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 Nemzetőr dal
Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;
Van nekem még öt-hat garajcárom...
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.

Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot,
Senkié sem igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!

Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni. 

Arany János

Képeslap – a születésnapról
Túljutott az emberre méretezett életút felén. Erre a szüle-

tésnapra készülődött már jó ideje közös ismerősünk, kedves 
húgom. De hiába, hogy évről-évre, hónapról hónapra, napról 
napra, óráról órára, percről percre – folyton folyvást – készí-
tette a mérleget. Mégis nehezen szembesült az idő múlásával, 
a kerek évfordulóval.

Zavaros érzéseit Dante Isteni Színjátékának közismert 
soraival jellemezte: „Az emberélet útjának felén/ egy nagy 
sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém...” Ös-
sze-vissza ötletelt. Állította: élénken emlékszik arra, hogy 
huszonévesként maga is öregnek tartotta a negyven évesnél 
idősebbeket. Most, hogy immár a korosodók csapatába tar-
tozik, tudja, mekkorát tévedett. Néha önmaga se hiszi, hogy  
belül még most is 26 évesnek érzi magát. 

„Valamikor a hatvanas években amerikai pszichológusok 
egy csoportja cikkezett arról, hogy a világot, a világban élést 
szerető, önmagával elégedett társadalom tiszteli az öregeket, 
megválasztja a vének tanácsát, tanulni akar az öregek ta-
pasztalatából, mert úgy látja, hogy sokat tudnak és eddig jól 
csinálták. A hanyatló, pusztulásra ítélt társadalmak viszont 
– így fenyegetőztek a szociológusok – a fiatalság kultuszában 
élnek” – bukkant föl az interneten Vekerdy Tamás A fiatalság 
kultusza – az öregedés dicsérete című szösszenete. 

Az elöregedő magyar társadalom globalizációtól fertőzött 
részében – a reklámarcoktól kezdve, a tévés hírolvasókon át, 
egészen a multik csúcsaiig, vagy éppen a ruhás boltok kínála-
táig – minden a fiatalságról kiabál. Ismerőseit leltározva úgy 
tűnt: az ötven felettiek között sokkal nagyobb a munkanélkü-
liek aránya, mint a fiatalabbak között. Azt is tapasztalta, hogy 
az aránytalanság nemcsak az öregeket bántja, a fiatalokat is 
sújtja és nyomasztja. 

Algyő a fiatalokra, az itt letelepedő kisgyermekes családok-
ra alapozza jövőjét. Mi sem természetesebb. Magától értető-
dő, hogy bölcsődét épített, ovit bővített, és új iskolai épületről 
álmodik. Ám közben azzal is számol, hogy minden harmadik 
algyői az ötvenen túliak társaságába sorolódik. Itt többgene-
rációs családok szövete tartja fenn a hagyományokat – így az 
öregek tiszteletét is. A nőegylet időseket gondozó hálózatot 
működtet. Az itteni munkahelyekről – kívülről legalábbis úgy 
tűnik – nem kell idő előtt menekülni, szépen nyugállományba 
lehet vonulni. A fiatalokra építő faluban tudják: jó az öreg a 
háznál!

Ilyen gondolatfüzérekkel múlatta az időt. Vissza és előre 
nézett. CD-t hallgatott. Történeteket olvasott. Szélnek eresz-
tett mindent, ami felesleges. Minden ízében igyekezett átélni 
életének ezt a percét is ugyanúgy, mint az előzőt és a követ-
kezőt. Igyekezett túljutni a jubileumon. Remélte: e félutas 
születésnapján megajándékozhatja maga magát – betartható 
fogadalmakkal, felfedezésekre váró utakkal, kedves húgom.

Ölel nővéred:
Ágnes

Meghívó
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

és az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
meghívja és várja önt, családját és barátait

2009.március 15-én
8 óra 30 perckor a római katolikus templomba

ünnepi szentmisére, majd a templomkertbe, ahol
Széll Ambrus sírjelénél  helyezzük el az emlékezés virágait.
Ezt követően, 10 órakor az Országzászlónál ünnepi beszédet 

mond Dr. Csernus Sándor történész,
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

dékánja
Közreműködik: Belovai Koppány és a Hódmezővásárhelyi 

Városi Fúvószenekar
Ünnepségünk koszorúzással zárul.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Pályázati munka Algyőn
Szálláshelybővítés, tehermentesítés, 

oktatásfejlesztés, hulladékgazdálkodás

Az algyői önkormányzat tavaly december és idén február között 
több pályázatot is benyújtott. A pályázatok elbírálása folyamatban 
van.

1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) felhívá-
saira három pályázattal is jelentkezett az önkormányzat.

Az egyik célja, hogy a szabadidőközpont ifjúsági szálláshelyeinek 
számát bővítse: négy darab faház építésére kerülhet sor; a megpályá-
zott összeg: 20,7 millió forint.

A másik cél: a polgármesteri hivatal, a tájház és a tájházzal szemben 
lévő volt üzlethelység (Kastélykert u. 49.) külső megóvása, homlok-
zat-felújítása. E projekt keretében nyílászáró cserékre, vakolatjavítás-
ra, homlokzat-helyreállításra kerülhet sor. A megpályázott összeg 12,5 
millió forint.

A harmadik elképzelés: a volt gabonakikötő épülete és környezete 
helyreállításának első üteme: a terület tereprendezése, közműfejlesz-
tés, padok, asztalok, hulladékgyűjtő edények elhelyezése. A megpályá-
zott összeg: 6,7 millió forint.

2. A Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretében 130 millió 
forintra pályázott a 44119 j. út települést érintő belterületi szakaszát 
tehermentesítő, a Téglás utcát és a 01763 hrsz. utat összekötő út épí-
tésére, továbbá a Búvár utca Bartók Béla és Téglás utca közötti szaka-
szának felújítására.

3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 
32 millió forintra pályázott a Szivárvány Óvoda és az Általános Iskola 
oktatási-nevelési munkájának fejlesztésére.

Szintén a TÁMOP, illetőleg a TIOP (Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program) keretében pályázott az Algyői Faluház, Könyvtár 
és Tájház is. A Somogyi-könyvtár konzorciumi vezetésével, konzor-
ciumi partnerségben a kisteleki, a mórahalmi, a hódmezővásárhelyi, 
a mindszenti könyvtárakkal és a szegedi Bibliotéka Egyesülettel az 
intézmény pályázatot nyújtott be a „Könyvtári szolgáltatások össze-
hangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” című kiírás-
ra, amelynek kedvező elbírálása esetén az algyői könyvtár számára 
elnyert támogatás meghaladja a 4 millió forintot. A konzorcium a 
TIOP-1.2.3/08/1 kiírásra építő TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú pályá-
zati felhívásra is („Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében) benyújtotta pályázatát, ahol hasonló nagyságrendű 
összeget pályázik meg. A faluház február végén Deszkkel, Zsombóval 
és Röszkével közösen nyújtotta be a TÁMOP-3.2.3/08/08/2 kódszámú 
pályázati kiírás által elérhető célokra és forrásokra („Építő közössé-
gek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulás 
szolgálatában) pályázatát, amelytől 6 millió forint támogatás remélhe-
tő – részben képzésre, részben táborok szervezésére, lebonyolítására.

A Magyar Román Határon Átnyúló Együttműködési  Program  ke-
retében Újvár  testvértelepüléssel közösen két pályázatot  is benyúj-

tott Algyő (képünkön Vajda Pál újvári polgármester írja alá a pályázati 
dokumentumokat).

  Az egyik komplex települési hulladékgazdálkodási terv és koncep-
ció kidolgozása mindkét településre, zöldhulladék és építési-bontási 
hulladék gyűjtő-tároló hely kialakítása. Megpályázott összeg: 114.672 
euró (megközelítőleg 34 millió forint). A másik pályázat a két telepü-
lés kulturális együttműködésére vonatkozik. A megpályázott összeg: 
115.229 euró (megközelítőleg 34,5 millió forint). 

Juhász Zsolt pályázati tanácsadó

Új pályázatok kis és 
középvállalkozásoknak 

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében meg-
jelentek a kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését elő-
segítő pályázati kiírások.

1. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 
(kódszám: GOP-2009-2.1.1/A) keretében támogatható tevékenysé-
gek: eszközbeszerzés; információs technológia-fejlesztés (hardver, 
szoftver); domain regisztráció, honlapkészítés; minőség-, környe-
zet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabvá-
nyok bevezetése és tanúsíttatása.

A támogatás összege minimum 1 millió, maximum 50 millió fo-
rint. A támogatás mértéke 50%.

2. Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára (kódszám: GOP-2009-2.1.1./B). Fontosabb 
támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés; infrastrukturális és 
ingatlan beruházás; gyártási licenc, gyártási know-how beszerzé-
sek; információs technológia-fejlesztés, piacra jutás támogatása; 
vállalati HR fejlesztés: munkavállalók képzése (tanfolyamok, tré-
ningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás); tanácsadás 
igénybevétele; minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

A támogatás összege minimum 20 millió, maximum 100 millió 
Ft. A támogatás mértéke 50%.

A pályázati dokumentációk letölthetők a www.nfu.hu oldalról.
Juhász Zsolt pályázati tanácsadó

Vigyázzunk együtt értékeinkre!
Bűnmegelőzési jó tanácsok az algyői körzeti megbízottaktól
A közelmúltban elkövetett bűncselekmények és a körzeti megbí-

zottak tapasztalata alapján az alábbiakra hívjuk fel a lakosság – fő-
ként az idősebb korosztály – figyelmét.

Továbbra is nagy probléma, hogy a háztulajdonosok az otthonuk-
ról való távozás után a kapu, de néha a lakóház kulcsait is bete-
szik a postaládába, vagy olyan helyre akasztják fel, ahol bárki eléri. 
Kérjük, hogy a kulcsaikat mindig tartsák maguknál! Amennyiben 
otthon tartózkodnak, akkor is zárják be a kaput!

Idegen személyeket ne engedjenek be a házukba, részükre pénzt 
ne váltsanak fel és ne adjanak át! A hivatalos szervek embereit 
mindig kérjék fel arra, hogy igazolják a kilétüket, kérjenek tőlük 
fényképes igazolványt! Amennyiben a házban nagyobb összegű 
készpénz van, azt több különböző helyre tegyék el. Ha az idegen, 
magát igazolni nem kívánó személy gépjárművel érkezik, annak 
rendszámát jegyezzék fel!   

Ha valaki bűncselekmény áldozatává válik és látta az elkövetőt, 
akkor próbálja meg minél jobban megfigyelni az illető jellemző-
it, hogy a személyleírással a későbbiekben segíthesse a nyomozás 
sikerességét. Fontos ilyenkor az is, hogy – az elkövető minél ha-
tékonyabb felkutatása érdekében – azonnal hívja a rendőrség 107, 
112-es hívószámát!

Fontos, hogy a közbiztonság javítása érdekében figyeljünk a 
szomszédaink vagyonára is, esetleges gyanús körülmények esetén 
értesítsük a rendőrséget! 

Mindennapos eset, hogy a kerékpárosok értékeiket az utcán őri-
zetlenül a biciklin hagyják, ezáltal azok könnyen tolvajok zsákmá-
nyává válnak.  

A körzeti megbízottak fogadóórái: hétfőn 14-től 16 óráig; szer-
dán 16-tól 18 óráig. 

A körzeti megbízottak és telefonszámaik: Tóth Gábor rendőr 
főtőrzsmester: 06/20/209-5319, Horváth Zoltán rendőr főtörzsőr-
mester: 06/20/209-5318.

E-mailt a Gyeviép-nek!
A Gyeviép Nonprofit Kft. email címei: központi email: gyeviep@t-

online.hu; Dohány Renáta ügyvezető: dohany.gyeviep@t-online.hu; 
Kovács Máté ügyintéző: kovacs.gyeviep@t-online.hu.
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Fogadóórák a polgármesteri 
hivatalban

Algyő nagyközség polgármesteri hivatalában (6750, Algyő, Kas-
télykert u. 40.) szerdánként 14-17 óra között fogadóórán várják a pol-
gárokat az önkormányzat vezetői. 

Március 4., március 18.: dr. Piri József polgármester;
Március 11. és március 25.: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgár-

mester várja az érdeklődőket.
INFO: Polgármesteri hivatal, telefonszám: 62/517-517, e-mail cím: 

ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu 

Iskolai beiratkozás: 
TAJ-szám is kell

Az Algyői Általános Iskolába a 2009/2010-es tanév első évfolyamára 
történő beiratkozás ideje: 2009. március 18. (szerda) és március 19. 
(csütörtök) 8-17 óra között lesz – tájékoztatta az Algyői Hírmondót dr. 
Varga Ildikó. Algyő nagyközség jegyzője hangsúlyozta: a 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében „az általános iskola 
első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást”, továbbá – jogszabályváltozás következté-
ben – a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám) is. 

