németh Éva - Arany Minôsítés, Vágó 
Angéla - Arany Minôsítés. Felkészí-
tô tanáruk: Kollárik Bernadett. 
dr. Zomboriné Gergely Klára.

Megyei természetismereti vetélkedô  
az algyôi iskolában

„Óh emberek, szeretni kell a Földet”
Juhász Gyula

Iskolánk hagyományaihoz híven, 
ebben a tanévben május 9-én szer-
vezte meg az alsó tagozatos tanulók 
részére a „Csak együtt létezhetünk” 
címmel meghirdetett megyei szin-
tû természetismereti vetélkedôt, 
mely a Madarak és Fák Napjához 
kapcsolódott. Csongrád megye ál-
talános iskolából 17 csapat nevezett. 
Minden csapat elôzetes feladatként 
készült az év fájából, a mezei juhar-
ból és az év madarából, a túzokból. 
A csapatok nevüket kitûzôként hoz-
ták. A komplex természetismereti 
vetélkedôn elméleti és játékos fel-
adatok vártak a gyerekekre. Verse-
nyünkre jól felkészült csapatok ér-
keztek. Az eredmények – I. helyezett 
lett a  Juharkák csapat: Gavallér 
Erika 2.a, Borbás Bálint 3.a és Nagy 
Olga 4.b osztályos tanulónk (Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola, Algyô) 
és a Csivit-csapat: Terhes Balázs 
2.o, Sipos Lili 3.o és Kiss Regina 
4.o (Liszt Ferenc Ének - Zenei Ál-
talános Iskola, Hódmezôvásárhely). 

II. az Ökológusok: Söres Vajk 2.o, 
Barkucz László 3.o és Csatlós Ven-
cel 4.o (Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola, Szentes) és III. a Fe-
kete Baglyok: Kajcié Kitti 2.o, Tóth 
Andor 3.o és Volent Emma Róza 
4.o (Szegedi Fekete István Általános 
Iskola, Szeged). A csapatok mun-
kájának értékelésében segítségünk-
re volt: Fûzné dr. Kószó Mária SZTE 
Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 
fôiskolai docense, Saly Erika a Ma-
gyar Környezeti Nevelési Egyesület 
elnöke, Ábrahám Krisztián a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
környezeti nevelôje és Tóth Gábor a 
CSEMETE Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület munkatársa. 
Vetélkedônket a CSEMETE Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Egye-
sület, a Homokháti Iskolaszövetség, 
a Flóratom Kft. és az Ezerjófû Al-
gyôi Egészségvédô Kör Közhasznú 
Egyesület támogatta. Minden ver-
senyzô csapatunknak szívbôl gra-
tulálunk! Kollégáinknak köszönjük 
a felkészítô munkát. 

Szebeni Lászlóné  
szervezô pedagógus

Felsôs versmondó sikereink
A szegedi Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskolában megrendezett 
tankerületi szavalóversenyen Sze-
keres Laura I. helyezést ért el.

Mórahalmon a Boldogság és 
öröm kifejezése a mûvészetek nyel-
vén címmel megszervezett tan-
kerületi vers-és prózamondó ver-
senyen Szekeres Laura 7. osztályos 
és Tóth Szilvia 5.b osztályos tanu-
lónk vett részt. Mindkét diákunk 
elsô helyezést ért el, arany minô-
sítést szereztek. 

A Szegedi Gregor József Általá-
nos Iskolában március 5-én rendez-
ték meg a Móra Ferenc olvasás-

versenyt, Kertész Tekla 5.b osztályos 
tanulónk kiváló minôsítést kapott.

Az üllési Fontos Sándor Általá-
nos Iskolában meghirdetett terü-
leti szavalóversenyen a Bura Beat-
rix I., Szekeres Laura II. és Kertész 
Tekla III. helyezést ért el. Beatrix 
és Laura a szentesi megyei fordu-
lón képviselte az iskolánkat.

Január 31-ig a meseíró pályá-
zatra több 5. osztályos tanulónk 
küldte be a meséjét, közülük Ker-
tész Tekla és Horváth Bálint mûvét 
kötetben is megjelentetik. 

Ujváriné Lôrincz  
Tünde magyartanár

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 egység-
áron.

*

Elérhetôség
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: hét-
fôtôl péntekig naponta 9–12 óra; 
13–18 óra között; minden hónap 
elsô szombatján 9–12 óra között.

Elsô helyezés a német szövegértési versenyen
Áprilisban német szövegértési ver-
senyen vehettek részt iskolánk felsô 
tagozatos tanulói a hódmezôvásár-
helyi Németh László Gimnázium 
és Általános Iskolában. Az 5–6. osz-
tályos kategóriában II. helyezést ért 
el Gyenge Réka 6.b és a 7–8. osztá-

lyosok között I. helyezett lett Schulcz 
Károly 7. osztályos tanuló. Mindkét 
kategóriában 72 tanuló mérte össze 
szókincsbeli és szövegértési tudását. 
Minden résztvevônek gratulálunk 
s színvonalas szereplésért.

Nagyné Szabó Andrea némettanár 

Családtörténeti kutatásról a Könyvtárban
A családtörténeti kutatásokkal kap-
csolatos klubdélután következô 
idôpontjai a Könyvtárban: 2014. 
06. 18-án, 16 órától. A kötetlen 
beszélgetést, tapasztalatcserét, in-
formációgyûjtést kéthetente szer-
vezik meg a téma iránt érdeklôdô 
kutatók.

Témáik: Melyik kutatási módot 
válasszam? Hogyan kezdjem a ku-
tatást? Hol találom az anyaköny-
veket? Mit tegyek, ha nem tudom 
elolvasni az anyakönyvet? Hogyan 
dolgozzam fel az adatokat? Miért 
csak a XVIII. század elejéig tudunk 
többnyire visszamenni az idôben?

Az érdeklôdôk megismerkedhet-
nek azokkal az adatbázisokkal, ame-
lyekben találhatnak adatokat régi 

algyôi családokról, a település egy-
kori elhelyezkedésérôl, tulajdon-
viszonyairól, birtokrendszerérôl. 
„A családtörténet-kutatás nem áll 
csupán száraz adatok gyûjtésébôl. 
Teljességéhez hozzátartoznak 
az adatokhoz tartozó hajdani eleink 
‚mini-történelmei’, hiszen nemze-
tünk történelme is ezekbôl tevôdik 
össze. Tegyük tehát ‚élôvé’ mind-
azokkal a fellelhetô ‚emberi’ ele-
mekkel, amelyekhez kutatásunk 
során hozzáférünk!” – vallják a szer-
vezôk.

A klubdélutánt tapasztalt család-
fakutatók vezetik. Várnak szere-
tettel mindenkit, különösen a helyi 
családkutatókat!

Könyvtárosok
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Tojásfestô tehetségek  
a Hagyományok Háza táborában

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyôi Tojásmûhely tagjai, a Ha-
gyományok Háza felkérésére, 
a 2013. évi országos pályázat és 
minisztériumi díj nyerteseiként 
a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 
– MKÖ – M-13 pályázat keretében 
2014. április 4–6. között Budapesten 
3 napos tojásdíszítô táborban vehet-
tek részt. A táborlakókat személye-
sen is köszöntötte Beszprémy Katalin, 
a Hagyományok Háza Népi Mód-
szertani Mûhely vezetôje. 

A három napos szakmai tovább-
képzés keretében Bércziné Szendrô 
Csilla, a Népmûvészet Mestere 
a gyimesi és a moldvai csángó ma-
gyarok húsvéti ünnepi szokásairól, 
a tojásdíszítés jellemzôirôl, míg 
Csákányi Zoltán néprajzkutató, mu-
zeológus, népi iparmûvész a so-
mogyi tojások díszítési technikái-
ról tartott diaképes elôadást. 

Az elméleti oktatást szakmai gya-
korlat követett: a táborban a tojás-
díszítés minden technikáját elsajá-
tították a fiatal alkotók, az egyszínû 
piros írott tojás mellett, két- és 
háromszínû, festett és maratott, 
valamint karcolt hímes tojások ké-
szültek. Az egész napos képzést esti 
kirándulás követte: péntek este 
a Budai Várba kirándultak, míg 
szombat este a Budafok-Nagytété-
nyi Mûvelôdési Központban Berecz-
né Lázár Nóra, Szalmáné Simon Éva 
és a Tojásmûhely tagjainak közös 
idôszaki kiállítását tekintették meg 
az alkotók. 

A pályázat koordinátora a Ha-
gyományok Háza részérôl Pölös 
Andrea szakember volt, szakmai 
segítôként közremûködött Berecz-
né Lázár Nóra népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere. 

INFO: www.hagyomanyokhaza.hu

Nekrológ az algyôi olajos szállításról
„Kezdeném egy személyes élménnyel. 
Amikor 1967 januárjában Gellénhá-
záról Algyôre költöztünk, egy jó 
öreg  ZIL-131 „csôrössel”  jöttünk. 
Egész éjszakai utazás után, a csatos 
üvegben lévô „Bambi” megfagyott. Jól 
emlékezem arra a napomra is, ami-
kor az elsô munkahelyemre beléptem. 
1970 július 1., a NKFV Szegedi 
Üzeme, beosztásom utazó rakodó volt. 
Addigra már 4 éve Algyôre költözött 
az olajipar. Felépült az algyôi barakk-
tábor, gomba módra szaporodtak 
az irodaházak, tankállomások. Elké-
szült a máig meglévô algyôi szállítási 
telep is, melyet birtokba vettek a dolgo-
zók. Katonás rendben sorakoztak he-
lyükön a jármûvek (több mint 100), 

tévedés kizárva, mert a rendszám fel 
volt festve a betonra. A szállítás 3 mû-
szakban dolgozott, az  ország minden 
pontjáról érkezett szakemberek tették 
a dolgukat. A legfontosabb munkavé-
delmi eszköz a gumicsizma volt. Leg-
többször a gyevi sárba ragadt, esély sem 
volt elôbányászni.  A 70-es években 
közel húsz berendezés dolgozott a tér-
ségben, „logisztikai” kiszolgálásuk ko-
moly erôfeszítést igényelt. A felszínre 
került kôolaj szállítását – csôvezeték 
hiányában – csak közúton lehetett csak 
eljuttatni  a feldolgozókba. NKFV- 
KV- Kunpetrol- Explant - Petroszolg- 
Drill Trans- Mobilgas- Rotary mind, 
mind ismerôs név. Az olajipar  kiszol-
gálói voltak az elmúlt 50 évben.  Ezen 

kívül még mi a közös bennük? Azon 
jármûvek tucatjai, amelyek ezeknél 
a cégeknél megfordultak. Teher, tar-
tányos  és személyszállító jármûvek, 
melyek tették a dolgukat éveken át, más 
tulajdonossal, de végig egy telephelyen 
állomásozva. Cégek jöttek mentek, csak 
a szállítás, a szakember, a jármû ma-
radt. Ezekrôl az évekrôl, az elmúlt év-
tizedekrôl az olajipar élô legendái sokat 
mesélhetnének. Tajti Miklós, Macsek 
István, Petróczi István, Végh Ferenc, 
és még sokan mások, akik életüket tet-
ték fel erre a pályára. (Elnézést kérek 
mindazoktól akiket méltatlanul kihagy-
tam a felsorolásból)  

2013 év elején lehetett elôször arról 
hallani, hogy a Rotary Fúrási Zrt. Lo-

gisztikai részlegét megszüntetik. Meg-
döbbenve tapasztaltuk, hogy egy nagy 
múltú, sikeres, és nyereséges vállalat 
leépíti az egyik alappillérét. Az olajipar 
szállítási tevékenységét kiszervezik. A cé-
günknél emiatt több mint száz dolgozónak 
fognak felmondani, gépkocsivezetôknek, 
szakembereknek, akik többségükben ezen 
a területen töltötték le életüket.

