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Õszrõl õszre halloween jelképeként faragtatta nagyapjával a töklámpást a kislányból lett anyuka kislánya. Az ovi, aztán néhány év múlva az iskolai osztály bejárata
mellett vicsorogott a marhatökbõl lett rém. „Az
ilyenkor használt kivájt vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack
O’Lantern. A történet szerint nevét egy Jack
nevû részegestõl kapta, aki az ördögtõl olyan
ígéretet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög egy széndarabot adott Jacknek, amit ez egy marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke
ennek a lámpácskának a fényénél keresi
nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti marharépát a jóval látványosabb tök váltotta fel”
– olvassa az internetes szabadlexikon magyarázatát most az anyuka. Mert sehogy se
tudja elfogadni, ahogy a látványos halloween
igyekszik fölváltani a halottak napi hagyományok méltóságát.
Idegen szokásról hozott hírt a villámposta is: robotnak öltözött a távolra szakadt
unoka, jelmezesen rótta az idegen utcákat,
kopogtatott rideg házak idegenjeihez. „Cukrot vagy csínyt!” – kiáltotta tán, persze angolul. Bizonyos, hogy kap édességet, pedig
az maga az édesség, ahogy csintalankodik…
Idegen világ! Ott vicces figyelemelterelésnek
szánják tán a jelmezes házalást, de itt a
maskarázás a halál kigúnyolása. Pedig kevés komolyabb fordulat van a halálnál. Talán csak a születés. De annak ünnepére még
várni kell… Várni és várni vendégeket, akik
mind felénk igyekeznek – repülõn, közúton
és vasúton.
Várakozni, mint most is, mikor anyja
várja a lányát a hírneves algyõi vasútállomáson. Mely már egyáltalán nem hasonlít
ahhoz, amelyiket Süli András, a hírneves
algyõi naiv mûvész festett meg, 1936-ban
is. Milyen is az a kép? A gõzmozdonyos
szerelvény elõtt tó, a két csatorna fölött hidak, a mezõn apróvirágos algyõi népviseletbe öltözött lányok, mintha kecskét, libákat, automobilt õriznének. A képet tagoló
fekete vonat mögötti falu csupa élet: tornyok
és gyár és nemzeti színnel föllobogózott emeletes állomásépület. Fölötte pedig madarak
– feketék… E festett falu mögé, messzemessze, a távolba odaképzelhetõ az algyõi
állomástól induló Téglás utca túlsó végénél
nyíló temetõ is, kedves húgom. Az algyõi temetõ, melyet mindenszentek és halottak ünnepére minden falubeli díszít és ékesít, hogy
az ott nyugvó szeretteiknek tetszõ legyen –
gyönyörû sírkert, virágos-gyertyafényes.
Ölel nõvéred:
Ágnes

XVIII. évf. 11. szám

Közmeghallgatás

Képeslap – a töklámpáról
Töklámpás világítja be a novemberünket,
kedves húgom. Korán sötétedik…
Fázik az anyuka keze a volánon, behúzza a nyakát, ahogy a párás szélvédõn
kilesve keresi, hogyan is terelik a kocsit a
kétsávos körforgalom burkolati jelei az algyõi vasútállomás felé. Ritkán jár arrafelé,
a forgalmas 47-es túloldalán. Pedig az is
Algyõ. Azt is szeretni akarja – szépségeivel
és csúfságaival együtt, értékei elismeréséül és
hibái ellenére. Összerezzen. Megint a kutyák! Ráadásul ott sárgállik a töklámpás.
Túlvilágias volt azon az õszi estén is az
állomás környéke. Nagytestû kutyák árnya
ijesztgetett. Mint a Dante Poklának harmadik körét, a torkos lelkek körét õrzõ falánk háromfejû kutya, Kerberosz, úgy vigyázzák ezek az ebek a vasútállomásra vezetõ utat. Az egyik oldalon: hegyes fülû harci kutyák – a mûanyag zacskókat gyártó cég
kerítése mellett járõröznek. Az ökörnyálas
alkonyokon erre gyaloglónak eszébe juthat
akár a horrorfilm is: Rottweiler – A
halálkutya… A másik oldalon: kuvaszok
– hemperegnek a kerti bútorokat is kínáló
kereskedés telephelyén. De középen: a síneket keresztezõ aszfaltcsíkon is ólálkodik egy
nagytestû keverék eb! A kóbor kutyák alamusziságával morog. Ilyen ijesztõ lehet a
Harry Potternek teajóslás órán föltûnt Zordó?
A hatalmas vörös kutya, amelyik a mondák szerint a temetõkben kísért, és rövid
idõn belül halált hoz arra, aki meglátja? A
síneken túli sintértelep felõl settenkedõ kutya koszosfehér, de azért rémísztõ.
Halloweent köszönti a töklámpás. A vasútállomásra vezetõ út elõtti kanyar zugában
meghúzódó ház kapuja mellé tették november elsõ napjának elõestéjén. Új szokás.
Töklámpás? Errõl a vonathoz igyekvõ anyuka emlékei közül fölbukkan egy régi szokás: a kukoricafosztás… Sötétedett már. Az
udvari lámpa fénykörébe dobálták a lovaskocsiról a kukoricacsöveket. Aztán a halom
mellé guringatták a zöldessárga tököket. Most
elõször a kislányt szalasztotta Jula nénihez,
tejért az anyja. Õ meg körbeszaladta a jó
ismerõsöket: kezdõdik a kukoricafosztás. Sietõsre fogta a gyerek is, mert az udvaron
mindjárt indul a móka: a beszélgetés, a viccelõdés, a bújócska, a hempergés a csuhéban!
Teli tejeskannával a kezében gyorsan befordult a sarkon – s beleütközött egy töklámpásba! Rémületében a vöröses-sárgás vigyorgó-vicsorgó pofa mögött nem ismerte föl a
szomszéd kölyköt. Annak volt szokása mások bosszantásával és ijesztgetésével szórakoztatni magát. A kislány összerándult ijedtében, kiloccsant a habos tej a fekete földre.
Azóta irtózik – a töklámpástól.
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Közmeghallgatást tart Algyõ Nagyközség Önkormányzata december 2-án (szerdán) 17 órakor a
faluház (Algyõ, Búvár utca 5.)
nagytermében.
A közmeghallgatás témája:

1. Beszámoló a 2009. évi költségvetési évrõl.
2. Összefoglaló Algyõ Nagyközség Önkormányzata 2009. évi
pályázati tevékenységérõl.
3. 2010. évi fejlesztési koncepció.

Érdekességek az energiaellátásról
Az Algyõi Általános Iskola – a KEOP
6.1.0/B pályázat keretein belül – a
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel, illetve a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen
elõadást szervez a lakosság részére
november 20-án, pénteken 16

órától a faluházban. Az elsõ két elõadás témái: 1. Energiaellátás – szél,
víz; 2. Fûtés, szigetelés, használati
melegvíz.
Az elõadásokra sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A szervezõk

Az oviban tornaszobára is szükség lenne
A képviselõk októberi ülésükön tájékozódtak a Szivárvány Óvoda 20092010-es nevelési évének indításáról
is. Míg az elõzõ nevelési évben szinte minden hónapra jutott valamilyen
kisebb-nagyobb beruházás az algyõi
oviban, addig a most induló esztendõre kevesebb a terv. A játszóudvart
szeretnék füvesíteni, az ottani játékokat korszerûsíteni és bõvíteni. De a bejáró, a betonos udvar karbantartása is
indokolt lenne a baleset megelõzése
érdekében. Hasonló ok miatt indokolt a folyosó burkolatának, és a régi
épült elhasználódott bútorainak cseréje. Fontos lenne a rendezvények
megtartására alkalmas közösségi tér
kialakítása és tornaszoba építése is.
Algyõn örvendetesen nõ a gyereklétszám, így bõvül az óvoda: 2 új
óvodapedagógus és 1 technikai alkalmazott erõsíti a csapatot. Az érdeklõdésre jellemzõ, hogy 50 személy pályázott a 3 álláshelyre. A tan-

év indításakor 166 ovis járt a Szivárványba, ahol ellátásukért 18 óvodapedagógus, 1 óvodatitkár, 8 technikai alkalmazott és 2 konyhai kisegítõ felelt. A szakmai munkát igény
szerint logopédus és gyógytornász is
segíti.
Ám az igények növekedése miatt
bõvíteni kellett az intézményt: a Mobil-ovi csoport beindításával 189 gyerekkel foglalkoznak a Szivárvány
Óvodában. Az elõzetes jelzések alapján a létszám 195-re emelkedik.
Algyõn minden 3 évesnél idõsebb
gyermek óvodai ellátását biztosítják
– 8 csoportban.
Az új tanévben a nevelési program része – többek között – az óvoda-iskola átmenet hatékonyságának
növelése, a finommozgás koordináció fejlesztése, a kompetencia alapú
óvodai programcsomag bevezetése,
valamint a család és az óvoda kapcsolatának építése.

A tartalomból
Hirdetések .................................................................... 6., 7., 10., 11. oldal
Pályázatokkal Algyõ fejlesztéséért .................................................. 13. oldal
Orvosi rendelési idõpontok ............................................................ 14. oldal
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Múlt-kor: falutörténet az újságoldalakon
Kosár és híd – képekben
A jelen kérdéseire is választ kap, kicsit a jövõbe is lát az, aki a múlt feneketlen kútjából emel ki emléktöredékeket. Régi újságcikkek részleteinek idézésével a Hírmondó új sorozatot indított – a község visszaszerzett függetlensége, az 1997. október 1-jén kezdõdõ új algyõi idõszámításra emlékeztetve.
*
„A Szegedi Háziipari Szövetkezet kosárfonóinak munkája messzi földön
híres. Az algyõi, röszkei, kiszombori
kosárfonók – nagyrészt bedolgozóként – évente mintegy 1,5 millió forintért készítenek bevásárlókosarat,
kenyérkosarat. Képünk az algyõi Bagi
Károlyt mutatja be munka közben,
amint az USA-ba, NSZK-ba, Svájcba készülõ bevásárlókosarat fonja” –
olvashatjuk az „Utazik a kosár” cí-

mû képes hírben a Délmagyarország
1972. április 20-i számában.
„Épül az algyõi híd” – a Délmagyarország május 5-i címlapján Somogyi Károlyné fotóriportja három képben mutatja be, ahogy „Ácsok dolgoznak a készülõ pillérek körüli állványzaton, az algyõi közúti híd építkezésénél”; „Készül az állványzat, autódaruval emelik be a nehéz elemeket a
helyükre”, „Az emelkedõ vízállás miatt félbe kellett szakítani a mederpillérek építését. Az ártéren viszont szépen haladnak a munkával”.
*
Kedves Olvasónk!
Az algyõi múltat idézõ történeteit,
anekdotáit, fotóit várjuk a szerkesztõség címére:
6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.;
algyoihirmondo@gmail.com!
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Üzemlátogatáson a Paksi Atomerõmû Zrt.-ben
Október 17-én üzemlátogatáson voltunk a Paksi Atomerõmûben a KEOP
6.1.0./B–2008-0022 azonosítószámú
pályázat keretében megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány”
projekt részeként. Az utat a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei és az
Algyõi Általános Iskola pedagógusai
szervezték. 86 fõs csapat vett részt a
tanulmányúton: Szegedrõl, Mórahalomról és Mezõberénybõl tanulók,
pedagógusok, szülõk és volt diákjaink.
Az atomerõmû munkatársa bemutatta az erõmû látogatóközpontját, és a
16. évüket betöltött résztvevõket vé-

bina-generátor egységeket. A létesítmény nukleáris technológiáit az élõ
környezettõl elzárt, nyomásálló épületrészben, hermetikus térben helyezték el. Az atomerõmû az elmúlt években többször kezdeményezett nemzetközi vizsgálatot saját tevékenységének minõsítésére. A jelentések pozitív értékelést adtak a teljesítmény állapotáról, a biztonsági szintrõl, a szakemberek felkészültségérõl.
A 2009/2010-es tanévben további
3 túrát tervezünk; a program lezárásaként pedig egy vetélkedõn várjuk
a terepi kirándulásokon részt vevõ
tanulókat, ahol számot adhatnak

gigkalauzolta az üzemlátogatóknak is
nyitott területén. Komoly erõpróbát,
fantasztikus élményt jelentett gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt, amikor egy energiakerékpár segítségével
villamos energiát termelhettünk.
Megismertük, hogyan mûködik a reaktor, láttuk az atomerõmû pillanatnyi teljesítményét. Az erre a célra épített üvegezett folyosóról megtekintettük a mûködõ atomreaktort, a vezérlõtermet és a hatalmas méretû tur-

megszerzett tudásukról. A vetélkedõt
a tanév végén rendezzük meg. A
résztvevõk díjazásban részesülnek!
A jelentkezés feltételeként legalább
2 terepi túrán részt kell venni!
(A további kirándulások: 2010.
március – Regionális Hulladéklerakó Telep; 2010. április – Pusztaszeri TK; 2010. május – a Szegedi Tudományegyetem kiállítása.)
Hegyi Gabriella
szervezõ pedagógus