Bővebb információ kérhető: Algyői Általános Iskola, 6750, Algyő, 
Kastélykert u. 59., telefonszám: 62/517-192, e-mail cím: algyoisk@
freemail.hu

A hivatal fejlesztése a cél
Az algyői önkormányzat sikeresen pályázott az Államreform Opera-

tív Program (ÁROP) keretén belül a „Polgármesteri hivatalok szerve-
zetfejlesztése” című pályázati kiírásra és a pályázaton 19.005.000 fo-
rintot nyert. A projekt megvalósítása a támogatási szerződés megkötése 
után, márciusban kezdődik meg, amelynek keretében 18 hónap alatt 
az önkormányzat átfogó szervezetfejlesztést valósít meg 15 fejlesztési 
részterületet érintve. 

A projekt célja, hogy korszerűsítse a döntési mechanizmust, eredmé-
nyesebbé tegye a költségvetési gazdálkodást és erősítse a partnerséget 
az önkormányzat és település lakossága között. A megvalósítás után 
egyszerűsödni fognak a rendeletalkotási és szabályozási folyamatok, 
javulni fog a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés, 
javulni fog a lakosság tájékoztatása, erősödni fognak a kapcsolatok és 
civil és a vállalkozói szférával.

Juhász Zsolt pályázati tanácsadó

A méhtartás be kell jelenteni
Felhívjuk a tisztelt méhtartók figyelmét, hogy jogszabály (70/2003. 
(VI. 27.) FVM rendelet) írja elő: a méhészkedést (méhtartást) minden 
év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékeny-
ség megkezdésétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a méhek 
tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. 

Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző

A telepengedélyezés szabályairól 
Az ipari tevékenységet folytatók figyelmét felhívjuk: a tevékenység 

megkezdésének, gyakorlásának jogszabályi háttere megváltozott. A te-
lepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorol-
ható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. 
(XII. 31.) kormányrendelet 2009. március 31. napján hatályba lép. 

A rendelt hatályba lépését követően a bejelentéshez kötött ipari te-
vékenység megkezdésére vonatkozó bejelentést, valamint a telepenge-
délyhez kötött ipari tevékenység esetében a telepengedély kiadására 
vonatkozó kérelmet a telep fekvése szerint illetékes, a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatá-
rozott kistérség székhelye szerinti település jegyzőjénél kell bejelente-
ni, illetve benyújtani. 

Algyő Nagyközség a Szegedi Kistérségbe tartozó település, melynek 
székhelye Szeged. 

Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző

Üléseztek a képviselők
 

Több mint egy tucat témáról tárgyalt legutóbbi ülésén Algyő Nagy-
község Önkormányzati Képviselő-testülete. A február 25-i munkát dr. 
Piri József polgármester vezette.

 Kistérségi az orvosi ügyelet
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása anyagi terhet rótt Algyő ön-

kormányzatára is. Ugyanis az Országos Mentőszolgálathoz integráltan 
1996 óta működik Szegeden az a központi orvosi ügyeleti rendszer, 
amelyhez folyamatosan csatlakoztak a környező kisebb települések 
is. Ám a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a gyakorlatilag Kistérsé-
gi Központi Ügyeletként működő rendszer finanszírozását átalakítsák. 
Ezért vetette fel az érintett települések önkormányzatának a Szegedi 
Kistérségi Többcélú Társulás, hogy átvenné a jelenlegi Központi Orvo-
si Ügyelet működtetését. 

Kétségeinek adott hangot több képviselő is. A felvetődött kérdésekre 
válaszolva Ratkai Imre, a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás ügy-
vezető igazgatója elmondta: a jelenlegihez képest 30 százalékkal meg-
emelkedne a működési költségekre fordítható MEP-finanszírozás, s a 
települési önkormányzatok mentesülnének a saját forrásos pótlástól. 
Sőt: az orvosok, a szakdolgozók, gépkocsivezetők közreműködői díja 
is növekedne, miközben feladatkörük nem bővülne. Végül 9 igen és 3 
tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy az algyői önkormányzat ápri-
lis 1-jétől a kötelező közszolgáltatási alapfeladatát kistérségi szinten, a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el 

 Támogatás húsz civil szervezetnek
Az Algyőn működő 20 társadalmi szervezet múlt évi munkáját tette 

nagyító alá a képviselő-testület. A felmerült kérdésekre az önkormány-
zati ülésen megjelent civilek vezetői adtak választ. Elhangzott – többek 
között –: nehézséget okoz a civileknek, hogy a kisebb és a „közhasznú” 
jelzővel nem rendelkező szervezeteik számára szűkösek a pályázati le-
hetőségek, s hogy a támogatásokból nem fedezhetik működési kiadása-
ik egy részét sem. 

A költségvetési rendelet megalkotásának részeként döntöttek a kép-
viselők 20 kisebb civil szervezet anyagi támogatásáról. A beérkezett 
igények alapján akadt szervezet, amely nem kapott pénzbeli segít-
séget programjaihoz, a legkisebb támogatási összeg 45 ezer (az Ifjú-
sági klubnak), míg a legnagyobb 1 millió 100 ezer forint (az Algyői 
Lovasklubnak). 

 Az év legfontosabb rendelete
A költségvetést nevezte az év legfontosabb rendeletének dr. Piri Jó-

zsef polgármester. Az önkormányzat idei anyagi mozgásteréről vitázva 
megállapították: a település működésének zavartalanságának biztosítá-
sa az első, de a dologi kiadások tervezésénél kiemelt szempont a ta-
karékosság és a hatékonyság érvényesítése. A kiadási megtakarításokat 
pedig az általános iskola építésére teszik céltartalékba, mert e terv meg-
valósítása jelenti a fő prioritást. Abban is egyetértettek a képviselők, 
hogy a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek kihasználására kell 
törekedni.

Az önkormányzati bevételek összetétele nem változott, de az előző 
évihez képest közel 4,5 millió forinttal csökkent a normatív állami hoz-
zájárulás összege. A legnagyobb bevételi forrást a helyi adó jelenti. Az 
építményadóból, továbbá az iparűzési, kommunális és gépjármű adóból 
több mint 900 millió forintnyi pénzforrásra számít az önkormányzat. 
Közben intézményeit is saját bevételeik növelésére ösztönzi, illetve 
élénkülő pályázati munkával az ilyen támogatás értékű pénzeszközök 
növelésére is számít Algyő önkormányzata.

Nőttek a kiadások, különösen a település működtetésével összefüg-
gőek. Például a nagyközség öt intézményének fenntartása több mint 
550 millió forint, a település üzemeltetésével összefüggő pedig 12 mil-
liónál is több.

A beruházásokat folytatni kívánja az algyői önkormányzat. Ezek kö-
zött fő prioritásként szerepel az új iskola építése, de a már benyújtott és 
még el nem bírált 9 pályázat önerejének biztosításával járó kiadásokra, 
illetve a tartalékképzésre is gondoltak az algyői képviselők.

A közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázati lehetősé-
get is megvitatta az algyői önkormányzat. Hasonlóképpen  a Kastélykert 
utca 49. számú ingatlan felújítására kidolgozott négy változatot. Kóka 
község közrend-és közbiztonság megerősítésére irányuló felhívásával 
kapcsolatban megfogalmazta azt, hogy támogat minden olyan kezde-
ményezést, amely a közbiztonság helyzetének javítását eredményezi a 
lehetséges rendészeti intézkedések alkalmazásával és indokoltnak tartja 
a településeken a gyakoribb, intenzívebb rendőri jelenlétet, ami képes 
hatással lenni a bűnözés visszaszorítására.

Zárt ülésen, négy pályázó közül a képviselők ismét Bene-Kovács Zol-
tánt választották az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház igazgatójának.

P. I.      
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Hétköznapi angyal
Történt egy szürke hétköznapon. Megcsörrent a családsegí-

tő szolgálat telefonja, és egy kedves, női hang közölte: használt 
ruhákkal, játékokkal szeretné megajándékozni az Algyőn arra 
rászorulókat. Elárulta: bár ő szegedi, de annyi jót hallott az al-
győi családsegítő szolgálatról, hogy meggyőződése, adományuk 
ennél jobb helyre nem is kerülhet. Továbbá így szeretnék megkö-
szönni – többek között – azt, hogy az Algyőn dolgozó családgon-
dozók, felvállalva e nehéz feladatot, valahol helyettük is gondos-
kodnak az elesettekről, az önhibájukon kívül nehéz körülmények 
között élőkről. Tudja, hogy adománya valóban azokhoz jut el, 
akiknek arra valóban szükségük van.

Így vált egy szürke hétköznap „ünneppé”, s ekkor leszállt kö-
zénk a Hétköznapi Angyal.

Adni sokféleképpen lehet. Fölényesen, anyagi jólétet fitogtat-
va, s igaz, jó szívvel, őszinte segíteni akarással is. Erőt adva a 
sokszor nem túl hálás feladatok ellátásához.

Anyagi javak ide, anyagi javak oda, hogy is írta Antoine De 
Saint-Exupéry A kishercegben?: 

„…jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan.”

Köszönjük!
H. G.

Idősek farsangja
Immáron hagyomány a farsangi mulatság az Idősek Napkö-

zi Otthonában. Idén február 16-án délelőtt az otthon dolgozói 
farsangi fánkkal kedveskedtek az időseknek, akik halk zeneszó 
mellett beszélgetve fogyasztották el a finomságokat.

ESZI dolgozói

Hírcsokor a Bóbita bölcsiből
Az algyői Bóbita bölcsődében a térítési díj befizetésének nap-

ja: március 10. (kedd) 7.30-15.30 óra között.
*

Szülői értekezletet tartunk a szeptemberben óvodába induló 
gyermekek szülei részére március 18-án (szerdán) 17 órától. 
Tájékoztatót tart a Szivárvány óvoda képviselője és a leendő kis-
csoportos óvó néniket is megismerhetik a szülők.

*
Télűző farsangi mulatságot tartottunk február 19-én a böl-

csődében. A zártkörű ünnepségen tánccal, mondókázással és jó 
kedvvel próbáltuk elűzni a telet.

Együttműködik 
a Bóbita és a Szivárvány

A Szivárvány óvoda óvodapedagógusai és a Bóbita bölcsőde 
gondozónői közös konzultációt tartottak február 3-án. A meg-
beszélésen sikerült betekintés nyerni egymás munkájába. A be-
szélgetésen kiderült, hogy hasonló gondokkal küzdünk. Ilyen 
például a gyermekek egészségi állapota. Gyakran megfázásos 
tünetekkel hozzák a szülők a gyermekeket így rendszeres a visz-
szafertőzés a csoportokban.  Ez a gyermekek egészségére hosz-
szútávon veszélyt jelenthet. Ugyancsak hasonló gond, hogy a 
szülők számára szervezett fórumokon, előadásokon alacsony a 
részvételi arány. De a gyermeknevelés területén is tapasztalunk 
hiányosságot.

Megváltozott társadalmunkban egyre több alapvető nevelési 
feladat hárul az intézményekre. Mindkét intézmény munkatársai 
egyet értettek abban, hogy szükség van a szülők részére nyújtott 
segítségre, tanácsadásra. Ezért tervezzük, hogy a  jövőben ilyen 
támogató programot dolgozunk ki.

A bölcsőde és óvoda együttműködésének fontosságát elsősor-
ban abban látjuk, hogy a gyermekek számára gördülékennyé te-
gyük a bölcsőde-óvoda átmenetét. És mind jobban megismerjük 
egymás munkáját, programját.

Gy. K 

Ovis-bölcsis tapasztalatcsere
A 2008-as nevelési évben együttműködési megállapodást kö-

töttünk a Bóbita Bölcsődével, melynek keretében szakmai ta-
pasztalatok cseréjére került sor.

Szeptemberben vendégül láttuk a bölcsődés gyermekeket a 
szüreti mulatságunkon, ahol velünk együtt ünnepeltek, táncoltak 
a csöppségek. 

Novemberben a gondozónők látogattak el óvodai csoportja-
inkba az egykori bölcsődéseikhez, ahol csodálattal figyelték a 
már magabiztos óvodásokat. 

Januárban ellátogattak a bölcsibe a leendő kiscsoportos óvó-
nők, ahol megismerkedhettek az őszre óvodába készülő gyer-
mekekkel. Betekinthettek a bölcsödében kialakított mindennapi 
szokások, módszerek alkalmazásába. Sok-sok kedves élménnyel 
gazdagodtak. 

Február elején óvodánkban fogadtuk a gondozónőket. A be-
szélgetés során az elmúlt hónapok tapasztalatait osztottuk meg 
egymással, ahol jelen volt mindkét intézmény vezetője, és va-
lamennyi óvodapedagógus. Megismerkedhettünk egymás napi-
rendjével, szokásrendjével a nevelőmunka tervezésével, mely-
nek elsődleges célja egymás munkájának segítése, a nevelési 
elvek közelítése.