Algyôn, és vonzáskörzetében 1966 
óta van szállítás az olajiparban.

Most már elmondhatjuk, hogy csak 
volt. Az elmúlt hetekben felmondtak 
a dolgozóknak, május 10-én kiürült 
az algyôi logisztikai telep. Következik 
Kiskunmajsa, Nagykanizsa.

Leírható: Algyô Szállítás, élt 48 évet”.
Lejegyezte: Bajusz János

Osztálytalálkozó
„Az Algyői Általános Iskola 1959-ben végzett tanulói 55. éves osztálytalálkozóját szervez-
zük. Kérem a fiú- és a lányosztály tanulóit, hogy jelezzék részvételi szándékukat! 

Remélem, Te is szeretnéd, hogy még egyszer találkozzunk!”
dr. Halász József (Potyi)

6723 Szeged, Szilléri sgt. 49/A.
e-mail: tatika1945@gmail.com • tatika1945@gmail.com 

mobiltelefon: 30/6163894

Újabb száz megváltozott munkaképességû ember 
kap munkát Csongrád megyében

A „Megváltozott munkaképességû 
emberek rehabilitációjának és fog-
lalkoztatásának segítése” címû 11,7 
milliárd forint összköltségvetésû 
kiemelt projektet az Új Széchenyi 
Terv keretében indította a kor-
mány. A Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal által gondozott 
programban, Csongrád megyében, 
a legfrissebb adatok szerint már 
490 ember vesz részt. Közülük 283-
an részesülnek bértámogatásban, 
további 107 személy pedig a kép-
zéséhez kapott támogatást. A Kor-
mányhivatal is élni fog ezzel a le-
hetôséggel: július 1-jétôl száz fô 
munkaerôigényt jelentett be a re-
habilitációs hivatalnál.

Postázó, ügyiratkezelô, gondnok, 
takarító, illetve egyéb adminisztrá-
ciós munkatárs, munkakör betölté-
sére száz, megváltozott munkaké-
pességû személy foglalkoztatásáról 
döntött a Kormányhivatal vezetése. 
Ezt jelentette be dr. Polner Eörs fô-
igazgató azon a konferencián, ame-
lyet TÁMOP 1.1.1 program eddigi 

tapasztalatainak összegzésérôl szer-
vezett Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal. 

A tavaly indult program legfon-
tosabb eleme az elhelyezkedést elô-
segítô 100 %-os bérköltség támo-
gatás, de ugyanilyen jelentôs 
segítséget jelentenek a kompeten-
cia - és az egyénre szabott szakmai 
képzések, az utazási költségek térí-
tése. Csongrád megyében eddig 6 
képzô intézmény és 167 munkálta-
tó regisztrált a projekt rendszerébe, 
ahol a munkáltatók összesen 607 
személy munkaerô igényt jeleztek.

A Csongrád megyei irodák, ahol 
a megváltozott munkaképessé-
gûek illetve a munkáltatók a prog-
ramról érdeklôdhetnek – Szege-
den: Oroszlán utca 6., telefonszám: 
06-20/821-67-74; Hódmezôvásár-
helyen: Andrássy utca 33., telefon-
szám: 06-20/821-66-92.

Megyei koordinátor: dr. Kés-
márki-Szabó Olga, telefonszám: 06-
20/821-67-74, e-mail cím: kesmar-
kiszaboo@tamop111.nrszh.hu
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Üléseztek a képviselôk
Középpontban a katasztrófavédelmi veszélyek és elhárításuk

Folytatás a 3. oldalról!

E helyeken a szakemberek 15–25 
órás modulokban irányítják a kö-
zösségi szolgálatot. E munkába 
bevonják az Önkéntes Tûzoltó 
Egyesületeket is.

A lakosság tájékoztatásának 
passzív formája, hogy ezer embert 
informáltak a lakóközösségek biz-
tonságáról, a katasztrófavédelmi 
közösségi szolgálatról. Ifjúsági ver-
senyek, nyílt napok népszerûsítik 
az igazgatóságon belül és az ön-
kéntesen végzett munkát. Az ifjú-
ság felkészítésérôl 6 oktatási intéz-
ménnyel külön megállapodással 
is rendelkezik a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
A Magyar Vöröskereszttel közösen 
végzik a baleseti szimulációs gya-
korlatokat.

Ellenôrzés és felügyelet
Jogszabályok írják le a katasztrófa-
védelmi igazgatóságok felügyeleti 
és vezetôi ellenôrzéseinek rendjét. 
Az egyik típusú felülvizsgálat a gya-
korlatokra vonatkozik, az utóbbi 
módszerrel a katasztrófavédelem-
ben dolgozók mindennapjait ellen-
ôrzik.

Például a Tûzoltósági Fôfel-
ügyelô 2013. február 18-án tartott 
vezetési törzsgyakorlatot. De köz-
remûködtek PB palackrobbantási 
törzsvezetési gyakorlaton és a jú-
niusi „erdôk tûzoltása” vezetési 
törzsgyakorlaton is.

A grafikonok jól mutatják, hogy 
például a szegedi HTP eseteinek 
(994) zöme (510) mûszaki mentés, 
de magas (484) a tûzesetek, és 
a téves jelzések (79) száma is. 
A tûzesetek közül szabad területen 
keletkezett a legtöbb (135) kár, 
míg az otthoni létesítményben ke-
letkezett problémák száma (107) 
is nagy. A múlt év mûszaki men-
téseinek zöme (144) fakidôlés, de 
nagy (79) a közúti baleset miatti 
beavatkozások és a gázszivárgás 
(15) miatti akciók száma is.

Algyôn a mentô-tûzvédelmi 
szakterület adatai szerint 2012-ben 
11 és 2013-ban 14 esetben kellett 
segíteni. Itt a felsô küszöbértéket 
meghaladó üzemnek minôsül 
az úgynevezett Szôreg 1 Straté-

giai Gáztározó, a MOL Nyrt. E-10 
tartályparkja, Gáz üzeme, Vas-
úti-közúti Töltô és Gáztermék 
Tisztítója, Vasút üzeme. Ezeket 
a múlt évben is ellenôrizték. Alsó 
küszöbértéket meghaladó üzem 
a nagyközség területén a MOL 
Nyrt. metanol tárolója, valamint 
Fôgyûjtôje, illetve küszöbérték 
alatti üzem: a Szegedi vízmû Zrt. 
Algyôi Vízmû telepe. Algyô terü-
letén a múlt évben többször is vé-
geztek például a veszélyes üzemek 
belsô védelmi tervével kapcsolatos 
gyakorlatot, ellenôrzést a kataszt-
rófavédelmi szakemberek. A tele-
pülési polgári védelmi szervezet-
ben Algyôn 150 személy vesz részt, 
12 személybôl áll az infokommu-
nikációs egység, a lakosság védel-
mi egységet 30, az egészségügyi 
egységet 35 személy alkotja. Al-
gyônek I. számú a polgárvédelmi 
és a katasztrófavédelmi besoro-
lása. E körbe a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(Csongrád MKI) szegedi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség (Szege-
di KvK) hatókörébe tartozó 44 
település közül csak 2 (a terület 
5%-a) tartozik.

Az idei tervek között felsorolta 
a Csongrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság beszámolója 
– többek között – az üzemanyaggal 
való takarékoskodást, az ellenôr-
zések színvonalának növelését, 
a belsô információáramlás gyorsí-
tását. Fontos, hogy a rendkívüli 
idôjárás okozta károk kezelésére 
azzal is felkészüljenek, hogy 
az adatbázisokat folyamatosan fris-
sítik és aktualizálják. 

Renoválni kell az épületeket
Módosította a köztisztaságról szóló 
helyi rendeletet az algyôi önkor-
mányzati képviselô-testület. Ennek 
háttere a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Törvényességi Felügye-
leti Fôosztályának a felhívása. Ez arra 
irányította az algyôiek figyelmét, 
hogy a Hulladék törvény elôírásának 
megfelelôn dolgozzák át helyi ön-
kormányzati rendeletüket. Ezért 
egészítették ki a jogszabályt az aláb-
bi mondattal: „A folyékony hulladék 
elhelyezésének megrendelését min-
denki saját felelôsségére végzi.”

