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Képeslap – a naplóról

Újévi köszöntő

Írjak blogot, ne csak képeslapot, kedves húgom? Eljátszom a gondolattal.
A kötetbe rendezett Algyői képeslapok Mikes Kelemen Törökországi levelek című művét idézik föl – legalább egy olvasóban.
Azokról a levelekről már Toldy Ferenc, irodalom-történetírásunk
atyja megállapította, hogy egyrészt a gróf P. E betűk alá rejtett
„néne” sohasem élt, másrészt azt, hogy eredetileg naplójegyzetek voltak, melyeket Mikes átírt levelek formájában, a franciáknál
akkor divatos irodalmi szokást követve. A mostani irodalmi divat:
a blog. Ilyen például „Csicsada irodalmi naplója”, mely tavaly
november 16-án idézte éppenséggel Benedek Eleknek a naplóíró
Zágoni Mikes Kelemenről rótt sorait.
A blog annyira új műfaj, hogy szabályait (szabálytalanságait)
együtt tanuljuk. A kifejezés – olvasom a világhálón bolyongva –
Peter Merholztól származik, aki így rövidítette a web-log szót. A
weblog jelentése eredendően – Dave Winer (a blogfejlesztés úttörő alakja) megfogalmazásában –: gyakran frissített oldal, mely
más cikkekre mutat a weben, gyakran megjegyzésekkel és azonos
oldalon megtalálható cikkekre mutató linkekkel. Erre az új kommunikációs lehetőségre találta ki Merholz, hogy a weblog azt is
jelentheti, hogy „we blog”, azaz „mi blogolunk”. Azt is olvasom,
hogy a blogolás 1997 körül jelent meg, s az ezredforduló óta terjed. Mára ez a legdivatosabb online elfoglaltság.
Tipizálni szinte lehetetlen, annyiféle a blog. Az internetes szabadlexikon szerint létezik a személyes (a webnapló), de a tematikus
blog (például a településhez kötődő, mint a már létező szegedblog.
hu, vagy a még csak ötletszintű algyoblog.hu), az elmélkedő (vagyis észosztó), a haverblog (a hasonló érdeklődésűeknek), a leírás
(például az ételreceptek változatosságával szolgáló gasztroblog).
A sor folytatható.
Magányos a naplóíró és olvasó, ellenben egy fura közösség tagja
lesz a blogíró és olvasó. E virtuális (a valóságban soha nem létező) közösség életét a blogszolgáltatók is szervezik. Egész blogfalu
épülhet ki a legaktívabb bloggerek (webnaplót írók) közül kiválasztott „serpák” munkája eredményeként. A bloggerek, a hozzászólók, és a serpák által működtetett „blogfaluban” szakmai,
baráti és szomszédi kapcsolatok születnek. (Kipróbálhatnánk, ha
lenne az algyoblog.hu.) Talán e valóságban nem létező kapcsok
miatt ír álnéven blogot a bloggerek többsége. Olyan nevet választva, amely bebugyolál, mint a Harry Pottert láthatatlanná varázsoló köpeny, de közben árulkodik is a rejtekezőről. Eljátszom a
gondolattal.
Az ász- és ÁSZ, vagy a kék-lila anilin és a balzsamos lanolin, vagy
inkább a Post scriptum P. S.-e nyomán az UtóIrat? Ha blogot
írnék az (ál)névválasztásról, akkor „linkelném” a PS I love you
(Utóirat: Szeretlek) című (DVD-n is forgalmazott) filmbeli két
történetetet: Louise és Scott 2004-es, illetve Holly és Gerry 2007es sztoriját, vagy Bella István Utóirat egy szerelemhez című versét,
illetve leginkább Bereményi Géza Utóiratát Cseh Tamás hangján:
„Sorok fehér papíron,/ egymás alá kiírom,/ régi betűvető,/ csak
eddig üzengető.
Utolsó kéziratként/ rád bízom, hogy mi történt,/ még egy utóirat,/
a pontosság miatt…”
UtóIrattal lesz kerek a történet, a levél, de ez a képeslap is, kedves
húgom.
P.S.: nálad karácsonyozott, új esztendőre Agyőre várom édesanyánkat – BÚÉK.
Ölel nővéred:
Ágnes

Az elmúlt hónapokban minden hír, minden újságcikk legfőbb üzenete egy szorongást, félelmet keltő szó volt, s ez a szó: világválság.
A világ eseményeinek hatása alól pedig nem vonhatják ki magukat a
kisebb közösségek sem. Algyőn is érezhetők a nehézségek, amelyek komoly, felelősségteljes megfontolásokra késztetik az Önkormányzatot. A
község azonban a programja mentén kíván továbbhaladni, célkitűzésein
nem változtat. Igyekszünk végrehajtani az elhatározott, szükséges fejlesztéseket az új, kedvezőtlen körülmények között is, amint a családok
is arra kényszerülnek, hogy – alkalmazkodva a nehéz gazdasági helyzethez – igyekezzenek érvényesülni. A válság megoldásához vezető út a
családok összetartása, a közösségek együttműködése lehet. Ezért kérem
az algyőieket, az új esztendőben is bizalommal forduljanak a képviselőkhöz, az Önkormányzat dolgozóihoz, a polgármesterhez!
Összefogással, szeretettel enyhíthetjük a világválság szóban rejlő
félelmet, feszültséget, szorongást. A karácsony ünnepe talán elegendő
lelki munícióval szolgál ehhez. Calvin Coolidge, egykori amerikai elnök szavaival élve: „Nem időpont vagy időszak a karácsony, hanem lelkiállapot. Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ez a karácsony igazi szelleme.” Ha ebben a szellemben éljük a hétköznapjainkat,
legyőzhetjük a nyugtalanságot, az aggodalmat. Ezt a lelkiállapotot, ezt
az erőt kívánom minden algyőinek a 2009-es esztendőre!
Dr. Piri József

Magyar Kultúra napja Algyőn
A magyar kultúra napján, január 22-én, csütörtökön 17 órakor
dr. Pászka Imre szociológus, egyetemi docens nyitja meg GYENES
KÁLMÁN ERDÉLYI FOTÓKIÁLLÍTÁSÁT. Gyenes Kálmán, a
Délmagyarország fotóriportere hosszú éveken át fényképezte Erdély
tájait, embereit, épületeit. Tárlata az ország számos pontján látható volt,
mindenütt nagy sikert aratott. Január 22. és február 6. között Algyőn,
a Faluház Galériában tekinthetik majd meg az erdélyi képeket!
A kiállítás megnyitóját a Negyednégy Színház előadása követi – 18
órától. Színpadon: KARINTHY FERENC: GELLÉRTHEGYI ÁLMOK
című műve. A második világháború idején egy elhagyatott gellérthegyi
villában találkozik a Fiú és a Lány. Az ismerkedés és a bizalmatlanság
körei után játszani kezdenek, miközben odakint Budapest ostroma zajlik. Játszanak szerelmet, fájdalmat, komédiát és tragédiát, a múlt valós
és a jövő elképzelt eseményeit. A romos gellérthegyi ház szalonja így
lesz teniszpálya, eszpresszó, családi fészek, vesztőhely, vagy akár űrhajó. Olyan hely, ahol minden megtörténhet. Ahol életet lehet játszani akkor is, ha odakint összedől a világ. Szereposztás – A Fiú: Szívós László;
A Lány: Simó Zsófi; Rendezte: Gimesi Dóra.
A TARTALOMBÓL
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Harang csendült, ének zendült

„Ha elmúlik karácsony...”

„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
– írja Márai Sándor a Füveskönyvben, és idén valóban varázsos lett,
megható, vérpezsdítő, áhítatos és szentséges a közös ünneplés.
A hagyományokhoz híven az algyői intézmények, civil szervezetek
és magánszemélyek az év utolsó munkahetében megajándékozták egymást. Az advent jegyében: műsorral készültek az ovisok és iskolások,
ünnepeltek a mozgáskorlátozottak és az ’eszisek’, ajándékoztak a nyugdíjasok és zenéltek a pro musicá-sok.
December 20-án, a Hírmondó Karácsony estéjén öröm volt látni,
hogy megtelik a faluház szépen feldíszített színházterme és a gyönyörű
karácsonyfa előtt az Egyébként Quartett világzenei formációiban magyar népdalok csendülnek fel. A fődíjat idén is a GYEVITUR Kft. ajánlotta fel, melyet a szerencsés Sütő Erika vihetett haza. Ezúton szeretne
a Hírmondó szerkesztőbizottsága külön köszönetet mondani a tombolatárgyak felajánlóinak, segítőinek és támogatóinak kívánva sikeres,
boldog új esztendőt!
Külön köszönet a postamesternek: Kiss Andornénak és a postás kollégáknak egész éves munkájukért, valamint a boltosoknak, (Napfény
ABC, Pagoda ABC, Ági ABC, Saci ABC, Start ABC – Földi Ibolya,
Reál ABC, Joker ABC), amiért terjesztik az algyőiek számára oly fontos
hírforrást, az Algyői Hírmondót.
Támogatók: Agrokosár Bt., Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, Algyői Lovasklub, Algyői Nőegylet, Algyői Nyugdíjasklub, Bai Istvánné,
Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Daróczi Tamás, Dr.
Bakó Ildikó, Dr. Gubacsi Enikő, Dr. Szíjártó Márta, Dr. Tóth Mária,
Egyesített Szociális Intézmény, Fit World Fittness – Ménesi Helga,
Garajszki Andrásné, Garajszki Éva, Gubacsi Béláné, GYEVI PATIKA,
GYEVITUR Kft., Hegedűs Józsefné, Herczeg József, Herczeg Margit, Honti Katalin, Id. Boldizsár István, Ifj. Magyar Józsefné, Karsai
Lászlóné, Lacziné Benyák Izabella, Ménesi Lajosné, Molnárné Vida
Zsuzsanna, Mozgásmánia Stúdió – Ménesi Mariann, Ősgyeviek Baráti Köre, Pászti Józsefné, Süli Erzsébet, Süli Zakar Sándorné, Székely
László, Szőkéné Bera Szilvia, Törökné dr. Kálmán Antónia, Zsuzsi Kozmetika.
Márai Sándor gondolatát befejezve köszönjük segítségüket és reméljük, jövőre is együtt szerezhetünk örömet oly sok algyőinek: „S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
Bereczné Lázár Nóra