A megbeszélésen több közös pontot is találtunk, melyek alkal-
mazásával a bölcsődéből óvodába való átmenetet rugalmasabbá 
tehetjük a kisgyermekek számára. Így például közös pontra buk-
kantunk a gyermekek önállóságának kialakításában, a gördülé-
kenyebb beilleszkedésben mindkét intézményben, a szülőkkel 
való kapcsolattartásban. 

Szülői igényként merült fel, hogy az óvodába lépés előtt bete-
kintést nyerhessenek az óvoda életébe.

Márciusban ismét találkozunk, ezúttal az óvónők vesznek 
részt a bölcsődei szülői értekezleten.

Apróhirdetés
Házi jellegű tojás állandóan kapható.
Ára: 28 Ft/db.
Algyő, Téglás u. 113.

*
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395.
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1% a Gyermekkornak
Kedves szülők!

Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-ával 
támogassák a Boldog Gyermekkor Alapít-
ványt!

A felajánlott összegből az óvoda fejlesztő 
eszközeit kívánjuk bővíteni.
Adószám: 18464881-1-06
Köszönettel:

Boldog Gyermekkor Alapítvány

Rendhagyó kultúra napja a 
Margaréta csoportban

A kicsik meglepetésére kedves vendégünk volt a kultúra napján. 
Gitárjával a kezében Luca apukája jött el hozzánk. A gyerekekkel 
közösen, gitárszó kíséretében énekeltük az általa is ismert óvodás, és 
gyermekdalokat. Kellemes hangulatban ismerkedhettünk a zene vará-
zsával, és a gitározás fortélyaival. Köszönjük Petrik Róbertnek ezt a 
felejthetetlen napot.

Margaréta csoportos gyerekek és óvó nénik

Nyílt napok 
a Szivárvány Óvodában

Mottó: ,,Az ismeretlen megismerési vágya, az új megismeré-
sének kiindulópontja a csodálkozás. Minden érdeklődés az érzel-
mekben gyökerezik.” ( Platón)

Február első hetében bemutató foglalkozásokat láthattak az 
érdeklődő szülők az óvoda több csoportjában. Jöttek tanító né-
nik, kolléganők, kedves érdeklődők az önkormányzattól, és a 
Montessori kör tagjai is.

Most alkalom nyílt arra, hogy láthassák, mit tanulnak a gyer-
mekek az óvodában, hogyan zajlanak a foglalkozások, hogyan 
viszonyulnak a pedagógusokhoz, társaikhoz, milyen mértékben 
vesznek részt a közös tevékenységekben.

A gyermekek kitörő örömmel várták szüleiket, hogy megmu-
tathassák, hol van a napostábla és a kis kötény, amit a naposok 
vesznek fel, mit, hogyan tesznek az oviban. A nyílt napokon 
másképpen viselkednek a gyermekek. Voltak olyanok, akik ak-
tívabbak voltak, mint máskor, de láthattunk megszeppent pityer-
gős gyermeket is, aki az édesanyja ölében érezte jól magát. Az 
óvodásoknak is jól esik a dicséret, ezért többen bizonyítani akar-
tak. De olyan gyerekek is akadtak, akiket feszélyezett a szülők 
jelenléte, nem tudtak feloldódni, és úgy teljesíteni, koncentrálni, 
mint más napokon.

A szülők most döbbentek rá, milyen sokan vannak a csoport-
ban, megfogalmazódott bennük, hogy nem is olyan egyszerű, az 
óvónők munkája.

Pici villanásokat láthattak az óvodai élet mindennapjaiból. A 
gyermekek viselkedését is más szemszögből vizsgálták, s talán 
sokan olyan dolgokat is megértettek, amiket eddig elképzelni 
sem tudtak.

A nyílt napok a változatos pedagógiai munkákból nyújtott íze-
lítőt az érdeklődőknek.  Az interaktív tábla a mai óvodák egyik 
új ismeretek nyújtására alkalmas eszköze, ennek a módszertani 
alkalmazását láthatták a gyakorlatban a Szivárvány Óvodában .

Bakosné Szöllősi Ágnes óvodapedagógus

Regionális szakmai nap
A Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Régiójá-

nak szakmai napja keretében február 4-én a hódmezővásárhelyi 
és a földeáki kolleganők látogattak el az algyői óvodába. A cso-
portokban játék közben láthatták a Montessori elveken alapuló 
eszközök, és a kompetencia alapú nevelési program komplex 
alkalmazását. Csodálattal figyelték az interaktív tábla alkalma-
zásában rejlő fejlesztési lehetőségeket.

Karsai Lászlóné elnök az egyesület 15 éves munkáját, ered-
ményeit ismertette a tagsággal. Ezt követően került sor a Dél-
alföldi területi kör beszámolójának elfogadására. Ezt tisztújítás 
követte. Karsai Lászlóné lemondott elnöki tisztségéről, dönté-
sét nyugdíjba vonulásával indokolta. Az elnöki feladatok ellá-
tására tagság Szénásiné Juhász Csilla Brigittát választotta, aki 
megköszönte a bizalmat, és ígéretet tett e munka további szín-
vonalas folytatására.

A jelenlévők nevében Ozsváth Lászlóné óvodavezető, a 
Montessori egyesület tagja virágcsokorral köszönte meg Karsai 
Lászlóné munkáját, és az új elnöknek sok sikert kívánt az elkö-
vetkező feladatok teljesítéséhez.

Farsang az óvodában

„Farsang van, farsang van, ropjuk a táncot gyorsabban” kántálták a 
gyerekek február 7-én az oviban. Nagy izgalommal öltötték fel jelme-
zeiket, amelyek színesebbnél, színesebbre sikerültek az idén. Hastánco-
sok ropták a táncot, mesebeli tündérlányok körében. Kalózok, pókem-
berek és sok-sok kedves kis állat vett részt a vigadalomban.

A farsang hangulatát vidám versenyjátékokkal színesítették az óvó 
nénik. Jól esett a sok-sok finomság, melyet a szülők ajánlottak fel erre 
a napra.

Az óvodapedagógusok kedves bábjátéka tette a délelőttöt még han-
gulatosabbá, melyben a közelgő tavaszt idézve a békák ropták táncukat, 
mígnem megjelent ádáz ellenségük a gólya.

Mókás nappal űztük el a telet reméljük, sikerült!
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1 %-ot a diákoknak!
Eljött az adóbevallások ideje. Idén is le-

hetőség nyílik mindenkinek adója 1%-ának 
felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné is-
kolánk alapítványának és ezen belül tanulóink 
helyzetének jobbítását, rendelkező nyilatko-
zatán a következőket adja meg:   
Algyői Általános Iskola Alapítvány adó-
szám: 18457177-1-06!

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
nem képez pluszkiadást, de nagyon sokat se-
gíthet az alapítvány munkájában! 

Köszönettel: 
az iskola tanulói

Iskolai határidőnapló
2. 16.30-17.30:  Fogadóóra a Sárga iskolában 1-8. 
        évfolyam részére.
2. 12 – 15.30:    Zöld járőr szakkör a Szegedi Vadasparkban.
4. 7.00 – 17.00: Ebédfizetés március hónapra (22 napra).
4. 14.30:       Hevesy György Kémiaverseny területi fordu  
        lója Szegeden.
6. 14.00:       Projektnyitó a napköziben: Tavasz, tavaszi   
        népszokások, ünnepek.
7.        Néptánc találkozó Ópusztaszeren.
9. 14.30:       Játékos ismerkedés a leendő 1. osztályosokkal  
        a Zöld iskolában.
9. 14.30:       Kémia háziverseny a 7-8. évfolyamban a Sár  
        ga iskolában.
15. 10.00:       Nemzeti ünnep – koszorúzás az Országzászló  
        nál.
16. 14.00:       Nyelvtan-helyesírás háziverseny az 1-2. évfo  
        lyamban.
16. 14.30:       Házi természetismereti vetélkedő az 5-8. 
        évfolyamban.
17. 12.00:       Filharmónia hangversenye a faluházban.
17. 14.00:       Nyelvtan-helyesírás háziverseny az 3-4. 
        évfolyamban.
18. 14.30:       Versmondó verseny az 5-8. évfolyamban.
18-19. 8 – 17.00:      A leendő 1. osztályosok beíratása.
19-20.        A 8. osztályosok felvételi adatlapjainak 
        módosítási lehetősége.
19. 8.30:      1995-ben született tanuló személyi 
        igazolványának készítése Szegeden.
20.        Vadasparki órák az 1-4. évfolyam részére.
23. 7.30:       A Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó 
        rendezvények megnyitója.
27. 14.00:       Projektzáró a napköziben
27. 14.00:       Hevesy György Kémiaverseny megyei 
        fordulója a továbbjutóknak.
28.         Munkanap – pénteki munkarend szerint
28. 8.00:       Terepi túra a Fehér-tóhoz, amelyen a 4-8. 
        évfolyamból 30 tanuló jutalomként vesz részt.
28. 10.00:       Dél-alföldi Regionális Zöld Diákparlament a   
        faluházban.
30. 14.00:       Játékos természetismereti vetélkedő a 2-4. 
        évfolyamban.
Április 2.:       Ebédfizetés április hónapra
Tanítási hetek:  március 2-6.: B hét,
                            március 9-13.: A hét,
                          március 16-20.: B hét,
                         március 23-28.: A hét,
  március 30. – április 3.: B hét.
A programok megtekinthetők az iskola www.algyoiskola.hu című hon-
lapján is.

Alapítványi bál volt a faluházban 

Az algyői iskola "első bálozói"

Hagyományos iskolai alapítványi bálunkat idén február 21-én tar-
tottuk meg. A nyolcadikosok nyitótánca után  először a kezdő néptánc-
csoport, majd a 3.a osztály gyermekei mutatták be a betanult produk-
cióikat. Utánuk a haladó néptánccsoport szórakoztatta a vendégeket, 
végül a 4.b osztályosok szülőkkel kibővített társasága adta elő Zorba 
táncát. A vacsorát az Algyői Halászcsárda szolgáltatta, a muzsikát pe-
dig Sándor Csaba. 

Köszönjük a segítséget: az iskola pedagógusainak és diákjainak, 
mert vidám dekorációt készítettek; az iskola dolgozóinak, mert fel-
áldozták a szombat estéjüket, hogy segíthessenek. Hálásak vagyunk 
az intézményeknek, cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 
mert tombola¬tárgyakkal járultak hozzá a bál sikeréhez. Tehát kö-
szönet: a fődíjat fölajánló: Magyar Posta Zrt. Kiskereskedelmi Iroda 
Szeged-nek; továbbá: Algyői Halászcsárda, Algyői Nőegylet, Bereczné 
Lázár Nóra, Bezdán Attila, Boldizsár Attila, Boldizsár Attiláné, Borbá-
la fürdő, Bornemissza Zoltán, Csányi Anikó, Daróczi Tamás, Egyesí-
tett Szociális Intézmény, Földi Ibolya, Gasparics János, Gyeviép Kft., 
Gyevitur Kft., Herczeg József, Jani Zoltánné, Koczka Ágnes, Kószóné 
Szatmári Tímea, Kovács Antal, Lacziné Benyák Izabella, Majo Zol-
tán, Miklósné Kaposvári Magdolna, Molnárné Vida Zsuzsanna, 
Oláh Endréné, Országh Sugár Tivadar, özv. Podonyi Károlyné, Pál 
Sándorné, Pataki Andrea, Qell család, Süli Erzsébet, Süli Zsuzsan-
na, Szekeres Zsolt, Szivárvány Óvoda, Szűcs Lászlóné; valamint: 1.a 
osztály, 1.b osztály, 2. osztály, 3.a osztály, 3.b osztály, 4.a osztály, 4.b 
osztály, 5. osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 7.a osztály, 7.b osztály, 8.a 
osztály, 8.b osztály. Közvetlenül az alapítvány számlájára befizetett 
támogatással segített: AKTV Kft., Algyői Halászcsárda. Ugyanakkor 
köszönet azoknak a szülőknek, akik valamilyen formában (fellépő ru-
hák készítése, sütemények sütése, szállítás, plakátragasztás stb.) segí-
tettek a bál előkészítő munkáiban, illetve – saját szórakozását megsza-
kítva – a bál levezetésében. 

Bakosné Terhes Anita, a Szülői Munkaközösség elnöke

Országos közlekedési ismereti 
verseny

Megyei forduló az algyői iskolában 
A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet felkérésére iskolánk biztosította 

az országos közlekedési ismeretek verseny megyei fordulójának hely-
színét. A verseny 2009. február 20-án volt, melyen Csongrád megye ál-
talános iskoláinak 4. és 8. osztályos tanulói vettek részt. A verseny zök-
kenőmentes lebonyolítása Szuromi Pálné versenyszervező, Vad Róbert 
rendőr százados, Dudás Katalin rendőr-főtörzsőrmester, illetve Retkes 
Zsolt, és Szebeni Lászlóné helyi szervezők valamint 4 szegedi városőr 
munkáját dicséri. 