Pályázati felhívás-bérlakásra
Algyõ Nagzyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet a Búvár utca 9. szám alatt megüresedet I. em. 1. sz. alatti, 2 szobás
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történõ bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezõ házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ és
egyedülálló személyek;
– keresõ tevékenységet folytatnak,
vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élõk havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó;
– a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár;
- legalább két éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek
Algyõn;
– 3 havi bérleti díjnak megfelelõ
összegû óvadékot fizetnek meg.
2. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázók, akik:
– vállalják, hogy 5 évnél rövidebb
idõ alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy
– lakásproblémájukat más módon
megoldják.
– lakáselõtakarékossági szerzõdéssel rendelkeznek;
– egy vagy több gyermeket nevelnek;
– elsõ lakásszerzõk.
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
- a szerzõdés megkötésének idõpontjában kiskorú;
– lakást, vagy nem lakás céljára szol-

gáló helyiséget önkényesen foglalt el,
s annak elhagyásától, illetve kiürítésétõl számítva 10 év még nem telt el;
– korábbi lakásbérleti jogviszonya
5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szûnt
meg;
– lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el;
– lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette;
– 60 napon túli köztartozása áll
fenn.
Valótlan adatok közlése esetén a
pályázat érvénytelen.
4. A lakás adatai:
– 53 m2 alapterület, 2 szoba;
– komfortfokozata: összkomfort;
– bérbeadás jogcíme: költségalapú;
– lakbér 22.790,- Ft/hó, további
években a képviselõ-testület által
meghatározottak szerint.
5. A pályázatokat Algyõ Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyõ,
Kastélykert u. 40.) kell benyújtani
2009. november 16-án 12 óráig a
polgármesteri hivatalban beszerezhetõ pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2009. novemberi képviselõ testületi ülés. Az eredményrõl az
érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétõl számított 5
napon belül köthetõ meg a lakásbérleti szerzõdés, amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlõ- kijelölés hatályát veszti.

Algyõ a múlt havi hazai hírhalomban
2009. 10. 08., HírExtra, MTI: Katasztrófavédelmi gyakorlat
„Mintegy száz szakember vett részt
azon a teljes körû katasztrófavédelmi
gyakorlaton, amelyen egy 30 ezer köbméteres PB-gáztartály megrepedése
miatt kialakult veszélyhelyzet elhárítását szimulálták csütörtökön Algyõn.
Tátrai János, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje elmondta: a szimulált helyzet szerint
a PB-gáz tartálya az oldalán megrepedt
és rövid idõ alatt nagy mennyiségû gáz
áramlott a szabadba. A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi és tûzoltóegységek kimentették a sérülteket, a
gáz terjedésének megakadályozása érdekében vízfüggönyt alakítottak ki, valamint a társszervekkel együtt megkezdték a lakosság riasztásának és szükség esetén kitelepítésének elõkészítését.
A kárelhárítás közben a sérült tartály
ellentétes oldalán is repedés keletkezett,
ahonnan kisebb mennyiségû gáz áram-

lott a szabadba. A szimulált helyzetben
a szénhidrogén begyújtása, majd a lángok megfékezése mellett döntöttek – ismertette a gyakorlat menetét a szóvivõ.
Az õrnagy közölte, hogy a Szeged
melletti községbe az idén monitoringés lakossági riasztórendszert telepítettek. A két kihelyezett érzékelõ folyamatosan méri a levegõben a gázkoncentrációt és a rögzített adatokat továbbítja
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. Szükség esetén innen adhatják ki
a riasztást a lakosságnak. Ekkor nem
csupán szirénákkal figyelmeztetik a helybélieket, hanem a telepített hangágyúkkal pontos információkat is közölhetnek a teendõkrõl az emberekkel.
Tátrai János kifejtette: az érvényes
uniós irányelveknek megfelelõen a
különösen veszélyes üzemekben háromévente kell teljes körû gyakorlatot tartani.”
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Önkormányzat

23,5 millió forint akadálymentesítésre
Algyõ Nagyközség Önkormányzata
23,5 millió forintot nyert a Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretében meghirdetett „Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címû pályázati kiíráson.
A pályázati pénzbõl a polgármesteri hivatal, a Szivárvány Óvoda és az
Egyesített Szociális Intézmény épületeinek komplex akadálymentesítése (fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés) valósul meg. Az
épületekbe be lehet jutni majd ke-

rekesszékkel; a látássérülteket vezetõvonalak, kontrasztos ajtófestések
és Braille-írásos feliratok segítik majd;
a hallássérültek számára mobil indukciós hurkokat szereznek be.
Mindhárom intézményben akadálymentesített WC-mosdó készül.
A beruházások várhatóan 2010. március 1-jén kezdõdnek és június 30án fejezõdnek be, a kivitelezõt közbeszerzési eljáráson választják ki.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Üléseztek a képviselõk: Nem növekszik a helyi adó
Algyõ nagyközség önkormányzaténak
képviselõi legutóbb október 28-án üléseztek, közel húsz témáról vitáztak és
döntöttek. A munkát dr. Piri József polgármester irányította.
A polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények belsõ ellenõrzésének jövõre esedékes programja került elõször terítékre.
Felülvizsgálták a helyi adókat a képviselõk. A helyi adókról szóló törvény
elõírásai alapján a nagyközségben a
korábbi években bevezették az építményadót, a vállalkozók kommunális adóját, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót. Ezek felsõ mértéke és
a helyi adórendeletben meghatározott
adómérték között azonban nagy a különbség. Míg az építményadó a törvény szerint lehetne 900 forint négyzetméterenként – Algyõn csak 600
Ft/m2; a vállalkozók kommunális adója 2000 forint/fõ helyett – Algyõn 1500
Ft/fõ; a tartózkodási idõ utáni idegenforgalmi adó: 300 helyett 200 forint
vendégéjszakánként. A helyi adóren-

deletben foglalt adómérték növelésére most, a 2010. évi költségvetés tervezésekor lehetõsége lenne, de az eddigi összegeken nem változtat Algyõ
önkormányzata – döntötték el a képviselõk. Arról is határoztak, hogy novemberi ülésükön megvizsgálják a fizetéskönnyítés, illetve az adófizetési
kedvezmények változatait.
A szociális ellátások idei jellemzõirõl, a segélykeret felhasználásáról is tájékozódtak a képviselõk. Képet kaptak a házigondozói szolgálat munkájáról is. A képviselõk foglalkoztak a
közintézmények étkezési szolgáltatásának megrendelését célzó közbeszerzési pályázatra befutó 6 ajánlattal is. Az
óvoda és az iskolai nevelési évének
célkitûzéseit nagyító alá tették, tájékozódtak a napközis táborok tapasztalatairól.
Újabb pályázat beadásáról döntöttek: a Fazekas utca burkolatának felújításához, a belvíz- és csapadékvíz- elvezetõ rendszer kiépítéséhez remélnek
támogatást.
A. H.

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyõ, Kastélykert
utca 40.) szerdánként 14-17 óra között fogadóórán várják a polgárokat
az önkormányzat vezetõi.
November 11., november 25.
napján: dr. Piri József polgármester;

november 4. és november 18.
napján: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
INFO: Polgármesteri Hivatal,
Telefon: 62/517-517, ph@algyo.hu,
www.algyo.hu

BURGONYA

VÖRÖS, VÁGNIVALÓ
TANYAI KAKASOK,

(kleopátra, kondor)
termelõi áron eladó,
nagytételben
házhoz szállítva.
Algyõ,
Kastélykert u. 169.
Tel.: 20/591-88-45

2–2,5 kg/db élõsúlyban
500 Ft/kg áron eladók.
Felpucolás, szállítás
megoldható.
Tel.: 20/575-32-58
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Algyõi nõk a házigondozás oszlopai
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményként mûködik az egyik
legrégebbi civil szervezet, az Algyõi
Nõegylet által, pályázati támogatással
megteremtett és mozgatott helyi gondozói hálózat. A rendszer mûködtetését a nagyközség önkormányzata biztosítja, de a múlt évben felhasznált
normatíva ellenõrzésekor hiányosságot
a Magyar Államkincstár sem talált.
Az elmúlt egy évben a nõegyleti

gondozási hálózatban összesen 30 (23
nõ és 7 férfi) idõs algyõinek 3810 esetben nyújtottak segítséget.
Az öt éve létrehozott, a házi beteggondozásra alapozó módszerrel dolgozó 5 szakképzett gondozónõ eddig összesen 54 idõs ember támasza
lehetett. A hálózat központja új helyre, a Búvár utca 5. alá költözött, ezért
meg kell újítaniuk mûködési engedélyüket.

9 féle rendszeres, 8 féle eseti segélykeret
Sokmillió forinttal támogatja a rászorulókat az algyõi önkormányzat. A 9
féle rendszeres, 8 féle eseti segélykeret felhasználásának alakulását is nagyító alá tették októberben a képviselõk.
Polgármesteri hatáskörbe tartozik
az eseti ellátások közül az átmeneti, a
temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi és az adósságcsökkentési támogatás, valamit a köztemetés; míg a
rendszeres ellátások közül az ápolási díj,
a lakásfenntartási támogatás, a gyermekintézményi étkezési térítési díj, a
hulladékszállítási díjkedvezmény és a
bérlettámogatás.
Az eddigi 293 átmeneti segélykérelem közül csak 18-at utasítottak el;
gyógyszertámogatást 6-8 személy kapott. A kérelmezõk döntõ többsége
(214) egyszer, míg 48 kétszer, 17 rászoruló három alkalommal kapott segélyt. Az elõzõ évek adatait is nagyító
alá téve kiderült, hogy a legkevesebben („csak” 204 személy) 2005-ben
kértek segélyt. Idén eddig összesen több
mint 3 millió forint segélyt osztott szét
az önkormányzat. Kamatmentes kölcsönként átmeneti segélyt 13 személy
kapott: õk 6 havi részletben fizetik viszsza az összesen 682 ezer forintot. Temetési segélyt 2007-ben 41, míg idén
eddig 29 esetben kértek – az önkormányzat 28 kérelmezõnek 682 ezer forint segítséget adott. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 12 kérelmezõ kapott, személyenként közel 14
ezer forintot. Adósságcsökkentési támogatásra 8 kérést tartottak jogosnak,
s támogattak több mint 635 ezer forinttal. Köztemetésben 2007-ben 3, tavaly
és idén eddig 2-2 algyõi részesült.
Ápolási díjat 29 algyõi kap – a mostani 28.500 forint nyugdíjminimum
80 százalékának megfelelõ havi összeget. Lakásfenntartási támogatással, öszszesen 1,8 millió forinttal 47 algyõi

családnak segít úgy az önkormányzat,
hogy ennek 90 százaléka visszaigényelhetõ. Ugyanakkor további 44 család
közüzemi költségeihez 1,4 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat.
Algyõn 30 gyerek intézményi étkezési térítési díját fizeti ki az önkormányzat, ez több mint 1 millió forintba kerül. A különbözõ arányú hulladékdíj
szállítási kedvezményt idén 175-en
igényelték, de 33-an nem kaptak ilyen
segítséget.
A törvény a jegyzõ hatáskörébe utalta a szociális és gyermekvédelmi ellátások közül az aktív korúak ellátását,
az ápolási díjat, az idõskorúak járadékát, a közgyógyellátást, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását, a
vizitdíj visszaigénylését.
Az aktív korúak számára rendszeres
szociális segély helyett bevezették az Út
a munkához elnevezésû programot:
az eltelt fél évben 17 algyõi kapott így
munkát az önkormányzati intézmények valamelyikében, illetve a Gyeviép Kft.-nél, valamint az ATIVIZIGnél. E célra eddig és összesen közel 10
millió forintot költöttek. Idõs korúak
járadékában májustól 2 személy részesül, ápolási díjban 6. Méltányos közgyógy ellátást idén 122-en kértek, 7en nem kaptak, 13 kérelmet még vizsgálnak. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 40 kérelem érkezett, 11 elutasító határozat született.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 150 kiskorú algyõit érint.
A különbözõ jogcím alapján benyújtott kérelmekre elkülönített pénzkeretek közül az eseti kifizetésekhez tartozó átmeneti segély ürült ki a legjobban (90%), legkevésbé (38%) pedig az
ugyancsak eseti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményé.