Én, a Kis Fenyő egyszer csak lettem, ide az út mellé. Sok-sok
évszakon, hosszú-hosszú éveken át nőttem, cseperedtem, díszítettem a
tájat, mindig zölden (hiszen örökzöld volnék, vagy mi!). Fehér is szoktam lenni, mikor lehull valami fehér az ágaimra. Úgy hallottam azoktól
az élőlényektől, akik helyüket változtatni tudják, és egymást Embernek
hívják, hogy ez a fehér a hó, és ilyenkor tél van.
Szeretem a telet!
Ilyenkor más vagyok, szép fehér ruhám lesz. Amikor nem tél
van, akkor is megnéznek, de leginkább elmennek mellettem.
Szeretem a telet!
Ilyenkor az Emberek meg-megállnak mellettem, megsimogatnak (néha megrángatják az ágaimat, és az nem jó nekem), s olyan
furcsán – talán SZERETETTEL? – néznek rám, körbejárnak. Aztán továbbmennek, továbbmentek, egészen mostanáig.
Idősebb fenyőktől tudom, hogy ebben az időszakban van egy ÜNNEP,
egy olyan valami, amikor az Emberek elvisznek minket valahová. Meg
kell jegyeznem, hogy olyan fenyővel még nem találkoztam, aki el is
tudta volna mondani, hogy hová, és ott mi történik velünk.
Kis madárkák viszont csivitelték, hogy szerencsésebb társaink – őket
gyökereikkel viszik el – túlélik ezt a SZERETET ÜNNEPÉNEK nevezett időszakot.
Most! Most! Megálltak mellettem! Nézegetnek! Talán SZERETNEK! Szeretnének elvinni?! Igen! Jujj! Engem vajon gyökerestől
visznek?! NEM! Na, nem baj, de szeretnek engem, és elvisznek. De
jó! A nagyemberek kisemberei örülnek. Szép, csillogó izéket aggatnak
rám. Olyan szép vagyok! Mindenki engem csodál. Bár csak mindig
KARÁCSONY lenne – mert így hallottam az Emberektől, hogy ez
a KARÁCSONY –, és mindig így örülnének nekem. Biztos így lesz.
Most már nem az út szélén ácsorgok ezután magányosan.
Olyan meleg van, pedig kint fehér minden! A leveleim elhagynak, és egyre fogy az erőm.
Mi történik?! Nem figyelnek már rám, mindenki elmegy mellettem, pontosan úgy, mint annak idején, az út szélén!
Szeretem a telet? Nem! Nem szeretem, mert már nem szeretnek! Megfosztottak szép díszeimtől, és kopáran kidobtak, de hová?! Az
út mellé! Oda, ahonnan szép fehér ruhámban elvittek…
Még emlékszem, gyertyát is gyújtottak, csengettyű szólt, énekeltek, örültek NEKEM, EGYMÁSNAK!!!
Mi változott meg?! Elmúlt néhány nap, egy-két hét, és elmúlt
a KARÁCSONY? A szeretet lángja halványabban ég?
De miért?!
Én, a kis fenyő, egyszer csak lettem, ide az út mellé!
H. G.

Betlehemi jászol az algyői
templom mellett
A szokásokhoz híven idén is felállították algyői civil szervezetek:
a Faluvédő Egyesület, az Algyői Nőegylet, az Algyői Természetvédő
Horgász Egyesület, az Algyői Repülésbaráti Kör, az Algyői Lovasklub,
valamint magánszemélyek az általuk készített betlehemi jászolt a római
katolikus Szent Anna templom melletti területen.
A szervezők december 24-én, szerdán 23.30 órától a Negyednégy
Színház (Szeged) ünnepi karácsonyi műsorával és forralt borral várták
a kedves vendégeket. A programot az éjféli szentmise követte a templomban.
Ezen az éjszakán az Algyői Borbarátok D. M. a Luca szék állításával
kapcsolatos néphagyományt elevenítettek fel.
Külön köszönet a támogatóknak: Bakos Szilveszter (Algyő), Tóth
Kálmán asztalosmester, Szeged Contex Üzlet.
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselők
Iskolakakaó és péksütemény az algyői diákoknak
Több önkormányzati rendeletet is módosítottak, pályázatokkal is
foglalkoztak a helyi képviselők legutóbbi, 2008. december 17-i ülésükön. A testület munkáját dr. Piri József polgármester irányította.
Módosították az algyői képviselők az önkormányzat múlt évi költségvetését, ugyanis az előző ülésen úgy döntöttek, élnek a DAOP pályázat nyújtotta lehetőséggel a bel- és külterületi utak fejlesztésére, s
e pályázat előkészítéséhez „előirányzatot kell képezni”. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi jogszabályt is korrigálta a képviselők testülete. Az algyői sírkert üzemeltetője, a Gyeviép
Nonprofit Kft. szombaton és vasárnap, illetve munkaszüneti napokon
nem végez a temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatást, hogy csökkenthesse a cég a bérjellegű kifizetéseit. Egyébként a temető nyitvatartási
rendje – hétköznapokon – a megszokott ritmusú.
A 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig tartó időszakra megalkották az átmeneti gazdálkodásról szóló helyi jogszabályt. Ennek értelmében a képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek,
hogy a helyi önkormányzat bevételeit beszedesse, és kiadásait teljesítse, illetve meghatározta, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein
belül.
Iskolatej programra tett ajánlatával kereste meg az önkormányzatot
a Sole-Mizo Zrt. Az új esztendő első felében egy 2 deciliteres 2,8 százalékos iskolatej árát 44 forint+áfa, míg az iskolakakóét 46 forint+áfa
összegben határozta meg – tájékoztatta a testületet a polgármester. Hozzátette: az önkormányzat évek óta biztosít az iskolatej mellé 1 darab
péksüteményt is. A képviselő-testület úgy döntött: csatlakozik az iskolatej programhoz a tanév végéig. Diákonként és oktatási naponként 2
deciliter kakaót és gyermekenként 1 péksüteményt rendel.
Az önkormányzati tulajdonú új vagyontárgyakat (mintegy harminc
földdarabot) a forgalomképesség alapján (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes csoportba sorolva) minősítette
a képviselő-testület. Foglalkoztak az önkormányzat Kockázatkezelési
szabályzatának megalkotásával és a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal is a képviselők.
Pályázati lehetőség nyílik arra, hogy a szabadidőközpont területén 4
személyes, apartman jellegű faházakat, ezzel 24 új szálláshelyet alakítson ki a Gyevitúr Kft. A pályázat és az önkormányzat lehetőségeinek
részleteit decemberi ülésükön vitatták meg a képviselők.
Támogatást (közel 5 millió forintot) nyert a Környezet és Energia
Operatív Program keretében meghirdetett Energetikai hatékonyság
fokozására benyújtott algyői pályázat. Így a Kastélykert utcában két
középület (a polgármesteri hivatal és az óvoda) fűtésének és használati
melegvíz rendszerének korszerűsítése kezdődhet meg.
Pályázatot írt ki az önkormányzat az Algyői Faluház, Könyvtár és
Tájház, valamint a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezetői tisztségére.
Saját, idei első féléves munkatervét elfogadta a képviselő-testület.
Így például a januári ülésen terítékre kerül az idei rendezvény és sportnaptár, a testvér-települési program. Várhatóan februárban döntenek
az idei költségvetésről, márciusban a közbeszerzési tervről, és az önkormányzati cégek üzleti tervéről. Áprilisban tekintik át a képviselők
a múlt évi gazdálkodást, tájékozódnak az adóbevételek alakulásáról;
májusban értékelik az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátását; júniusban pedig az oktatási-nevelési intézmények munkáját teszik nagyító alá.
P. I.

Fogadóórák a polgármesteri
hivatalban
Algyő nagyközség polgármesteri hivatalában szerdánként 14-17 óra
között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetői.
Dr. Piri József polgármester január 7-én és 21-én, valamint február
4-én,
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester január 14-én és 28-án.

Változott a hulladékszállítási díj
Az algyői önkormányzati testület novemberi ülésén módosította a
hulladékszállítási díj összegét. (Az alábbi, 2009. január 1-jétől érvényes
szolgáltatási díjak az áfát nem tartalmazzák.)