Iskolánk tanulója, Bozóki Richárd 4.a osztályos tanuló a 4. évfolya-
mosok versenyében a III. helyet szerezte meg. További eredmények: 4. 
osztályos tanulók között I. helyezést ért el Pólya Zsolt (Koszta József 
Általános Iskola, Szentes), II. Tóth Tivadar (Weöres Sándor Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Ruzsa); 8. osztályos tanulók között I. lett 
Tornyai Tamás, II. Katona Csaba (mindketten a Weöres Sándor Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola, Ruzsa tanulói) és III. Székely Lajos 
(Klauzál Gábor Általános Iskola, Szentes); dicsérő oklevelet kapott: 
Varga Erik (Makói Általános Iskola – Bartók Tagintézmény, Makó)

A 4. és 8. osztályos tanulók közül az I. helyezést elért tanulók képvi-
selik megyénket az országos versenyen. Minden versenyzőnknek gra-
tulálunk!

Szebeni Lászlóné és Retkes Zsolt, helyi szervező pedagógusok

Versmondó verseny az alsóban 
Ebben a tanévben is megrendeztük versmondó versenyünket – 46 

résztvevővel. Két korcsoportban mérhették össze tudásukat. Eredmé-
nyek: 1-2. osztályos korcsoportban I. helyezett lett Kecskeméti Réka 
1.b, II. Márta Sarolt 1.a, III. Molnár Gergő 2. osztály; különdíjban ré-
szesült: Papdi Dániel 2. osztályos tanuló. 3-4. osztályos korcsoportban 
I. lett Bozóki Richárd 4.a, II. Tóth Adrienn 4.a, III. Bacsa Vivien 4.b; 
különdíjban részesültek: Jaksa Vivien 3.a, Bezdán Dóra 4.a, Ilia Róbert 
4.a és Korponai Dzsenifer 4.a osztályos tanuló.  Korcsoportonként az I. 
és II. helyezést elért tanulók továbbjutottak a területi versenyre. Min-
den versmondónak gratulálunk!

Szebeni Lászlóné, az alsós munkaközösség vezetője
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Köszönet a segítségért
Ezúton szeretnénk elnézést kérni Kocsisné Kukk Ildikótól, 

hogy az előző számban megjelent cikkünkben elfelejtettük meg-
említeni: köszönjük az Önkéntesség napján, illetve a Karácsonyi 
vásárra készülődésben nyújtott áldozatos munkáját és segítségét. 

„Aranyos” körzeti játékos 
sportverseny

A Körzeti játékos sportverseny előválogatására januárban ren-
deztünk iskolánkban házibajnokságot, amelyen az alsó tagozato-
sok között a következő eredmények születtek: a ’98-as születésű 
lányoknál I. helyezést ért el Molnár Fanni 4.a, II. Bangó Ale-
xandra 4.a, III. Dékány Kira 4.a; fiúknál I. lett Slebics Gábor 4.a, 
II. Szvetnyik Martin 4.a, III. Bodó Máté 4.a; 

a ’99-es születésű lányoknál I. lett Portörő Dorina 3.a, II. Pop-
rádi Nóra 4.a, III. Nyulas Imola 4.a; a fiúknál I. helyezett lett 
Bozóki Richárd 4.a, II. Kőműves Ádám 3.a, III. Pál Máté 3.a; 

a 2000-es születésű lányoknál I. helyezést ért el Molnár Viktó-
ria 2. osztály, II. Gábor Zsófia 2. osztály, III. Jaksa Vivien 3.a; a 
fiúknál I. lett Bodó János 3.a, II. Rózsa Alex 2. osztály.

Február 2-án 18 fővel versenyeztünk a Körzeti játékos sport-
versenyen, amelyen iskolánk csapata I. helyezést ért el. A csa-
pattagoknak különböző játékos feladatokban kellett megmutat-
niuk ügyességüket (akadálypályán feladatok, labdavezetés stb.), 
melyben kiválóan helyt álltak. A csapat tagjai: Bangó Alexandra, 
Bálint Márk, Bodó János, Bodó Máté, Bozóki Richárd, Dékány 
Kira, Gábor Zsófia, Jaksa Vivien, Kőműves Ádám, Molnár Fanni, 
Molnár Viktória, Nyulas Imola, Pál Máté, Poprádi Nóra, Portörő 
Dorina, Rózsa Alex, Slebics Gábor és Szvetnyik Martin. 

A körzeti versenyen elért első hellyel, iskolánk csapata tovább-
jutott a megyei versenyre is, amelyen a VI. helyezést értük el. 

Varga Ágnes testnevelő

Macskafogót láttunk 

A 40. Magyar Filmszemle alkalmából január 26-án nézhettük 
meg a faluházban a Macskafogó 2. – A sátán macskája című ma-
gyar rajzfilmet. A rendezője, Ternovszky Béla bácsi, idős kora 
ellenére, a mi kedvünkért készítette el ezt a filmet. A vetítés után 
Salamon Eszter producerrel beszélgethettünk a film készítéséről 
és egyéb kulisszatitkokról is. Nagyon izgalmas volt a beszélge-
tés, mivel négy szerencsés gyerek, aki válaszolni tudott egy-egy 
beugratós kérdésre, Macskafogós pólót kapott ajándékba – máz-
limra én is a szerencsések között voltam. Ám senki sem távozott 
üres kézzel, mert minden kedves vendég kapott egy Macskafogós 
naptárt. Salamon Esztertől, aki kért, még aláírást is kapott az aján-
dék naptárra. Ez a film nemcsak kalandban, hanem humorban és 
poénokban is dús volt. Ternovszky Béla bácsinak köszönhetően 
nagy élményben volt részünk. Mindenkinek ajánlani tudom ezt a 
csodás rajzfilmet. 

Zerza Péter 6.a osztályos tanuló

Ülésezik a Dél-alföldi Regionális 
Zöld Diákparlament 

Az Algyői Általános Iskola diákjai és pedagógusai szeretettel 
meghívják tanulótársaikat, valamint az intézmények Zöld Di-
ákparlamenti képviselőit a Dél-alföldi Zöld Diákparlament első 
ülésére: március 28-án (szombaton) 10 órára. Az algyői falu-
házban rendezett tanácskozás célja, hogy a Zöld Diákparlament 
legyen a felelős együttgondolkodás helyszíne, ahol a diákok 
megfogalmazhatják természeti és épített környezetük megőrzé-
sére vonatkozó javaslataikat. 

Kazinczy-szépkiejtési verseny
250 éve született Kazinczy Ferenc, aki a felvilágosodás és a 

klasszicizmus korában irodalmunk vezéralakja volt. Szervező 
egyénisége lehetővé tette, hogy a kor költői és nyelvészei ne elszi-
getelten, egymásról nem tudva dolgozzanak, hanem megismerjék 
egymás műveit és megvitassák nézeteiket. Irodalmi intézményeket, 
társaságokat és találkozóhelyeket pótolt az Akadémia születése és 
a folyóiratok elterjedése előtt. A XIX. század legnagyobb szellemi 
mozgalmát, a nyelvújítást ő irányította hazánkban.

Neki hódoltunk és egyben a kultúra napját ünnepeltük január 
28-án az Algyői Általános Iskola felső tagozatán a Kazinczy Fe-
rencről elnevezett szépkiejtési versenyen. Harminc tanuló vett részt 
a már hagyománnyá vált rendezvényen, ahol a diákok által válasz-
tott szövegeket szebbnél szebb előadásban hallgathattuk meg. Az 
5.-6. osztályos korcsoportban Ördöghné Pungor Erzsébet tanító-
nő és Vargáné Kiss Erika tanárnő, a 7.-8.-os korcsoportban Dobó 
Gyöngyi tanítónő, valamint Ficsórné Réti Emese és Nagyné Szabó 
Andrea tanárnők zsűriztek. A versenyen a következő eredmény 
született: 5.-6. osztály: I. helyezést ért el Szűcs Lilla 6.b, II. Kőmű-
ves Mariann 6.a, III. Furka Barbara 5. osztály, különdíjat kapott 
Kovács Ádám 6.a osztályos tanuló. 7-8. osztály: I. lett Molnár Dóra 
7.a, II. Kiss Evelyn 7.a, III. Koza Viktória 7.b osztályos tanuló.

Iskolánkat a korcsoportonként első helyezést elért tanulók kép-
viselték a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában rendezett 
területi fordulón, ahol Szűcs Lilla 6.b osztályos tanuló III. helyezett 
lett.   

Szabó Leonóra magyar szakos tanár

Helyesírási verseny
Lezajlott iskolánkban a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Helyesírási Verseny helyi fordulója. Évek óta örömmel veszünk 
részt ezen a rendezvényen, melynek céljaival - az anyanyelv 
ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anya-
nyelv szeretetének erősítése – mi is azonosulni tudunk. Évfolya-
monként a felsős osztályok legjobbjai tollbamondás írásával és 
helyesírási feladatlap megoldásával mérték össze a tudásukat. A 
következő eredmény született: 5. évfolyamon: I. helyezett lett 
Kalcsú Tünde, II. Varga Alexandra, III. Furka Barbara; 6. év-
folyamon: I. lett Szűcs Lilla 6.b, II. Kőműves Brigitta 6.a, III. 
Molnár Krisztián 6.b; 7. évfolyamon: I. helyezést ért el Molnár 
Dóra 7.a, II. Papp Andrea 7.b, III. Kiss Evelyn 7.a; 8. évfolya-
mon: I. Bakos Máté és Pataki Zsófia 8.a, III. Gábor Zsuzsanna 
8.b osztályos tanuló. A Mórahalmon megrendezendő kistérségi 
fordulón az évfolyamok legjobbjai képviselik iskolánkat.

Janek Erzsébet magyar szakos tanár

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Érdeklődni:

Pongrácz Tamás 
Algyő, Korsó utca 34.

70 / 615-4359 

REDŐNYÖK, RELUXÁK
szalagfüggönyök,• 
harmónikaajtók,• 
napellenzők,• 
szúnyoghálók• 
készítése, javítása.• 

Ingyenes felmérés és árajánlat készítés!
Aktuális akcióinkról a fenti elérhetőségeken kaphat 

bővebb tájékoztatást. 
(A kedvezményeket kizárólag algyői lakosok vehe-

tik igénybe!)
Várjuk viszonteladók és együttműködő partnerek  
jelentkezését; elsősorban nyílászáróval és / vagy 

hőszigeteléssel foglalkozó cégek köréből.
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A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából 
az Algyői Hírmondó szeretne segítséget nyúj-
tani a csillagos égbolton való tájékozódáshoz, 
csillagképek megismeréséhez.

Januári számunkban a Nagy Medve (Gön-
cölszekér), a Kis Medve (Kis Göncöl) és az 
Orion csillagképekkel ismerkedhettek meg az 
olvasók. Mivel az Oriont (Kaszás, Vadász) már 
ismerik, a mostani útmutatót hozzá igazítjuk

Az égi vadász, Orion két ebe a Nagy Ku-
tya és a Kis Kutya. A csillagkép csillagai a 
Sziriusz, mely a téli égbolt legtündöklőbb csil-
lag és a Procyon. 

Az Orion övének három csillaga három 
kaszás. Ezek mennek az égen és aratnak, kö-
rülöttük négy ember (az Orion váll- és lábcsil-
lagai) kévéket rak. Utánuk siet Sánta Kata, aki 
az ételt viszi, (a Szíriusz nevű csillag), de nem 
éri őket utol soha, mert belelépett egy kaszá-
ba és megsántult. Sánta Katához kapcsolódik 

még egy monda, miszerint fel szeretne ülni a 
Göncölszekérre, de a kaszások nem hagyják, 
mindig a lába elé kapnak a kaszával.

Egy újabb monda szerint, amikor még Sán-
ta Kata nem volt sánta és a Földön élt, össze-
szedte csirkéit a kotlóssal együtt, és fel vitte az 
égre. Így lett a Fiastyúk.

A Fiastyúkot Erdélyben Szitáslyuknak is-
merik, mert azt hitték, hogy az égbolt kárpitja 
azon a helyen ki van lyuggatva, és áttünedezik 
rajta a mennyei fényesség.

Az Oláhtánc elnevezés valószínűleg onnét 
ered, hogy amikor párás a légkör, a halvány 
csillagocskák reszketni, táncolni látszanak. 
(Kisunokám szőlőfürtöt látott benne.)