ELADÓ!
3 FÁZISÚ TERMÉNYDARÁLÓ (25 KALAPÁCSOS) ÉS EGY 40 LITERES SZÕLÕPRÉS.

ÉRDEKLÕDNI: PETRÓCZI SÁNDORNÁL A BÁCSKA U. 3 SZÁM ALATT.
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Bölcsis hírcsokor
A bölcsõdei térítési díjakat november 10-én (kedden) 7.30 – 15.30 óra
között, december 8-án (kedden)
7.30 – 15.30 óra között lehet befizetni.
*
December 4-én (péntek) érkezik
a Mikulás a bölcsõdébe. Az ünnepség zártkörû.
*
December 11-én (péntek) 17 órai

Óvodai hírhalom

kezdettel a Luca nappal készülõdünk
a karácsonyra, melyre szeretettel várjuk a szülõket. Program: kézmûves
tevékenység a szülõkkel együtt.
*
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a Bóbita Bölcsõde 2009. december 24tõl 2010. január 3-ig ZÁRVA lesz.
Utolsó munkanap: 2009. december 23. (szerda). Elsõ munkanap:
2010. január 4. (hétfõ).

Közlekedtek az óvodások
A közlekedésbiztonsági héten, a csoportokban felelevenítettük a gyerekek közlekedéssel kapcsolatos ismereteit. Többen elmesélték a családi kirándulások, közös utazások alatt átélt, megfigyelt élményeiket. Beszélgettünk a gyalogos közlekedés szabályairól, a táblák jelentésérõl. Melyik tábla szól a gyalogosoknak, és
melyik a jármûvezetõknek? Az udvaron mûködõ jelzõlámpával elláhelyesen válaszoló gyerekek, ajándékba, fényvisszaverõ karpántot kaptak. A nap végén minden kisgyerek,
színezõt vihetett haza. Jó volt hallani, amint élményekkel telve, szüleiknek meséltek errõl a délelõttrõl.
Köszönjük a helyi rendõröknek, hogy
közremûködésükkel életszerû élményekhez jutatták a gyerekeket.
Óvónõk
tott „közlekedési pálya” fogadta az
óvodába érkezõket. A meghívott
rendõr bácsik – Horváth Zoltán fõtörzsõrmester és Magyar Béla õrmester – irányításával gyakorolták a kicsik a gyalogos és a kerékpáros közlekedést. Nagy öröm volt a gyerekek számára, hogy elõvehették saját
kerékpárjaikat, és most szabad volt
vele a kijelölt KRESZ PÁLYÁN közlekedni. A rendõr bácsik kérdéseire

Óvónõk – tanítók szakmai találkozója
Az óvónõk és a tanítók szakmai konzultációt tartottak, melynek fõ célja
az óvoda-iskola átmenet megkönynyítése volt. A szakmai tanácskozás
érintette: az iskolaérettség; a fejlesztési területek témakörét; továbbá szó
esett az 1. évfolyamon elvégzett DIFFER mérésrõl, melynek eredményérõl iskolai tájékoztatás is történt.
A kötetlen beszélgetés sok hasznos tanáccsal szolgált óvónõknek és
tanítónõknek egyaránt. Szó volt a
hospitálási lehetõségekrõl, a két in-
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tézmény programjainak látogatásáról. Megegyeztünk abban is, hogy a
jövõben még szélesebb körben kell
lehetõséget biztosítani mind a pedagógusoknak, mind a szülõknek a
nevelõ-oktató munka megismerésére.
A szakmai tanácskozás jó lehetõséget nyújtott arra, hogy beszéljünk
a nehézségekrõl és megosszuk egymással a sikereket, eredményeket.
Megállapításunk: eredményesen
csak együtt, közösen lehet dolgozni.

November 2-án Meseládika módszertani képzés.
*
November 5-én és 9-én a nagy, és
a középsõ csoportos gyerekek kirándulás keretében ellátogatnak Hódmezõvásárhelyre, a „Hulladékból
Termék” interaktív országos vándorkiállításra.
*
November 12-én Montessori szakmai nap a Dél-Alföldi területi kör
tagjai részére a Margaréta csoportban.
*
November 25-én nyílt nap a Napraforgó csoportban.
*
December 3-án (csütörtökön) Mikulás váró mesejáték az óvó nénik
elõadásában.
*
December 4-én (pénteken) Utazás a Mikuláshajóval. A nagy és a középsõ csoportos gyerekek a Mikulással együtt, sétahajó kiránduláson
vesznek részt a Tiszán.

December 4-én (pénteken) Mikulás érkezik a Szivárvány Óvodába.
*
Díjfizetés az oviban
Az óvodai étkezési díj befizetésének
idõpontjai – 2009-ben: december
3-án; 2010-ben január 6-án 8 órától 16 óráig fizethetik be a szülõk a
kisgyerekek óvodai ellátásának díját..
*
A faluházban jártunk
A faluház meghívására a Nagyotmondó Tóbiás címû mesedarabot nézhették meg az óvodás gyerekek, a Bibuci színház elõadásában. Az óvodások
érdeklõdve figyelték, hogy a hencegõ
Tóbiás hogyan jár túl a varjú, a nyúl,
a szegény ember és a király eszén. Majd
a történet végén: hogyan leckéztetik
meg Tóbiást. A mesét sok-sok zenés
betétdal tette a gyerekek számára élményszerûvé. Köszönjük a faluház vezetõjének, Bene Zoltánnak a meghívást.
Varga Antalnak, hogy rendelkezésünkre tudott állni, és a zord idõjárás ellenére, segítségével a gyerekeket el tudtuk vinni az elõadásra. Óvó nénik

Novemberi iskolai határidõnapló
12. 14.30: Házi matematika verseny
5-8. évfolyam részére.
9–12.: Nyílt napok az alsó tagozatban – hétfõ: 2.a és 3. osztály, szerda:
1.a és 2.b, csütörtök: 1.b, 4.a és 4.b.
16–20.: Nyílt napok a felsõ tagozatban
– hétfõ: 5.a és 5.b, kedd: 6. osztály,
szerda: 7.a és 7.b, csütörtök: 8.a és 8.b.
További részletek az iskolai épületekben
kifüggesztve és az iskola honlapján a
www.algyoiskola.hu oldalon olvashatók.
18-tól: Comenius találkozó Angliában.
20. 16.00: Elõadás a faluházban a lakosság részére a KEOP 6.1.0/B pályázat keretében.
26. 9.00: Gyevi zsongás – úszóverseny a Borbála Fürdõben.

26.: Adventi koszorú készítése.
27. 14.00: Én és a családom – napközis projektzáró.
30-ig: Negyedévi szöveges értékelés.
December 3. 7.00–17.00: Ebédbefizetés december hónapra (15 napra).
December 4. 8.00–12.00: Ebédbefizetés december hónapra (15 napra).
*
Tanítási hetek novemberben:
2 – 6.: A hét
9 – 13.: B hét
16 – 20.: A hét
23 – 27.: B hét
november 30. – december 4.: A hét
Híreinket elolvashatják iskolánk honlapján a www.algyoiskola.hu weboldalon is.

Vadasparkban jártunk!
Az Állatok Világnapján minden alsó
tagozatos tanuló eljutott a Szegedi
Vadasparkba. Izgalmas feladat várt rájuk, ugyanis minden osztály feladatlapot kapott. Térkép segítségével kellett megkeresni a feladatok helyszínét,
ahol a kérdésekre megkaphatták a helyes válaszokat. Pintér Tibor zoopedagógus nagyon tanulságos bemutatójával hívta fel a figyelmet az állatok védelmére; elõadását érdekes képek, zenei hangok tették izgalmassá.

Igazi meglepetés volt az állatok látványetetése. A tigrisek pillanatok alatt
megszerezték a kifüggesztett húst, a
tevék jóízûen ropogtatták a sárgarépát. Közben a gondozó fontos tudnivalókat mesélt az állatokról. Mindannyian nagyon élveztük a vadasparkban töltött órákat. Külön köszönjük a szülõk segítségét!
Szebeni Lászlóné
az alsós munkaközösség vezetõje
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Regionális ökoiskola
találkozó Algyõn
Október 12-én az õszi ökoiskola találkozónkon, 14 ökoiskola 32 pedagógusa képviselte magát. Az Algyõi
Általános Iskola Zöld iskola épületében tartott rendezvény témái: 1. az
Algyõi Általános Iskola KEOP
6.1.0/B nyertes pályázatának ismertetése; 2. a Körlánc Országos Egyesület Ökoiskola Munkacsoportja
munkatervének összeállítása; 3. a
Dél-alföldi Zöld Diákparlament
helyszínének megbeszélése.
Az összejövetelen Iván Zsuzsanna,
az Algyõi Általános Iskola igazgatónõje üdvözölte a megjelenteket, majd
tájékoztatta õket az algyõi iskola nyertes Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) 6.1.0/B–2008-0022
azonosítószámú pályázat keretében
megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány” projektjérõl. A pályázat fõbb területei: kérdõívezés és
azok értékelése, tájékoztató kiadvány
készítése, elõadások bemutatókkal a
CSEMETE Természet- és Környe-

zetvédelmi Egyesület és a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek
közremûködésével, bemutatók órák
az Algyõi Általános Iskola pedagógusaival és vetélkedõk szervezése.
A Dél-alföldi Zöld Diákparlament
elsõ ülését az Algyõi Általános Iskola március 28-án rendezte meg, a
második ülését a csongrádi ÉnekZenei Általános Iskola 3 csongrádi iskolával közösen valósítaná meg 2010.
április 23-án. Ezen a napon – az algyõi iskola Madarak és Fák Napja
megyei természetismereti vetélkedõhöz hasonlóan – 5-6. évfolyamos
diákoknak Föld-Víz-Levegõ vetélkedõt is terveznek.
Az elõzõ tanévben a dél-alföldi régió ökoiskoláiból megalakult a Körlánc
Országos Egyesület Ökoiskola Munkacsoportja. A fenti rendezvényeket,
elõadásokat, továbbképzéseket a munkacsoport beépíti a munkatervébe.
A következõ ökoiskola találkozó
2010. január végén várható.
Szivacski Angéla , szervezõ pedagógus
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Mesemondó verseny
az alsó tagozatban

Október 21-én a mesék birodalmába
utaztak az alsó tagozatos tanulók. Szebbnél-szebb mesékkel tértek vissza és mesemondó versenyen adták elõ azokat.
Két kategóriában történt a megmérettetés, ahol a következõ eredmények
születtek: az 1-2. évfolyamosoknál I.
helyezést ért el Greksa Kinga 2.a, II. lett
Bukor Anna 2.b, III. helyezett lett Sándor Fanni 1.b és különdíjban részesült

Hermán Ariella 2.b osztályos tanuló. A
3-4. évfolyamon I. helyezést ért el Németh Éva 4.b, II. lett Márta Csenge 4.b,
III. helyezett lett Kõmûves Ádám 4.a és
különdíjban részesült Szekeres Laura 3.
osztályos tanuló.
Köszönjük a szülõknek is a felkészítésben nyújtott segítséget. A versenyzõknek gratulálunk a mesés délutánhoz!