1./ Szervezett települési hulladékszállítás díja
Edényzet

db

Ft/ db

Egyszeri/Ft

Havi díj / Ft

1 db 110-120 l ürítése és
deponálása (lakossági)

1

Ft/ ürítés
(1db edény)

299

1 294

1 db 110-120 l ürítése és
deponálása (közület)

1

Ft/ ürítés
(1db edény)

436

1 887

1 db 240 l ürítése és
deponálása (lakossági)

1

Ft/ ürítés
(1db edény)

469

2 030

1 db 240 l ürítése és
deponálása (közület)

1

Ft/ ürítés
(1db edény)

772

3 342

1 db 1100 l ürítése és
deponálása (közület)

1

Ft/ ürítés
(1db edény)

3 169

13 721

Emblémás zsák

1

Ft/db

240

Hulladékgyűjtő sziget

1

Ft/db/ürítés

10 972

1

Ft/db/ürítés

251

Köztéri hulladékgyűjtő
ürítése, elszállítása
heti egy alkalommal

2./ Közületi és lakossági folyékony hulladékszállítás díja:
Szippantás:
Udvari WC:

				

2.806.-Ft/m3 + ÁFA
11.200.-Ft/db + ÁFA

Pályázati felhívás – a faluház, a
könyvtár és a tájház vezetésére
Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség, és
legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy
tudományos tevékenység, magyar állampolgárság.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, végzettségeket, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai
elképzeléseket, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 25.
Kinevezés: 2009. március 1. napjától határozott időre legfeljebb 5
évre.
A pályázatot Dr. Piri József polgármesterhez kell benyújtani. Levelezési cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Érdeklődni a 62/517-517
telefonon lehet.
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Bóbitás hírcsokor

Mikulás az óvodában

Az algyői Bóbita Bolcsőde értesíti a kedves szülőket arról, hogy a
térítési díjak befizetésére 2009. január 13-án (kedden) 7:30-tól 16:30
óráig adott a lehetőségük.
*
A bölcsőde dolgozói az ünnepeket követően 2009. január 5-én reggel 6 órától várják a gyermekeket.
*
Jó hangulatban telt a Luca-napi készülődés a bölcsődében, amelyen,
sok szülő meg tudott jelenni, így családias hangulatban a gyermekek
szüleikkel együtt kézműveskedtek. Közben pedig jóízűen fogyasztották a Luca pogácsát és mellé a finom, meleg teát.
*
Az Algyői Bóbita Bölcsőde köszönetet mond a 2008-as évben nyújtott segítő és támogató munkájáért: Gábor Ivánnak szerelő és barkácsoló munkájáért; Gyömbér Dóra tanulónak a bölcsőde folyosójának dekorálási munkájában nyújtott kreatív tevékenységéért. Annak az Algyői
lakosnak, aki kreatív kézműves munkájával támogatta a bölcsődét. Továbbá megköszönjük minden szülő támogatását és együttműködését.
*
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánnak a bölcsőde dolgozói.

December 5-én a gyerekek izgatottan érkeztek az óvodánkba, hiszen ezen a napon látogatott el hozzájuk a Mikulás. Egész
héten készültek erre a napra. Az óvó nénik Mikulás-váró mese
délelőtt keretében adták elő Fésűs Éva: Bundavásár című meséjét, nagy sikert aratva a hallgatóság körében. Az ovisok örömmel
mondogatták verseiket, énekelték az ünnepi dalokat, festettek
piros csizmát, prémes kesztyűt, hogyha eljön a találkozás napja,
meglephessék a vendéget.
Az óvoda zsibongójában hintaszék és meleget adó kandalló
várta, ahová a megfáradt apó helyet foglalt, és csak hallgatta és
hallgatta a neki szánt dalokat, versikéket. A bátrabbak egyenként
is szavalhattak, amiért jutalom is járt.
Végül a Mikulás kiosztotta ajándékait és úgy búcsúzott, hogy
jövőre is ellátogat a Szivárvány Óvodába, mert ide sok-sok ügyes
jó kisgyerek jár. Megköszönte a fogadtatást, mi pedig megköszönjük Bakos Istvánnak, hogy felejthetetlen élményt nyújtott
óvodásainknak!

Óvodai térítési díj
befizetése
Az ovisok ellátásának térítési díját a szülők 2009ben az alábbi időpontokban fizethetik be: január 7.
(szerda), február 4. (szerda), március 4. (szerda),
április 2. (csütörtök), május 5. (kedd), június 4.
(csütörtök), július 2. (csütörtök).

Barkács délután az óvodában
Karácsonyra készül az egész világ. Az ünnepek legszebb éke pedig,
a saját kézzel készített dísz. Ennek szellemében gyűltünk össze december 11-én délután az óvodába a Margaréta csoportban. Közös barkácsolásra invitáltak szülőket és gyermekeket az óvó nénik.
Anyukák, apukák, nagymamák és gyerekek, mint a „Mikulásgyár”
manói, úgy figyeltünk az óvó nénik ügyes kezére és minden szavára.
Kellemes karácsonyi hangulatban készültek a szebbnél szebb festmények és díszek, melyek emelik fényét minden ott lévő család ünnepének. Köszönjük.
Petrik Róbert szülő

Karácsony a szivárvány jegyében
Az algyői óvodában december 15-én feldíszített, hatalmas, illatos karácsonyfa várakozott a 16-án tartandó ünnepségre. Az óvoda dolgozói
ünnepi pompát varázsoltak a szebbnél szebb dekorációkkal feldíszített
oviba. Ezen a napon nagyon sok csillogó szempár várta izgalommal,
mit rejtenek a fenyőfa ágai alatt sorakozó ajándékcsomagok.
Mind a hét csoport gyermekei kaptak ajándékot, melyeket a csoportokban vehettek birtokukba a gyermekek. Az ajándékok között akadt
pólyás baba, autó, logikó és sok más, készségfejlesztő játék. A sok szép
játékot a Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával vásárolták
meg.
A meghívott vendégek – az önkormányzat képviseletében, a társintézmények vezetői, GYEVIÉP Kft. – rollerekkel, édességekkel ajándékozták meg az óvodásokat.
Ezen a délelőttön ünnepelt a szív és a lélek. Minden gyermek és felnőtt ünneplőbe öltözött és jó volt együtt várni a karácsonyt.
Az óvodavezető kedves szavai a szeretetről szóltak. A Margaréta
csoport táncában kedves hóember és csillogó hóesés elevenedett meg
előttünk. A Maci csoportosok karácsony üzenetét tolmácsolták egy
versben. A Gesztenye csoportos gyerekek Betlehembe varázsolták a
megjelenteket – József Attila versével. A műsort a Maci csoport Angyalok tánca zárta.
Az óvoda dolgozói köszönik a kedves szülőknek a felajánlásokat,
segítségüket, mellyel szebbé tették a gyermekek ünnepét!

Ovisok köszönete
Ezúton szeretnénk megköszönni Pataki Lászlónak és családjának,
hogy óvodás gyermekeink számára ajándékoztak egy szép fenyőfát,
amit közösen feldíszítettünk az ünnepre.
Herczeg Józsefnek köszönjük az óvodának ajándékozott CD-lejátszókat!

Óvó nénik

Napközisek karácsonya
Ebben a tanévben december 12-én
rendeztük meg a „napközisek karácsonyát”, melyre most is – mint
már évek óta – örömmel készültek a
gyerekek velünk, napközis nevelőkkel együtt. Minden csoport verssel,
dallal, tánccal és jókívánságokkal
örvendeztette meg a közönséget. Itt
került sor a napközis jutalmak kiosztására is: a Szegedi Nemzeti Színház
Diótörő című előadására színházi
belépőjegyet kapott az I. csoportból
Bukor Anna 1.b és Major Ernő 1.a; a
II. csoportból Szekeres Laura és Horváth Laura 2. osztály; a III.
csoportból Gyurcsik Andrea 1.a és Római Petra 3.a; a IV. csoportból Bangó Alexandra 4.a és Németh Éva 3.b; az V. csoportból
Kecskeméti Zsanett 4.b és Oláh Dániel 4.b osztályos tanulók.
Meghívott vendégeink sem érkeztek üres kézzel, köszönjük
Molnárné Vida Zsuzsannának, Kiss Ferencné Irénkének, Herczeg
Annának, Karsai Lászlóné Manyikának, Dohány Renátának, az
Óvoda dolgozóinak és nem utolsó sorban az Algyői Iskola Alapítványának a fa alá tett édességet, gyümölcsöket, ajándékokat!
Köszönetünket fejezzük ki kollegáinknak is közreműködésükért,
mellyel segítették munkánkat!

A napközis munkaközösség

ÖKO-terem pályázat
A Karton-Art Design által meghirdetett ÖKO-terem pályázatra
31 pályamű érkezett – tájékoztatásuk szerint – magas tartalmi és
esztétikai minőségben. A mi iskolánkon kívül, egy budapesti és
egy kisvárdai iskola nyerte meg a pályázatot.
Az elbírálás szempontjai voltak: a környezettudatos gondolkodás megvalósítása a tanórán, illetve a tanórán kívül, a programok
dokumentálása, alternatív oktatási módszerek alkalmazása, tartalmi, esztétikai és formai megvalósítás, regionális és országos
aktivitás, valamint a Karton-Art Design-nal való további együttműködés.
A pályázat eredményeképpen a legnagyobb tantermünket újrahasznosított kartonból gyártott bútorokkal rendezték be. A
közeljövőben a Karton-Art Design szakembereivel foglalkozások keretein belül is találkozhatunk még. A pályázatot készítette:
Hegyi Gabriella.
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„Kaszált” az Algyői Általános
Iskola

Gyöngyök és gyémántok Mátyás
reneszánsz udvarában

A „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság és
a Körlánc Egyesület által meghirdetett iskolák közötti országos
egészségnevelési versenyen az Algyői Általános Iskola tanulói
és az őket képviselő 3 fős csapat I. helyezést ért el. A versenyt
2008 szeptemberétől november végéig hirdették meg a szervezők. Az iskola regisztrálása után következett a játék első fordulója. A nevezett iskolák (több mint 140 intézmény) versenyző
kedvű tanulói regisztráltak az interneten megoldható játékra,
majd nekiveselkedtek a pontok gyűjtögetésének. Az internetes
forduló eredményeképpen az első hat helyezett iskola három
fős csapata vehetett részt a döntő megmérettetésen, amelyet december 5-én, Kecskeméten rendeztek meg. Egészen véletlenül
úgy alakult, hogy három középiskola és három általános iskola
mérhette össze a tudását.
Az Algyői Általános Iskola második helyen jutott tovább a
döntőbe, ahol a diákokat Szekeres Henrietta 8.a, Gasparics Nikolett és Szűcs László 8.b osztályos tanulók képviselték, felkészítő tanáruk Talla Szilvia volt. A döntőben három feladatban
kellett helytállni: minden tanuló megoldott egy tesztlapot a Parlagfű Pedagógiai Kalauz anyagából, majd az előzetes feladatként elkészített Power Point bemutató segítségével egy előadás
megtartása volt a nagy kihívás a diákok számára, végül pedig
megadott témában plakátokat készítettek a csapatok.
Az első hat helyezett iskola összesen 600 ezer forintos díjazásban részesült. Ebből iskolánk csapata az első helyezés jutalmaként 250 ezer forintot nyert, amelyet Iván Zsuzsanna igazgatónő vett át az Egészségügyi Minisztériumban.
Ezúton is köszönjük a verseny szervezőinek a lehetőséget és
gratulálunk minden résztvevő iskolának!