Intézményi épületeinek állapo-
tát évente áttekinti és a szükséges 
felújításokat elvégezteti az algyôi 
önkormányzat saját cégével, 
a Gyeviép Nkft.-vel. Erre a célra 
általában 10 millió forintot különít 
el költségvetésében az önkormány-
zat. Az idei igények alapján azon-
ban a renoválás 31 millió 237 ezer 
forintba kerülne. Szükségesnek 
mutatkozik a polgármesteri hiva-
talban például a tanácsterem fûté-
si rendszerének a bôvítése, a vizes-
blokkokban a szennyvízelvezetô 
rendszer karbantartása, a tervtár 
kialakítása. Az össze ottani munka 
nagyjából 600 ezer forintba kerül-
ne. Az Egészségház utca 42 számú 
ház lakásaiban is igény mutatkozik 
például az elektromos hálózat fel-
újítására, nyílászáró cseréjére 
– közel 4 millió forint értékben. 
A könyvtárban javítani kell a falat, 
felül kell vizsgálni az elektromos 
hálózatot, továbbá vásárolni kell 
két polcot – mindez körülbelül 270 
ezer forintra rúg. A Faluházban 
a színházteremre ráférne a festés, 
a kazánra a felújítás, a szabadtéri 
színpad fölötti tetôre a szigetelés 
– összesen nagyjából 920 ezer fo-
rintért. De apróbb javítások pénz 
emésztenek a Családsegítô Szolgá-
lat, a Védônôi Szolgálat háza táján 
is. A Bóbita bölcsôdére a tisztasági 
festéstôl kezdve a kapulécek javí-
tásán át az udvar füvesítéséig 573 
ezer forintot kellene költeni. Ha-
sonló nagyságú összegbe kerül 
az ESZI Piac téri épületének a fes-
tése és padjainak javítása. És akkor 
még nem beszéltünk az iskolaépü-
let igényeirôl: a kerti tó és az ud-
vari bútorok karbantartásáról, 
a könyvtár elôtti árnyékolóról, 
a tisztasági festésrôl és egyebekrôl 
– több mint 5,5 millió forint érték-
ben, illetve az Alkotóház udvari 
épületének az átalakításáról és 
a fûtésrendszer javításáról közel 2 
millió forintért. Kiemelkedô feladat 
a Szivárvány óvoda régi épülete 
tetejének a felújítása közel 10 mil-
lió forintért, miközben ott az elekt-
romos hálózat cseréje és a mobil 
épület karbantartása is elengedhe-
tetlen. Az ovi egyéb renoválandó 
pontjaival együtt az újjászületés 
közel 17 millió forintba is kerülhet. 

Ezt az utóbbi többletköltséget sze-
repeltetni kell az önkormányzati 
költségvetési rendeletben is. 

Az ipari park értékei
Az Algyô Park Kft. múlt évérôl 
szóló beszámolót is megvitatták 
az algyôi önkormányzati képvise-
lôk. Ebben a 353 millió forint törzs-
tôkével rendelkezô cégben Algyô 
Nagyközség Önkormányzat 10 
százalékos tulajdoni hányaddal 
rendelkezik. Megállapították, 
hogy tavaly márciusra befejezôdött 
egy új raktárcsarnok beruházás. 
Ennek hátterében ott a társaság 
nyertes DAOP pályázata, amellyel 
193 millió 720 ezer forint vissza 
nem térítendô uniós támogatással 
387 millió 439 ezer forint értékû 
beruházást valósított meg. Tavaly 
elkezdték, idén befejezôdik a föld-
szintes ipari csarnok és az ehhez 
kapcsolódó szociális helyiségek és 
iroda építése is. 

Folytatódott a terület benépe-
sülése: például az APK építési tel-
ket adott el. Ugyanakkor az ingat-
lanok értékébôl a telek értéke 428 
millió 216 ezer forint volt és ma-
radt, mert nem amortizálódik.

Tavaly helyezték üzembe a be-
ruházások közül például a felújí-
tott búvárszivattyút, a fûkaszát, 
a klímaberendezést, kialakítottak 
egy mosodát, konyhabútort vásá-
roltak, bôvítettek egy csarnokot, 
korszerûsítették a fûtés egy részét, 
kamerás figyelô rendszert bôvítet-
tek. Kutatásfejlesztésre 4 millió 
800 ezer forintot költöttek. A tár-
saság adófizetési kötelezettsége 
2013-ban 2 millió 437 ezer forint 
volt, a mérleg szerinti eredménye: 
83 millió 276 ezer forint.

A sírkert útjai
Az algyôi temetô környezete is 
egyre jobban illik egy sírkert mél-
tóságához. Az önkormányzat az el-
múlt években felújította a Téglás 
utcáról nyíló bekötôutat, ami 
méltó és esztétikus „elôtere” lett 
a sírkertnek. Ám a temetôbe ér-
kezô környékbeliek és a Szegedrôl 
busszal érkezôk a Korsó utcából 
nyíló földes utat is használják. 

Folytatás a 10. oldalon!
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Üléseztek a képviselôk
Középpontban az ESZI, a bölcsi és az ovi mûködése

Folytatás a 9. oldalról!

Oda járdaburkolatot már többször 
is kértek a környékbeliek. Új fej-
lemény, hogy a fôbejárat melletti, 
rossz megjelenésû sírköves telep-
helyet is a hátsó bejárathoz tele-
píti a cégvezetô, Kovács Mihály, ha 
ott szilárd burkolatú az út. Az új 
út építése várhatóan 2 millió fo-
rintba kerülne. Az elképzelést tá-
mogatták a települési képviselôk.

Magas színvonalú szolgáltatás-
ként minôsítették az ellenôrök 
az algyôi Egyesített Szociális In-
tézmény (ESZI) részlegeinek – vé-
dônôi és családsegítô szolgálat, 
alapellátás (étkeztetés, segítség-
nyújtás, nappali ellátás), gyermek-
jóléti szolgálat – mûködését. 

Az egészség megôrzéséért
Az Egészséghetek szervezésével 
az algyôiek igényeire reagálnak, 
mikor különbözô ingyenes szûrô-
vizsgálatokat tesznek helyben el-
érhetôvé. Az önkormányzat által 
jelentôs mértékben támogatott 
program az egészségmegôrzést és 
a megelôzést szolgálja. Helye idén 
az ESZI Idôsek Napközi Otthoná-
nak épülete volt.

Külön elôterjesztésben tájéko-
zódtak az idei Tavaszi egészség-
hetek rendezvényérôl, A sikerhez 
az is hozzájárult, hogy a szûrôvizs-
gálatok mellett szinte minden al-
gyôi intézmény saját programsorral 
irányította a figyelmet az egészség-
megôrzés fontosságára. Idén 622 
algyôi vett részt „itthon” 8 féle 
szûrôvizsgálaton. A legtöbben (165) 
az 5 napon át igénybe vehetô hasi 
ultrahangos vizsgálaton estek át, 
míg a legkevesebben (9 személy) 
a 2 alkalommal nyújtott szájüregi 
daganatvizsgálaton vettek részt. 
Az algyôi szûrôvizsgálatok népsze-
rûsége jelzi az itt élôk szemlélet-
változását.

„Sikeres öregedés” – e cél ér-
dekében dolgoznak a szépkorúak-
kal foglalkozó ESZI-dolgozók. 
Munkájukkal segítik a gondozot-
takat a fizikai és szellemi képessé-
geik és aktivitásuk lehetô leghosz-
szabb ideig való fenntartásában.

A szolgáltatások közül az étkez-
tetés körülbelül 100, az idôsek 

klubjának nappali ellátást 17–22 
szépkorú veszi igénybe. A klub hét-
fôn, kedden és csütörtökön 8–16, 
szerdán 8–18, pénteken 8–14 óra 
között tart nyitva. A programok 
választéka a kerékpártúrától kezd-
ve a kiránduláson át a színházi 
elôadásig és rendszeres könyvtár-
látogatásig terjed.

A saját otthonukban élô idôs em-
berek közül 31 algyôi igényli a házi 
segítségnyújtást. E szolgáltatási 
körbôl a legtöbben a bevásárlást, 
a gyógyszeríratást és kiváltást, a vér-
nyomás és vércukorszint mérést, 
a fürdetést, a takarítást, a mosást, 
a vasalást, a csekkek feladását, 
az ágyazást és ágynemûcserét, 
a gyógyszeradagolást kérik. De 
eseti jelleggel az injekciózást, a pe-
lenkázást és a sebek ellátását is el-
végzi az 5 házi-gondozó. 

A családokat segítô szolgáltatást 
nyújtó egyetlen szakember célja 
– többek között – a rokoni közös-
ségeken belül a konfliktusviszonyok 
és a mentális problémák rendezé-
sének segítése, az együttmûködésen 
alapuló kapcsolattartás.

29 gyermeket és 22 családot 
gondozott; 5 gyermeket és 3 csa-
ládot védelembe vett, 10 gyereket 
és 4 családot átmeneti nevelésben 
részesített a múlt évben az algyôi 
gyermekjóléti szolgálat. Anyagi 
és gyermeknevelési probléma, csa-
ládi konfliktus és életviteli gondok 
megoldásban ugyanúgy segítséget 
nyújtott az itteni szakember, mint 
a családon belüli bántalmazást 
vagy épp szenvedélybetegséget 
tapasztalva. A jelzôrendszerbe be-
vont intézmények képviselôi 10 
alkalommal tartottak esetmegbe-
szélést. Ugyanakkor a szabadidô 
hasznos eltöltésére is példát szol-
gáltattak a gyerekeknek kézmûves 
foglalkozásokat szervezve, a ka-
maszoknak önismereti tréninget 
tartva. Tavaly szeptember óta heti 
2 órában pszichológus is támoga-
tást nyújt az arra rászorulóknak.

Csecsemôktôl az ovisokig
Várólista alakul ki évek óta, any-
nyira népszerû a Bóbita bölcsôde, 
ahova a 26 helyre tavaly 36 kis-
gyermek felvételét kérik a szülôk. 
Az elhelyezési gondok enyhítését 

szolgálja az újonnan kialakított 3. 
csoportszoba. Idén e 36 helyre 39 
kisgyermeket jelöltek. A 3 csoport-
ban 10–36 hónapos gyermekekrôl 
gondoskodik a 7 kisgyermekne-
velô. Sokféle program – például 
játszóház jelzi a bölcsi nyitottságát. 
Ezzel is ki kívánja fejezni a kisded-
óvó: célja a családok segítése. 
A szociális háttérre utal, hogy in-
gyenes étkezésben 13 kisgyermek 
részeül, míg 5 kicsi „félpénzért” 
kapja a bölcsis szolgáltatást.