Õszi futóverseny
A szeptember végén megrendezett
iskolai futóversenyen a következõ
eredmények születtek:
az 1-2. évfolyamos lányoknál I.
helyezést ért el Bukor Anna 2.b, II.
lett Nagy Noémi 2.b és III. helyezett
lett Kecskeméti Réka 2.b; a fiúknál I.
helyezést ért el Major Ernõ 2.a, II. lett
Angyal János 2.b és III. helyezett lett
Belovai Krisztián 2.a osztályos tanu-

ló. A 3-4. évfolyamos lányoknál I.
helyezést ért el Bakos Dorina 4.a, II.
lett Portörõ Dorina 4.a és III. helyezett lett Csiszár Krisztina 4.b; a fiúknál I. helyezést ért el Pál Máté 4.a, II.
lett Kiss Roland 4.a és III. helyezett
lett Kõmûves Ádám 4.a osztályos tanuló.
Varga Ágnes
testnevelõ

Õszi focitorna
Október 20-án a pályára vonultak a
focilabdáért rajongó alsós fiúk és lányok. Az õszi focitornán a következõ eredmények születtek: I. helyezést ért el a Kun Szabó Zoltán, Demecs
Botond, Pap Dániel, Pál Máté és Mihály József csapat, II. lett a Sebõk
Ramón, Molnár Gergõ, Márta Csenge,
Bezdán Mihály és Bornemissza Péter
csapat, III. helyezett lett a Tóth Dániel, Rácz Klaudia, Kiss Levente, Koza
Zsolt, Danó István és Kalusi László
csapat, IV. helyezést ért el a Tóth

Norbert, Laczik Zsolt, Demecs Bálint,
Major Ernõ és Kiss Roland csapat. A
focitornán a legjobb kapus Tóth Norbert 2.a és Kun Szabó Zoltán 4.b, a
legjobb mezõnyjátékos Pap Dániel
3. osztályos és Pál Máté 4.a, a legjobb
csatár Major Ernõ 2.a és Molnár Gergõ 3. osztályos, a legjobb védõ Demecs
Botond 1.a és Márta Csenge 4.b osztályos tanuló lett.
Az õszi iskolai focitornát szervezte: Varga Ágnes, Magosi Krisztina, Krucsó Ákos és Szabados Csaba.
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Algyõi tükör

Emléklap a rajzpályázaton
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által kiírt, a
„Szokásaid változzanak, ne az éghajlat” elnevezésû rajzpályázaton kiemelkedõ eredményért ért el Kun

Szabó Klaudia. Az Algyõi Általános Iskola 7.b osztályos tanulója Emléklapot kapott.
Huszkáné Németh
Csilla rajztanár

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
ingyenes kiszállással.
Csongrád megye területén.
Biztosításkötés kedvezõ díjakkal,
Átírás ügyintézés

GPS navigáció.

Érdeklõdni: Pataki László
Tel.: 30/336-2324

www.regiofinance.hu

LEGELÕN TARTOTT
HÚS BIRKÁK ELADÓK.
TEL.: 20/988-5785
Téli tárolású étkezési burgonya (kondor) eladó.
Érdeklõdni: Hóvirág u. 34.
Telefonszám: 06-30/309-22-05, 267-108
HOMLOKZATI ÉS GURULÓÁLLVÁNY
BÉRELHETÕ.
AZ

ÁLLVÁNYOKRÓL ÉRDEKLÕDHET ÉS HÕSZIGETELÉSRE

ELÕJEGYZÉST KÉRHET A

06-30/987-40-60-AS

TELEFONON.

Villanyszerelési munkát vállalok,

„REKVIEM”

precíz munkavégzés reális áron.

TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.

FEJES JÓZSEF
VILLANYSZERELÕ VÁLLALKOZÓ

Telefonszám:
06-30-636-5521

Tel.: 20-32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással állunk
az algyõi lakosok részére, bemutatóterem,
gyász, illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20-9433645
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Felújítás: 2 hétig zárva a könyvtár
Ezúton értesítjük kedves olvasóinkat, hogy az algyõi könyvtár a TIOP1.2.3/08/1 „Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” címû
pályázat keretében megvalósuló vi-

VÁGNIVALÓ CSIRKÉRE
ELÕJEGYZÉST FELVESZEK.
2 kg-os fehér 400 Ft/kg
Érkezik: november 12-én 16.30 órakor.
Fehér 2,5 kg-os 400 Ft/kg.
Sárga húshibrid
2 kg-os 450 Ft/kg.
Érkezik:
november 20-án pénteken 16 órakor.
Algyõ, Berek u. 22.
Telefonszám: 62/267-093

Búza (3300Ft/q),
kukorica (3500 Ft/q),
fûszerpaprika õrlemény
termelõi áron eladó.
Tel.: 20/988-5785

lágításkorszerûsítési munkálatok miatt november második felében
elõre láthatólag 2 hétig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Könyvtárosok

VÁLTSON KÖTELEZÕ
GÉPJÁRMÛ
FELELÕSSÉG BIZTOSÍTÁST!

Pénzt spórol meg.
Hívjon, megbeszéljük!
Telefonszám:
06-70/254-3867,
62/495-967

KÕMÛVES VÁLLALJA
régi házak teljes felújítását,
csempézését, térburkolását,
új házak építését.
Udvari kemenceépítést,
külsõ homlokzati szigetelést.
Telefonszám:
06-20/574-55-98

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ALGYÕN
FÖLDMÉRÉSI MUNKÁK:
telekmegosztások, telekhatár kitûzések
épületfeltüntetés, épület kitûzés, bontási tervek
szolgalmi jog bejegyzés mûvelési ág változás
minden más földmérési munka...

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:
igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelõzõ
eljárásban ingatlan értékbecslés
közvetítõi eljárás lefolytatása vitás felek között.

ELÉRHETÕSÉGÜNK:
személyesen:hívására személyesen felkeressük
telefon: 30-218-8953 fax: 62-424-404
email: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda 6724 Szeged, Pál u. 8/a

Apróhirdetés
„Algyõi lakosú, vizsgázott vagyonõröket
keresünk telephely õrzésére.
Jelentkezni: 20/588 26 87-es telefonszámon lehet 8:00 -16:00 óra között”

Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny-készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395.
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Az emberi kapcsolatokról
Kapcsolataink és azoknak megítélése, mint
minden más az életünkben, folyamatosan
változik, ahogyan öregszünk. Remélem, ezzel Ön is tisztában van, kedves Ágnes aszszony húga. Bár ön nem ismer személyesen
minket, gonosz szomszédokat, úgymond
csak egy festett kép alapján. Semmi mást
nem szeretnénk, csak egy keveset szólni az
ecsetet tartó kézrõl. Mi nem indítunk sorozatot, bár megtehetnénk, mivel volna anyag
bõven hozzá. Egyetlen cikkben foglaljuk
össze alapvetõ észrevételeinket. Egyelõre csak
reméljük, hogy ez a cikk elegendõ lesz ahhoz, hogy a témák más forrásból származzanak. Hagyjuk a szavakat kedvesem, beszéljenek a tettek!
A kéz, amely az ecsetet tartja, észrevette,
hogy a gonosz szomszéd bevetette az Õ kertvégét is herével. Megtörtént a szántás, a tárcsázás, a vetés. Szépen sarjadt is a here, de
a kaszálásra nem került sor, legalábbis az által nem, aki mûvelte a földet. Mire vágni kellett volna, a here mindig el volt ígérve alkalmi jótevõknek, vagy vadidegeneknek, mondván: ez a here az én kertem végénél termett.
A kéz, amely az ecsetet tartja, tud kérni is
a gonosz szomszédtól. A módszer felénk szokatlan, de lehet, kedves Ágnes asszony húga, maga is úgy megy át a szomszédba segítségért, hogy elõtte ecseteli, milyen súlyos szabályszegéseket kell azonnali hatállyal megszüntetni a szomszédságban, majd amikor
ez megtörtént elmondja, milyen szép szerszámokkal látta dolgozni a gonosz szomszédot,
és reméli, hogy a szerszámok rövidesen kölcsönadásra kerülnek – lehetõség szerint úgy,
hogy a gonosz szomszéd kezelje is azokat,
mert öröm nézni ahogyan dolgozik vele.
A kéz, amely az ecsetet tartja, ért az állattartáshoz is. Legfõképpen akkor, amikor
a feljelentést fogalmazza meg az önkormányzat felé. A módszer itt is teljesen egyedi, legalábbis felénk ismeretlen. Szépen, gondosan
megírja a feljelentést, egy papírlapra kinyomtatja. Felkeresi a szomszédokat, majd petíció jelleggel aláíratja velük. A feljelentõ értelmi szerzõ neve a papíron nyomtatva ott
áll, de a végén természetesen elfelejti aláírni.
Amikor megkérdezik tõle, hogyan is történt
a dolog, rögtön rávágja „én nem írtam alá,
ártatlan vagyok!”
A kéz, amely az ecsetet tartja, mindezek
mellett a közterület éber õre is. A bejáróján
megforduló autóst kiszállítja a jármûvébõl
és egy hosszú, szigorú oktatás mellett bocsátja további útjára, mondván „nem szeretném még egyszer meglátni, hogy ráhajt a bejárómra”. Ezzel nem is volna semmi baj,
ha a hozzájuk érkezõ vendég nem a gonosz
szomszéd elõtt parkolt volna 5 órán keresztül. Csengetésre ajtót nyitni nem sikerült, elnézést kérni nem sikerült, de egy következõ
cikkében szép ecsettel, egyéni szájíz szerint
megírni sikerülni fog biztosan.
A kéz, amely az ecsetet tartja, tájékozott
a világ dolgaiban. A magas cseresznyefa prob-

lémája ékes bizonyíték ebben a tekintetben
is. A tanács úgy hangzott, vágjunk ki a fa
derekából másfél métert, így a korona lejjebb
kerül. A törzset összeragasztjuk és minden
rendben is lesz. Kedves Húgunk, már ha
megengeded ezt a megszólítást, nõvéredék
azóta várják a drága mestert, legyen szíves
számukra végrehajtani a nyilvánvalóan képtelen feladatot.
A kéz, amely az ecsetet tartja, szilvát szüretelt. Átment a gonosz szomszédhoz, hogy
legyen szíves adjon 2 kilogramm szilvát. Az
engedély meg is született, ki sajnál ma 2 kilogramm szilvát a jó szomszédi kapcsolat
reményében? Az eredmény azonban elszomorító volt. A teljes fa leszüretelésre került.
A gonosz szomszéd meg is kérdezte, elég lett-e a szilva? Választ sajnos nem kapott, a
szüretelõ szó nélkül hátat fordított és bement
a házába. Lehet a következõ cikke arról fog
szólni, hogy a gonosz szomszédok nem gondozzák megfelelõen a gyümölcsfáikat, sok a
kukac a szilvában…
A történetek végtelen hosszban folytathatók lennének. Számunkra, gonosz szomszédok számára megmagyarázhatatlan az a jelenet, amikor az Algyõi Búcsúban Nõvéred
20 cm-rõl bámult az akkor még nem gonosz szomszéd arcába, és képtelen volt fogadni hangos köszönését. Megmagyarázhatatlan továbbá, hogy miért kell egy közéleti
lap hasábjain minden alkalommal rossz
fényben beállítani a szomszédokat. Akit akkor nem zavar a szomszédok tevékenysége,
amikor neki dolgoznak, az tartsa jó emlékezetében a kapott dolgokat! Itt senkinek
nincs baja a „székelyekkel, akit a szomszédságába sodort a sorsa”. Nem azért van itt lerománozva valaki, mert onnan jött. Az ok
sokkal egyszerûbb: a viselkedéssel van a baj,
ami – remélem – a fentiekbõl kiviláglott.
Nem szükséges elbújnunk a származásunk
mögé, próbáljunk beilleszkedni a közösségbe és biztosan nem leszünk lerománozva!
Ennek a beilleszkedési folyamatnak szerves
részét képezné az egymásra való odafigyelés, mások tiszteletben tartása, a hangos és
érthetõ köszönés. Sajnos, amíg az elmúlt öt
évben Nõvéred egyszer volt a szomszédnál,
hogy megkérdezze: „maguknál sincs villany
szomszéd?”, addig az új beköltözõknek normális emberi viszonyt kialakítva sikerült elérniük egymás kölcsönös tiszteletét és kivívni azt, amit barátságnak, jó kapcsolatnak
hívnak. Ehhez igazodnunk kell másokhoz,
nem pedig a hátuk mögött lefesteni õket ebben a közéleti lapban „baráti szomszédokból lett ellenséges szörnyek”-nek.
Végezetül: ebben a faluban senkit nem hívnak jöttment-nek, tekintettel arra, hogy a faluban élõk nagy többsége az olajmezõnek
köszönhette letelepedését, munkáját és új otthonát. Egyik bevándorló a másikra nem
mondja, hogy jöttment.
Szeretettel ölelnek a szomszédok,
bárhol is élsz.
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A találkozás
Néhány hete belépett az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítõ Szolgálatának irodájába egy hosszú hajú hölgy. Leírhatatlan harmónia áradt belõle. Már a
bemutatkozás pillanatában úgy éreztem,
száz éve ismerem. Elmondta, hogy természetgyógyász, orvos, addiktológus, foglalkozik írisz-diagnosztikával, jártas az
akupunktúrában. Tudását, ismereteit felajánlja számunkra, segíteni jött.
Beszélgetni kezdtünk. Ámulva hallgattam életútját. Az erdélyi Kirujfürdõn gyerekeskedett, ahol nagymamája a falu javasasszonya volt. A gyógynövények illata, jótékony hatásuk a beteg emberekre
eleve elrendelésként határozta meg jövõjét. Érdeklõdése az orvoslás, a természetes gyógymódok megismerése felé vezette.
Megmagyarázhatatlan, kellemes érzésekkel teli borzongás futott rajtam végig. Mindaközben, hogy már találkozásunkkor
régi ismerõsömnek éreztem, egy hihetetlen történet szereplõjévé váltam. Szó szerint éreztem pozitív kisugárzását, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azonos rezgés-hullámon vagyunk. Mérhetetlen nyugalom lengte be az irodát.
Ma, amikor szinte minden az önzésrõl, a pénzrõl, a karrierépítésrõl szól, s a
gazdasági válságra való hivatkozással egy-