Ha a csillagösvényen haladva a Szíriuszt 
gondolatban összekötjük az Orion övével 
vagy a három kaszással, s azt jobbra meghosz-
szabbítjuk, akkor megtaláljuk a Bika csillag-
kép legfényesebb csillagát, az Aldebarant, a 
bika szemét. A magyar csillagmitológiában a 
Bújdosók lámpása nevet viseli. A Bika csillag-
kép a mitológia szerint valójában Zeusz alakja, 
amint fehér Bikává változik, hogy így elrabol-
hassa Európé királylányt, akit Kréta szigeté-
re vitt, ahol az három fiat szült neki, az első 
Minosz volt. A hagyomány szerint Minosz, a 
krétai király vezette be a bika kultuszát, ami-
hez a labirintus története is kötődik: itt kellett 
elrejteni a Minotauruszt, a félig bika félig em-
ber szörnyeteget, aki Minosz király felesége és 
egy bika nászából született. A bika fejét egy 
V alakú csillaghalmaz, a Hyadok rajzolják ki, 
melyet magyarul Méhkasnak, Kikelet-hírmon-
dónak neveznek.

A Hyades felső szára vezet el bennünket az 
Auriga vagy magyarul Szekeres csillagképhez. 
Benne igen fényesen ragyog a Capella, ame-
lyet a pásztorok Fényes csillagnak neveztek. A 
Capella (kecskét jelent) Zeuszt szoptató kecs-
két ábrázolja, akinek Zeusz játékos kedvében 
letörte a szarvát. Ebből lett Fortuna istennő 
híres bőségszaruja.

A Bikával keletről szomszédos állatövi csil-
lagkép az Ikrek. Feltűnő fényességű e csillag-
kép két csillaga,  Pollux és Castor, amelyek 
a halványabb csillagok alkotta két emberalak 
fejét jelképezik. Mondabeli ikrek voltak ők, de 
drámaian különböztek egymástól: Castor ha-
landó volt, Pollux halhatatlan. Furcsa módon 
ugyanis csak az anyjuk, Léda volt közös: az 
apjuk nem. Castor a férjtől, Tündareosztól fo-
gant, míg Pollux Zeuszt tudhatta apjának, aki 
Lédát egyszer hattyú képében látogatta meg.

Egy harcban Castor lándzsától végzetes se-
bet kapott. Testvére, Pollux is követni akarta őt 
a halálba, ám ő halhatatlan volt. Zeuszt annyi-
ra meghatotta az elválaszthatatlan testvérek ra-
gaszkodása, hogy megengedte: felváltva egyik 
nap Pollux lehessen testvérével az alvilágban, 
másik nap pedig mindketten együtt élhessenek 
az istenek birodalmában. A testvéri szeretet 
jelképeként mindkettőjüket az égre helyezte.

Az Ikreket az Alföldön mint a Bojtárok ket-
tősét ismerték, de sokáig élt a Két Árvacsillag 
elnevezés is. 

(Dr. Xántus János: A természet kalendáriu-
ma valamint az Internet alapján összeállította: 
Ménesi Lajosné)
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TALPMASSZÁZS OTTHON
Alapfokú tanfolyam indul a Tájházban áprilisban.

Házaspároknak kedvezmény!

ERDŐN-MEZŐN EGÉSZSÉG
Alapfokú gyógynövény tanfolyam 

indul a Tájházban áprilisban.

Házaspároknak kedvezmény!

Érdeklődni lehet:
Berek Ágota természetgyógyásznál Tel.:30/8718749; 

30/835 5130
Szőkéné  Bera Szilviánál a Tájházban Tel.:62/268-

220; 20/364 6625

Utazás a Sarkcsillag körül

  
A MOZGO(lódó) KÉP KÖR

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT AZ
ŐSI ÉPÍTMÉNYEINK

azaz ŐS-FEHÉRVÁR és a BOSZNIAI PIRAMISOK
témájú filmek VETÍTÉSÉRE és az azt követő KÁVÉHÁZI 

beszélgetésre

 2009. MÁRCIUS (KIKELET HAVA) 20 – án / pénteken /
18 ÓRAKOR

A FALUHÁZ EMELETI TERMÉBE.
Házigazda: Molnár Áron

Térjen be hozzánk, megéri!
Érdemes eljönni hozzánk a Reál ABC-be (Algyő, Kas-

télykert u.8.).

Akcióval és széles választékkal várjuk kedves 
vásárlóinkat.

Ízelítő árainkból:
Tátra UHT tej 1,5% 1/1 149.- Ft/ liter
Reál finomliszt 2/1 199.- Ft/ darab
Reál finomliszt 1/1 109.- Ft/kg
Greif dobozos sör 0,5 119.- Ft/ darab
Kristálycukor 1/1  199.- Ft/ kg
Alföld tej 2,8%, 1/1 189.- Ft/ l
 
Az egészséges életmód jegyében bővítettük készletünket 

bio-, illetve gluténmentes termékekkel.
Próbálja ki a többi étrend-kiegészítő áruinkat is! 

Használja ki hűségkuponos akciónkat is!
Udvarias kiszolgálással és meglepetésekkel várjuk régi és 

új vásárlóinkat.
Reál ABC dolgozói

SELFNESS
-speciális gerincmasszázs
-energiagyógyítás
-tradicionális Thai-masszázs
-szeretetmasszázs
-lávaköves masszázs
-meditáció
-terápiás beszélgetés
-reflexológia

2009. márciusától minden hétfőn. kedden szerdán du. 
15 – 20 óráig

Jelentkezni a 62/517-520-as telefonszámon.
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Amatőr sakk 
csapatbajnokságok 

A 2008-2009. évi Csongrád megyei amatőr sakk csapat-
bajnokság következő versenynapjai: 

6. forduló: március 8. Üllés – Mórahalom, Maróczy GSE 
– Szatymaz, Szabadnapos: Algyő. 

7. forduló: március 29. Mórahalom – Algyő, Szatymaz – 
Üllés (egyeztetés alapján március 15-én), szabadnapos: 
Maróczy GSE.

Dr. Gonda János

Hajrá Algyő! Márciusi Sportnaptár
2009.03.07  (szombat)  11:00   Algyő-Szolnok (U16)  
2009.03.07  (szombat)  13:00   Algyő-Szolnok (U19)  
2009.03.08  (vasárnap) 14:30   Szolnok-Algyő (NBIII)       
2009.03.14  (szombat)  14:30   Algyő-Gyula (NBIII)  
2009.03.15  (vasárnap) 11:00   Gyula-Algyő (U16)  
2009.03.15  (vasárnap) 13:00   Gyula-Algyő (U19)  
2009.03.21. (szombat)  15:00   Algyő-Kkfélegyháza (NBIII) 
2009.03.22. (vasárnap) 13:00   Kkfélegyháza-Algyő  (U16)  
2009.03.22. (vasárnap) 11:00   Kkfélegyháza-Algyő (U19)  
2009.03.28. (szombat)  11:00   Algyő-Újbuda (U16)  
2009.03.28. (szombat)  13:00   Algyő-Újbuda (U19)  
2009.03.29. (vasárnap) 12:00   Újbuda-Algyő (NBIII) 
INFO: Algyői Sportkör, Bakai László elnök, andrea bakai@freemail.hu

Az  Algyői  Hírmondó  szerkesztősége  meg-
kísérli folyamatosan tájékoztatni olvasóit  a  
fogászati  ellátás  szabályairól, tudnivalóiról. 
A  fogászati ellátás kisokosának első fejezete 
olvasható az alábbiakban, további számaink-
ban igyekszünk újabb információkat közölni!

A 2008. január 1-jétől igénybevett fogászati 
alapellátásokról az ellátást követően az egész-
ségügyi szolgáltató úgynevezett elszámolási 
nyilatkozatot ad a betegnek. Ebben az elszá-
molási nyilatkozatban a szolgáltató tájékozta-
tást nyújt a beteg által igénybe vett ellátásról 
(közérthetően, magyar nyelven, és OENO 
kóddal is), illetve az ellátásért fizetendő – az 
ellátás igénybevételének feltételéül szolgáló – 
térítési díjról és az ellátásért az egészségbizto-
sítási finanszírozás keretében igényelhető leg-
magasabb finanszírozási összegről. 

A betegnek és az orvosnak az elszámolási 
nyilatkozat mindkét példányát alá kell írnia, 
ezzel igazolva, hogy az azon szereplő ellátá-
sokat igénybe vette, majd az egyik példány a 
betegnél marad, a másik példány pedig a fog-
orvosi betegdokumentációba kerül. A korlá-
tozottan cselekvőképes (14-18 éves) kiskorú 
saját nevében jogosult aláírni az elszámolási 
nyilatkozatot a törvényes képviselője köz-
reműködése nélkül is. Ha a beteg az állapota 
miatt esetleg nem tudja aláírni az elszámolá-
si nyilatkozatot, akkor a beteg helyett a beteg 
hozzátartozója jogosult aláírni a nyilatkozatot. 
Ilyen esetben az aláírásra jogosultak sorrendjét 
jogszabály [1997. évi CLIV. törvény az egész-
ségügyről 16. § (1)–(2) bekezdése] határozza 
meg. Ha a beteg előzetesen be nem jelentett tá-
vozása, vagy a beteg állapota miatt nem tudta 
a fogorvos aláíratni a beteggel az elszámolási 
nyilatkozatot, és más aláírásra jogosult hozzá-
tartozó sem volt, akkor ezt a tényt két tanú által 
aláírt nyilatkozattal kell igazolnia a fogorvosi 

szolgáltatónak. 
Nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállíta-

ni a beteg jelenlétét nem igénylő diagnosztikai 
vizsgálat, a mozgó szakorvosi szolgálat által 
végzett ellátás, a szövettani és citológiai vizs-
gálat, illetve az iskola- és ifjúság-egészségügyi 
ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén. 

A fogászati beavatkozások társadalombiz-
tosítási finanszírozásának alapvető feltétele, 
hogy azt az egészségbiztosítóval szerződött 
szolgáltatónál vegye igénybe a beteg. A támo-
gatott fogászati kezelések esetében a fog meg-
tartását célzó beavatkozások közül kizárólag a 
külön jogszabályban felsorolt beavatkozások 
térítésmentesek a betegek részére. 

A fogpótlással járó kezelések költsége két 
részből tevődik össze: a fogorvosi díjból és 
a fogtechnikai költségekből. A biztosítottak 
többségének a fogorvosi díjat általában 100%-
ban kell megtérítenie, a technikai költségeket 
pedig: kivehető protézisek esetében 50%-ban, 
rögzített fogpótlásoknál 100%-ban kell visel-
nie. Díjtalan az orvosi beavatkozás a góckutatás 
miatt fogpótlásra szorulók részére, a gyerekek 
számára 18 éves korig, valamint a kismamák-
nak a szülés után 90 napig. Valamennyiüknek 
csak a fogtechnikai költségeket kell megfizet-
niük.

Igazolt akrilát-allergia esetén a porcelánból 
készült kivehető fogpótlás technikai költségei-
nek 50%-át szintén megtéríti az egészségbizto-
sítási pénztár. Ez nem méltányossági kategória, 
vagyis nem adható, hanem jár. Hangsúlyozan-
dó azonban, hogy a támogatás a jogszabályban 
meghatározott ár 50%-ára vonatkozik. Ha a 
fogtechnikus ennél drágábban dolgozik – meg-
teheti, hiszen a fogtechnikai díjak szabadára-
sak –, a fennmaradó különbözetet a betegnek 
kell vállalnia. Más a helyzet a rögzített fog-
pótlásokkal. Ha ilyet szeretne az akrilátra ér-
zékeny beteg porcelánból készíttetni, s ehhez 

tb-támogatást kapni, azt sajnos csak a méltá-
nyosságból engedélyezhető beavatkozások kö-
rében tudja elbírálni a regionális egészségbiz-
tosító. Az erre vonatkozó kérelmet Budapestre 
továbbítják, mivel a döntés az OEP főigazga-
tójának hatáskörébe tartozik. A Dél-alföldi 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár megyei 
kirendeltségeinél – Békéscsabán, Kecskemé-
ten vagy Szegeden – érdemes előzetesen tá-
jékozódni a kérelemhez melléklendő orvosi 
dokumentumokról.