Csecsemôket és 7 éves kisgyer-
meket is ellát a 2 algyôi védônô. 
A nagyközségben és a tanyavilágban 
tavaly 41 baba született, a 2 körzet-
ben 54 várandós nôt gondoztak. E 
körnek nyújt támogatást a kéthe-
tente összehívott Baba-mama Klub, 
iletve szemléletformáló az évente 
éltre hívott Anyatejes világnapi 
program.. Ugyanakkor a most zá-
ruló nevelési évben 170 ovis és 352 
kisdiák is a hatókörükbe tartozott. 
A védônôi szolgálat a csecsemô-
kori tanácsadás mellett az oviban 
tisztasági vizsgálatot és pedikulózis 
szûrést végzett. Az algyôi szkembe-
rek munkája is hozzájárult ahhoz, 
a Magyar Örökségdíjjal tüntette 
ki a Magyar Örökség és Európa 
Egyesület a hungarikumnak szá-
mító Magyar védônôi Szolgálatot.

Idén is 8 csoport indul az algyôi 
Szivárvány óvodában. Egy-egy kis 
közösségben 20–25 gyerek csepe-
redik. Itt a maximális létszám 196 
kicsi lehet – a tavalyi 162-vel szem-
ben az induló nevelési évben 171 
ovis okosodik és ügyesedik majd 
a Szivárványban. Csoportonként 
2 óvónô és 1 technikai alkalmazott 
foglalkozik a kicsikkel. A létszám 
és a sajátos nevelési igényû gyere-
kek számának növekedése miatt 
3 pedagógiai asszisztens foglalkoz-
tatását is indokoltnak látja és ja-
vasolja az intézményvezetô.

Pénzügyek
Az Algyô-Tiszasziget Közös Ön-
kormányzati Hivatal létrehozásá-
nak 2013. február 25-i kezdeménye-
zése óta eltelt idôszakot mérlegre 
téve értékelték a több mint 1 éves 
együttmûködés tapasztalatait. A sza-
bályokat a képviselôk emlékezetébe 
idézô elôterjesztés azt is rögzíti: 

problémát jelent 2014. január 
1-jétôl, hogy – a jogszabályok válto-
zása miatt – a közös hivatal mûkö-
désének támogatására a székhely 
önkormányzat jogosult. Ám Algyô 
magas adóerô-képessége miatt nem 
kapta meg a közös hivatal mûkö-
désére a támogatást. Az eddigi havi 
1 millió forintnyi költség fizetési 
kötelezettségét elismeri Tiszasziget 
Község Önkormányzatának Kép-
viselô-testülete és áprilisi határoza-
ta szerint egy összegben kifizeti 
szeptember 15-ig, majd havonta 
utalja. Ennek értelmében módosí-
totta a 2 település önkormányzata 
a megállapodásukat.

Az algyôi költségvetési rendelet 
tavaly 4 millió forint úgynevezett 
polgármesteri pénzalapot tartal-
mazott. Ennek 61 százalékát hasz-
nálta föl Algyô polgármestere, 
amelyrôl minden esetben olyan 
határozat készült, amely tartalmaz-
ta a támogatásra átadott összeg el-
számolásának határidejét és módját. 
Többek között különbözô sportolók 
különbözô versenyeken való rész-
vételének a díjához, több helyi szer-
vezet tagjainak utazási költségeihez, 
a Szent Anna Plébánia hittan és 
az Ezerjó Egyesület egészségvédô 
táborához, hagyományôrzô katonai 
felszerelések és ruhák vásárlásához, 
szépkorúak köszöntéséhez járult 
hozzá az önkormányzat vezetôje, 
a polgármester.

Településrendezés és Madárkert
Idén januárban döntött úgy az al-
gyôi képviselô-testület, hogy rész-
legesen módosítja a nagyközség 
településrendezési eszközeit. 
A tervanyag államigazgatási véle-
ményezése idén februárban egysze-
rûsített eljárással elkezdôdött. Mó-
dosult a településszerkezeti terv: 
a Bartók Béla utcától nyugatra lévô 
kertvárosi övezetbôl kisvárosi lakó-
terület lett. A Helyi Építési Szabály-
zatot is módosítanák 10 ponton. 
A beérkezett észrevételeket kezelték. 
A képviselô-testület megállapította: 
mindez megfelelt a partnerségi és 
államigazgatási véleményeknek és 
összhangban áll az önkormányzati 
fejlesztési szándékokkal.

Folytatás a 12. oldalon



112 0 1 4 .  j ú n i u s  •  H í r m o n d ó Ö n k o r m á n y z a t

Rendkívüli önkormányzati képviselô-testületi ülést tartottak
Lázár János honatya az uniós és vidékfejlesztésrôl

Országos, regionális és helyi ügyekrôl is beszélt Lázár János honatya 
Algyôn. Az országgyûlési képviselô az önkormányzati testület rendkívü-
li ülésén vett részt. A nyilvános programot több algyôi polgár is meg-
tisztelte jelenlétével.

Lázár János országgyûlési képviselô 
2014. május 23-án utcafórumot tar-
tott Hódmezôvásárhelyen, majd 
több, a választókörzetébe tartozó 
kisebb településen – így például 
Algyôn is – találkozott a helyi ön-
kormányzati képviselôkkel, és 
a közügyek iránt érdeklôdô hely-
béliekkel. Az algyôi önkormányza-
ti képviselô-testület rendkívüli ülé-
sét a Faluház emeleti termében 
tartották. A vendéget Herczeg József 
polgármester köszöntötte, aki 
a honatya érkezéséig ismertette pél-
dául a tavaszi egészséghét adatait, 
a Borbála fürdôt termálvízzel ellátó 
kút állapotát és a helyi nagyberu-
házások alakulását. „Megválasztása 
után nemigen jelenik meg a kistelepü-
lésen az országgyûlési képviselô” – osz-
totta meg tapasztalatát köszöntôjé-
ben a polgármester. „Elôdeim talán 
azt hallották: itt kolbászból van a kerítés” 
– válaszolta mosolyogva Lázár 
János, aki megköszönte az algyôi 
voksokban megnyilvánuló támoga-
tást és kritikát is. 

„Tanulni jöttem Algyôre” – fogal-
mazott mosolyogva Lázár képvi-
selô. „Meg szeretném tudni, miért 
megy jól” a két nagyváros között, 
az ország dél-keleti határvidékén 
fejlôdô Algyônek. Itt javult az élet-
minôség. Márpedig egy település 
sorsát és jövôjét az határozza meg, 
hogy milyen életminôséget képes bizto-
sítani a lakóinak. E szempontból 
a helyi adottságokból kell kiindul-
ni, a helyi elvárásoknak kell meg-
felelni.

Fölajánlotta segítségét Lázár 
János Algyônek is. Bár a Ti-
sza-parti nagyközség nem tartozik 
a hátrányos helyzetûek közé, de 
kötelességének érzi támogatni 
azoknak a terveknek a megvaló-
sulását, amelyet az algyôiek és 
a választókörzetébe tartozó ösz-
szesen 19 település lakói dédel-
getnek. Kérte az algyôi képvise-
lôktôl is, hogy adják át neki 
a fejlesztési tervek itteni listáját! 

Munkamódszernek ajánlotta, 
hogy negyedévente megjelenik 
a településen – például önkor-
mányzati képviselô-testületi ülé-

sen, illetve lakossági fórumon. 
Kötelességének érzi a választó-
polgárok közvetlen tájékoztatását 
és véleményének a megismerését. 
Eddigi politikai pályafutása 12 
évének tapasztalataként rögzítet-
te:„hasznát vettem a nép tanácsai-
nak”. Példaként említette a köz-
foglalkoztatást és szociális ellátást, 
mint két olyan témát, amelyrôl 
mindenkinek van véleménye. De 
fogadóórákat is tart majd, hogy 
az egyes választópolgár személyes 
ügyét, ha kell, négyszemközt is 
elmondhassa képviselôjének.

„Június 15-ig megnevezik az új 
Orbán-kormány összes államtitkárát” 
– jelentette be Lázár János. A Mi-
niszterelnökség vezetôjeként is 
informált: a következô években 
rendelkezésre áll a 7200 milliárd 
forint uniós fejlesztési forrás, 
amelynek 60 százaléka a kis- és 
közepes vállalkozásokat hivatott 
segíteni, 40 százaléka az infrastruk-
túrát javítja. Az 1000 milliárd forint 
vidékfejlesztésre költhetô pénz 
pedig az agráriumot erôsít. A pá-
lyázatokat idén ôsszel kiírják, 
az uniós ciklus elsô 4–5 évében 
kiosztják a fejlesztési forrásokat, 
a kis- és középvállalkozási szektort 
az önkormányzatokon keresztül 
támogatják, cél az infrastruktúra-
fejlesztés és munkahelyteremtés. 
A vidék boldogulását segítô poli-
tika folytatásához kért támogatást 
az algyôiektôl is Lázár János, aki 
hangsúlyozta: „jó képviselôje akarok 

lenni ennek a nagyon vegyes fejlettsé-
gi szintû településeket összefogó válasz-
tókerületnek”. 

Vázolta Algyô adottságit Her-
czeg polgármester, aki mindenben 
partnerséget ajánlott. Kiemelte 
az ipari park jó adottságait, a be-
települni kívánó és munkahely-
teremtô vállalkozásoknak nyújtott 
önkormányzati támogatást.

„Algyô nagyon jó adottságú település, 
amely ki tudja majd használni a Szeged 
és Hódmezôvásárhely között közlekedô 
TramTrain elônyeit” – mondta Lázár 
János. A kormányzati politika alap-
jaként említette: az erôsebbnek 
támogatnia kell a gyengébbet, a te-
hetôsebbnek a szegényebbet, de 
az igazságosság jegyében vizsgálni 
kell azt is, érdemes-e a támogatás-
ra a rászoruló. „A helyi képviselô-
testület vétót emelhet a szociális ellá-
tásban” – hangsúlyozta Lázár 
képviselô. Példaként kifejtette 
a közmunka bevezetésének elô-
nyeit. Elmondta: 2015. január 
1-jétôl szociális segély helyett 
közmunkát kínálnak. 

A Délvidék, az ország dél-ke-
leti régiójának fejlesztését a jövô 
központi feladatának tartja Lázár 
János. A kormány eddig ide irá-
nyuló figyelmét igazolja a szuper-
lézerként nevezett ELI idetelepí-
tése, az M43-as autópálya építése. 
A 47-es fôút felújításának fontos-
ságát kiemelte. Szerinte még nem 
dôlt el a vezetô szerepért az euro-
régión belül Szeged és Temesvár 
közötti verseny. Ennek oka egy-
részt Romániai schengeni csatla-
kozásának és Szerbia uniós tagsá-
gának késlekedése. „Mindent meg 
kell annak érdekében tenni, hogy a tér-
ség gazdasági és oktatási központja 
Szeged és vidéke legyen”. Így pél-
dául a fogyasztóképes kereslet ide 
integrálásával. „A logisztikailag 
felértékelôdött délvidéki térség-
ben minden pozitív kezdeménye-
zést támogat a kormány” – hang-
súlyozta.