re kevesebb támogató jelentkezik, kinyílik az ajtó és ott áll egy hosszú hajú „tündér”, aki azt mondja: Itt vagyok, segíteni jöttem. Ilyen „ajánlatot” nem szabad
visszautasítani! Az Egyesített Szociális
Intézmény vezetõje bizalmat szavazva e
szokatlan, ám mindenképpen nemes felajánlásnak, az egyezség megszületett. Ennek értelmében a javasasszony unokája hetente egy alkalommal, csütörtökönként
8 órától 16 óráig várja a hozzáfordulókat Algyõn a Piac tér.17. szám alatt,
az Idõsek Otthonában, megteremtve ezzel a nyugalom szigetét; azt a helyet, amelyet annyira keresünk zaklatott, stresszes
világunkban. Tevékenységét mindannyiónk nagy megelégedésére végzi, s bízunk
abban, hogy még hosszú ideig!
Az eddig eltelt idõ alatt – kicsit megismerve õt, elhivatottságát – Sören
Kirkegaard dán filozófus szavait érzem
ideillõ, hozzá méltó zárógondolatoknak:
„Minden õszinte segíteni akarás a segítségemre szoruló iránt érzett alázattal kezdõdik, meg kell tehát értenem, hogy a segítés nem uralkodni vágyás, hanem szolgálni akarás. Ha erre nem vagyok képes,
senkin sem tudok segíteni.” Köszönjük,
hogy vagy nekünk!
HG

Grandpierre Attila
Õ az elsõ csillagász,
aki – a fizikai tudományok kandidátusaként – élõnek tekinti
a Napot és az egész
Világegyetemet. Magyarságkutató, aki elsõként jött rá,
miért írjuk másképp a hunok királyának nevét, mint ahogy mondjuk. A nyolcvanas-kilencvenes
évek kultikus alternatív zenekarának, a Vágtázó Halottkémeknek (VHK) frontembere, aki ma
a Vágtázó Csodaszarvassal
(VCSSZ) zenél, emellett író és
költõ…
A Magyar Tudományos Akadémia
Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Kutatóintézetének tudományos fõmunkatársa. Az „Astronomy and Civilization” c. nemzetközi tudományos konferencia tudományos szervezõbizottságának társelnöke. A New Scientist, a világ elsõ számú tudományos hetilapja,
egész oldalas cikkben ismerteti a jégkorszakok eredetének a Nap magjának hõmérséklet-változásaival kapcsolatos új
modelljét Grandpierre alapján.
A Vágtázó Halottkémek (VHK)
(„minden idõk legjobb sámán-punk
bandája”; 6 CD-jük jelent meg világszerte) és a Vágtázó Csodaszarvas zenekarok alapító-énekese („Tiszta For-

rás” CD, 2008-ban aranylemez; Végtelen Ázsia!, 2008, a MAHASZ sikerlista élvonalába jutott). Két verses-novellás, hat ismeretterjesztõ könyve jelent meg az Élet, az Ember és a Világegyetem kapcsolatáról és a magyar õstörténelemrõl.

A MOZGO(lódó) KÉP KÖR
Tisztelettel meghívja Önt
GRANDPIERRE ATTILA
Mágusok a székely
és szkíta õstörténetben
címú ELÕADÁSÁRA és az
azt követõ KÁVÉHÁZI beszélgetésre
2009. NOVEMBER 20-án
(ENYÉSZET HAVA)
pénteken 18 ÓRÁRA
AZ ALGYÕI FALUHÁZ
NAGY TERMÉBE.
Házigazda: Molnár Áron
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Õszi összejövetelek
a Mozgáskorlátozottak Csoportjánál
Az elmúlt hetek sem teltek tétlenül
örvendetesen egyre gyarapodó létszámú csoportunknál.
Szeptemberi klubfoglalkozásunkon kötetlen beszélgetésben tárgyaltuk meg a pécsi kirándulásunk élményeit, a világ dolgait, terveinket.
Szeptember 19-én küldöttségünk
részt vett megyei egyesületünk összejövetelén az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékparkban. Itt módunk volt a
többi csoport tagjaival való beszélgetésre, a közös ebéden tapasztalataink
kicserélésére. Színvonalas kulturális
mûsort láthattunk, megnéztük a
skanzent, a Feszty-körképet.
Októberi klubnapunkat megtisztelte Herczegh József , önkormányza-

ti képviselõ. Meghallgattuk tájékoztatóját a nagyközség ügyes-bajos dolgairól, terveirõl. A kérdések özönével árasztottuk el a képviselõ urat.
Az 1956-os népfelkelés évfordulóján csoportunk is részt vett a települési megemlékezésen.
Legközelebb november 11-én,
szerdán, 15 órakor találkozunk a faluház aulájában.
A vezetõség kéri a tagokat, hogy a
jövõ évi programokra hozzanak javaslatokat!
Éves beszámoló taggyûlésünket
egyben karácsonyi és óév búcsúztató bulinkat december 16-án tartjuk.
Sermann József
vezetõségi tag

Tudni illik rovat
2009. a Magyar Nyelv Éve
„Csõ, találk. du. öe. anyaggal. Ne légy
L Puszi N. J” – ért engem Kedves Olvasó? Vagy egy kis segítségre, fordításra szorul az elsõ mondat? Pedig anyanyelvünkön üzentem, korunk nyelvújítói: az SMS-ezõ fiatalok „nyelvén”.
Anyanyelvünk változásait a szakemberek folyton követik, mi pedig
beszéljük ilyen-olyan nyelvhelyességi hibákkal. Ilyen például az izé-zés,
a határozott névelõ használata tulajdonnév elõtt, az alanyi és tárgyas ragozás helytelen alkalmazása. A nyelv
olyan, mint egy élõ közeg, hullámzik, alakul, átment, megment, örökít vagy felejt. Sérül és épül, gazdagodik és szegényül. Korunk marketing- és reklámdömpingje, a globális kommunikációs csatornák és eszközök (internet, mobiltelefon, eszolgáltatások, SMS, MMS, MSN,
e-kommunikáció, stb.) elõrelépésével kiemelt közös feladatunk és felelõsségünk az anyanyelvünk ápolása és védelme.
A Nemzeti Emlékezet Program
keretében a Kormány 1127/2003.

(XII. 17.) számú határozatával a 2009.
évet a nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy Ferenc – születésének negyedévezredes évfordulója tiszteletére – emlékévnek – a Magyar Nyelv Évének
nyilvánította. Az ezzel kapcsolatos
programokat az oktatási és kulturális tárca háttérintézménye, a Balassi
Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága koordinálja.
A kezdeményezésrõl bõvebb információt kaphatunk a www.magyarnyelveve.hu oldalon, ahol programok,
pályázati lehetõségek, kiadványok,
egyéb érdekességek is megtalálhatók. Ajánlott oldalak: www.emlekev.hu,
www.okm.gov.hu, www.bbi.hu.
Addig is nyelvre fel, kedves Olvasó! Gyûjtse és mondja a legszebb
magyar szavakat, beszéljen tisztán,
ne káromkodjon, és legyen büszke
arra, hogy a világ egyik legszebb, legösszetettebb és legnehezebb nyelvét
beszéli!
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Iskolai atlétikai verseny az alsóban
Október 12-16. között az alsós diákok
az atlétika sportágaiban tehették próbára ügyességüket és gyorsaságukat.
Az összesített eredmények alapján a
fiúknál I. helyezést ért el Bodó János
4.a (268 pont), II. lett Pál Máté 4.a (267
pont) és III. helyezett lett Tóth Dániel
4.b (263 pont); a lányoknál I. helyezést ért el Portörõ Dorina 4.a (212 pont),

II. lett Szaniszló Varga Erzsébet 4.b (171
pont) és III. helyezett lett Németh Éva
4.b (157 pont) osztályos tanuló. A versenyzõk közül a legjobb dobó Tóth
Dániel 33 m és Portörõ Dorina 22 m; a
legjobb ugró Pál Máté 3,40 m és Portörõ Dorina 3,37 m; a 60m-es síkfutásban a legjobb idõt Bodó János 9,84 mp
és Portörõ Dorina 11,9 mp érte el.
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Jeles emberek a nemzet nyelvérõl
„Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszûnt az lenni, ami volt:
nyom nélkül elenyészik, beleolvad,
belehal az õt környezõ népek tengerébe.” (Tolnai Vilmos: Halhatatlan
magyar nyelv)
*
„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyébõl
buzognak föl az öntudatlan sikolyok,
a versek. Itt megfeledkezem arról,
hogy beszélek, írok.” (Kosztolányi
Dezsõ: Erõs várunk a nyelv)
*
„Egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az
egy haza levegõje egyesít s választ el egy
más múltú és más jelenû néptõl.
Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet
más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könynyû vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell
kitenni.” (Illyés Gyula: Ki a magyar?)
*
„Több, mint százötven évvel ezelõtt
Giuseppe Mezzofanti olasz bíboros
és nyelvész (1774-1849) Frankl Ágoston cseh nyelvésznek a következõket mondta a magyar nyelvrõl, amelyet 57 más nyelven kívül szintén beszélt: „Tudja, melyik nyelvet tartom
a görög és latin mellett, minden más
nyelv elõtt, leginkább dallamosnak
és a verselés szempontjából leginkább fejlõdésre képesnek? A magyart!
Az új magyar költõk verseit ismerem, ezeknek dallamossága teljesen
magával ragadott. Ügyeljen, ebben a
nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni egy költõi lángész, aki teljességgel igazolja jóslatomat. A magyarok, úgy látszik, még maguk sem
tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben.” (Mezzofantit idézik: Kiszely, 1996, 347; Kosztolányi, 1971, 37)
*
„A mesebeli árva gyermek a magyar
nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyönyörû tartományai vannak. A legszebb országon húzódnak folyamai.
A vadmadarak, csillagos égboltozat
alatt lakó pásztorok és rajongó költõk vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot vagy

honvédet. Szõlõhegyek borházaiban,
kollégiumok üres padlásain, a bedõlt
pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgásában élt.” (Krúdy Gyula: Felhõ)
*
„A magyar nyelv kiált segítségért. Ha
nem hallgatjuk meg, elpusztul. Mind
rosszabbul beszélünk és írunk, azaz
lassanként megöljük a nyelvet. Mintegy hû és pontos tükörben nyomon
követhetjük a nyelvben a közszellem ijesztõ hanyatlását, a társadalmi
fegyelem felbomlását. A könyv tükre a léleknek. Soha olyan lomposan
nem beszéltek az emberek, mint manapság.” (Déry Tibor, 1945.)
*
„Az utca nyelve, a tömeg nyelve bejön az ajtónkon és ablakunkon, s
elõbb-utóbb azt a nyelvet beszéljük
és írjuk, melyet a tömeg és az utca.
Ha járvány dúl, valamennyiünknek
félnünk kell. ... Csak közös erõvel,
összefogva cselekedhetünk.” (Kosztolányi Dezsõ, 1971)
*
„Magyarul kell gondolkoznunk, és
magyarul kell írnunk. ... Mihelyt a
gondolat elszakad a nyelvtõl, és nem
együtt lélegzik vele, maga a gondolat is elhomályosul. ... Másodszor:
harcolunk az idegen szavak ellen,
melyek hovatovább úgy elburjánoznak, hogy már csak névelõink és kötõszavaink maradnak magyarok ...”
(Kosztolányi Dezsõ, 1971)
*
„IV. Béla királyunk elküldte Juliánuszt, hogy megkeresse az õshazában maradt magyarokat. Nem azért,
hogy visszatérjen hozzájuk, hanem
hogy õket hívja ide, az európai magyarságot megerõsíteni. ... Mi sem
akarunk visszatérni az õshazába. Ami
megtartott Európában idáig, majd
csak megtart ezután is. Mi lehet az?
Nem az, amiben alkalmazkodtunk,
hasonlók lettünk környezetünkhöz,
hanem amiben különböztünk tõle.
Hisz, ha mindenben hasonlókká lettünk volna, eltûnt volna a magyarság.
Így is sokat letett régi mivoltából ezer
év alatt. De megtartotta külön lelkiségét. Annak két legmegfoghatóbb
nyilvánulása: a nyelv és zene.” (Kodály Zoltán, 1974).
Összeállította:
Ménesi Lajosné