Az egészségbiztosítási pénztárral szerződött 
szolgáltatónál igénybe vett fogászati kezelé-
sek költsége két részből tevődik össze: a fog-
orvosi díjból és a fogtechnikai költségekből. 
Közgyógyellátottak számára a fogorvosi díjat 
bármilyen kezelés esetén 100%-ban megtéríti 
a biztosító. Vagyis ingyenes számukra a fog-
húzás, a tömés – a közhiedelemmel ellentétben 
az úgynevezett esztétikai tömés is –, és fogpót-
lás esetén sem kell fogorvosi díjat fizetniük. A 
fogtechnikai költségeket illetően azonban más 
a tb-támogatás mértéke, ha rögzített fogpótlás-
ról, és más, ha kivehető protézisről van szó. A 
kivehető fogpótlást a közfinanszírozás alapjá-
ul elfogadott, jogszabályban meghatározott ár 
100%-áig támogatja az OEP, de – mivel a fog-
technikai szolgáltatás szabadáras – előfordul-
hat, hogy a szolgáltató ennél magasabb áron 
dolgozik. A különbözetet pedig a betegnek kell 
kifizetnie. Rögzített fogpótláshoz csak akkor 
jár a jogszabályban megállapított ár 100%-
áig terjedő támogatás, ha a közgyógyellátott 
kiskorú, terhes, vagy góckutatás miatt vált 
szükségessé a beavatkozás. Egyéb esetekben a 
fogtechnikai költségek teljes egészében a bete-
get terhelik. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy 
a felsorolt támogatások csak a jogszabályban 
szereplő fogtechnikai termékek igénybevéte-
lére vonatkoznak, amelyben nem szerepelnek 
például a porcelánból készült fogpótlások

A legutóbbi sakkforduló eredményei
Üllés-Algyő  4-1; Maróczy GSE-Mórahalom 0-5; 
Papp Z.-Gonda A. 1-0,  Szilassi Ábel - Molnár Jenő 0 -1,
Balogh  F.-dr.Gonda J. 1-0, Marjanovic Annamária -Tumbász Péter 0 -1,
Heintz S.-Vass J. 0-1,  Kelemen Dávid  - Antal Mihály 0 -1,
Rácz G-Nacsa 1-0,  Tésik László - Veress Sándor 0-1,
Gábor G-Péter Szabó M. 1-0,  Tubak Dániel - Újházi Ádám 0 -1
A bajnokság állása az ötödik forduló után: 1. Üllés: 15.5 p, 2. Szatymaz: 
13.5 p, 3. Mórahalom:10.5 p, 4. Algyő: 8.5 p, 5. Maróczy G : 2 p.

Bajnoki cím az Algyőnek
Az Algyői Sportkör Kajak-kenu Szakosztálya a Győrben 

megrendezett Héraklész Fizikai Felmérő Országos Baj-
nokságon idén 50 egyesület rekordszámú, több mint 1150 
ifjú reménysége mérte össze formáját az összes korosztály-
ban. Az algyőiek eredménye: az előkészítő korcsoportban 
Demecs Bálint IX. hely; a II. korcsoportban: Kopasz Bálint 
bajnoki címet nyert, a III. korcsoportban: Kovács Roland a 
24. helyen, Samu István a 32. helyen végzett.

Kopaszné Demeter Irén edző

A fogászati ellátás egyes elemeiről
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Köszönet az 1%-ért
Az Algyői Lovasklub köszöni azok segítségét, akik adójuk 1%-

át a múlt évben felajánlották az Egyesület részére. A Lovasklub 
idén is örömmel fogadja támogatását azoknak, akik úgy gondol-
ják, így tudják segíteni munkánkat! Tehát a kedvezményezett 
neve: Algyői Lovasklub Egyesület. Adószám: 18474770-1-06.

*
Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület ismételten köszöne-

tet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlották sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-át, segítve ezzel e civil szervezet 
működését. Az egyesület ebben az évben is szívesen fogadja és 
kéri felajánlásukat, támogatásukat. Nevünk: Gyevi Art Kulturá-
lis Egyesület. Adószámunk: 18469927-1-06.

 A  Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke: Moravszky Éva.

A tiszta Algyőért!
Szemétszüret a faluvédőkkel

A tavaszi takarítás jegyében, hagyományainkhoz híven idén is 
megszervezzük szokásos szemétszüret akciónkat. Április 4-én 
(szombat) 8 órakor minden jó érzésű, településünk tisztaságá-
ért tenni akaró algyőit várunk a tájház előtt. Szemetes zsákokról 
és védőkesztyűkről a szervezők gondoskodnak.

Faluvédő Egyesület, vezetőség

Tagtoborzó az Algyői Faluvédő 
Egyesületbe

Várjuk, hívjuk mindazon 18 év feletti, büntetlen előéletű, ma-
gyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező, algyői lakos 
jelentkezését, aki a társadalmi bűnmegelőzés és vagyonvédelem, 
valamint vészhelyzetek és katasztrófák megelőzése érdekében 
támogatja a szervezet tevékenységét. 

Aki részt kíván venni a szervezet munkájában és kéri tag-
felvételét a faluvédő egyesületbe, az alábbi telefon számokon 
jelentkezhet. Egyesületi elnök: BAI ISTVÁN, 06/30 248-71-99; 
csoportvezető: ZÁNTHÓ EMIL: 30/97-97- 496.

Gazdára váró macskák, kutyák
Árva cicusok és kutyusok keresik megmentőiket – Orpheus 

Állatvédő Egyesület, Ebrendészet. Elérhetőségei mobilon: a 
06/20/360-98-46 számon, telefonon: a 62/267-440 számon, 
interneten a www.ebrendeszet.hu/szeged címen, e-mailben: az 
info@ebrendeszet.hu címen. További információ: Állatbarát 
Web Kuckó a www.zug.hu címen. 

Anyák napi pályázat: vers és rajz
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház valamint a Toll-

forgatók Köre vers- és rajzpályázatot hirdet 14 év alatti 
gyerekek számára „Édesanyám, virágosat álmodtam” cím-
mel a közelgő anyák napja alkalmából.

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek és méretük 
A4-es vagy A3-as legyen. 

A versírással kapcsolatban semmilyen megkötés nincs.
A pályázatokat április 20-ig kell leadni az algyői könyv-

tárban. 
Minden, arra érdemes munkát kiállítunk, a pályázókat 

pedig a könyvtárban megtartott anyák-napi műsor kereté-
ben könyvjutalomban és emléklap elismerésben részesít-
jük.

Tudni illik…
„Adj’isten egészségünkre!” 

Mese az eltüsszentett kellemetlenségekről
Jön az influenzajárvány – olvasható az újságokban, figyelmez-

tetnek a híradások. A magyar népmese is intő példával szolgál: a 
csillagszemű juhász és a jókívánság etikettjével.

A meséken túl, az Óperenciás tengeren innen – egy kis figyelmes-
séggel mi is tehetünk önmagunk és környezetünk egészségéért – a 
betegségek elkerüléséért. 

A tüsszentést sok minden kiválthatja. Az orra és a szájra szorított 
zsebkendővel a hang és a mozdulat illedelmessé tompítható. A tüsz-
szentési inger – legalább átmenetileg – visszafojtható azzal, hogy 
két ujjunkat az orrunk alá nyomjuk. Soha ne tüsszentsünk a levegő-
be! Mindig használjuk a kezünket és a zsebkendőnket! Zárt térben, 
idősek vagy gyermekek közelében kiemelten ügyeljünk! A tüsszen-
tést illik a tüsszentő egészségére kívánni – természetesen feltűnés 
nélkül. A magyar „Egészségére!” kívánsággal egyenértékű angolul 
a „Bless you”, németül a „Gesundheit”. 

A köhögés csak átmenetileg fojtható el és az is egészségtelen. A 
körülményektől függően válasszuk a legkisebb feltűnést keltő meg-
oldást: a zsebkendő itt is nélkülözhetetlen eszköz! Lehetőleg kerül-
jük a zárt teret, közösséget – vigyázzunk egymásra!

A leírtakat akaratán kívül bárki megsértheti – ilyenkor illik azon-
nal elnézést kérni, és a bocsánatkérést is illik kommentár nélkül el-
fogadni. 

Naponta többször mossunk kezet, köhögés és zsebkendőhasz-
nálat után, kézfogás, kéznyújtás, bemutatkozás előtt ez kiemelten 
fontos! 

És soha ne feledjük: egy kis figyelmességgel miénk lehet az El-
tüsszentett Birodalom, vagy a Királykisasszony keze!

(Kepes Ágnes, dr. Sille István: protokoll és etikett a gyakorlatban 
című könyve alapján) szerkesztette: 

Bereczné Lázár Nóra

Barangolás írók, költők útján
Kedves  irodalomszerető algyőiek!

Az Algyői Tollforgatók Köre kirándulást szervez írók, költők em-
lékhelyeinek felkeresésére Debrecen, Nagyvárad és Nagyszalonta 
útvonalon – június 6-7. (szombat-vasárnap) között. Utazás: autó-
busszal. Szállás: Debrecen, Dorcas Camping, 4 ágyas faházakban.

Program:
1. nap: Útvonal: Szeged – Orosháza – Debrecen. Látnivalók: 

Orosházán a Történelmi Emlékpark, alkotó: Szervátiusz Tibor. A 
köztéri szobrok, emlékművek, emléktáblák a várostörténet jelentős 
alakjainak, eseményeinek állítanak emléket, számuk megközelíti a 
százat; Darvas József Irodalmi Emlékház. Debrecenben: Irodalmi 
Múzeum – a város irodalmi hagyományait gyűjti, és mind nagysá-
gát, mind minőségét tekintve országosan a legjelentősebb; Csoko-
nai síremlék és a Csokonai Emlékmű; este mozi, színházlátogatás 
(Csokonai Színház) vagy esti séta – fakultatív program.

2. nap: Útvonal: Nagyvárad – Nagyszalonta – Gyula – Szeged.
Látnivalók: Nagyváradon Ady Endre Emlékmúzeum, városnézés. 
Nagyszalontán: Arany Emlékmúzeum a Csonka-toronyban; Irodal-
mi emlékhelyek (Szobor Park; Arany János, Sinka István, Zilahy 
Lajos, Kulin György szülőházai).

Részvételi díj: 8.500 forint/fő, mely tartalmazza a szállást, az 
útiköltséget, a gépkocsivezetők ellátási költségét és napidíját, az út-
használati díjat Erdélyben, a gépkocsi parkolási díjait. 

A múzeumi belépőket a résztvevők fizetik. 
Jelentkezni március 20-ig lehetséges a könyvtárban (telefon-

szám: 517-170), illetve Ménesi Lajosné Jusztikánál (telefonszám: 
06-30-254-4632).

A jelentkezőknek az előleget (3000 forintot) március 31-ig be 
kell befizetniük. Előleget visszafizetni nem áll módunkban, csak a 
kirándulás végén, ha a költségeink lehetővé teszik. Azonban ha a 
jelentkező gondoskodik maga helyett másik utasról, akkor nem vész 
el a pénze.

Szállás a Dorcas Campingben, 4 ágyas faházakban. Lehetőség 
van a camping éttermében vacsorát és reggelit rendelni. A vacsora 
ára kb. 1000 forint.
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Az érdem jutalma
Gálné Nagy Ildikó algyői szövő népi iparművész ismét egy elisme-

réssel lett gazdagabb.
Igényes hagyományőrző- hagyományteremtő művészi-szakmai al-

kotásai révén ismertsége és elismertsége országosan is egyre növekszik. 
Alkotó munkájában kifinomult művészi érzéke, művészi szemlélete kö-
szön vissza. Kedves, meggyőző személyisége, közösséget formáló hoz-
záállása példaértékű.

Művészi munkája mellett a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Kézműves Galériája vezetője, elnöke. Kiemelkedő alkotásait, 
és a közösségi tevékenységét elismerve, a kamara vezetése február 14-
én Kézműves Mester Remek Díjjal tüntette ki. Ennek a kitüntetésnek 
az értékét növeli, hogy évente csak egy személy részesülhet ebben az 
elismerésben, és ez a személy most Gálné Nagy Ildikó.

Orcsik Sándor, a CsMKIK  alelnöke, a Kézműves Tagozat elnöke

Egyházi hírek
Réthy István címzetes apát, algyői plébános atya február 18-án – 

romló egészségi állapotára és betöltött 77. évére hivatkozva – beadta 
nyudíjazási kérelmét dr. Kiss-Rigó László püspök úrnak, aki azt feb-
ruár 28-i dátummal elfogadta. Március 1-el pedig az Algyői Plébániát 
a Szeged-Tarjánvárosi Plébániához kapcsolta oldallagos lelkipásztori 
ellátásra. A hivatalos plébániaátadás az esperes közvetítésével történik 
majd meg, az átadó nyugalmazott plébános atya egészségi állapotától is 
függő időben. Az egyházközség lelkipásztori ellátása folyamatos, egy 
hónapja a vasárnapi szentmisékről már Laurinyecz Mihály atya gon-
doskodik, illetve a folyamatban lévő ügyeket is ő igazgatja. Bármilyen 
hivatalos ügyben egyelőre a Szeged Tátra tér 5. szám alatti plébánián 
lévő irodát lehet keresni (nyitvatartás: hétköznaponként 9-12 és 15-18 
óra között; telefonszám: 483-750), illetve személyesen az új plébános 
atya kereshető a 06/20/823-1980-as telefonszámon.

*
Az algyői templomi katolikus miserend: vasárnaponként az eddigi 

időpontban, azaz 8.30-kor kezdődnek a szentmisék. 
*

Algyői reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (március 22-én) délután 

3 órakor a római katolikus templomban.
Papp László református lelkész

Gimnázium Algyőn

Esti tagozatos gimnáziumi képzés – helyben és ingyen. Ezzel 
minden lényegest elmondunk arról a továbbtanulási lehetőségről, 
melyet a Kikundorozsma Középfokú Oktatásért Alapítvány által 
működtetett Dorozsmai Felnőttoktatási Középiskola kínál Algyőn. 
De az első itteni gimis osztályban vendégeskedve más fontosságokat 
is észleltünk.