A szegedi Rókusi I. számú Általános Iskola Gyöngyök és gyémántok Mátyás udvarában címmel versenyt hirdetett a Csongrád megyei,
valamint a határon túli magyar általános iskoláknak. Minden évben sok
iskolai csoport nevez erre a nagyon színvonalas, komplex műveltségi
versenyre, ezért előzetes feladatokat kellett beküldenünk a döntőbe jutásért. Készült nászajándék, jövendölés, kódex, reneszánsz portré; képzőművészeti és zenei feladatsor tette színesebbé az előkészületeket. Sok
szép élménnyel gazdagodva tértünk haza a Kiskun Múzeumból, ahol a
Reneszánsz Panoptikum kiállítás megtekintése után feladatsorok megoldása és reneszánsz szakácskönyv összeállítása várt ránk.
Korabeli jelmezekbe öltözve érkeztünk (Pataki Zsófia, Bakos Máté,
Kiss Márk Milán és Szűcs László) Mátyás és Beatrix esküvőjére, ahol
a varázslatos nyitótánc, Beatrix fogadása, koronázása után elkezdődött
a verseny. Idegenvezetőnk, Pataki Zsófia power pointos bemutatóját a
Mátyás király és a varga című monda dramatizálása követte. Mézeskalácsból elkészült a varga cégére, a puttófejes freskó, közben földrajzi,
történelmi, zenei és művészettörténeti feladatokat kaptunk. Az időutazás során Mátyás és Beatrix örök hűséget fogadott egymásnak a budai Nagyboldogasszony templomban és elkezdődött a dínom-dánom.
Szerepet kapott a gasztronómia is, hiszen Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa is megoldandó feladatokkal érkezett, valamint
csapatunk az ifjú pár számára reneszánsz tálat készített. A hangulatról
az udvari bohócok gondoskodtak. Minket, Gyevieket e megmérettetésben Bakos Máté képviselt. Az esküvő mulatozással, tánccal ért véget
és nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Örültünk a 7. helyezéssel járó értékes könyvjutalomnak, az élményeknek, a megszerzett
tudásnak. Köszönjük az Algyői Népszínháznak a gyönyörű jelmezeket
és Szűcs László édesapjának, hogy a csapatot eljutatta a verseny helyszínére. Hálásak vagyunk Tóth Anikó 5. osztályos tanulónak a festett
selyemsálért és az iskola pedagógusainak, akik közreműködtek az előzetes feladatok elkészítésében.

Talla Szilvia
felkészítő pedagógus

Nagyné Szabó Andrea
felkészítő tanár

Házi matematika verseny
A felső tagozatosok számára meghirdetett matematika versenyen 32
tanuló vett részt: 7 tanuló az 5. osztályból, 10 tanuló a 6. évfolyamból,
8 tanuló a 7. évfolyamból és 7 tanuló a 8. évfolyamból. A versenyeken
a következő eredmények születtek:
5. osztályosok között I. helyezést ért el Kalcsú Tünde, II. Furka Barbara, III. Kneip Ádám;
6. évfolyamon I. lett Molnár Krisztián 6.b, II. Szűcs Lilla 6.b és Kőműves Brigitta 6.a, III. Kovács Ádám 6.a;
7. évfolyamon I. helyezett lett Süli Brigitta 7.b, II. Kiss Márk Milán
7.a, III. Kiss Evelyn és Molnár Dóra 7.a;
8. évfolyamon I. lett Szűcs László 8.b, II. Bakos Máté 8.a és Poprádi
Szabolcs 8.b, III. Pataki Zsófia 8.a osztályos tanuló.
Felkészítő tanáraik: Almásiné Császár Piroska, Malustyik Mihályné
és Hegyi Gabriella.
Hegyi Gabriella
matematika szakos tanár

Úszóbajnokság a Borbála fürdőben
A Borbála Fürdő novemberben is megrendezte hagyományos úszóversenyét az algyői gyerekeknek. A versenyen külön-külön ugrottak
medencébe az óvodások, az alsó tagozatosok és a felső tagozatos gyerekek. A vizes bajnokságon a következő eredmények születtek:
Óvodások között: 20 m mellúszás – fiú: 1. Karasz Bence, 2.
Mesterházy Máté 3. Vincze Zsombor; lány: 1. Kertész Tekla, 2. Ónodi
Boglárka, 3. Solymosi Brigitta és Molnár Anna.
1-2. osztály 20 m mellúszás – fiú: 1. Rózsa Alex, 2. Csarnai Martin,
3. Demecs Bálint; lány: 1. Kiss Zsanett, 2. Vidács Bianka, 3. Chourfi
Myriam. 20 m hátúszás: fiú: 1. Rózsa Alex, 2. Csarnai Martin, 3. Belovai
Koppány; lány: 1. Kiss Zsanett, 2. Gábor Zsófia, 3. Vidács Bianka. 20
m gyorsúszás – fiú: 1. Rózsa Alex, 2. Demecs Bálint, 3. Gyursanszky
Bence; lány: 1. Kiss Zsanett, 2. Vidács Bianka, 3. Chourfi Myriam.
3-4. osztály 40 m mellúszás – fiú
: 1. Bozóki Richárd, 2. Szvetnyik
Martin, 3. Bodó János; lány: 1. Portörő Dorina, 2. Molnár Fanni, 3.
Németh Éva. 40 m hátúszás – fiú
: 1. Bozóki Richárd, 2. Bodó
János, 3. Szvetnyik Martin; lány: 1. Portörő Dorina, 2. Jaksa Vivien,
3. Győrfi Kinga. 40 m gyorsúszás – fiú: 1. Bozóki Richárd, 2. Bodó

János, 3. Szvetnyik Martin; lány: 1. Portörő Dorina, 2. Molnár Fanni,
3. Győrfi Kinga.
5-6. osztály 40 m mellúszás – fiú: 1. Jani Zoltán, 2. Temkó Bence,
3. Győrfi Dávid; lány: 1. Bús Melinda, 2. Kőműves Mariann, 3. Rózsa
Evelin. 40 m hátúszás – fiú: 1. Győrfi Dávid, 2. Jaksa Tamás, 3. Bodó
Árpád; lány: 1. Bús Melinda, 2. Rózsa Evelin, 3. Kőműves Mariann. 40
m gyorsúszás – fiú: 1. Bugyi János, 2. Jaksa Tamás, 3. Márton Dániel;
lány: 1. Bús Melinda, 2. Kőműves Mariann, 3. Szekeres Dzsenifer.
7-8. osztály 40 m mellúszás – fiú
: 1. Szűcs László, 2. Kovács
Roland, 3. Jani Attila; lány: 1. Kovács Kitti, 2. Bíbor Viktória, 3. Római
Barbara. 40 m hátúszás – fiú: 1. Kovács Roland, 2. Bakos Máté, 3.
Bodó Zoltán; lány: 1. Bús Bettina, 2. Kovács Kitti. 40 m gyorsúszás –
fiú: 1. Szalontai Bence, 2. Kovács Roland, 3. Jani Attila; lány: 1. Kovács
Kitti.
A versenyzőket felkészítették: Varga Ágnes, Magosi Krisztina,
Zsura Zoltán, Ficsór Barnabás és Retkes Zsolt. Az érmeket az Algyő
Sportjáért Közalapítvány biztosította.
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Dél-alföldi regionális karácsonyi
vásár Algyőn