Algyõi Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (november 22-én) délután 3 órakor az algyõi katolikus
templomban.
Papp László, református lelkész
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Hirdetések

Tanfolyamok a tájházban!
Õsszel újból indul a
Rétek – mezõk kincsei
Alapfokú gyógynövény-ismereti tanfolyam, és a
Talpmasszázs otthon
Egészségfejlesztõ tanfolyam
Érdeklõdni lehet Szõkéné Bera Szilviánál a
Tájházban.
Tel.:662/268-220; 20/364 6625 és
Berek Ágotánál (fitoterapeuta és reflexológus)
Tel.: 30/835 5130
Minden hónap elsõ keddjén du. 5 óráról
Konzultáció és tanácsadás
A tanfolyamot végzettek
és az érdeklõdõk számára
novemberi témánk:
A vírusos betegségek megelõzése és kiegészítõ
kezelése természetes módon

AJÁNDÉKOZZON
AZ ÜNNEPEKRE
TERMÉKEINKBÕL!
Prémium minõségû magyar termékek,
egyenesen a gyártótól
(megelégedettségi garanciával)!
Ízelítõ árainkból
– eredeti parfümök 30 ml 875 Ft;
– mosópor koncentrátum 1 kg=6 kg 1985 Ft;
– tusfürdõk 250 ml 495 Ft;
– fürdõsók 875 Ft;
– izzadásgátló 100 ml 875 Ft;
– testápoló (vitaminos) 875 Ft;
és sok egyéb.
Termékeink PH-barátok és allergiamentesek!
Igény szerinti díszcsomagolással!
Megrendelhetõ és megvásárolható:
Algyõ, Géza u. 15.
Telefonszám: 06-20/988-81-71
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BAR-TEK
a szakértõ
Spóroljon az energiával!
Szolgáltatásaink:
– Épületek utólagos hõszigetelése
– mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése, valamint a kapcsolódó kõmûves
munkák elvégzése
– árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése a legolcsóbbtól a
legigényesebb kivitelig
– mintaboltunkban barkácsolással kapcsolatos
termékek széles választékával várjuk
Díjtalan helyszíni felmérés és szaktanácsadás!
Érdeklõdni:
Mintabolt:
Pongrácz Tamás
BAR-TEK
Algyõ, Korsó utca 34.
Szeged, Berlini krt. 6.
06 70 615-4359
06 70 397-1640
hoszigterm@freemail.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

KÖTELEZÕ FELELÕSÉGBIZTOSÍTÁS
– VÁLTSON OLCSÓBBRA, 2010-BEN
14 BIZTOSÍTÓ AJÁNLATÁBÓL VÁLASZTHAT!
Pár perc alatt EZREKET SPÓROLHAT!
2009. november 30-ig lehet felmondani a meglévõ
szerzõdését.
Teljeskörû ügyintézés.
Felmondom a régi szerzõdését.
Az összes biztosító ajánlatából kiválasztva, megkötöm
az Ön számára a legkedvezõbb szerzõdést.
CASCO és kötelezõ együtt kötés esetén, nagyobb kedvezmény.
Nemzetközi zöldkártya kiállítása.
Káresemény esetén a kárügyintézésben segítek.
Kérjen kalkulációt, ajánlatot:
Kõmûvesné Elekes Valéria
Független biztosításközvetítõ
ATLANTISZ95 Biztosítási Alkusz Kft.
elekes66@freemail.hu
Algyõ, Egészségház u. 8., 20-9384-102.

2009 november Hírmondó

Hirdetések

11

12

Sport és egészség

Hajrá ALgyõ!

Novemberi havi sport-, versenynaptár:
November 26. (csütörtök): Gyevi
Zsongás Úszóverseny a Borbála Fürdõben.
(Zsura Zoltán).
*
Az algyõi Berkes István ladacross
bajnok lett!
Véget ért a 2009-es év ladacross területi bajnoksága, a záró futamot Tótkomlóson rendezték október 4-én.
Berkes István nemcsak ezt a napot

könyvelheti el sikeresek között, hanem az éves bajnokság elsõ helyét is
magáénak tudhatja (képünkön)!
A versenyzõ ezúton is szeretne köszönetet mondani segítõinek, hiszen
a támogatók is hozzájárultak az algyõi
sportsikerhez. Az Évzáró Bálon, november 14-én hirdetik ki az éves
eredményeket és osztják ki a díjakat.
az keretében kerül sor.
Gáli Ágota,
Bereczné Lázár Nóra

Fergeteges évadzáró terepjárós buli

Az Off road Klub Algyõ pályájára az
ország számos helyérõl érkeznek a
versenyzõk. Így Algyõn – többek között – vásárhelyi, esztergomi vendégeket is köszönthetnek az ’off road’osok: a helyi Off road Klub vezetõi és
tagjai, segítõi december 5-én,
szombaton 9 órától egész napos
évadzáró bulit szerveznek az off road
pályán. Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várnak, a belépés ingyenes.
Bõvebb információ kérhetõ: Varga
Zoltántól a 30/415-8102 mobilon.
Az algyõi Off road Klub csapata ezúton szeretne köszönetet mondani az
egész éves támogatásáért segítõinek:

Algyõ Nagyközség Önkormányzata, Wagner Mûhely (Szeged), F-Z
Team Kft. (Szeged), GYEVITUR
Kft. (Algyõ), GYEVIÉP NKFT.
(Algyõ), az Algyõi Off road Klub tagjai és baráti köre, www.4X4parts.hu,
Coca-Cola, Red-Bull, Dreher, Koral,
Varga Pékség, Start ABC Algyõ,
CaffeCaffe Espresso, Jan-Ker Italnagykereskedés, Magyarvíz Kft.,
Chio Magyarország Kft., Best of Rekreáció Kft., NCH-Hungary Kft.,
DRAIN-Épker Kft., Mastex Olympos Kft., www.algyo.hu.
Varga Zoltán,
Bereczné Lázár Nóra
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele 2009. november
Az õszi idõszakban elnéptelenedõ
nyaralóházakra mind a természet,
mind a betörõk komolyan megnövekvõ kockázatot jelentenek.
A természeti csapások (vihar, hónyomás, csövek elfagyása, stb.) által
okozott károkat jelentõsen növelheti, hogy azokról a tulajdonosok esetleg csak hetekkel késõbb értesülnek.
A betörések esélyét pedig az fokozhatja, hogy egyre több értékkel szereljük fel a nyaralóinkat is.
A viszonylag alacsony kockázat szinte csábítja a rossz szándékkal közeledõket. Speciálisan a nyaralókra jellemzõ, hogy a behatolókat nemcsak
az ott található értékek vonzhatják.
A véletlenszerûen megjelenõ tulajdonosok viszonylag gyakran találkozhatnak hívatlan „albérlõk” jelenlétének egyértelmû nyomaival is – a
beköltözõ hajléktalanok általában akkor is jelentõs károkat tudnak okozni a berendezésben, ha értékeket nem
tulajdonítanak el.
A betörések ellen az elõrelátás a leghatékonyabb fegyver. Néhány alapvetõ tipp arra, hogyan csökkentsük
a nyaraló feltörésének kockázatait:
1. Használjunk biztonsági zárat, illetve rácsozatot a könnyen megközelíthetõ ajtókon, ablakokon. Az ajtókra rakhatunk pótzárakat, de ezek
csakis akkor érnek valamit, ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az ablakoknak sem árt az extra védelem. Az alacsonyabban fekvõ ablakokat, erkélyeket védhetjük rácsozattal, betörésgátló fóliával vagy redõnnyel.
Gondoskodjunk valamennyi melléképület megfelelõ zárhatóságáról.
2. Alkalmazzunk riasztóberendezéseket.
3. Az értéktárgyainkat szállítsuk haza, de legalább a könnyen látható helyekrõl távolítsuk el ezeket.
4. Tartsunk rendet a nyaraló közvetlen környezetében és a kertben. A
széthagyott kerti szerszámok, gépek,
valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén ellopha-

tók, ráadásul egyenesen vonzzák a besurranó tolvajokat. Bizonyosodjunk
meg arról, hogy nem hagyunk olyan
tárgyakat az ablakok közelében, amely
esetleg segítséget nyújthatna a betörõknek a fal megmászásához. A ház
körül például ne maradjon kint létra
vagy egyéb kerti bútor. Ezeket lehetõség szerint tároljuk beltérben, de
mindenképpen zárható helyen.
5. A sûrû növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörõk számára.
A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk
meg annyira, hogy a betörõk ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni.
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák
ágait pedig kissé vágjuk vissza.
6. A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy a behatoló ne tudja elõre elsötétíteni a lakást, illetve
ezzel együtt az elektronikus riasztást
is kiiktatni.
7. Helyezzünk ki minden bejárathoz mozgásérzékelõt, hiszen egy
olyan lámpa, amely a mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörõket, mivel ezt annak jeléül veszik, hogy az adott háznál vigyáznak a biztonságra.
8. Mivel a kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni, ezért kössünk biztosítást a nyaralóra.
Amennyiben mégis betörtek, vagy
betörésre utaló jeleket fedezünk fel,
úgy haladéktalanul értesítse a rendõrséget a mobiltelefonról is ingyenesen hívható 107, vagy 112-es segélyhívó-számokon, vagy a helyi
rendõrség közvetlen telefonszámán,
mielõtt bármihez hozzáérne. A bûncselekmény helyszínét ne változtassa meg! Célja, hogy eredeti állapotban megõrizzék a helyszínen lévõ állapotokat, nyomokat, amíg azok rögzítése meg nem történik - például le
kell takarni a bûnözõ lábnyomát. Ha
a helyszín megváltoztatása elkerülhetetlen (pl.: elsõsegélynyújtás, közveszély elhárítás) azt a kiérkezõ rendõrjárõrnek, a helyszíni szemle bizottság vezetõjének jelezni kell.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság
Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: barka@csongrad.police.hu
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Pályázatokkal Algyõ fejlesztéséért
A legnagyobb: a 200 millió forintos iskolaépítési – a legkisebb a 600 ezer forintos tanösvényes projekt
Az elõzõ évekhez képest, 2007 óta,
Algyõn megsokszorozódott a benyújtott
és sikeres pályázatok száma. Az így a
nagyközségbe irányított pénzügyi forrásokról a pályázati munkát összefogó
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármestert kérdeztük.
– Mikor kezdõdött, hogyan változott
az algyõi pályázati munka?
– Algyõ elsõ uniós pályázatát a Magyarország elõcsatlakozási idõszakában
nyertük. Az úgynevezett Phare-pályázatokkal támogatást kaptunk – többek között – különbözõ táborokra, illetve az Algyõi Hírmondó uniós ismeretterjesztõ
EU-UTAK címû mellékletére. Ahogy
tagja lett az Európai Uniónak Magyarország, egyre több pályázati kiírás jelent
meg.
– De ezekre a – például SAPARD,
AVOP – pályázatokra való jelentkezés,
az elnyert támogatás felhasználása egyre bonyolultabb, szakszerûbb és kiterjedtebb munkát kívánt. Hogyan felelt a kihívásra az algyõi önkormányzat?
– Ebben az idõszakban is nyertünk –
például közterület-fejlesztésre körülbelül 50, a Fõ téri bérház építésére 80 millió forintot. Ám ezeket az összetettebb,
az uniós szabályok alapján kiírt pályázatokat már nem lehetett saját kútfõbõl
megfogalmazni, megvalósításukat a szokásos munka elvégzése után, „csak úgy
mellesleg” levezényelni. Ezért eleinte
profi pályázatíró cégek közremûködését vettük igénybe, két éve pedig saját
pályázati referenseket alkalmaz a polgármesteri hivatal. Ugyanakkor az intézményeink mindegyike, de több civil
szervezet is nyitott az ilyen „pénzszerzésre”.
– Mit tart ezek közül kiemelkedõ pályázati teljesítménynek?
– Ötletes és gyakorlott pályázati munka folyik például az iskolában: legutóbb
20 millió forintot nyertek a környezeti
nevelésre, hogy viselkedési minták bemutatásával, kiadványokkal is tudatosítsák, mi „az elsõ lépés a fenntartható
háztartások felé”. Ugyanakkor a kompetencia-alapú programokban az iskola és az óvoda is aktív. Az oktatási intéz-