-Itt és most megkapjuk azt a tanulási lehetőséget, amivel fiatalabb 
korunkban nem éltünk, különböző egyéni problémák miatt – össze-
gezte a 29 fős algyői gimnáziumi osztály kiindulópontját Belovainé 
Bakos Erika. Azt mondja, munka nélküliek, főállású anyák, kisvál-
lalkozók, de nyugdíjasok is tanulnak hétfőn, kedden és csütörtökön 
délutánonként a Fehér iskola földrajz termében.

-Azt az időt is tanulással tölthetjük, ami az utazással telne – fogal-
maz meg egy praktikus szempontot a 60 éves Molnár István. Az al-
győi gimisek korelnöke elárulja: jó negyven éve járt középiskolába, 
de abbahagyta tanulmányait. Most, hogy az építkezési cégtől nyug-
díjba vonult, úgy érezte itt az ideje és van is ideje, hogy folytassa. 

-Elsős középiskolás koromban lettem terhes, aztán sorban érke-
zett a három gyerek. Most, hogy otthon vagyok velük, úgy gon-
doltam, leteszem az érettségit – villant föl egy másik élettörténetet 
Nagy Róbertné Judit, aki 24 évével az osztályban a legifjabb nebu-
ló. Hasonlóképpen gondolkodott Miklósné Vincze Rita is. Ő négy 
gyermeket nevelve, napi négy órás munka mellett, negyven évesen 
szánta rá magát, hogy tanuljon. a gimivel párhuzamosan egy OKJ-s 
végzettséget ígérő tanfolyamra is beiratkozott.

-Segítenek a leckében a gyerekeink, ha éppen megakadunk – mo-
solyog Bakó Ibolya, aki férjével, Bakó Tiborral együtt halad előre a 
tanulmányiban is. A heti tíz tanóra után naponta egy órát vesz igény-
be a leckeírás, de megéri! Annak is örülnek, hogy például az angolt a 
gyermekeiket is oktató algyői Janek Erzsébettől tanulhatják.

-Világéletemben akartam tanulni. De kijelentettem: csak akkor 
jövök, ha velem tartanak – meséli a Fodorné Erzsike, miként hívta 
magával Attilát, és a másik fia párját az iskolapadba. Elárulta: a fia-
talok a jobb állás reményében.

 -Elégedett vagyok az osztályommal: nagyon érdeklődőek, de egy-
mást is ösztönzik, így nem csoda, hogy a most kiosztott, Antigonéról 
szóló dolgozatok zöme is négyes, ötös – jelenti ki az osztályfőnök, 
az amúgy ötödik éve a szegedi Móravárosi szakközépiskolában ma-
gyart és történelmet tanító Urbán Mariann.A tanárnőtől megtudjuk: 
az algyői gimiben – a rajz, ének, testnevelés, vagyis a készségtárgya-
kon kívül minden tárgyat oktatnak, s már az érettségire készülnek.

-Segítünk egymásnak, dolgozat előtt összeülünk, úgy tanulunk, 
a hiányzóknak meg átadjuk a leckét – veszi vissza a szót Belovainé 
Erika, aki azt is elárulja: karácsonykor Szőregen jártak, ahol az isko-
la többi osztályával ismerkedtek meg. Úgy véli: saját példájukkal is 
igazolják a gyermekeik előtt a régi tételt: a tanulás nem kötelesség, 
hanem lehetőség!

P.I

Ismeri szervezet gyenge pontjait?
HŐTÉRKÉPKÉSZÍTÉS 15 perc alatt infrakamerával

a Borbála Fürdőben
2009.március 14-én délelőtt 11 órától

és utána minden szombaton.
A vizsgálat alkalmas:

-gyulladások, gócos elváltozások kimutatására,
-az ízületek, izmok betegségeinek feltérképezésére,
-emlő-elváltozások kimutatására,
-esetleges szervi betegségek jelzésére.

A vizsgálatot szakorvos végzi.
Bejelentkezés, bővebb információ a Borbála Fürdőben a 

recepciónál,
vagy telefonon:62/517-520.

GYEVIÉP Nonprofit  Kft.
Algyő, Kastélykert u. 16.

Tel: ( 62 ) 267-567
Vállalunk:
• kertészeti szaktanácsadást
• kertápolást (fűnyírás, favágás, metszés, 

ültetés, gyomlálás, sövényvágás), 
a keletkezett hulladék elszállítását

• növénybeszerzést (telepítéssel egybekötve)
• szállítást
• villanyszerelési munkákat
• klímaberendezések tisztítását.

        Kedvező árak, rövid határidő!

Ügyfélszolgálati irodánkban:
• Délmagyarország hirdetésfelvétel
• fénymásolás.

Sportpálya, edzőterem bérbeadása.

Anyakönyvi hírek
Megszületett: Megszületett Rutai János (2009.01.23.) – anya: 
Rébék- Nagy Mária, apa: Rutai János.

Gratulálunk!

Meghalt:Gáli Antal 2009. 02. 13-án elhunyt.    
               Nyugodjon békében!

Házasság: Puskás László és Kaszás Xénia 2009. február 14-én 
házasságot kötött.

Sok boldogságot kívánunk!
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Előjegyzést felveszek
csirkére

-Fehér húshibrid kb. 2 kg-os 400 Ft/kg.
Érkezés: április 3-án 17 óra

-Fehér húshibrid 2,6 kg-os 400 Ft/kg
-Színes húshibrid  450 Ft/kg
-Kettős hasznosítású  500 ft/kg
-Kistermetű tojó jérce  600 Ft/kg
Érkezik: április 17-én 17 óra

Algyő, Berek u. 22. Telefonszám: 62/267-093

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ingyenes kiszállással.

Csongrád megye területén.
Biztosításkötés kedvező díjakkal, 
Átírás ügyintézés, GPS navigáció.

Érdeklődni: Pataki László
30/336-2324

www.regiofinance.hu

Hirdetések

RUHAVÁSÁR! 
Minden hétfőn, szerdán és szombaton

 7.00 órától 12.00 óráig a
 faluház mögötti parkolóban, folyamatosan 

bővülő tavaszi árukészlettel, 
- extra méretű férfi ruhákkal, 5 XL-től 
10 XL-ig -30-50 %-os árengedménnyel a 

készlet erejéig!

Pedikűr, manikűr, műköröm 
Algyőn,a Borbála fürdőben.

Kedd,csütörtök :  16 órától  19 óráig
Szombat,vasárnap: 9 órától 13 óráig.
Sok szeretettel várom vendégeimet!

Bejelentkezés:
a Borbála fürdő 517-520-as telefonszámán,

vagy 14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.
Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

Női, férfi fodrászat
Szeretettel várom kedves vendégeimet,

az idén is változatlan árakkal.
Nyitva tartás:

Hétfő, Kedd : 8  -  15 óráig
Szerda:  13  -  20 óráig
Csütörtök : szünnap
Péntek: 13-  20 óráig
Szombat: 8  -  11 óráig

Algyő, Téglás u. 86 szám
Belovainé Bakos Erika

RUTIN Autósiskola
(okév:00475-2008 , al:1244)

Autóvezető képzést indit Algyőn 
létszámtól függően

március 16-án.
Érdeklődni: Varga Zsolt: 70/330-4619

Varga Róbert:30/312-3560
Varga Antal: 30/9255-329

www.vargakorrekt.hu
Iroda:Szeged, Batthyány u. 34.

62/423-986

Horgászok figyelem!

Algyői Természetvédő Horgászegyesület 
megkezdte adni az éves területi 
engedélyeket  a 70/373-0411-es 

telefonszámon előzetes egyeztetés után   
Algyő Kastélykert u. 114 sz. alatt.

Vezetőség

GYÜMÖLCSFA SZŐLŐ, TUJA, 
MAGNOLIA

Alma, barack,  cseresznye, meggy, körte, szilva, sze-
lídgesztenye, málna, köszméte,  szeder, ribizli, büsz-
ke, áfonya, bodza, füge, homoktövis, füge.
Gömbszivarfa, gömbkőrisfa,  aranyesőfa, szomorú 
barka, japán juhar, nyír,  vérszilva, ginkgo-biloba,    
császárfa, hárs, tulipánfa. Sövénynövény, tűztövis, 
buxus, virágzó cserjék, orgona, jázmin, hortenzia, 
illatos kúszó loncok,  tapadó vadszőlő. Oszloptuja, 
tiszafa, boróka, hamisciprus.

http://abeliaskert.atw.hu 
Tel: 06-20-518-0038  H-P: 9-17.30  Szo: 8.30-13.30
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m. 
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Kőműves vállal 
teljes átalakítást, 
burkolást, új ház 

építését.

Keresztes István
Algyő, Tiszavirág u. 

64.
Telefonszám:

06-20/57-45-598.

„REKVIEM” Temetkezési 
Vállalkozás

az Algyői temetőben. Tele-
fonszám: 06-20-32–77–406.

Teljeskörű temetkezési 
szolgáltatással állunk az 

algyői lakosok részére, be-
mutatóterem, gyász, illetve 

köszönet-
nyilvánítás (DM hirdetés 

feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 

06-20-9433645

Homlokzati és 
gurulóállvány 

bérelhető.
Az állványokról érdek-
lődhet és hőszigetelés-
re előjegyzést kérhet a
06-30/987-40-60-as 

telefonon.

„ Nemcsak a húszéveseké a világ!”
 

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével
     szombatonként 18 órától

Szegeden, a Tarján Bisztró Étteremben.
 

Zenész: Sándor Csaba.
 

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

ÚJRA  ALGYŐN!
Ékszer: -javítás

-vésés
-kőfoglalás
-tisztítás

ÓRÁBAN:-elemcsere
FÜLLYUKASZTÁS: telefonos egyeztetés  alapján!

Délmagyarország előfizetői kártyára 10% kedvezmény a 
munkadíjból!

Nyitva:CSAK HÉTFŐN 10-12-ig   13-17-ig
Cím: Kőfal utca (Ági vegyesbolt mellett!)

Szilágyi.P. Katalin Tel.:70/281-06-59

Hirdetések

Húsfüstölést vállalok
Nyitva:

Hétfő : 15  -  17 óra között
Kedd : 15  -  17 óra között
Szerda : 15 -  17 óra között
Csütörtök : 15  -  17 óra között
Péntek : zárva
Szombat : 8  -  12 óra között
Vasárnap  : 8  -  11 óra között

Szeged-Baktó Ladvánszky u. 19.

Friss tanyasi tojás folyamatosan kapható, le-
gelőn tartott állományból, termelői áron.

Cím: Algyő, Kastélykert u. 169.
Tel.: 06-20/914-51-12
        06-20/591-88-48

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 
ALGYŐN

►Földmérési munkák:
○ telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
○ épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
○ szolgalmi jog bejegyzés,
○ művelési ág változás,
○ minden más földmérési munka..               

►Egyéb szolgáltatások: 
                  ○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény 
       permegelőző eljárásban
                   ○ ingatlan értékbecslés
                 ○ közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.
►Elérhetőségünk:
        ○ személyesen:hívására személyesen felkeressük                                   
        ○ telefon:   30-218-8953
        ○ fax:          62-424-404  
        ○ email:       infogeo@vnet.hu   
        ○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Március  02-től  06-ig:    8.00-tól  12.30 óráig  (10.hét).
Március  09-től  13-ig :  12.30-tól  16.30 óráig  (11.hét).
Március  16-tól  20-ig:     8.00-tól  12.30 óráig  (12.hét).
Március  23-tól  27-ig:   12.30-tól  16.30 óráig  (13.hét).
Március  30-tól április 03-ig:  8.00-tól  12.30 óráig  (14.hét).
Április    06-tól  10-ig:   12.30-tól  16.30 óráig  (15.hét).

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbí-
tásának megszervezése.

Telefonszám: 06-62/267-202; 06-30/635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15 óra között
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00 óra között
 Péntek:  9.00–14.00 óra között

 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte- 
tés (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 órától  16.30 óráig ( délután),
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól  11.30 óráig (délelőtt).

Telefonos elérhetőség : 267-707, 06-30/6381-863.

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

2009.03.02    -   03.06.:     12.30   -   16.30 óra között.
2009.03.09    -   03.13.:      7.30   -   12.00 óra között.
2009.03.16    -   03.20.:     12.30   -  16.30 óra között.
2009.03.23    -   03.27.:        7.30   -  12.00 óra között.
2009.03.30    -   04.03.:      12.30   -  16.30 óra között.
2009.04.06    -   04.10.:        7.30   -  12.00 óra között.
2009.04.14    -   04.17.:     12.30   -  16.30 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756. Telefon: 268-038.

 
Hétfő 8-tól  12 óráig.
Kedd 8-tól  11 óráig.
Szerda 13-tól  16 óráig.
Csütörtök 8-tól 10 óráig.
Péntek 8-tól  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.

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.