Az Algyői Általános Iskola hagyományos karácsonyi vásárát
december 16-án a szabadidőközpontban tartotta.
A Dél-alföldi régió ökoiskolái és JAM-os diákvállalkozásai
közül 11 iskola 140 diákjával fogadta el a Junior Achievement
Magyarország (JAM) és az Algyői Általános Iskola meghívását. Vásárunkon részt vett: a szegedi Tabán Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mint JAM-tag, a szegedi
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon, a szegedi Krúdy Gyula
Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a szegedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola,
a mórahalmi Móra Ferenc Általános Művelődési Központ, az
üllési ÁMK Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola, a csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola, a kecskeméti
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, a kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, a kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola és az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény mint
ökoiskola.
Az Algyői Általános Iskola diákjai és azok szülei, pedagógusai kézműves technikával készült portékáikat árusították:
képeslapokat, cserépből és kiégett izzóból készült angyalkákat,
szalmabábukat, hűtőmágneseket, gipszből készült képeket és
mécseseket. Kreatív látogatóink a kézműves standnál készíthették el a téli ünnepkörhöz kötődő díszeiket, gyertyáikat.
A vendégeket meleg teával, zsíros kenyérrel és finomabbnál finomabb házi süteményekkel várta a 6.a osztály a büfénél.
A vásárt Iván Zsuzsanna az Algyői Általános Iskola igazgatója és Zsemberi Mihály, a JAM regionális menedzsere nyitotta
meg. A rendezvényt karácsonyi műsor tette változatosabbá. A
mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola Karácsony címmel
versekkel kedveskedett, felkészítő tanáruk Malmosné Borsi
Edit. A kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola diákjai karácsonyi köszöntővel színesítették műsorunkat. Az üllési iskola
néptánc csoportja felcsíki tánccal és somogyi játékokkal, tánccal szórakoztatta a közönségünket, a felkészítő tanáruk Ótott
Zsolt és Nagy Róbert. Iskolánk a Ghymes együttes zenéjére
néptáncolt, a felkészítő pedagógus: Bozóné Hegedűs Edit. A vásár ideje alatt az algyői polgármesteri hivatal részéről Bereczné
Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens és Gergely Orsolya, a JAM ügyvezető igazgatója, valamint munkatársai „álruhában” pontozták a diákvállalkozások munkáját, a standokat,
a termékeket és az eladókat, majd a vásár végén 4 kategóriában
hirdettek eredményt.
A legszebb stand díját 3 iskola, a kiskunhalasi Kertvárosi
illetve a Felsővárosi Általános Iskola, valamint a mórahalmi
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ közösen állított
standja nyerte. Cégük neve: „Készíts magad és örülj neki!”
A legjobb eladónak a szegedi Tabán Általános Iskola tanulói
bizonyultak.
A legötletesebb termék díját az algyői „Gyevi alsó” 2. osztály által megtervezett, kiégett izzóból készült angyalkái kapták, osztályfőnökük Szabóné Kálmán Mária.
A legjobb diákvállalkozás címet pedig az algyői „Gyevi
felső” 6.b osztálya, az „Ökos-6-osok” kapták, osztályfőnökük
Vargáné Kiss Erika.
Az iskolánk termékeinek elkészítéséhez az Algyő Nagyközség Önkormányzat 60 ezer forint támogatást nyújtott. Külön
szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, a helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik a segítségünkre voltak.
Szivacski Angéla és Hegyi Gabriella
szervező pedagógusok
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Indul a Zöld járőr!
Környezet- és természetvédelmi szakkör indul a Szegedi
Vadasparkban!
Sokunk bosszankodott már a firkákkal elcsúfított házfalak, a tájképet elrontó illegális szeméthalmok láttán. Vajon mit lehet ez ellen tenni?
A büntetés nem elég, szemléletváltozásra is szükség van. A környezettudatos magatartás kialakítását pedig korán kell kezdeni, a fiatalok körében. Ennek szükségességét ismerte fel az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium, mikor pályázatot hirdetett olyan modellek kialakítására,
amelyek megoldással szolgálhatnak a problémára.
A Szegedi Vadaspark is pályázott, sikerrel. A Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatával, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, és Újszentiván Községi Önkormányzattal együttműködve, a
Vadaspark szervezésében és irányításával indítjuk a Zöld járőr szakköröket. A célunk, hogy az érintett településeken a természeti és épített
környezetét ismerő és védelmező közösség alakuljon ki. A szakkörök
tagjai szegedi, algyői és újszentiváni fiatalok (4 általános- és 4 középiskolából, 1 nevelő- és egy védőotthonból, intézményenként 20-25
fővel). A fiatalok előadásokat hallgathatnak a természeti és az épített
környezet rongálásáról, annak következményeiről. Azonban gyakorlati
tevékenységek is várnak rájuk. Például faültetésben vesznek részt, és
az erre kijelölt vadasparki területen „zöld” graffitit készíthetnek, sőt:
a Zöld járőr tagjaként saját lakóhelyük környezetét is szemmel tartják,
majd a felfedezett természet és környezetrongálásokat az erre a célra
létrehozott honlapon jelzik.
Retkes Zsolt
közreműködő pedagógus
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Algyői tükör

A Borbála egy éve
Vizsgálják a termálvíz gyógyhatását
Az algyői Bobála fürdő múlt évi tevékenységéről is tájékozódtak legutóbbi, 2008. decemberi ülésükön az önkormányzati képviselők.

A vendégkönyv
Az algyői fürdő megítélése a vendégkönyv alapján nagyon jó, több látogató kiemeli a személyzet barátságos, segítőkész viselkedését, a családias hangulatot, a tisztaságot, valamint a víz kiváló minőségét.
Sikeresnek minősítették a Borbála első teljes évét az önkormányzati
képviselők. A nyitás óta ugyanaz a gárda (több mint egy tucat dolgozó) áll a fürdőzők szolgálatára. Változást az jelentett, hogy valamennyi
szolgáltató vállalkozóként üzemel. A büfé áruválasztékát szélesítette, s
üzemeltetője részt vesz minden olyan egyéb rendezvényen, ahol vendéglátásra nyílik lehetőség. A két masszőr a hét minden napján dolgozik, a
csontkovács csak előre egyeztetett időpontban áll a vendégek rendelkezésére.

10 fürdőzőből 2 algyői

A fürdőzők egyre nagyobb aránya (80 százaléka) nem algyői – a vendégek nagy része Szegedről és Hódmezővásárhelyről érkezik. A szegedi
fürdők átépítése miatt új vendégkör alakult ki: a fürdés mellett a szolgáltatásokat is jobban igénybe veszik. Így megnőtt a szauna forgalma,
közkedvelt lett a szolárium, egyre többen veszik igénybe a pihenő övezetben elhelyezett kondi-gépeket. A vendégszám növekszik: míg 2007
júliusában 5367, addig 2008-ban 7787 volt a havi legtöbb látogató, a
napi belépő-csúcsot 505 jelentette. Míg 2007 novemberéig a fürdőbe 28
ezer 756, addig tavaly november végéig 63 ezer 806 vendég látogatott.

Gyerekek a medencékben
Az iskolai úszásoktatás 2007-től testnevelés órai keretben, térítésmentes
az algyői iskolásoknak. A testnevelés tagozatos 143 diák hetente egyszer,
míg a többiek egy tanévben 8 alkalommal vesznek részt itteni úszásoktatáson. Az ovis csoportok heti két alkalommal szoknak a vízhez. Hetente
kétszer 15 gyermek gyógyúszás foglalkozáson vesz részt.
A nyári táborozás idején 278 gyerek 1275 alkalommal járt a Borbálában. Nagy sikernek számított a sport tábor: a résztvevők az úszás mellett
más sportágakkal (például focizással, tollaslabdázással, görkorizással) is
megismerkedtek.

Gyógyhatást vizsgálnak az orvosok
A fürdő energetikai gazdálkodását többszörösen ellenőrzik. Pályázatot
nyújtottak be a Dél-alföldi turisztikai régióban, a régió gyógyvizeinek
gyógyító hatását bizonyító orvosi kutatások elvégzésének, tanulmányokban történő összegzésének, publikálásának és konferenciákon való ismertetésének támogatására. Tavaly november óta végzik a a gyógyvízzé
minősítés dátum szerinti, szerződésben meghatározott feladatait. Mindhárom algyői háziorvos részt vesz a betegek kúra előtti vizsgálatában,
illetve a laboratóriumi vizsgálat előkészítésében. Figyelemmel kísérik
a fürdő-reakció hatásait, illetve a fürdőkúra után közvetlenül végzett
orvosi vizsgálat eredményei alapján regisztrálják a változást. Az első
fürdőkúrát követő 3 hónap elteltével a vizsgálatokat megismétlik, és remélhetően kimutatják a fürdőkúra eredményességét. Az a több mint száz
algyői, aki részt vesz a programban, ajándékként éves fürdőbérletet kap.
Várhatóan júniusban derül ki az algyői gyógyvíz hatásának mértéke.
A. H.
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Sikeres évet zárt az Algyői
Lovasklub
Sikeres és eredményes évet mondhat magáénak az Algyői
Lovasklub, amelynek három fiatal tagja szépen szerepelt, érmeket
szerzett a megyei lovasversenyeken. Bakos István, a klub elnöke nem
kis büszkeséggel mondta el az Algyői Hírmondónak, hogy a múlt évi
versenyeken milyen eredményeket ért el a három tehetséges és szorgalmas fiatal.
Következzen hát a dicsőséglista: a hódmezővásárhelyi erőpróbákon
Mágori Szófia 2. és 3. helyezést ért el, Marinkusz Nikolett pedig két 2.
helyezést szerzett. Az Újszentivánon rendezett versenyeken ugyancsak
jól szerepeltek a lányok, Szófia 1., 2., valamint 6., helyezéssel térhetett haza, Nikolett éremtáblázata is hasonló: 1., 2. és két 3. helyezés.
Fekete Krisztián is indult, s megszerezte az első helyezést. Krisztián a
földeáki versenyen is elvitte a pálmát, az első díjat, a Szegeden tartott
Csongrád megyei döntőben szintén dobogós lett, az elismerésre méltó
3. helyezést érte el. Szófia indult a csongrádi megmérettetésen, ahonnan 2. helyezéssel tért haza, Zsombón pedig két versenyen 2., valamint
4. helyen végzett. Nikolett Csongrádon két alkalommal állhatott a dobogó harmadik lépcsőjén.
Bakos István elmondása szerint igen népszerű a lovasklub a
községben. A lovaglás-oktatást három edző végzi, fogadják a kezdőket
és a haladókat, a kicsiket és nagyokat egyaránt, egy óra díja 1.800 forint. A lovak megbízhatóak és „jól neveltek”, a sportpónik különösen
kedveltek a fiatalok körében. Emellett a klub tevékenységi körébe tartozik a díjlovaglásra, a fogathajtásra, a díjugratásra és a lovas tornára
történő felkészítés.
A klub 2004-ben alakult, azóta szerves részévé vált Algyő
közéletének. Jelenleg 28 tagot számlál, 5 évestől 75 évesig, többségükben algyőiek. Szinte nincs olyan nagyrendezvény a faluban, amelyen
ne vennének részt a tagok és természetesen a lovak, talán a legnépszerűbb, főként a gyermekek körében, a lovas kocsizás. A repülős napon,
a falunapon, a búcsú alkalmával, a lovas napon járja az utasokkal teli
lovas kocsi az utcákat, vagy éppen felvonulnak a paripák. A Mikulásnak is segítségére voltak, továbbá a Faluvédő Egyesület, a lovasklub
és a nőegylet közösen állította fel a szeretet ünnepére, karácsonyra a
betlehemi házat. Nem maradhat ki a felsorolásból az immár hagyományos nyílt nap sem, amikor az érdeklődők a lovas tanya, a lótartás
mindennapjaival ismerkedhetnek, lovagolhatnak. A tavaly nyári lovas
tábor pedig minden korábbinál jobban sikerült, a gyermekek olyan jól
érezték magukat, hogy többen már jelezték, az idén is menni szeretnének.
Az idei első rendezvényét január 31-én a Tájházban és a Lovas udvarban tartja a lovasklub, s már igen nagy érdeklődés előzi meg,
ugyanis – mint Bakos István elmondta – „disznólkodás” lesz. Mielőtt
bárki másra gondolna, szerepeljen itt a program: több disznót vágnak
le egész napos mulatság, zene és eszem-iszom közepette.
H. K.