Személyes missziójának tekinti 
Lázár János, hogy a fôvárosi és 
dunántúli hangsúlyú ország-veze-
tésben szerepet vállalva sem köl-
tözik Budapestre. „Nem kívánom 

elhagyni a térséget, hanem innen sze-
retnék eredményt elérni” – mondta. 
A munkahely lehetôségek növelé-
sével, a közszolgáltatások és az élet-
minôség javításával erôsíthetô 
a térség vonzóképessége.

A kisvállalkozások nehézségeit 
ecsetelte Hegedûs Mihály, az egyik 
cégvezetô hozzászóló. Balázs Zsolt ön-
kormányzati képviselô pedig arra 
hívta föl a figyelmet, hogy az adóerô-
képességbeli helyzete Algyôt és mik-
rovállalkozásait jelenleg kizárják 
a pályázatokból. A 47-es út felújítása 
mellett a kerékpárút megépítését is 
sürgetônek nevezte. Gonda János ön-
kormányzati képviselô a versenyké-
pesség erôsödésének fontosságáról 
szólt. Az algyôi polgármester az idôs 
lakosság ellátásának nehézségeit ve-
tette föl.

Válaszában Lázár János hang-
súlyozta: „Elvi kérdés, hogy a gyermek-
rôl és az idôs szülôkrôl való gondoskodás 
alapvetôen a család, a hozzátartozók 
feladata. Az ellátás megszervezésében 
segíthet az állam, de a költségeket a hoz-
zátartozónak kell fizetnie.” Szerinte 
a házi segítségnyújtásnak erôsebb-
nek kell lennie, mint az idôsek ott-
honai hálózatának. Ezt kiegészítik 
az idôs embereknek szolgáltatáso-
kat nyújtó lakóparkok, amelyek 
valójában vállalkozások. Ígérte: 
egyszerûsíteni fogják, „vállalkozó-
baráttá” teszik a pályázati rendszert, 
megkönnyítik az uniós forrásokhoz 
való hozzájutást. Ennek fontossá-
gára a kíséretében lévô helyettes 
államtitkár figyelmét is fölhívta. 
A rezsicsökkentés kiterjesztésével 
is erôsítik a vállalkozói szektort. 
Növelni szeretnék a megbízható és 
jól képzett munkaerô számát a kép-
zés átalakításával. A globális piac 
a tehetséges, rátermett és képzett 
munkaerôt elszippantja, mert jobb 
fizetést és életkörülményeket kínál 
a külföld. „Önmagában nem baj, ha 
a fiatal külföldre megy tapasztalatot 
gyûjteni és anyagilag megerôsödni. Így 
volt ez a céhek idején is. De fontos, hogy 
az így felvértezett fiatal néhány év után 
hazatérjen. Ehhez Magyarországon kell 
versenyképes életkörülményeket terem-
teni.”

Ú. I.
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Algyôi jellegzetességeket vár a Tájház
Célunk az, hogy a megújult tájház 
hûen közvetítse a látogatók felé 
az algyôi hagyományokat; mind 
az olajbányászat elôtti idôszakot, 
mind az azt követô idôszakot. Na-
gyon fontosnak érezzük, hogy a ki-
állításban olyan elemek legyenek, 
melyek a gyerekek számára is él-
vezhetôvé teszik a látottakat (játé-
kok, filmek, fényképek). Bemutat-
juk a Tisza jelentôségét Algyô 
életében, továbbá tervezzük 
az 1940–50-es éveket, illetve 
az 1970-es éveket bemutató ente-

riôrök (szoba, konyha) elkészítését. 
Ebben kérjük az Önök segítségét, 
hiszen csak az Önök közremûkö-
désével tudunk hiteles képet nyúj-
tani az ideérkezôknek. Ha ôriz régi 
fényképet, levelet vagy más iratot, 
azokat szeretnénk lemásolni, így 
ôrizzük meg azokat a közösség és 
a következô generációk számára.

Elérhetôségem: vasserika@gmail.
com; Deme Ágnes elérhetôsége: agi.
deme@gmail.com, 06 70-77-50-126. 
A segítségüket elôre is köszönjük.

Dr. Vass Erika

Üléseztek a képviselôk
Középpontban az ESZI, a bölcsi és az ovi mûködése

Folytatás a 10. oldalról!

Madárkert ötletét és tervét hozta 
Algyôre egy vállalkozó. A turista-
csalogató látványosság Algyôre 
telepítésének és mûködtetésének 
feltételrendszerét a polgármester 
és az alpolgármester együtt vizs-
gálta meg a képviselô-testület fel-
kérésére. A Madárkert tervezését 
és megvalósítását az önkormányzat 
vállalná. A létesítményt a vállalko-
zó bérli majd évi bruttó 2,5 millió 
forintért. Az ott dolgozó algyôiek-
kel egyetemben erôfeszítései ered-
ményeként 100–120 madárfaj, 

400–500 egyed lesz látható a Sza-
badidôközponthoz közeli kertben. 
Ott nemcsak pihenô tó, madár-
házak, kifutók, röpdék lesznek, 
hanem diorámaként a preparátu-
mokat élôhelyi környezetben mu-
tatják be – az alföldi madárvilág 
reprezentálására koncentrálva. 
A közel 40 millió forintba kerülô 
beruházás eredményeként – töb-
bek között – papagáj- és egzóta-há-
zak, páva és egzotikus fácánház, 
vadmadár röpde és állatsimogató, 
oktató-bemutatóterem is lenne. 
A képviselôk hozzájárultak a ta-
nulmányterv elkészítéséhez.

Az algyôi önkormányzati kép-
viselô-testület májusi ülésén a Gye-
vitur Kft. közbeszerzési tervének 
megvitatásán túl négy elôterjesz-
tésben is foglalkozott az algyôi 
Borbála fürdôvel.

Az algyôi önkormányzati kép-
viselô-testület májusi ülésén a Gye-
vitur Kft. közbeszerzési tervének 
megvitatásán túl négy elôterjesz-
tésben is foglalkozott az algyôi 
Borbála fürdôvel.

A Szabadidôközpont területén 
épülô szálloda bútorzatának az áru-
beszerzése, továbbá Borbála für-
dôhöz tartozó B-68-as termálkút 

fúrása és az 1200 négyzetméteres 
élménymedence építése indokol-
ja a Gyevitur Kft. közbeszerzési 
eljárását. 

A Borbála fürdôt is tápláló B-68 
termálkút „homokol”, vagyis meg-
hibásodott: a felsô szûrônél inten-
zív a homokbeáramlás. Az így fel-
színre kerülô homok károsítja 
a berendezéseket. E szakasz kiik-
tatása csökkenti a termálvíz hoza-
mot. Jelenleg percenként 250 liter 
66 fokos vizet hoz a felszínre. A kút 
tisztítása és részleges átalakítása 
– a 2014 májusi kamerás vizsgálat 
alapján – 10–15 millió forintba 

kerülne. A fürdô biztonságos üze-
meltetéséhez és a termálvízzel fû-
tött intézmények ellátásához is új 
termálkút kell a Borbála Fürdô 
ellátásához és az intézmények fû-
téséhez. 

Kinôtte az eredeti épületet a Bor-
bálába járó fürdôzô közönség. Új 
öltözôszárnyat kezdtek építeni 
a múlt év végétôl. A pótmunka igé-
nyekrôl kivitelezô és a mûszaki el-
lenôr véleményt megvitatta a kép-
viselô-testület.

Népszerûek a Gyevitur Kft. tá-
borai: tavaly 90 gyerek vett részt 
az öt héten át tartó programsoro-
zatban. Tavaly támogatta a tábo-
rokat az önkormányzat. Idén 
a múlt évi 300 ezer forinthoz ha-
sonló segítséget kér a kft. Mert 
tovább gazdagodik a kínálat: pél-
dául az ovis táborokban a gyerekek 
lovagolhatnak és kézmûveskedhet-
nek is, miközben táncolhatnak és 
mozizhatnak; a sportmix táborban 
falat mászhatnak és kalandparkba 
mennek, a küzdôsporttal és strand-
játékokkal ismerkednek. Újdonság 
a néptáncot és a hagyományos éte-
leket ismertetô népmûvészeti 
tábor, amely népszerûsíti a meg-
újult Tájházat. AH

RETRO PARTY a Faluházban!
Ismét poroljuk le a lemezeket, és táncoljunk együtt a régi idők 

klasszikusainak felejthetetlen slágereire!
Itt a helyed az Algyői Faluházban, 2014. június 20-án 

egy fergeteges retro partyn 21:00–2:00-ig.
A belépő a helyszínen 500 Ft,  

mely a Faluház Kávézóban lefogyasztható!
Italakció is vár Rád:  

vodka-narancs 1-et fizet kettőt kap!
A visszaemlékezést és a buli hangulatot 

DJ.@KOVY biztosítja! 
A hopszázás megengedett!

Választások és eredmények Algyôn
Az országgyûlési választásokon az 
Algyôt is magába foglaló kerületben 
12 képviselô-jelölt közül választhat-
tak a nagyközségünk polgárai. A vá-
lasztásra jogosult 4329 algyôi és ide 
átjelentkezett „vendég” közül 2480 
ember járult a szavazóurnához: 
56,98%. A legtöbb voksot (908) Lázár 
János (Fidesz-KDNP) gyûjtötte be: 
36.6%-os támogatottsággal lett itt 
honatya. A második helyen Varga 
Péter (MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) 
végzett a voksok 25%-ával, a harma-
dik a Jobbik színeiben versenyzô Kiss 
Attila 22%-kal. Ez a sorrend a 4 algyôi 
szavazókör egyikében megfordult a 
Jobbik javára. Akadt olyan pályázó 
– például az Európai Baloldal szí-
neiben induló – aki Algyôn egyetlen 
voksot sem kapott. A pártlistás blokk 
érdekessége, hogy itt is a Fi-
desz-KDNP lett a favorit, de több 

(923) voksot kapott mint egyéni kép-
viselô-jelöltje, így picit jobban telje-
sített: 37,2%. Az ezüstérmes (26%) az 
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP szövet-
ség (kivéve az egyik választókerületet, 
ahol a Jobbik volt a második legjobb). 
Az összességében bronzérmes (22%) 
Jobbik után az LMP lépte át a parla-
menti küszöböt 0,84%-kal. 