Algyőn, áprilisban nyíló pizzéria keres megfelelő végzettséggel rendelkező
pultosokat, pizzasütőt.

Érd.: 06-20/464-05-56
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Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

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 

Köszönet a „disznólkodásért”

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik munkájukkal, 
felajánlásaikkal segítették az Algyői Disznólkodás – Böllérnap Algyőn 
elnevezésű esemény létrejöttét és lebonyolítását. Külön köszönjük a 
Prímagáz Zrt.-nek; Kispál Ferencnek, a Csongrád Megyei Gazdakörök 
Szövetsége elnökének; az Algyői Nyugdíjasklubnak; az Algyői Termé-
szetvédelmi és Turisztikai Horgászegyesületnek; az Off Road Klubnak; 
az Algyői Nőegyletnek; a Temkó családnak; az Algyői Gazdakörnek; 
az Algyői Faluvédő Egyesületnek; a Gyeviép Nonprofit Kft-nek; a 
GYEVITUR Kft-nek; az Agrokosár Bt-nek; Tassy Jenőnek; az Algyői 
Borbarátoknak; az Algyői Lovasklub Egyesületnek; Herczeg Józsefnek 
és Bereczné Lázár Nórának értékes segítségüket! Köszönjük az önkor-
mányzatnak a támogatást! A szervezők nevében:

Bakos István főszervező

Farsangi játszóház
A hagyományos Farsangi játszóháznak február 7-én, a faluház adott 

otthont. Kicsik és nagyok farsangi állarcokat készítettek az Algyői Mű-
vészkör tagjainak segítségével. Csillámporos szárnyú pillangó, robot, 
tarka hajú bohóc, cica és még számtalan ötletes maskara készült a szor-
gos kis kezek munkája nyomán. Az Algyői Nyugdíjasklub fáradhatatlan 
asszonyai idén sem feledkeztek meg rólunk. A délután fénypontja az 
általuk sütött szalagos fánk volt, melyet saját készítésű lekvárral kínál-
tak nekünk. Állandó támogatónk a Lambris Kft. falapokat biztosított a 
játszóházhoz. Köszönjük a segítséget és a közreműködést! Mindenkit 
szeretettel várunk következő, Húsvéti játszóházunkra a tájházba!

A Művészkör tagjai

Folytatódik a Sok-mindent-tudás 
Egyeteme Algyőn 
Jöhet a IV. szemeszter!

2007. szeptember 11-én indult útjára az algyői Sok-mindent-tudás 
Egyeteme, amelynek első évfolyamán 16 előadást hallgathattak meg az 
érdeklődők. 2008 szeptemberében a sorozat tovább folytatódott: újabb 
8 előadással, s az idén márciustól már a IV. szemeszter kezdődik, mely-
nek keretében 6 előadás hangzik el a faluház emeleti klubtermében. 
Változatlanul lesznek sorsolások is: minden előadáson egy könyv talál 
gazdára a jelenlévők között. Emellett bárki kitöltheti és beadhatja az elő-
adásokkal kapcsolatos teszteket, aki pedig a legkiválóbb teszt-kitöltőnek 
bizonyul, azt könyvcsomaggal jutalmazzuk – a nyár elején. 
A IV. szemeszter programja:

Időpont Téma Előadó
2009. március 3.
Kedd, 18.00

Fenntarható fej-
lődés és  világvál-
ság

Málovics György 
közgazdász (SZTE GTK Köz-
gazdaságtani és Gazdaságfej-
lesztési Intézet Regionális Gaz-
daságfejlesztési Szakcsoport)

2009.március17. 
kedd, 18.00

Újdonságok a 
Csillagászat Nem-
zetközi Évében

Dr. Szatmáry Károly 
csillagász (SZTE TTK Kísérleti 
Fizikai Tanszék)

2009. április 7. 
kedd, 18.00

A globalizáció és 
a magyar gasztro-
nómiai identitás

Szécsiné Járási Anikó tanár-
segéd (SZTE JGYPK Felnőtt-
képzési Intézet)

2009. április 21. 
kedd, 18.00

Hogyan mentsük 
meg a 
Földet?

Ábrahám Krisztián környe-
zeti nevelő (Kiskunsági Nemze-
ti Park)

2009. május 5.
Kedd, 18.00

Szenvedélybeteg-
ség és család

Döbör Ágota főiskolai ad-
junktus (SZTE JGYPK Alkal-
mazott Pedagógia és Pszicho-
lógia Intézet)

2009 május 19.
Kedd, 18.00

Az erdőirtás mint 
globális probléma 
Borneó példáján

Dr. Karancsi Zoltán főis-
kolai docens (SZTE JGYPK, 
a Földrajzi és Ökoturisztikai 
Tanszék vezetője)

Szívinfarktus? Agyvérzés?
Érvizsgálattal MEGELŐZHETŐ!

ARTEROIGRÁFOS ÉRVIZSGÁLAT
a Borbála Fürdőben

március 14-én, szombaton délelőtt 8 órától

A 10-15 perces, fájdalommentes vizsgálat alkalmas:
- erei állapotának megállapítására,

-érelmeszesedés és érszűkület kezdeti stádiumának 
kimutatására.

A vizsgálatot szakorvos végzi-
Bejelentkezés, bővebb információ a Borbála Fürdő 

recepcióján, vagy a 62/517-520-on

Nem vándorolt a Vándordíj
A február 27-én megrendezett hagyományos farsangi vetélkedőn a 
Szittyafattyak csapata megvédte tavalyi elsőségét, s így megőrizte a 
vándordíjat. A 10 induló csoport közül a második helyet a Művészkör 
és a Citerások egyesített csapata nyerte el, míg harmadik helyen a Bor-
barát hölgyek végeztek.



  2009.  márciusi Hírmondó16 Mi? Hol? Mikor?

MINDEN HÉTEN HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 
óráig a faluház mögötti parkolóban női-, férfi- és gyermekruha vásár.
MÁRCIUS 9. (hétfő) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 12. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai-és munkaruha vásár.
MÁRCIUS 16. (hétfő) 9-11.30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 18. (szerda) 9-12 óra: Kosztüm, öltöny, kabát vásár – Zsá-
ner Divat.
MÁRCIUS 19. (csütörtök) 9-12 óra: Ruha, cipő vásár.
MÁRCIUS 24. (kedd): Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 31. (kedd) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár – FONTOS 
BOLT.
ÁPRILIS 7. (kedd) 9-11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 8. (szerda) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 9. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai-és munkaruha vásár

Rendezvénynaptár
MÁRCIUS 5. (csütörtök) 16 óra: Kézműves foglalkozás a 

tájházban (fafaragás Oláh Ernővel).
MÁRCIUS 11. (szerda) 15 óra:  A Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete algyői csoportjának Találkozója.
MÁRCIUS 12. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Falu-

ház Galériában: Múltidéző tárlat ’48 szellemében.
MÁRCIUS 15. (vasárnap): NEMZETI ÜNNEP.
MÁRCIUS 17. (kedd) 12  óra: Filharmónia koncert az Algyői 

Általános Iskola szervezésében.
MÁRCIUS 17. (kedd) 18  óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme 

Algyőn IV. szemeszter 2. előadás. Téma: Újdonsá-
gok a Csillagászat Nemzetközi Évében. Előadó: Dr. 
Szatmáry Károly csillagász (SZTE TTK Kísérleti 
Fizikai Tanszék).

MÁRCIUS 19. (csütörtök) 16 óra: Kézműves foglalkozás 
tájházban (agyagozás Süli Zakar Zitával).

MÁRCIUS 22. (vasárnap): Megyei népzenei minősítő ver-
seny. 

MÁRCIUS 25. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az emeleti 
klubteremben. Téma: Talpmasszázs mint gyógyító tech-
nika. A testi és lelki egészség megvalósulása. Meghívott 
előadó: Berek Ágota természetgyógyász.

MÁRCIUS 27. (péntek) 16 óra: Drámafoglalkozás az emeleti 
klubteremben.

MÁRCIUS 27. (péntek) 19 óra: Karaoke verseny I. elődöntő 
a faluház előcsarnokában.

MÁRCIUS 28. (szombat) 10-14 óráig: Regionális Zöld Diák-
parlament az Algyői Általános Iskola szervezésében. 

MÁRCIUS 28. (szombat) 19 óra: a Parlandó Együttes Önálló 
Estje. Sztárvendégek: Oszvald Marika és Peller Károly, a 
budapesti Operett Színház művészei. Belépőjegyek elővé-
telben 1.000 forintos áron kaphatóak március 1-jétől a fa-
luházban és a könyvtárban, Bakos Józsefnél (Radnai u. 7.), 
Horváth Józsefné Iluskánál (Vásárhelyi u. 35.), valamint 
rendelhető a Parlandó valamennyi tagjánál. Az előadás 
napján a belépő ára 1.300 forint.

MÁRCIUS 30. (hétfő) 9-13 óra: Véradó nap a földszinti kis-
teremben.

ÁPRILIS 2. (csütörtök) 16 óra: Kézműves foglalkozás a táj-
házban (bábkészítés Sütő Erikával).

ÁPRILIS 3. (péntek) 16-17 óra: Drámafoglalkozás (faluház 
– emeleti klubterem).

ÁPRILIS 7. (kedd) 18  óra: Sok- mindent-tudás Egyete-
me Algyőn IV. szemeszter 3. előadás. Téma: A 
globalizáció és a magyar gasztronómiai identitás. 
Előadó: Szécsiné Járási Anikó tanársegéd (SZTE 
JGYPK Felnőttképzési Intézet).

ÁPRILIS 9. (csütörtök) 15 óra: húsvéti játszóház az Algyői 
Művészkörrel a tájházban.

ÁPRILIS 9. (csütörtök) 17 óra: az Algyői Művészkör húsvéti 
kiállításának megnyitója a tájházban.

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 25-e!

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

Vásárnaptár

Sok-Mindent-Tudás Egyeteme 
Algyőn 

IV. szemeszter 

Március 17-én, kedden 18 órakor Dr. Szatmáry 
Károly csillagász, a Szegedi Tudományegyetem Kísér-
leti Fizikai Tanszékének docense, a Szegedi Csillag-
vizsgáló munkatársa tart előadást Újdonságok a Csil-
lagászat Nemzetközi Évében címmel.

Április 7-én, kedden 18 órakor Szécsiné Járási Anikó főiskolai 
tanársegéd, az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének oktatója  A 
globalizáció és a magyar gasztronómiai identitás című előadására vár-
juk az érdeklődőket. Haspókokat és aszkétákat, húsimádókat és vegetá-
riánusokat, hízó- és fogyókúrázókat, a magyar konyha híveit és ellen-
zőit… 

Kirándulás a Diana-kiállításra
Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház csoportos kirándulást szervez 

Budapestre a DIANA A CELEBRATION kiállítás megtekintésére. (A 
kirándulás csak 8-nál több jelentkező esetén indul.) Ideje: március 16-a 
vagy március 23-a. Belépőjegy hétköznapon: 1500 forint/fő. Kérjük, 
a kiránduláson való részvételi szándékát jelezze a 268-220-as számon 
Szőkéné Bera Szilviánál a tájházban.

Készüljünk együtt a húsvétra!
Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház süteménysütésre invitálja 

a falu asszonyait és lányait! Készítsék el féltve őrzött receptjük alap-
ján a legfinomabb édes süteményeiket, majd hozzák el a tájházba 
április 9-én (csütörtökön) 15 óráig!

A süteményverseny eredményét április 9-én hirdetjük ki a tájház-
ban – a húsvéti rendezvény keretében.

Információ: a 268-220-as telefonszámon, vagy az algyotajhaz@t-
online hu e-mail címen.

Várjuk nevezéseiket!
*

Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház, valamint az Algyői Művész-
kör. Vár olyan, a Húsvéthoz kapcsolódó, saját készítésű tárgyakat, 
amelyek akármiféle anyagból, bármilyen technikával készültek.
Az alkotásokat április 6-án (hétfőn) 15 óráig kérjük leadni a táj-
házba!
Bővebb információ kérhető a tájházban a 62/268-220 telefonszá-
mon vagy az
 algyotajhaz@t-online hu e-mail-címen, illetve Gálné Nagy Ildikó-
nál a 62/268-239 vagy a 0630/4735309 telefonon!

*

Húsvéti sokadalom
Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját, barátait, ismerőseit az április 9-én, csütörtö-
kön rendezendő húsvéti sokadalomba, a tájházba!
Program:
15 órától: Húsvéti kézműves foglalkozás az Algyői Művészkör-
rel,
17 órától: a húsvéti süteményverseny győztesének ismertetése, a 
húsvéti kézműves pályázat eredményének kihirdetése, a pályá-
zati anyagból készült kiállítás megnyitása 
A rendezvény ideje alatt: állatsimogató! Mindenkit szeretettel 
várunk!     

Bérletárusítás a Faluházban április1-2-3. (szerda-csütörtök-
péntek) 9-17 óráig.