mények pályázati munkájának nagyságrendjét érzékelteteti, hogy az évi 180
millió forint költségvetésû iskola 50-60
millió forintot nyert az elmúlt két esztendõben különbözõ projektjeivel. A
faluház és könyvtár pedig olyan konzorciumi együttmûködésnek is része,
amelynek eredményeként például kicserélheti bútorait, számítógépeit. Sõt:
120-130 millió forint támogatás reményében benyújtottunk az elképzelést a
faluház bõvítésére, mert szükség lenne
ott szép házasságkötõ teremre, ifjúsági
klubterületre, szolgáltató helyiségekre.
A civilek közül aktív és sikeres például
a Lovas egyesület a turisztikai pályázatokon. A vállalkozók bátortalanabbak,
ha pályázásról van szó, pedig például
Farkas Imre több mint 2 millió forint támogatást nyert kecskefarmja tejfeldolgozóval való bõvítésére. Most a településen kívülrõl jelentkezett egy vállalkozó, hogy a fürdõnk mellé szívesen építene egy 60 szobás, 3 szintes szállodát.
Meglátjuk!
– Az EU új költségvetési idõszakának
kezdete, 2007 óta újabb korszak kezdõdött Algyõ fejlesztésében is. Az elmúlt
másfél év milyen „legeket” eredményezett?
– Megélénkült a pályázati munka,
nõtt az elnyert támogatási összeg. A
három legnagyobb pályázatunk közül
a 200 millió forintos nagyságrendû iskolaépítést támogató projektet befogadták, de még nem született meg a
végsõ döntés. Ugyanakkor az önkormányzat ütemesen halad a munka elõkészítésével: folyik a közbeszerzés –
eredményt december közepe és jövõ
év januárja táján hirdethetünk, kész a
kiviteli terv. Így a pénzügyi támogatásról szóló döntést követõen szinte azonnal indulhat a beruházás, hogy befejezõdhessen 2011 márciusára, a pályázaton elõírt határidõre. A legnagyobbak
közül a második: a 190 millió forintos
belvizes pályázatunk, amelynek eredményeként, elsõ ütemben, Algyõ felsõ részén szintezzük a csapadékvíz elevezetõ rendszert. Így a közúti hídhoz
közeli településrészeken a csapadékvíz
a lehetõ legrövidebb úton jut

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor
személyautó motorkerékpár gumi szerelése, javítása
centrírozás
teljes körû felújítás autókozmetika, kárpittisztítás
Új és használt gumi forgalmazása.
Pontos, megbízható munkavégzés.
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Telefonszám: 06-20/455-83-00

gyûjtõhálózatba. A harmadik „leg”: a
Prímagáz-telep és a temetõ környéki,
4 méter széles elkerülõút, amelynek
megépítésével egyrészt kivezetjük a településrõl a gázpalackokat szállító teherautókat, másrészt javítjuk a szabadidõközpont megközelíthetõségét. Sõt:
e projekt részeként már idén novemberben elkezdõdhet, s jövõ áprilisra be
is fejezõdhet a Búvár utca szélesítése,
útpadka és parkoló kialakítása az ottani közintézmények körül, illetve az árkok lefedése.
– A településközpont közterületei szépülnek, de például a faluszélen találni bõven keskeny, vagy kátyús úttestet.
– Az itteni utak minõségét is szeretnénk javítani, de például a Keszeg és
Berek utca környékét fejlesztõ pályázatunk csak részben nyert. A Keszeg utcában idén novemberben megjelennek
az útépítõk. De több, kisebb utcában
még el kell készülnie az útalap tervének
ahhoz, hogy ismét benyújthassuk a pályázatot.
– Mekkora a sikertelenség e területen?
– Több száz millió az el nem nyert
támogatási összeg! Ennek oka részben
a támogatott pályázati célok folytonos
változása. Például mi önerõbõl fölépítettük a fürdõt és a bölcsõdét, de késõbb ez az intézménybõvítés támogatott cél lett. Kiválóan kidolgozott pályázataink közül nem nyert például az 50
milliós záportó építést, vagy a 25 milliós óvodabõvítést, vagy a belsõ bicikliút
hálózat kialakítását célzó se.
– Melyek manapság a legkisebb pályázatok?
– Például a LEADER-programban
megvalósulók: mondjuk az a 600 ezer
forint, amelybõl a Tisza-parti tanösvényt alakítottuk ki, vagy amelybõl kajakokat vásároltunk. Ugyanakkor az
ilyen, kisebb összegû projekt megvalósítása is szinte ugyanakkora munkát igényel, mint a tízszer nagyobbé, ha az ellenõrzésekre, az 5 éven át való fenntartási kötelezettségre gondolunk.
– Beszéltünk nagyokról és kicsikrõl.
Most nézzük a közepes méretû, 30-50
millió forintos támogatást nyújtó pályá-

zatokat! Ilyen forrásokat is sikerült ide
irányítani?
– Többet is! Az egyik abban is „leg”,
hogy az elsõ határokon átnyúló projekt
révén tulajdonképpen 31 millió forinttal növeltük a helyi és a testvértelepüléseinkkel együtt folytatható kulturális
tevékenység támogatását. Aztán: három
középületünk akadálymentesítésére 23,5
millió forintot költhetünk. Miközben
egy másik programunkkal több mint
20 millió forintból megújíthatjuk és egységesíthetjük az õsi településközpont 3
meghatározó épületének – a polgármesteri hivatalnak, a volt „Mary-Mary
üzletbõl” kialakítandó Gyeviép-központnak, illetve a tájháznak – a homlokzatát, 2010 tavaszára. Ugyanebben az idõszakban az új településközpont is tovább szépülhet: a Fõ téren új csobogó
épül, illetve bõvítjük a Bartók Béla utcai játszótér burkolatát, a Piac téri játszóhelyet pedig felújítjuk. E pályázati
típusban elért siker, hogy a szabadidõközpont szálláshelyeit úgy tudjuk bõvíteni és korszerûsíteni, hogy a hangárral
szemben, az út jobb oldalára 6 faház kerül, ezáltal jövõ évtõl plusz 26 személynek biztosíthatunk pihenõ és alvóhelyet Algyõn.
– A folyton megújuló kiírások közül
melyek a kedvencei?
– A közterület fejlesztését célzó pályázati kiírásoknak örülök a legjobban.
Szeretem, ha a járdaépítõ, településszépítõ célok támogatást kapnak! Ugyanakkor a pályáztatók egyre több kizáró
okot szõnek a feltételrendszerbe. Például egyszer „hálózatba szervezõdõ
utak”, a következõ alkalommal „nagy
forgalmú utak”, aztán „közösségi közlekedésre kijelölt utak” esetében lehet
pályázatot benyújtani. Ezért a képviselõ-testület rugalmasan és folyamatosan
a pályáztatók elképzeléseihez igazítja a
település fejlesztésének programját.
Megtanultuk: annak az önkormányzatnak, amelyik pályázati támogatás elnyerésével akarja fejlesztési forrásait bõvíteni, mindig készenlétben és toppon
kell lennie.
P. I.

Faluházi vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-tõl 12 óráig, a faluház mögötti parkolóban: nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
NOVEMBER 9. (hétfõ) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 12. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai-, és munkaruha vásár.
NOVEMBER 13. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 17. (kedd) 9-13 óra: Ruha-, és vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 24. (kedd) 9-12 óra: Ruha-, és vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 30. (hétfõ) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
DECEMBER 7. (hétfõ) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
DECEMBER 9. (szerda) 9-12 óra: Ruha-, és vegyes iparcikk vásár.

14

Orvosi rendelési idõpontok

2009 november Hírmondó

DR. BAKÓ ILDIKÓ

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

háziorvos belgyógyász szakorvos

fog- és szájbetegségek szakorvosa

RENDEL:
November 09-tól 13-ig 12.30-tól 16.30 óráig.
November 16-tól 20-ig 07.30-tól 12.00 óráig.
November 23-tól 27-ig 12.30-tól 16.30 óráig.
November 30-tól december 04-ig: 07.30-tól 12.00 óráig.
December 07-tõl 11-ig: 12.30-tól 16.30 óráig.

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.

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

DR. KOVÁCS ÁGNES

Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig. Telefon: 20/965-0997
Elõzetes 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 fogkõ-eltávolítás Fogfehérítés, fogpolírozás
Fogékszerek felrakása garanciaidõvel
Lézeres nyálkahártya kezelések
Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
MOL, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

fogszakorvos rendelése
Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között
Péntek: 9.00–14.00 óra között
szájsebészeti beavatkozások mûgyökér beültetés (inplantáció)
fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen
ultrahangos fogkõeltávolítás fogfehérítés, fogékszer
tömések minden fajtája góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
November 09-13. között 12.30-tól 16.30 óráig.
November 16-20. között 07.30-tól 12.00 óráig.
November 23-27. között 12.30-tól 16.30 óráig.
November 30-december 04. között 07.30-tól 12.00 óráig.
December 07-11. között 12.30-tól 16.30 óráig.
Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-57008

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth L. sgt. 15–17. Telefon: 433-104
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig.

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután).
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség:
267-707, 30/6381-863

DR. MOLNÁR MÁRIA
gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038
RENDEL:
Hétfõ: 8 órától 12 óráig. Kedd: 8 órától 11 óráig.
Szerda: 13-tól 16 óráig. Csütörtök: 8 órától 10 óráig.
Péntek: 8 órától 11 óráig.
Csecsemõ tanácsadás: csütörtökön 10.30 órától 14.30-ig.
Védõnõi fogadóóra: csütörtökön 9-tõl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 13 óráig.
Rendel: dr. Sári Tamás.
Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.
Önálló védõnõi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefonszám: 267-234.
Az elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

GYEVI PATIKA

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Daróczi Gábor és Szakács Irén
2009. 10. 03-án házasságot kötött.
Gartulálunk!
SZÜLETÉS:
Csamangó Mór (2009. 09. 21.)
anya: Rádóczi Erika,
apa: Csamangó Péter

Horváth-Fock Regina Anna (2009. 10. 07.)
anya: Fock Sarolta, apa: Horváth Viktor.
Jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁS:
Kozma Mihály 2009. 09. 25.;
Kanász Rozália 2009. 09. 28-án
elhunyt.
Béke poraikra!

Algyõ, Egészségház u. 42.
Telefon: 62/517-261
NYITVA TARTÁS:
hétfõ, 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 történõ fizetés lehetséges.
Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.
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Algyõi tükör

Idõsek napja az ESZI-ben
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Segítség!
Mi lesz veled Ifjúsági Klub!?