8		Hirdetés
„REKVIEM” Temetkezési
Vállalkozás
az Algyői temetőben. Telefonszám: 06-20-32–77–406.
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk az
algyői lakosok részére, bemutatóterem, gyász, illetve
köszönet-

Homlokzati és
gurulóállvány
bérelhető.
Az állványokról érdeklődhet és hőszigetelésre előjegyzést
kérhet a

nyilvánítás (DM hirdetés
feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet:

06-30/987-40-60-as
telefonon.
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Sikerekben gazdag
boldog újévet kívánok
minden kedves
vásárlómnak!
Az új évben is szeretettel várok mindenkit a faluház mögötti parkolóban:

06-20-9433645

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Hétfő – Szerda – Szombat
7.00 – 12.00 óráig

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével
szombatonként 18 órától
Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium
éttermében.

RUHAVÁSÁR
30 % - 50 %
ENGEDMÉNY

Zenész: Sándor Csaba
Asztalfoglalás telefonon: a 268-078,
illetve a 06-20/335-5479 számon.

Szemelvények a Sermann
Enciklopédiából
Kiabál: pacal előfőzése közben ordítozik.
Kibelez: teljes nevén Juan Carlos Quibelez, a spanyol
halmészárosok szövetségének elnöke.
Filézek: a kenézekkel rokon nép a Volga mentén, sok halat fogyasztanak.
Hosszúmetélt: izraelita tésztagyáros.
Kórus: beteges orosz énekkar.
Tarján: kopasz itáliai.
Szarkazmus: rosszul sikerült orgazmus.
Genitáliák: Olaszországhoz tartozó szigetcsoport. Főként
szerelmesek látogatják szívesen.
*
Joe bácsi tapasztalása
1.
Jó a nős férfinak. Akkor szeretkezik, amikor csak
akar.
2.
Jó a legényembernek. Csak akkor szeretkezik,
amikor akar.
				
(Sermann József)

• Kerekes szék, elektromos, EL-GO
MOPED típusú, 1 éves – jó állapotban, és
• elektromos robogó, kiskerekű, eladó – Algyőn.
Érdeklődni a 06-20/464-3282-es telefonon lehet.

Apróhirdetés
Diplomás nyelvtanárnő angol és spanyol nyelvtanítást vállal Algyőn.
Érdeklődni: 06-30/270-4060

Köszönet a karácsonyfáért
Tavaly is érkezett fenyőfa felajánlás hozzánk. A hatalmas, gyönyörű fenyőfát, amit a faluház színpadán öltöztettünk karácsonyi
díszbe, Németh Lászlónak és családjának (Bartók Béla utca 48.)
ezúton köszönjük meg hálás szívvel mindannyiunk nevében.
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Civil tükör

Versenynaptár
2008-2009. évi amatőr sakk csapatbajnokság
Kisorsolták a 2008-2009. évi Csongrád megyei amatőr sakk
csapatbajnokság versenynapjait. A játszmák a 2008. november
20-án Mórahalmon a Régi vásártéren megtartott sorsolásakor
megállapított időpontjai:
1. forduló: 2008. november 30-án Mórahalom – Üllés, Szatymaz
- Maróczy GSE. Szabadnapos: Algyő.
2. forduló: 2008. december 21-én Üllés – Szatymaz, Algyő –
Mórahalom. Szabadnapos: Maróczy GSE.
3. forduló 2009. január 25-én Szatymaz – Algyő, Maróczy GSE
– Üllés. Szabadnapos: Mórahalom.
4. forduló: február 8-án Algyő- Maróczy GSE, Mórahalom –
Szatymaz. Szabadnapos: Üllés.
5. forduló: február 22-én Maróczy GSE – Mórahalom, Üllés –
Algyő. Szabadnapos: Szatymaz.
6. forduló március 8-án Üllés – Mórahalom, Maróczy GSE –
Szatymaz. Szabadnapos: Algyő.
7. forduló március 29-én Mórahalom – Algyő, Szatymaz – Üllés
(egyeztetés alapján 03.15-én). Szabadnapos: Maróczy GSE.
8. forduló április 5-én Algyő – Szatymaz, Üllés – Maróczy GSE.
Szabadnapos: Mórahalom.
9. forduló április 19-én Maróczy GSE – Algyő, Szatymaz –
Mórahalom. Szabadnapos: Üllés.
10. forduló május 10-én Mórahalom – Maróczy GSE, Algyő –
Üllés. Szabadnapos: Szatymaz.
Dr. Gonda János

Zenei hírek
A Pro Musica Művészetoktatási Intézmény karácsonyi koncertjeire december 16-án és 18-án Szegeden az iskola hangversenytermében (Főfasor 68.), 17-én pedig Algyőn, a Kosárfonó
utcai iskolában került sor. A rendezvényeken – melyek egyben a
félévi nyilvános vizsgák is voltak – minden növendék szerepelt.
A közönség hallhatott komolyzenei műveket zongora, és kön�nyűzenei műveket szintetizátor tolmácsolásában. A gyerekek
kamaramuzsikálása az együtt zenélés örömét fejezte ki. A műsor
karácsonyi dalok éneklésével ért véget.
Köszönetünket fejezzük ki az Algyői Általános Iskolának,
hogy lehetőséget adott rendezvényünk megtartására.
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Tudni illik
A világvége illemtana – Túlélőkönyv a helyes élethez
Izgató botránykönyvet ajánlok kedves olvasóink figyelmébe.
Arról szól, hogyan kellene dolgoznunk, szórakoznunk, ünnepelnünk, ajándékoznunk – egyszóval élnünk, hogy az ökológiai
válságból kilábalhassunk, s a világvége folyamatát megfordíthassuk! A szerző már a bevezetésben tiszta vizet önt a pohárba:
ez így nem megy tovább! Amíg meg nem változtatjuk viselkedésünket, s új kultúrát nem szövünk a világban való létezésünk
köré, addig ne is számítsunk semmi jóra! A könyv új, a „létrendi” szempontok szerint megalkotott illemtant sürget, mert
bizony életünk teljes egészében illetlen. Figyelmes olvasást, jó
illemtanulást kívánok.
Bereczné Lázár Nóra

Tanulmányút Gömörszőlősön
A CSEMETE Természetvédelmi Egyesület szervezésében 2008. október 18-án és 19-én az Algyői Általános Iskolából 4 pedagógus vett
részt Gömörszőlősön, az ökofaluban tartott tanulmányúton. Megismerhettük azokat az erőfeszítéseket, amelyek a falu fennmaradását, fenntartható fejlődését eredményezik. Gömörszőlős kirándulási célpontnak
is kiváló, hiszen Magyarország egyik gyöngyszeme.
Hegyi Gabriella
pedagógus

Cd és hangos könyv kölcsönzés a
könyvtárban
A karácsonyi ünnepi hangulathoz hozzájárul az alkalomhoz illő
zene és vers. Az algyői könyvtárból kölcsönözhetőek a következő
CD-k is: Áldott karácsony éj, Kis karácsony nagy karácsony, Hófehér karácsony, Donizetti: Lucia di Lammermoor, Liciano Pavarotti
(válogatás). De a szerelem témaköréről is meglepően szép a Válogatott XX. századi magyar költők szerelmi lírájából és népdalainkból
című CD. A Zenés mesetár 3 CD-t (Tini Tonic együttes: Almaszósz,
Benedek Elek meséi…) tartalmaz. A Tanuljunk játszva! Című CD-n
játékok, dalok, mondókák hallhatók – ezzel otthoni képességfejlesztő foglalkozást tarthatunk óvodásoknak.
Egyre népszerűbbek a hangoskönyvek, melyeket hallgatva például egy hosszú autóutat tehetünk kellemessé. A hangoskönyvek valójában CD-n és Mp3 formátumban hallgatható, többnyire egy színész
által felolvasott regényt, novellákat vagy verseket jelentenek. Ezeket ajánljuk vakoknak és gyengén látóknak is. Így például: Capek,
Karel: Történelmi görbe tükör, Boccacio: Dekameron, Durell,
Gerald: Családom és egyéb állatfajták, Esterházy Péter: Semmi művészet (Mp3), Gogol, Nyikolaj: A köpönyeg (Mp3), Hemingway,
Ernest: Az öreg halász és a tenger, Janikovszky Éva: A lemez két
oldala, Karinthy Fricike: Az emberke tragédiája és más íráskák,
King, Stephen: Rémálmok és lidércek, Kipling, Rudyard: A dzsungel könyve, Konrád György: Elutazás és hazatérés, Lázár Ervin:
Mesék felnőtteknek; Márai Sándor: Eszter hagyatéka, A gyertyák
csonkig égnek; Polcz Alaine: Asszony a fronton, Ideje az öregségnek; Rejtő Jenő: Az elveszett cirkáló; Romhányi József: Rímhányó;
Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg; Szabó Magda: Sziget-kék;
Szerelem: Válogatott elbeszélések; Twain, Mark: Ádám és Éva naplója; Wass Albert: Kard és kasza I-II. (Mp3); Wilde, Oscar: A boldog
herceg, A csalogány és a rózsa.
A kölcsönzés díja: 500 forint, melyért cserében az olvasó 5 alkalommal kölcsönözhet; 1 alkalommal elvihető példányszám: 2 db. A
kölcsönzési határidő 2 hét.