*

A választásra jogosult 4358 algyôi 
21,06 százaléka (918 személy) vett 
részt az Európai  Parlamenti vá-
lasztáson. A listát állító pártok közül 
8 kapott voksot. A legtöbb, 454 
szavazatot (49,84%) a Fidesz-KDNP 
kapta. Az MSZP 145 (15,92%), a 
Jobbik 128 (14,05%), a Demokra-
tikus Koalíció 90 (9,88%), az LMP 
47 (5,16%), az Együtt-PM 44 
(4,83%), A Haza Nem Eladó 2 
(0,22%), az SMS 1 (0,11%). 
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Gyermektáborok Algyôn 2014 nyarán
Az Algyôi Lovasklub tábora:

idôpont: június 23–27. (hétfô–péntek)
helyszín: lovaspálya (Algyô, Téglás utca vége)
részvételi díj: 7000 Ft/fô
A táborba jelentkezni Bakos Istvánnál, a 30/22-
30-017-es telefonszámon lehet. 

HÉTFÔ–PÉNTEK tábor I.:
idôpont: június 23–július 4. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 7000 Ft/fô
A táborba jelentkezni június másodikától lehet sze-
mélyesen a Faluházban 9–18 óra között.

HÉTFÔ–PÉNTEK tábor II.: 
idôpont: július 07–11. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 7000 Ft/fô
A táborba jelentkezni június másodikától lehet sze-
mélyesen a Faluházban 9–18 óra között.

Foci tábor:
•  Labdarúgás technikájának elsa-

játítása 
•  Labdás és labdanélküli érzék 

fejlesztése • Úszás
idôpont: július 7–11. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 13 000 Ft/fô
A táborba jelentkezni a Borbála Für-
dôben lehet. 

KÖNYVTÁR tábor: 
idôpont: július 14–18. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 7000 Ft/fô
A táborba jelentkezni június másodikától lehet sze-
mélyesen a Könyvtárban 9–18 óra között.  
Részletek és programterv megtalálható a www.
algyokultura.hu oldalon. 

BÁB és KÉZMÛVES tábor:
idôpont: július 21–25. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 7000 Ft/fô
A táborba jelentkezni június másodikától lehet sze-
mélyesen a Faluházban 9–18 óra között. 

Sportmix tábor:
• Kalandpark • Úszás
• Boksz • Görkori
•  Strandfoci • Strandkézi 
idôpont: július 21–25. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 15 000 Ft/fô
 A táborba jelentkezni a Borbála Für-
dôben lehet. 

Ezerjófû egészségvédô és gyógynövény tábor: 
• gyerekjóga • kerékpártúra • fürdôzés
idôpont: augusztus 11–15. (hétfô–péntek)
részvételi díj: 7000 Ft/fô
A táborba jelentkezni Berek Ágotánál, a 30/60-
53-978 – es telefonszámon lehet.

Ovis I. tábor:
• Kézmûves foglalkozások 
• Úszás • Vízi játékok 
idôpont: augusztus 11–15. (hét-
fô–péntek)
részvételi díj: 13 000 Ft/fô
A táborba jelentkezni a Borbála Für-
dôben lehet. 

Népmûvészeti tábor: 
• Néptánc • Virágkötészet 
• Citera • Szônyegszövés 
• Kemencében sütés 

 idôpont: augusztus 11–15. (hétfô–
péntek)  
részvételi díj: 13 000 Ft/fô  
A táborba jelentkezni a Borbála Für-
dôben lehet. 

Ovis II. tábor: 
• Kézmûves foglalkozások 
• Úszás • Vízi játékok 
 idôpont: augusztus 18–22.  
(hétfô–péntek)
részvételi díj: 10 500 Ft/fô
A táborba jelentkezni a Borbála  
Fürdôben lehet.
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Ház körüli alkalmi 
munkatársat 

keresünk. 
Előny „B” kategóriás 

jogosítvány.

TElEFOnszám: 
06-20/591-88-48

A Bartók Béla 
utcában, 1. emeleten, 
2 szobás, panellakás 

garázzsal együtt 
ELADÓ!

Érdeklődni:  
30 / 412 74 50

Irányár: 
6,3 millió forint.

Gurulóállvány  
bérbeadó!

Festést, mázolást,  
gipszkartonozást,  

külsô és belsô  
hôszigetelést vállalok.

érdeklôdni  
a 06-30/987-4060-as 

telefonszámon.

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.

„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

Dr. Major józsef

ÁLLATORVOS

Algyô közigazgatási  
területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Tel.: +36 30 938-32-33

SAROKHÁZ BOLT EURO CENT
6750 ALGYŐ TÉGLÁS U. 54

(BEJÁRAT A POSTÁVAL SZEMBEN)

TISZTELT VÁSÁRLÓINK BOLTUNK ÁTALAKULT
EURO CENT

ÜZLETTÉ
  JÚNIUSI AKCIÓ 

10 kg kutya száraztáp 1650 Ft.

 JÚNIUS 13–14-ÉN 
50–50 SZELETES  

SZÜLETÉSNAPI TORTÁVAL VÁRJUK 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!!!

JÚNIUSBAN AKI EGY SZÁMLÁN 
3000 Ft ÉRTÉKBEN VÁSÁROL, 

TOMBOLA SORSOLÁSON  
VESZ RÉSZT, AMIT JÚLIUS 12-ÉN, 

SZOMBATON TARTUNK !

SAROKHÁZ BOLT EURO CENT
NYITVA TARTÁS: h.–p.: 7–18 • szo.–vas.: 7–12

ÜZEMELTETŐ: MIKLÓS ATTILA
6750 ALGYŐ, TÉGLÁS U. 54.

EBÉDSZÁLLÍTÁS
Rendôrségi konyháról

700 Ft/nap/adag

3500 Ft/hét

ételeink házias jellegûek, friss 

alapanyagból készülnek.

Telefonszám:

06-70/389-2123

www.ebedszallita.segitek.hu
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A KÍNAI DISZKONT  
AJÁNLATA

Női divattrikók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Ft-tól
Női divat felsők  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 Ft-tól
Hosszított divat felsők, ruhák . . . . . . . . . . . . . . 1990 Ft-tól
Lányka hosszított divat felsők, ruhák . . . . . . . 2490 Ft-tól
Férfi, női, gyerek halásznadrágok  . . . . . . . . . . . 990 Ft-tól
Férfi trikók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Ft-tól
Férfi pólók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft-tól
Női fürdőruhák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 Ft-tól
Női alsók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Ft-tól
Törölközők  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Ft-tól
Viaszkos terítők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Ft-tól
Selyemvirágok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250–490 Ft-ig
Pizsamák, hálóingek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 Ft-tól
MONSTER HIGH, VIOLETTA pólók  . . . . . . 1890 Ft-tól

NYITVA TARTÁS:  
h.–p.: 8–12, 13–17 • szo.: 8–12
Cím: Algyő, Kastélykert u. 62.
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• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

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

„Ezt kölcsönöztem a könyvtárból”  
– az Olvasó könvyajánlója 

„Én Dominique Alice Rouyer Lányok 
nagy könyvéhez szeretnék kedvet csi-
nálni. Ezt a könyvet azoknak aján-
lom, akik most lépnek a tini korba.

Az élet nagy dolgait több mint 
200 fejezetbe foglalja a szerzô. 
Vannak olyan dolgok, amirôl ciki 
beszélni, megosztani másokkal? 
Akkor mire vársz még? Olvasd el, 
mert ebben a könyvben választ 
kaphatsz a kérdéseidre! Ha segít-
ségre szorulsz hasznos weboldala-
kat, telefonszámokat is találsz.

De ezt a végtelenségig is sorol-
hatnám, annyira színes és sokolda-
lú témák olvashatók ebben a könyv-
ben. Hogy pontosan melyek ezek, 
csak úgy tudhatod meg, ha elolva-
sod. Meg se kell venned, csak köl-
csönözd ki az algyôi könyvtárból!”

Kovács Angelika 
*

„Miután nyugdíjas éveim kezdetét 
vették ismét több idô jut az olvasás-
ra, mely mindig is fontos volt szá-
momra. Eddig nem jegyeztem fel, 
hogy mit olvastam, mi miért is tet-
szett. Elkezdtem tehát egy füzetbe 

felírni a kiolvasott könyvek címét, 
a szerzô nevével együtt. Ebbôl aján-
lom most két író több könyvét is 
azoknak, akik szeretik a történelmet 
romantikával, emberi érzésekkel 
fûszerezett igen olvasmányos köny-
veket. Fábián Janka mûvei közül 
az Emma szerelme, az Emma fiai, 
az Emma lánya címû kötetet. Rö-
viden az Emma trilógiáról: Fábián 
Janka Emma-trilógiája egy husza-
dik századi romantikus családre-
gény. A kötetek önállóan is kiváló 
olvasmányok. A könyvnek hálás 
vagyok, mert többet tanultam a hu-
szadik századról az írónôtôl, mint 
mindenféle tanulmányaim alatt 
összesen. Válaszfélét sejtek az örök 
kérdésre, hogy egyébként intelli-
gensnek mondható emberek mi-
ként és miért állnak szélsôségek 
szolgálatába, bármelyik oldalon?! 
Mail Karolin mûvei közül A medál 
titka, az Albérlet a szerelemhez, 
a Klementina, a gróf lánya címû 
könyvének olvasásához is jó szóra-
kozást kívánok!”

Kovácsné Jutka

Kecskeméten járt az Algyôi Foltvarrók Köre
„Idén is ellátogattunk Kecskemét-
re a Kecskeméti Regionális Folt-
varró Kiállítás, Találkozó és Vá-
sárra. A kiállításon megnéztük 
a szebbnél szebb alkotásokat, me-
lyek között Izbékiné Cseuz Gabriella, 
A Tiszánál címû textil képe is sze-
repelt. A találkozó alkalmával sok 
régi ismerôssel találkoztunk, újabb 
technikákkal ismerkedtünk meg. 
A vásáron pedig a legújabb méter-
áru készletet, foltvarró eszközöket 
vásárolhattuk meg pénztárcánk-

hoz mérten, a vásári szerzeménye-
ket büszkén mutattuk meg társa-
inknak.