Október 1-jén az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói vendégül látták az idõseket az idõsek napján. Köszönjük az iskolások mûsorát és meg-

hívott vendégeinknek, hogy együtt
ünnepeltek velünk! Bízunk abban,
hogy 2010-ben ismét találkozunk!
ESZI dolgozói

Napközisek Fehér Emma sírjánál
Az önkéntesség napja és közelgõ halottak napja alkalmából október 24én a IV. napközis csoport tanulói és szüleik ellátogattak Fehér Emma sírjához. Fehér Emma tanítónõ volt, iskolánk
elsõ igazgatójának,
Fehér Ignácnak a lánya. Sírját hagyományosan a napközis tanulók ápolják. 8 tanuló
és két szülõ segített a sír gondozásában, sõt: felfedeztük Fehér
Emma sírhantja mögött, a sûrû bo-

zótosban László és Margit nevû testvére sírját is, melyet természetesen
megtisztítottunk. A sírokat virágokkal ültettük be, majd
iskolánk nevében azokon koszorút helyeztünk el és mécsest
gyújtottunk.
Köszönjük a segítséget Horváth Dánielnek
és Gáborné Hevesi Mártának.
Süli Zsuzsanna
tanító, napközis nevelõ

2005. tavaszán megalakult a településen a Szülõk Klubja. Egyik kezdeményezése volt egy ifjúsági klub kialakítása, amely az önkormányzat részérõl is kedvezõ fogadtatásra talált.
Célunk a településen élõ fiatalok
részére kulturált helyen kikapcsolódási lehetõséget biztosítani. Ehhez
az önkormányzat biztosította a helységet, az edzõterem mellett, a településen mûködõ civil szervetek,
egyesületek önkéntesek felajánlásával. 4 évvel ezelõtt november 18-án
nyitottuk meg az ifjúsági közösségi
teret.
Pénteken és szombaton délután 5-tõl 9-ig várjuk a 10-20 év
közötti algyõi fiatalokat. A gyerekek kultúrált körülmények között
szabadon tölthetik el idejüket.
A nyitvatartási idõ alatt önként vállalkozó szülõk látják el az ügyeletet.
Sajnos a kezdeti 10-12 fõs kis csapat
száma a nyitás óta csökkent, ami számomra érthetõ, hiszen mindannyian a család, munka és háztartás mellett a szabadidõnkben végezzük ezt
a tevékenységet.
Azonban mára már nagyon kevés
az ügyeletet vállaló szülõk száma, ez
az ifjúsági klub nyitva tartását veszélyezteti. Én magam nem Algyõn nõttem fel, mégis sajnálnám, ha be kellene zárni.
Tudomásom szerint talán ez az
egyetlen létesítmény az országban,
ahol folyamatosan szülõi összefogással, önkéntes munkával lehetõséget
biztosítanak arra, hogy a gyerekek
szabadidejükben közösen játszhassanak, beszélgessenek. Nem akarom
elhinni, hogy egy több mint ötezer
lakosságszámú településen, amely
egyébként törõdik az ifjúsággal, hiszen az iskolán kívül is számos programot biztosít a gyerekeknek és fiataloknak (elég csak a tájház, faluház
programjait említeni), csupán 5-6
szülõ tud és akar havonta segíteni. Az
érdektelenség miatt én is elhatároztam, hogy amennyiben nem történik
változás, feladom, ez az utolsó próbálkozásom az ifjúsági klub mûködésének életben tartására.
Magamról csak annyit, hogy 3
gyermekes családanyaként, munkahely mellett szoktam vállalni havi
egy alkalommal ügyeletet. Ez belefér az idõmbe, mert fontosnak tartom.
Többször többféle vád ért már
bennünket, hogy a „Játszóházas gyerekek” rongálnak a településen, a Játszóház a drog központja és hasonlók.

Kijelenthetem, hogy a hivatalos nyitva tartás alatt az épületben a dohányzás, alkoholfogyasztás tilos. Azt, hogy
az ifjúsági klubból távozó gyerekek
randalíroznak vagy nem? Egyik állítást sem tudjuk bizonyítani. Hogy
mit keresnek éjszaka az utcán, és mit
csinálnak, nem tudjuk befolyásolni,
és nem is a mi feladatunk.

Másik vád, hogy nem nyújtunk
tartalmas kikapcsolódást. Az elmúlt
idõszakban havonta több alkalommal foglakozásokat (filmklub, kézmûves, sport) is szerveztünk, azonban úgy hiszem, 5-6 embertõl ez folyamatosan nem várható el.
Tisztelettel és szeretettel kérem,
hogy segítsenek, segítsetek, ne kelljen bezárni az ifjúsági klubot!
Az érdeklõdõket november 13án pénteken délután 17.00 órától
várjuk edzõterem mellett az ifjúsági klubban.
Boldizsár Attiláné

RUHAVÁSÁR
HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS
SZOMBATON A FALUHÁZ
MÖGÖTTI PARKOLÓBAN.
FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ
TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL,
A MEGSZOKOTT MINÕSÉGGEL VÁROM KEDVES
VÁSÁRLÓIMAT!
EXTRA MÉRETÛ FÉRFI ÉS
NÕI RUHÁK 4-10 XL-IG
3 DB-OS GYAPJÚ ÁGYNEMÛ-GARNITÚRA AKCI ÓS ÁRON (5200 FT)
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Rendezvénynaptár

Színházi esték

NOVEMBER 3.-4.-5. (kedd-csütörtök):
Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.
NOVEMBER 9. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum.
NOVEMBER 9. (hétfõ) 18 óra:
Radnóti Emlékest a Tollforgatók Köre szervezésében a faluház emeleti klubtermében.
NOVEMBER 10. (kedd) 18 óra:
Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter 4. elõadás. Ünnepel a hatalom – a nemzeti ünnepekrõl. Elõadó: Dr. Szirmai Éva fõiskolai adjunktus (SZTE JGYPK
Felnõttképzési Intézet).
NOVEMBER 11. (szerda) 15 óra:
Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának találkozója.
NOVEMBER 15. (vasárnap) 16 óra:
SZÍNHÁZI ESTÉK – a Radikális Szabadidõ Színház bemutatja: Harold Pinter: Az
étellift címû darabját.
NOVEMBER 19. (csütörtök) 16 óra:
Kézmûves foglalkozás a tájházban. Adventi koszorú-készítés Szabóné Palik Andreával.
NOVEMBER 19. (csütörtök) 17 óra:
Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: az Algyõi Mûvészkör csoportos tárlata.
NOVEMBER 21. (szombat) 18 óra:
SZÍNHÁZI ESTÉK – a SZESZ Szegedi Egyetemi Színház bemutatja: Csokonai Vitéz
Mihály: Karnyóné címû zenés komédiáját.
NOVEMBER 24. (kedd) 18 óra:
Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter 5. elõadás. Görgei szerepe az
1848/49-es szabadságharc téli hadjáratában. Elõadó: Pintér István tanár, történész.
NOVEMBER 25. (szerda) 17 óra:
Életreform Klub az emeleti klubteremben. Téma: Készülõdés a téli hónapokra természetes vitaminokkal. Elõadó: Soósné Zellei Mária életmód tanácsadó.
NOVEMBER 28. (szombat) 18 óra:
SZÍNHÁZI ESTÉK – a Móra Ferenc Népszínház bemutatja: Ugo Betti: Bûntény a Kecskeszigeten címû drámáját.
DECEMBER 1.-2.-3. (kedd, szerda, csütörtök) 9-17 óráig: Bérletárusítás.
DECEMBER 3. (csütörtök) 16 óra:
KUBB-délután a tájházban.
DECEMBER 4. (péntek) 16 órától:
Mikulás játszóház a faluházban.
DECEMBER 8. (kedd) 18 óra:
Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter 6. elõadás. Szembesülések:
a média által keltett vágyak, álmok és a valóság – a történész szemével. Elõadó:
Dr. Árpás Károly irodalmár, történész, középiskolai tanár.

A Radikális Szabadidõ Színház bemutatja: november 15-én, vasárnap 16 órától a
faluház emeleti klubteremében
HAROLD PINTER: AZ ÉTELLIFT címû darabját.
A 2005-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett brit drámaíró a színház II. világháború
utáni egyik nagy megújítója. Ebben a darabjában két figurával találkozunk egy szobában. Várják, hogy elkezdhessék a melót, közben különös üzenetek érkeznek, s a
légkör egyre fojtogatóbb. Pinter darabjában a külsõ események végzetesen összekeverednek a személyiség útvesztõiben. Hétköznapi haláltánc a bohóctréfák nyelvén... Az elõadást Formanek Csaba rendezte, játsszák: Ilyés Lénárt és Szitás Balázs.
*
A SZESZ Szegedi Egyetemi Színház bemutatja: november 21-én, szombaton 18
órától a faluházban
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: KARNYÓNÉ címû zenés komédiáját.
Igazi, vérbõ, néhol pajzán bolondozásra hívunk-várunk mindenkit! A vénasszony szerelmérõl szól a klasszikus magyar drámairodalom gyöngyszeme, diákosan könnyed
köntösben, a vásári komédia hagyományainak és típusfiguráinak beemelésével, Németh Sándor fülbemászó dallamaival fûszerezve. A fiatalság fricskája ez az öregségnek, némi gúnnyal, de azért együtt érezve a fõhõsnõvel. Karnyóné a végén majdnem
öngyilkos lesz, de hála a tündéri szféra beavatkozásának, végezetül minden jóra fordul – mindannyiunk nagy-nagy, már-már katartikus gyönyörére!
*
A Móra Ferenc Népszínház bemutatja: november 28-án, szombaton 18 órától a faluházban
UGO BETTI: BÛNTÉNY A KECSKESZIGETEN címû drámáját.
Fordította: Ispánki János Szereplõk: AGATA, fiatal özvegyasszony: R. NAGY MÁRIA SYLVIA, Agata leánya: PÁL ANITA PIA, Agata sógornõje: ÁRNYAS RÓZSA
ANGELO, az idegen: ÁDOK RÓBERT EDUARDO, öregember: DUBECZ GYÖRGY
Rendezte: Kátó Sándor
Ugo Betti a XX. századi olasz drámairodalomnak Pirandello mellett talán a legismertebb képviselõje. A Bûntény a Kecskeszigeten címû drámája indította el a világsiker felé, mégpedig nem sokkal halála után, az 1953-as franciaországi bemutatóval.
Három magányos nõ él egy nyomasztó atmoszférájú szigeten: egy még fiatal özvegy (Agata), a lánya (Sylvia) és a sógornõje (Pia). A két megsavanyodott, sorsa
kilátástalanságába beleszürkülõ asszony és a kopár vidék, a mindennapi robot által már gyerekként lelki sérüléseket szenvedõ lány között vibrál a feszültség. Személyiségüket súlyosan roncsolta a magukra utaltság, a küzdelem, az egyedüllét.
Ebbe a környezetbe érkezik az életerõs, titokzatos férfi (Angelo), aki puszta jelenlétével felszínre hozza az elfojtott vágyakat, s aki gátlástalanul kihasználva a szenvedés, a hiány, a sóvárgás, a testi-lelki nyomor nyújtotta lehetõségeket hatalmába
keríti az asszonyokat és a lányt. A nõk tulajdonképpen egymás tudtával osztoznak
a férfin, ezt azonban a közülük legfiatalabb és az életbõl legkevésbé kiábrándult
Sylvia nem bírja elviselni – az általa generált összetûzések, a mind gyakoribb marakodás vezet végül a balladai végkifejlethez.

Kézmûvesek és gyermekprogramok a tájházban
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház nevében köszönjük az alkotók segítségét:
Süli-Zakar Zitának az agyagozó, Izbékiné Cseuz Gabriellának a varró, Gálné Nagy Ildikónak a pólófestõ és Szõkéné Bera Szilviának a terménybábos foglalkozást. Novemberben a kézmûves foglalkozásainkon Szabóné Palik Andrea segítségével készülõdünk a karácsonyra. November 5-én díszes üvegmécsest festünk, november
19-én adventi koszorút készítünk.
Oláh Ernõ fafaragó csapata is a karácsonyra készül. A különbözõ faragástechnikák
elsajátítása után egy kis ajándékdobozt faragnak ki a karácsonyfa alá. A fafaragás
idõpontjai: november 12., november 26. és december 10., csütörtökönként 16
órától.
A pályázati ütemtervnek megfelelõen decemberben nem lesz kézmûves foglalkozás, helyette viszont KUBB-délutánt tartunk csütörtökön 16 órától december 3-án
és december 17-én. A kubb nevû õsi kelta játékot Oláh Ernõ fedezte fel számunkra, maga faragta hozzá a játékelemeket is. Nyári táborainkon kedvenc idõtöltése
volt a gyerekeknek ez a társasjáték. A mozgáskoordinációt, a figyelmet, az összpontosítást, gondolkodást fejlesztõ játék a két csapat vetélkedésével mindenképpen izgalmas programnak ígérkezik. Szabadtéri játék, melyet tea, pogácsa fogyasztása mellett a tájház udvarán fogunk játszani.
A hagyományokhoz hûen idén is lesz karácsonyi játszóház az Algyõi Mûvészkör
szervezésében. December 4-én, pénteken 16 órától a mûvészkör tagjainak vezetésével ajándéktárgyakat készíthetnek a gyerekek a faluház elõcsarnokában. És a Mikulás is üzent, hogy az ügyes gyerekeket meglepi valamiféle finomsággal…
Sütõ Erika

Beharangozó
Sok-Mindent-Tudás Egyeteme Algyõn – V. Szemeszter 4., 5.és 6. elõadás
A 4. elõadásra november 10-én, kedden este 6 órakor várjuk az érdeklõdõket. Dr.
Szirmai Éva fõiskolai adjunktus (SZTE JGYPK Felnõttképzési Intézet) az ünnepek
jelentéstartalmait boncolgatja majd, november 28-án Pintér István
Görgeirõl osztja meg tudását a hallgatósággal, míg december 8-án
számos érdekességet tudhatunk meg Árpás Károlytól, például: hányadik köztársaságban is élünk?
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