Köszönet az iskolától
Dóczi Szilveszterné Marikának a menyasszonyiruha-anyagokért,
amivel segítette az algyői iskolai kézművességet.
Az iskola pedagógusai

Papagáj
Hullámos papagájt mentett meg Poprádi Szabolcs 8.b osztályos
tanuló.
Szabolcs elmondása szerint a papagáj átrepült az iskola udvarán
és leszállt az egyik tujára. Szabolcs odament és megfogta az állatot,
„aki” viszonzásul jól összecsipkedte a mutatóujját. Ezt követően a
madár a délelőttöt a tanári szobában töltötte, ahol Leléné Incike nénitől kapott egy kalitkát, madáreleséget és vizet is.
Az osztály kérésére Gyurika, a papagáj a 8.b osztály tiszteletbeli
tagjaként éli napjait az osztályteremben. Mindenki nagy örömmel
vesz részt Gyurika gondozásában. A legfantasztikusabb, mikor beleszól az órába, lehurrogja vagy helyeseli, amit mondunk, esetleg
még súg is.
Szomorú, hogy a gazdája nem figyelt rá, és nem készült fel egy
trópusi madár mérsékelt övi tartására. Nagy öröm számunkra, hogy
gondoskodhatunk egy eltévedt díszállatról.
Malutyik Mihályné osztályfőnök és a 8.b osztály diákjai

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (január 25-én) délután
3 órakor az algyői római katolikus templomban.
Papp László
református lelkész
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háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Január 5 – 9 között
Január 12 – 16 között
Január 19 – 23 között
Január 26 – 30 között

8.00-tól – 12.00 óráig.
12.30-tól – 16.30 óráig.
8.00-tól – 12.00 óráig.
12.30-tól – 12.00 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbításának megszervezése.
Telefonszám: 06-62/267-202; 06-30/635-4717

8.15 –14.15 óra között
12.00–18.00 óra között
9.00–14.00 óra között

 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beültetés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fogászati
röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fogfehérítés, fogékszer
 tömések minden fajtája  góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése.
minden héten:
Hétfő, szerda: 12.30-tól 16.30 óráig (délután);
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).
Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
2009. január 1-jétől a praxisban dolgozó körzeti nővér/ápoló:
Biacsi Anna Mária.
Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS
MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. Telefon: 474-374.
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton,
vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Megszületett

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
Január
Január
Január
Január
Február

05 – 10.:
12 – 16.:
19 – 23.:
26 – 30.:
02 – 06.:

12.30-tól
7.30-tól
12.30-tól
7.30-tól
12.30-tól

16.30-ig.
12.00-ig.
16.30-ig.
12.00-ig.
16.30-ig.

Január 19-én és 30-án Dr. Tóth Mária helyettesít.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708
DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756. Telefon: 268-038.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

2009. januári Hírmondó

8-tól
8-tól
13-tól
8-tól
8-tól

12 óráig.
11 óráig.
16 óráig.
10 óráig.
12 óráig.

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig.
Rendel: dr. Sári Tamás; Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42., Tel.: 267-234.
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig.
Telefon: 20/965-0997
Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.
► Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak
 Esztétikus, kozmetikai fehér tömések
► Fogtömések minden fajtája
► Fogpótlások egyéni igényekhez igazítva
► Ultrahangos fogkő-eltávolítás
► Fogfehérítés, fogpolírozás
► Fogékszerek felrakása garanciaidővel
► Lézeres nyálkahártya kezelések
► Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
MOL, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!
GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42. Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra között;
szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható:
a 06-20/981-35-75 telefonszám.
Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fizetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

Anyakönyvi hírek

Biacsi Katalin (2008. 09. 13.) – anya: Dombi Katalin – apa: Biacsi József; Szilágyi Róbert (2008. 11. 16.) – anya: Szilágyi Margit;
Gargács-Acsai Gergő (2008. 11. 14.) – anya: Acsai Anikó – apa: Gargács András.

2009. januári Hírmondó
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Visszatekintő - Előrepillantó

Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház – ALGYŐI HÍRMONDÓ 2009. JANUÁR
6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene-Kovács Zoltán
Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütő Erika

Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok

2009. január 22., 18 óra, Faluház színházterme
Az előadás egy jól sikerült vizsgaelőSzereposztás:

A második világháború idején egy elhagyatott gellérthegyi villában találkozik
a Fiú és a Lány. Az ismerkedés és a bizalmatlanság körei után játszani kezdenek,
miközben odakint Budapest ostroma zajlik. Játszanak szerelmet, fájdalmat, komédiát és tragédiát, a múlt valós és a jövő elképzelt eseményeit. A romos gellérthegyi
ház szalonja így lesz teniszpálya, eszpresszó, családi fészek, vesztőhely, vagy
akár űrhajó. Olyan hely, ahol minden
megtörténhet. Ahol életet lehet játszani
akkor is, ha odakint összedől a világ.

A csillagászat éve:
2009
„A távcső mellett és egyéb úton szerzett örömök olyan kincsek, amelyek csak akkor maradnak meg, ha szétosztjuk. És ahányszor szétosztjuk, annyiszorosára nő bennünk ennek a szellemi
örömnek a nagysága!”
(Kulin György)

Az Univerzum – benne élsz, fedezd fel!

2009-ben lesz 400 éve, hogy Galileo Galilei
először használt távcsövet csillagászati megfigyelésekhez. Felfedezéseivel a csillagászat hatalmas fejlődésnek indult. Az ENSZ ennek emlékére 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének
nyilvánította. Ugyancsak 1609-ben jelent meg
Johannes Kepler munkája, melyben közölte első
két törvényét a bolygók mozgásáról – a csillagászat szakmai világa ezért általában az elméleti
csillagászat kezdetének is tekinti 1609-et.

Nemzetközi program

Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 békés célú
globális együttműködés: keressük kozmikus eredetünket, közös örökségünket, mely minden embert összeköt a Földön. A csillagászat tudománya
több ezer éves együttműködést jelent földrajzi,
kulturális vagy faji hovatartozástól függetlenül.
A program célja: a csillagászat mint tudomány
minél teljesebb megismertetése, hogy minél több
ember élje át azt, amit Galilei 400 évvel ezelőtt
távcsövébe pillantva átélt, az Univerzum megismerésének élményét. A csillagos ég látványa a
természet része, olyan közös kincs, amit védeni
kell!
A fényszennyezéssel sérül ez az élmény! (A
fényszennyezés nem más, mint az égbolt mesterséges fényforrásokkal – közvilágítás, rosszul
beállított díszkivilágítás, reklámok stb. – történő
felesleges megvilágítása.) Éppen ezért büszkeséggel tölthet el bennünket, magyarokat, hogy
Európa első csillagos égbolt rezervátuma éppen
hazánkban, a Zselici Tájvédelmi Körzetben jöhet
létre. (Egyre kevesebb helyet találunk az országban, ahol a csillagos égbolt még zavartalanul
megfigyelhető a derült éjszakákon, ezek egyike
a Zselicség.)
Elkészült az országos programsorozat, mely
egyaránt tartalmaz előadásokat, megfigyeléseket,
diákoknak szóló vetélkedőket. Megtekinthetjük a
www.csillagaszat2009.elte.hu/ honlapon.
A csillagászat éve alkalmából az Algyői Hírmondó is szeretné tájékoztatni olvasóit az aktuális hírekről, ugyanakkor segítséget nyújt a csillagos égbolton való tájékozódáshoz, csillagképek
megismeréséhez.

A Fiú: Szívós László

A Lány: Simó Zsófi

Zodiákus = Évkör

Az ember ősidők óta a nappálya körét vagy
szaknyelven ekliptikát 12 csillagkép alapján 12
egyenlő szakaszra osztotta. Miután e csillagképek
elnevezése főképpen állatalakokra vonatkozik, a
12 konstelláció körét állatövnek vagy zodiákusnak nevezték el (de hívjuk évkörnek is).
A különböző kultúrkörök csillagászai más-más
állatneveket alkalmaztak. Nálunk a földközi-tengeri, tehát a mediterrán kultúrkör elnevezései
mentek át a köztudatba.
Ilyen csillagkép összesen 88 van, természetesen egy részük csupán a déli félgömbről látható.
Beszélünk ilyenformán az Ökörhajcsár, Hattyú,
Sas, Lant, Bika, Kos, Ikrek stb. csillagképekről.
Egyesekben tényleg fel lehet ismerni állat- vagy
emberalakot, sokban azonban nem.
Télen az égnek egy másik részét látjuk, mint
nyáron, s télen tárulnak elénk a legfényesebb és
legszebb csillagképek. Azonban a Göncölszekér,
a Sarkcsillag és a W alakú Cassiopeia mindig látható.
Az északi félgömbön – így hazánkban is – a
Sarkcsillag megkeresésével jelölhetjük ki az
északi irányt. A Sarkcsillag azonosítása a közismert jellegzetes csillagkép az úgynevezett
„Nagy-Göncöl” vagy „Nagymedve” segítségével
igen egyszerű. A „Göncölszekér” két hátsó kerekét adó csillag egy irányt jelöl ki.
Ha ebben az irányra kb. ötször rámérjük az
irányt meghatározó két csillag távolságát, egy
fényes csillaghoz jutunk.
Ez a csillag a Sarkcsillag. A Sarkcsillag felé
fordulva pont észak felé nézünk, oldalra kinyújtott jobb kezünk kelet, bal kezünk nyugat irányába mutat, hátunk mögött van dél.