A kecskeméti kirándulás után 
a foltvarró foglalkozásokon nagy 
izgalommal készülünk az V. Algyôi 
Foltvarró Kiállításunkra, melyet 
június 7-én szombaton nyitjuk 
meg. Sok meglepetéssel várjuk 
a látogatókat. A kiállítás június 
20-ig tekinthetô meg.

Izbékiné Cseuz Gabriella,  
Algyôi Foltvarrók Köre vezetôje
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Rendôrségi kék információk
Sebességellenôrzés

Májusban több alkalommal sebes-
ségellenôrzést tartottak Algyô bel-
területén. Sebességtúllépés miatt 
a jármûvezetôkkel szemben hely-
színi bírságot szabtak ki a körzeti 
megbízottak, valamint közigazga-
tási eljárást kezdeményeztek. 
Az elkövetkezô idôszakban is lehet 
számítani Algyô belterületén se-
bességellenôrzésre.

*

Bûnmegelôzési tájékoztató
A bûnözô életmódot folytató sze-
mélyek egyre több trükkel próbál-
nak meg pénzt kicsalni az embe-
rektôl, ami sajnos sikerülni is 
szokott nekik.

Az elkövetôk hivatalos személy-
nek – vízmûveseknek, áramszol-
gáltatónak – kiadva magukat pró-
bálnak meg bejutni az ingatlanba 
és miután ott bent voltak, akkor 
a sértett figyelmét elterelve tulaj-
donítják el az értékeiket. Az ál-
szolgáltatók fôként túlfizetésre 
hivatkozva jutnak be az ingatlanba 
és elmondásuk szerint a náluk lévô 
nagyobb összegû készpénz felvál-
tása esetén tudják kifizetni a szol-
gáltatótól visszajáró összeget. 

E trükköknek ne dôljünk be! 
Idegen személyeket ne engedjünk 
be az ingatlanba, és aki hivatalos 
személynek adja ki magát azt szó-
lítsuk fel, hogy igazolja magát! 

Országos szinten elôfordult 
olyan eset is, hogy az elkövetô 
vagy elkövetôk az idôs sértett hi-
székenységét kihasználva azt 
mondták, hogy az ô egyik család-
tagjuk kórházba került, és na-
gyobb összegû készpénzre lenne 
szükségük, hogy a kórházi számlát 
és az ellátást kifizessék. A nagyobb 
összegû készpénz fedezetét min-
denféle trükkel biztosítják. Elô-
fordul, hogy egy táskát adnak át, 
amiben az elmondásuk szerint 
készpénz vagy ékszerek, esetleg 
más vagyontárgyak vannak, ami 
nem felel meg a valóságnak, vi-
szont erre a sértett csak késôbb 
jön rá. 

A fenti estekben az elkövetôk 
fôként az idôs, hiszékeny embere-
ket csapják be, ezért tájékoztassuk 
idôsebb hozzátartozóinkat, roko-
nainkat, hogy lehetôség szerint 
legyenek körültekintôek, ne vál-
janak áldozattá! 

A körzeti megbízottak jelzése 
miatt ismételten megkérjük a la-
kosságot, hogy ingatlanjaik nyílá-
száróit, valamint a jármûveik aj-
tajait minden alkalommal zárják, 
hogy megelôzhessék a bûncselek-
mények elkövetését. 

Az udvarban, garázsban parko-
ló jármûveket is zárják be!

Körzeti megbízottak

A Tisza összeköt – Kárpátaljai gerinctúra
„Ungnak, Tiszának és tájfutóknak 
sebes a járása” mottóval autóbu-
szos, de „kétféle fokozatú” gya-
kogtúrát is tartalmazó, 9 napos 
túrát szervez a teleház mozgalom. 

Indulás: 2014. augusztus 30., 
4.00 óra – Szeged, Pacsirta u. 3/b. 
elôl. Utazás: autóbusszal. Érkezés: 
2014. szeptember 8., 2.00 óra. 
– Szeged, Pacsirta u. 3/b ház elé.
A túra tervezett programja: 
1.nap: 2014. augusztus 30. Út-

vonal: 440 km Szeged–Debre-
cen-Nyíregyháza–Záhony-Ung-
vár. Látnivalók: Ungvár vára. 
Szállás: Munkács Református 
parókia. Étkezés: Csomagból.

2. nap: 2014. augusztus 31. Út-
vonal: 150 km Munkács-Szent 
Miklós-Polena-Szolyva–Verec-
ke-Volóc. Látnivalók: Munkács 
vára, beregszentmiklósi várkas-
tély, Beregvár Schönborn kas-
tély, Polena ásványvízforrás, 
Szolyva emlékmû, Vereckei szo-
ros, Vereckei hágó. Szállás: Zúgó 
Natali Hotel. Étkezés: reggel 
csomagból este a szálláshelyen.

3. nap: 2014. szeptember 1. Útvo-
nal: 112 km Volóc-Ökörmezô-Szi-
nevéri tó-Alsókalocsa. Látnivalók: 
Sipot vízesés, Szinevéri tó, Árpád 
vonal, Medve park, Alsókalocsa 
múzeumok (Fatemplom, Árpád 
Vonal Múzeum, Skanzen, Kes-
keny nyomtávú vasúti múzeum, 
Stájer bunker, Régi iskola, Cseh 
iskola, Suhaj betyár sírja, stb.). 
Szállás: Alsókalocsa falusi turiz-

mus szálláshelyeken. Étkezés reg-
gel és este a szálláshelyen.

4. nap: 2014. szeptember 2. Út-
vonal: oda-vissza 24 km Gyalog-
túra Negrovec Fekete bérc (1707 
m). Útvonal: 210 km Alsókalo-
csa-Huszt-Visk-Rahó. Látniva-
lók: Visk református templom, 
vár, fürdô (mellette elhaladunk), 
Európa Közepe. Szállás: Magyar 
Ház Rahó. Étkezés reggel és este 
a szálláshelyen.

5. nap: 2014. szeptember 3. Útvo-
nal: 120 km Rahó-Körösmezô-Fe-
kete Tisza-Körösmezô-Rahó (Fe-
kete Tiszától Apsinec gát és vissza 
teherautóval). Gyalogtúra útvonal: 
oda-vissza 17 km - Apsinec-gát - 
Fekete Tisza forrása – Aspinec 
gát. Indulás: 5.00 Látnivalók: 
Tiszaforrás, Tisza emlékmû, Kö-
rösmezô, fatemplom, Tatár hágó, 
Trofanet vízesés, borvíz vételi le-
hetôség útközben. Szállás: Magyar 
Ház Rahó. Étkezés: reggel és este 
a szálláshelyen. Megjegyzés: aki 
nem szeretne végig gyalog menni, 
annak van lehetôség a jármûvel 
továbbmenni

6. nap: 2014. szeptember 4. 1. cso-
port (gerinctúra). Útvonal autó-
busszal: Rahó-Körösmezó-Mezô-
hát. Útvonal bérelt autóval: 7 km 
Erdészet-Kozmoszka. Útvonal 
gyalog:  kb. 15–20 km Kozmosz-
ka-Hoverla-végig a gerincen 
a Pop Iván felé. Látnivalók: Ho-
verla. Szállás: sátorban a hegyen. 
Étkezés: reggel a szálláshelyen, 

azon kívül saját csomagból. 2. 
csoport. Útvonal autóbusszal: 
160 km Rahó-Körösmezó-Mezô-
hát-Körösmezô-Rahó. Útvonal 
bérelt autóval: 2x7 km Erdé-
szet-Kozmoszka-Erdészet. Út-
vonal gyalog: oda vissza 16 km 
Kozmoszka-Hoverla-Kozmoszka. 
Látnivalók: Tatárhágó, Hoverla. 
Szállás: Magyar Ház Rahó. Étke-
zés: reggel és este a szálláshelyen.

7. nap: 2014. szeptember 5. 1. 
csoport (gerinctúra). Útvonal 
gyalog:  kb. 15–20 km .- Pop 
Iván-Fehér Tisza forrása. Alvás 
sátorban a hegyen. Étkezés: saját 
csomagból. 2. csoport  
Útvonal autóbusszal: 30 km Rahó. 
Látnivalók: Bioszféra rezervátum 
múzeum és Rahó környéki túrák 
idegenvezetôvel (Ikrek havasa). 
Szállás: Magyar Ház Rahó. Étke-
zés reggel és este a szálláshelyen.

8. nap: 2014. szeptember 6. 1. cso-
port (gerinctúra). Útvonal gyalog:  
kb. 15–20 km Pop Iván-Fehér 
Tisza forrása. Láposmezô. Útvonal 
bérelt autóval: 7 km Láposme-
zô-Tiszabogdány. Útvonal autó-
busszal:  20 km Tiszabogdány-Ra-
hó. Szállás: Magyar Ház Rahó  
Étkezés reggel és délben csomag-
ból este a szálláshelyen. 2. cso-
port Útvonal autóbusszal: 40 km 
Rahó-Tiszabogdány-Rahó. Út-
vonal bérelt autóval: 2x7 km 
Tiszabogdány-Láposmezô-Tisza-
bogdány. Útvonal gyalog: 20 km 
Láposmezô-Fehér Tisza forrása. 

Szállás: Magyar Ház Rahó. Étke-
zés: reggel és este a szálláshelyen.

9. nap: 2014. szeptember 7. Útvonal: 
520 km Rahó–Nevetlenfalu-Hal-
mi-Vámfalu–Nagyvárad-Nagy-
szalonta-Gyula-Békéscsaba-Sze-
ged. Látnivalók: Rahó Hucul 
fesztivál, Técsô református temp-
lom, Nagykároly, Nagyszalonta 
Csonka torony. Indulás: Rahóról 
15.00-kor. Szállás: otthon.  
A túra várható költségei: kb. 
70000 Ft/fô (félpanziós ellátással, 
belépôjegyekkel, teherautó bér-
léssel) + biztosítás. Utazás 20 
férôhelyes autóbusszal. (Az ár-
folyam mozgások miatt jelenték-
telen eltérés lehet.) Jelentkezés 
20000 Ft/fô elôleg befizetéssel 
lehet Takács Ágnes önkéntes szer-
vezônél: +36305533621, E-mail: 
a.takacs@vnet.hu. A hely biztosí-
tása jelentkezési sorrend szerint 
történik. Online jelentkezési fe-
lület: https://docs.google.com/fo
rms/d/1ZQ-8gB4480ZtP-gvK1z6
Fu5RPtVRcooD3rwsyVkEai0/vi-
ewform A második részletet, 
50000 Ft-ot július 31-ig kell be-
fizetni. ÚTLEVÉL SZÜKSÉGES!
Ajánlott felszerelés: bakancs, esô-

kabát, zseblámpa, szalámi, konzerv, 
üres flakon a borvíznek. A gerinc-
túra résztvevôinek: + sátor, matrac, 
hálózsák, térkép, tájoló, sapka, suba.