A Sarkcsillagnak a Göncölszekérrel ellentétes

adásból "nőtte ki magát" 2005-ben. Az
alkotók pályakezdőkként szerettek volna
megmutatkozni, ezért a Bartók Béla Művelődési Központban Szegeden bemutatták a Gellérthegyi álmokat, amely szövegét és dramaturgiáját tekintve ideális
darab a kísérletezésre, fiatalos szárnypróbálgatásra. Az előadás ezután került műsorra Szegedi Nemzeti Színház Kisszínházában a 2005/2006-os évad folyamán.
A produkció sikere adta az ötletet egy kis
magántársulat alapításához, ez tekinthető
tehát az akkor megalakuló Negyednégy
Színház "nulladik" produkciójának. Most,
a 2008/2009-es évadban az előadás felújított változatát láthatja a közönség.
Az előadást rendezte: Gimesi Dóra

Betelgeuse

Rigel
oldalán mindig ott ragyog a W- alakú Cassiopeia
(időnként fordítva).
A téli égbolton való tájékozódáshoz a legjobb
kiindulópont az Orion csillagkép, más néven
Kaszás vagy Vadász. Derekán három egyforma
csillag áll egy sorban, azonos távolságra egymástól (ez az öve). Felettük-alattuk egy-egy csillag
jelzi a Kaszás vállait-lábait. A bal váll nagy vörös
csillaga a Betelgeuse, vele átellenben a Rigel, a
Vadász jobb lába.
Az Orion csillagképbe sokan lepkét látnak
bele. Testét a három egyforma középső csillag,
szárnyait az alsó és felső két nagy csillag rajzolja
az égboltra.

Orion-legenda

A görög mitológiában Orion Poszeidon fia,
óriás termetű vadász volt, aki Atlasz hét leányát
addig üldözte szerelmével, amíg azok csillagokká
nem változtak: ők lettek a Plejádok (Fiastyúk) hét
csillaga. Később Artemisz, a vadászat szűz istennője iránt lobbant szerelemre, aki azonban íjával
lelőtte őt. A történet egy másik változata szerint
Artemisz egy skórpiót küldött ellene, amely halálos csípésével megölte őt. Az istenek mindkettőjüket az égre helyezték, de Orion még ott is menekül ellensége elől: a Skorpió nyári csillagkép,
ezért sohasem látszik együtt a téli Orionnal. Hű
kutyáit viszont most is mellette találjuk: ők a Kis
Kutya és a Nagy Kutya csillagképek.
(Varga Domokos – Varga András: Ég és Föld;
Dr. Xántus János: A természet kalendáriuma valamint az Internet alapján összeállította: Ménesi
Lajosné)
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Sok-mindent-tudás egyeteme
Algyőn III. szemeszter

Következő előadóink:
Dr. Kakuszi Péter docens, irodalomtörténész, az SZTE
JGYPK Magyar Szakcsoportjának oktatója. Szegeden végezte egyetemi tanulmányait magyar-történelem-filozófia
szakon, utána hat évig az SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Gimnáziumának tanára, majd szakvezetője. A rendszerváltás
után hét éven át igazgató a szegedi Piarista Gimnáziumban. Fő kutatási
területe: Márai Sándor és Németország.
Dr. Varga Emőke irodalomtörténész, az SZTE JGYPK
Tanítóképző Intézetének főiskolai docense. Fő kutatási területe az irodalom és a képzőművészet határterületei, különös
tekintettel Kass János munkásságára. 2007-ben jelent meg
Kalitka és korona címen Kass János életművét taglaló kötete
a L’Harmattan Kiadó gondozásában. A könyv Kass János sokszínű életművének legismertebb területét: illusztrátori tevékenységét mutatja be,
művészetelméleti és művészetközi kérdéseket felvetve. Előadását 2009.
január 6-án 18 órától hallgathatják meg az érdeklődők.

Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-től
12 óráig a faluház mögötti parkolóban női-, férfi- és gyermekruha vásár.
JANUÁR 6. (kedd), 10 óra: Termékbemutató a faluház emeleti klubtermében.
JANUÁR 27. (kedd), 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 9. (hétfő), 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 12. (csütörtök), 8-12 óra: Katonai-és munkaruha vásár.

Bérletárusítás a faluházban
A Tisza Volán Zrt.-vel való egyeztetés után kialakultak a bérletek árusításának idei időpontjai.
A Tisza Volán továbbra is 3 napon keresztül tud bérletet árusítani
Algyőn, mindhárom napon 9 és 17 óra között a faluházban – kizárólag
ez alatt a három nap alatt és csak Algyőn (a Víztorony téren nem!) vehetik át az arra jogosultak a Szegedig szóló autóbusz bérletüket is.
A bérletárusítás időpontjai az algyői faluházban 2009-ben az alábbiak:
2009. január 5, 6, 7. (hétfő, kedd, szerda); február 2, 3, 4. (hétfő,
kedd, szerda); március 2, 3, 4. (hétfő, kedd, szerda); április 1, 2,
3. (szerda, csütörtök, péntek); április 30. (csütörtök), május 4, 5.
(hétfő, kedd); június 2, 3, 4. (kedd, szerda, csütörtök); augusztus
31. (hétfő), szeptember 1, 2, 3. (kedd, szerda, csütörtök); október 1,
2. (csütörtök, péntek), október 5. (hétfő); november 3, 4, 5. (kedd,
szerda, csütörtök); december 1, 2, 3. (kedd, szerda, csütörtök).

Algyői DISZNÓLKODÁS
Január 31-én (szombaton) egész napos „disznólkodást” tervezünk az
algyői tájházba! Hagyományos disznóvágást rendezünk a tájház udvarán és a Lovas-udvarban! Lakodalmas zene, kóstoló, vigalom, sonkaszépségverseny! Olyan baráti társaságok, civil szervezetek, családok
jelentkezését várjuk, akik szívesen vágnának le egy-egy disznót ezen a
napon a tájház udvarán!
További információ: 517-172 (faluház).

2009. januári Hírmondó

Rendezvénynaptár
JANUÁR 3. (szombat), 17 óra: ÚJÉVKÖSZÖNTŐ HANGVERSENY.
JANUÁR 5-7. (hétfő-szerda), 9-től 17 óráig: Bérletárusítás a földszinti
kisteremben
JANUÁR 6. (kedd), 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”.
Téma: Az ábécés könyvektől a tudományos művekig: Kass János
illusztrációiról; előadó: Dr. Varga Emőke.
JANUÁR 7. (szerda), 18 óra: Kalandozások Erdélyben. 1. előadás – Dr.
Pászka Imre előadás-sorozata.
JANUÁR 9. (péntek), 16 óra: Drámafoglalkozás (Bereczné Lázár Nóra).
JANUÁR 13. (kedd), 12 óra: Filharmónia-hangverseny a faluház színháztermében.
JANUÁR 13. (kedd), 18 óra: A Tollforgatók Köre foglalkozása a könyvtárban. Téma: Kalandozások Mátyás Király udvarában. Előadó: Ménesi Lajosné.
JANUÁR 16. (péntek), 18 óra: Kalandozások Erdélyben. 2. előadás – Dr.
Pászka Imre előadás-sorozata.
JANUÁR 20. (kedd), 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”.
Téma: Márai, a polgár Előadó: Dr. Kakuszi B. Péter.
JANUÁR 21. (szerda), 18 óra: Kalandozások Erdélyben. 3. előadás – Dr.
Pászka Imre előadás-sorozata.
JANUÁR 22. (csütörtök): A Magyar Kultúra Napja 17 óra: Tárlat Gyenes
Kálmán erdélyi fotóiból; megnyitja: Dr. Pászka Imre. 18 óra: Színházi
előadás – Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok című színművét bemutatja a Negyednégy Színház.
JANUÁR 23. (péntek), 12 óra: Előadás a rákosi viperáról a faluházban
(Algyői Általános Iskola).
JANUÁR 23. (péntek), 16 óra: Drámafoglalkozás (Bereczné Lázár
Nóra).
JANUÁR 26. (hétfő), 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a kisteremben (Dr.
Gonda János).
JANUÁR 28. (szerda), 17 óra: Életreform Klub az emeleti klubteremben.
Téma: Leggyakoribb betegségeink lelki hátterére. Meghívott előadó:
Berek Ágota természetgyógyász.
JANUÁR 31. (szombat) 6 órától: Algyői disznólkodás a Tájházban! Hagyományos disznóvágás a tájház udvarán és a Lovas-udvarban! Lakodalmas zene, kóstoló, vigalom!
FEBRUÁR 2-4. (hétfő-szerda), 9-17 óráig: Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
FEBRUÁR 6. (péntek), 16 óra: Drámafoglalkozás (Bereczné Lázár
Nóra).

Újra itt a farsang!
Kié lesz a vándordíj?
Az algyői faluház az idén is megrendezi hagyományos farsangi vetélkedőjét civil szervezetek, közösségek, családok részvételével február
27-én (pénteken) 17 órától a faluház színháztermében. Amint a korábbi években, úgy idén is játékos kedvű, vállalkozó szellemű, 6-8
fős csapatok jelentkezését várjuk február 22-ig! Jó mulatság, értékes
nyeremények várnak mindenkire, aki eljön! INFORMÁCIÓ kérhető
személyesen a faluházban Lele Istvánné Erikától, vagy telefonon a 62/
517-172-es számon!
Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély
János, Harcsás Gizella, Honti Katalin, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes,
Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu
Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: GOLD PRESS Nyomda