Filmek: https://www.youtube.com/
watch?v=nuVfsZzp7UA

https://www.youtube.com/watch?v 
=zVewehVcsEs



18 2 0 1 4 .  j ú n i u s  •  H í r m o n d óO r v o s i  r e n d e l é s e k

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Június 10-tôl 13-ig 12:30- tól 16:30-ig
Június 16-tól 20-ig 07:30-tól 12:00-ig
Június 23-tól 27-ig 12:30-tól 16:30-ig

Június 30-tól július 04-ig 07:30-tól 12:00-ig
Július07-tôl 11-ig 12:30-tól 16:30-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

Június 10-tôl 13-ig 08-tól 12 óráig
Június 16-tól 20-ig 12:30-tól 16:30-ig
Június 23-tól 27-ig 08:00-tól 12:00-ig

Június 30-tól július 4-ig 12:30-tól 16:30-ig
Július 7-tôl 11-ig 08:00-tól 12:00-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. 

Éjszakai horgászat 
a Gyevi-tavon

Az Algyői Természetvédő és Horgász 
Egyesület 2014. június 14-én 
(szombaton) 19 órától másnap 
reggel 6 óráig éjszakai horgásza-
tot rendez a Gyevi-tavon. Jegyvá-
sárlás aznap a helyszínen 18-tól 
19 óráig, Mészáros Andrásnál. Sze-
retettel várjuk az éjszakai horgászat 
szerelmeseit!

A vezetőség
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Algyô, az én falum
Az „Algyô, az én falum” pályázat-
ra Algyôhöz kapcsolódó írásokat 
és alkotásokat várnak.

Az irodalmi alkotások (vers, 
próza, mese, visszaemlékezés) ka-
tegóriában 10 éves kor felett bárki 
benevezhet 1 alkotással. A pályázat 
terjedelme maximum 3 gépelt 
oldal lehet. Díjazás: I., II., III. díj 
névre szóló gravírozott toll.

A kézmûves alkotások (rajz, fest-
mény, kép, üvegfestés, varrás, fa-
faragás, szövés, fonás, kerámia, 
tûzzománc) kategóriában bárki 
benevezhet 1 alkotással. Az elbírá-
lásnál elônyben részesülnek a ter-
mészetes anyagokból készült mûvek. 

Díjazás: I. díj 5000 Ft értékû kéz-
mûves ajándékcsomag, II. díj 4000 
Ft értékû kézmûves ajándékcso-
mag, III. díj 3000 Ft értékû kéz-
mûves ajándékcsomag.

Mindkét pályázat 2014. szep-
tember 15-ig folyamatosan be-
küldhetô az alábbi e-mail címekre: 
bibl@algyo.hu; mjuszti@gmail.com, 
vagy postai úton: Algyôi Könyvtár, 
6750 Algyô, Kastélykert u. 63., 
illetve Ménesi Lajosné, 6753 Sze-
ged, Éva u. 14.

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

GYAKE Tollforgatók Köre

Nyárbúcsúztató kavalkád – Ismét miénk lesz a tér!
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 szervezeteknek, magánsze-
mélyeknek, csoportoknak, fiatalok-
nak és idôseknek a jelentkezését, 
akik dallal, tánccal, zenével, verssel 
vagy más produkcióval szeretnék 
megmutatni magukat. A téren le-
hetôséget nyújtunk a kézmûves 
termékek kiállítására, bemutatko-

zásra, illetve vásárra is. Valameny-
nyi csoport és egyéni fellépô a rész-
vételrôl emlék-ajándékot kap. 
Részvételi szándékát augusztus 
1-jéig az alábbi elérhetôségeken 
jelezheti: Ménesi Lajosné – telefon-
szám: 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

koktélos kupon:
Kóstolja meg kávézónk különleges koktéljait.  

Alkoholos-, alkoholmentes koktél vásárlása esetén  
10% kedvezményt  

biztosítunk árainkból! 

Beváltható: Faluház Kávézó és Pizzéria

2014. június 13-án, pénteken

A kupOn egyszeri  
kedvezményre jOgOsít!

Algyô díszvendégként a Kazári  
Laskafesztivál és Tócsni Partin

Az elmúlt év „Miénk a tér” rendez-
vényén a Kazári Népdalkör ven-
dégünk volt, s három napos itt-
létük alatt élvezhették az algyôiek 
és a Parlandó Énekegyüttes ven-
dégszeretetét.

Erre a kapcsolatra építve jutott 
Molnár Katalin, Kazár polgármes-
tere arra az elhatározásra, hogy 
az idei Laskafesztivál és Tócsni Par-
tin Finnország mellett Algyôt is dísz-
vendégnek kéri fel, melyet Algyô 
polgármestere szívesen elfogadott. 

Így jutottunk el május 31-én 
54-en a VII. Kazári Laskafesztivál 
és Tócsni Partira.

Kedves fogadtatásban volt ré-
szünk a Polgármester Asszony és 
a népdalkör részérôl. 

Köszönjük, hogy semmiben sem 
volt hiány a bemutatkozáshoz, sü-
téshez, fôzéshez, és méltón kép-
viselhettük Algyôt. Az Alkotókör 
tagjai kiállították termékeiket, 

a Tájházban bemutatóztak, a sza-
badban festettek, a Parlandó Ének-
együttes halászlevet fôzött és halat 
sütött, a nyugdíjasok krumplis 
kôttest sütöttek, melyhez a gáz-
palackot és befûtött kemencét 
a kazáriak biztosították.

Algyôt a nagyszabású mûsorban 
a Parlandó Énekegyüttes, az Al-
gyôi Hagyományôrzô Citerazene-
kar, és a Búzavirág Asszonykórus 
képviselte. 

Némethné Vida Zsuzsanna alpol-
gármester köszönte meg a kazá-
riak meghívását, méltatva a kis-
község példamutató összefogását 
és szervezôkészségét, hiszen a több-
ezres látogató fogadása nem kis 
feladat. Elmondta, hogy a kedves 
vendéglátás mellett, tapasztalatok-
kal, ötletekkel is gazdagodtunk. 

Köszönjük Algyô Nagyközség 
Önkormányzatának támogatását.

Ménesi Lajosné

Töltsön el nálunk egy kellemes estét!
Zene+tánc+koktélok=Jó hangulat

Sok szeretettel várunk mindenkit  
2014. június 13-án 19 órától az Algyői Faluház és Könyvtár 

által megrendezésre kerülő ZENÉS ESTRE!

A belépődíj a helyszínen 500 Ft, mely összeg  
a Faluház Kávézó és Pizzériában lefogyasztható!

Választható finomságok: ínycsiklandó frissen sült  
pizza (sonkás, szalámis vagy kolbászos) 

 meleg szendvics, vagy egy könnyű saláta.

Választható italok: 4 cl bármilyen rövidital, kísérővel.

A jó hangulatról Papp József élőzenével gondoskodik!
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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! 
Kiadványszerkesztõ: Losjak László
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 ?

Napforduló ünnep az alkotóházban
Adatik tudtára mindenkinek, hogy 
a folyó esztendô június, azaz Szent 
Iván havának 28. napján, amely 
szombatra esik, ünnepli a gyevi 
közösség a Napnak nyári forduló-
ját az Alkotóház udvarán! Lészen 
muzsika, a kíváncsi szívûek meg-
tekinthetik ama hírös Rúzsa Sán-

dorról, az alföldi betyárról szóló 
zenés-bábos játszadozást, az arra 
érdemeseket varázslások várják, s 
a csillagos égboltozatnak alatta szép 
tüzeknek általugrására is sort kerí-
tenek a bátrak. Lesznek ízes étkek, 
valamint sör, bor és pályinka min-
denki örömére és vigasságára!

JÚNIUS–JÚLIUS ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Június 11. (szerda), 15 óra – mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának találkozója 
Június 11. (szerda), 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban 
Június 13. (péntek) 19 óra – élôzenés táncest a Faluházban. 
Június 15. (vasárnap) 10 óra – a Pálinkó Lujza Tánciskola évzáró táncgálája. 

A rendezvényre minden érdeklôdôt szívesen várnak!
Június 21. (szombat), 18 óra – Könyvtári Éjszaka. (A Múzeumok Éjszakája 

rendezvénysorozat része.)
Június 23.–27. (hétfô–péntek) – Tûzzománc tábor felnôtteknek az Alkotóházban 
Június 24. (kedd) 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban
Június 25. (szerda), 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban
Június 27. (péntek) 18 óra – Borbarátok nôi szekciójának találkozója a Könyvtárban
Június 30.–július 04. (hétfô–péntek) – Hétfô–péntek tábor I. 
Június 28. (szombat) 17 óra – Napforduló ünnep az Alkotóházban
Június 30.–július 4. – Népi kismesterségek, szálas anyagok tábor felnôtteknek 

az Alkotóházban
Július 2. (szerda) 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban
Július 5. (szombat), 10 óra – Könyvtári Kávéház
Július 7.–11. (hétfô–péntek) – Hétfô–péntek tábor II.
Július 7.– 1. (hétfô–péntek) – Festés a szabadban – tábor felnôtteknek az Al-

kotóházban
Július 7.–11. (hétfô–péntek) – Kerámia papíranyag és korongozás tábor felnôt-

teknek az Alkotóházban
Július 8. (kedd) 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása az Alkotóházban
Július 9. (szerda), 15 óra – mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának találkozója
Július 9. (szerda), 18 óra 30 perc – Gerinctorna a Könyvtárban

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSz, Kastélykert u. 38.):
Június 10. (kedd) 8–12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Június 17. (kedd) 9–11:30 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár
Június 25. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár

* * * * *

Július 2. (szerda) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Július 7. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár


