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Képeslap – a csokoládéról
Fûszer az életünkben az ünnep, kedves húgom. Egy csipet só, ami nélkül íztelen az étel – egy csepp ünnep,
ami nélkül elviselhetetlen a hétköznapok sokasága.
Ünnepek havának is nevezhetnénk a Mikulástól kezdve a Karácsonyon át a Szilveszterig nyújtózó
decembert. És csokoládé havának is
mondhatnánk. Mert nincs igazi mikuláscsomag valódi csokoládé nélkül. Mint ahogy karácsonyi szaloncukor sincs csokibevonat nélkül. És
szilveszterünk sincs ünnepi csokoládé ital nélkül!
Kóstolgatni is csupa kéj: csokoládé! Xocolatl, azaz sokolatl – e nahuatl indián szót ízlelgetve magyarítottuk csokoládévá annak az italnak
a nevét, amit épp 490 éve próbált
ki ajándékként az elsõ európai. Amikor a spanyolok a mai Mexikó területére érkeztek – az internetes szabadlexikon szerint – az azték uralkodó, „Montezuma xocolatl-lal kínálta Cortést. A fûszeres ital alapanyagai kakaó, víz, fahéj, ánizs, chili és kukoricaliszt volt.” Ma másképp készíti e csupaélet italt például
a nõ, aki kislányként imádta a kakaót, nagylányként meg a forró csokit. Egy liter sovány tejet összekever
4-5 evõkanál cukrozott kakaóval és
felmelegíti, de még forrás elõtt beletesz egy tábla valódi étcsokit és egy
teáskanál mézessütemény fûszerkeveréket, aztán az egészet felforralja,
leveszi a tûzrõl, csészékbe meri és
még melegen rápúpozza a tejszínhabot. Hmmm! Mennyei! Egy korty
forró trópus ez nyirkosan hideg decemberünkben.
Tobzódás hava is a december. A
konyha csupa fûszerillat. Az ételek
ízgazdagsága határtalan. Mint a
valódi étcsoki, melyben fölfedezhetõ
a kakaóbab fanyarsága. Csodás! Utána a pihenés is: sajátkészítésû bonbontól olvadozva olvasni – maga a
tobzódás! Például beleolvasni a Csokoládéba.
Népszerû az algyõi könyvtár látogatói körében is a Csokoládé: az ünnep elõtt itt csak elõjegyzéssel várakozhatunk Joanne Harris könyvére.

Érdemes, mert a regény jobb, mint
a film. De a film is csokisan gazdag
csemege – karácsonyfa alá való. Ilyen
ajándékként láttam én is: egy unalmas városkába betoppan a lányával
egy asszony – Vianne Rocher (a filmben Juliette Binoche formálja „jó boszorkává”) – és a poros-üres pékségben csokoládéboltot nyit. A titokzatos asszony saját készítésû bonbonos
ínyencségeivel „felszabadítja a helybeliek rejtett vágyait” – támadják is
a helyét keresõ idegent. Megjelenése
és édes alkotásai felszínre hozzák a
városka lakóinak régóta lappangó és
megoldatlan konfliktusait: a betelepülõ és õslakos, az asszony és férj, a
barát és „barát” között addig elfojtott indulatokat. Õt vádolja némely
szomszédja: „csokoládékülönlegességei erkölcsi romlásba taszítják a városkát”. Vianne válasz nélkül hagyja a mocskolódást. Nem inge, nem
veszi magára. Éli az életét – visszafogottan, az egyszerûség szépségével.
Megbocsátón. Jóindulattal. Támasza
lesz Roux (a filmben a szelíden vad
Johnny Depp alakjában), aki a szabad szellem megtestesítõjeként érkezik: egy hajón él, gitározik – és csokit majszol... Csak azért is!
A csokoládés Joanna Harris a húgunk lehetne, az életkora miatt mindenképp, kedves húgom. Az algyõi
könyvtárból most csak a Bársony és
keserû mandula címû kötetét vehettem kölcsön. Karácsonyi sütögetésre készülõdve kóstoltam bele történeteibe.
Ezek a novellák olyanok, mint a bonbonok! Az egyik bársonyosan krémes,
a másik fehércsokis különc, a harmadik kávésan kesernyés, a negyedik csalódást okozó nugátos… Ilyen az élet:
bonbonos doboz, sose tudod, milyet veszel ki belõle. De ez már egy másik film:
Tom Hanks Forrest Gumpként idézi
mamája bölcsességét…
A Csokoládé bölcsessége más: jelentéktelennek tûnik, de messzire vezet
a jóindulat. Milyen jó lenne tapasztalni a hétköznapokban is ezt a jóindulatot! Vagy legalább karácsonykor,
„az” ünnepen, kedves húgom!
Ölel nõvéred:
Ágnes
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Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET,
SIKEREKBEN GAZDAG
ÚJ ÉVET KÍVÁN
MINDEN KEDVES
OLVASÓJÁNAK
AZ ALGYÔI HÍRMONDÓ
SZERKESZTÔSÉGE

Algyõi karácsony
Az Algyõi Faluvédõ Egyesület a
civil szervezetekkel közösen, ismét Betlehemet állít karácsonykor. December 24-én 23 órakor
minden kedves érdeklodot szere-

tettel vár egy pohár forralt borral
és ünnepi mûsorral a templom
melletti téren!
Szent mise – az algyõi Szent Anna templomban –: 24 órától.

A tartalomból
Üléseztek a képviselõk ………………………… .......................... 3. oldal
Közmeghallgatás: iskola és pályázatok ………. ................................ 6. oldal
Karácsonyvárás - négy tételben ……………… .............................. 9. oldal
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Pályázati tükör

Új iskola épül Algyõn
Sikeresen pályázott Algyõ Nagyközség Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Délalföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:
„Korszerû, a 21. századi követelményeknek megfelelõ általános
iskola kialakítása Algyõn” címû, a
DAOP-4.2.1/2/2F-2 f – 2009-0019
jelû pályázattal. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság 200 millió forint összegû támogatásra érdemesnek ítélte az
algyõi pályázatot.
A projekt keretében új iskola
épül Algyõn több mint 1 milliárd
forint összköltséggel, 200 millió forint támogatási összeggel, 18,97%
támogatási intenzitás mellett.

A pályázó a támogatási szerzõdésben és a pályázatában foglaltak szerint az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX.
Törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet Dél-alföldi Operatív Program jogcímcsoport Új
Magyarország Fejlesztési Terv elõirányzatból egyszeri, vissza nem
térítendõ támogatásban részesül.
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Megújul a Piac téri játszótér
Algyõ Nagyközség Önkormányzata a Piac térre, játszótéri eszközök beszerzésére 1,5 millió forintot nyert. Az
új eszközök
mûszaki átadása megtörtént. A pályázat keretében a Csongrád Megyei Önkormányzat támogatásával beszereztek egy rampás csúszdát, egy UFÓ
forgót, egy kötélhidat és 2 háttámlás rönkpadot.

A Gyeviép Nkft. pályázott továbbá az EMVA Falumegújítás és
Fejlesztés keretében, melyben
nyert 9,5 millió forintot. A projekt
célja: a közösségi élet feltételeinek javítása közösségi létesítmények fejlesztésével. A pályázatból
a Piac téren új játszótéri eszközöket vásárolnak, a fõtérre díszkút
kerül, a Bartók Béla utcai játszótér pedig megújul.
Juhász Zsolt
pályázati referens

Elkészült a Keszeg utca burkolat-felújítása

Átfogó szervezetfejlesztés
Algyõ Nagyközség Önkormányzatánál
Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be
az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett
„ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. Az önkormányzat pályázati programja
21.000.000 forint összértékû,
melybõl 19.005.000 forint a támogatási összeg, és 1.995.000 forint az önerõ összege.
Az önkormányzat által megvalósítani kívánt projekt, összhangban a kiíró akaratával, három fõ
területet ölel fel: a döntési mechanizmus korszerûsítését, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítását, és a partnerség erõsítését. A kiíró által megjelölt fenti fõ prioritások összesen
24 részterületébõl 15-öt foglal magában a pályázati program, melyekkel az önkormányzat célja, a
szervezet komplex átalakításán kívül, a partnerekkel való szorosabb
együttmûködés kialakítása.
A projekttel Algyõ Nagyközség
Önkormányzata a következõ eredményeket kívánja elérni:
Az információáramlás javulása
a szervezeten belül; hatékony információáramlás a település lakossága és a polgármesteri hivatal között, ami javíthatja a közszolgáltatások minõségét; gazdasági feltételek elemzésének javulása; erõsödõ távlati gondolkodás
képessége, stratégiai szemlélet beépülése a döntési folyamatokba; a
komplex fejlesztési program által

növelt állampolgár központúság;
projekt szemlélet erõsödése; az
egyes tevékenységek fenntarthatósága fontosságának beépülése a
szervezeti kultúrába; a civil szervezetek teljesebb körû bevonása
a tervezési és megvalósítási folyamatokba.
A projekt keretében eddig riportok, felmérések készítése, a
szervezet átvilágítása, súlyponti
problémák diagnosztizálása és
képzések lebonyolítása történt
meg. A képzéseken a polgármesteri hivatal dolgozói, szervezeteinek intézményvezetõi és képviselõi, valamint a helyi vállalkozó és
civil szféra képviselõi emberismeret, kommunikáció és kapcsolatépítés témakörében mélyíthették
el ismereteiket.
A projekt további részében a
szervezetfejlesztési folyamat eredményének végrehajtása, a három
fõ fejlesztési részterület telepítése, a pályázatban meghatározott
indikátorértékek teljesítése, a
rendszer aktiválása, tesztelés és
visszaigazolások gyûjtése valósul
meg.
A projekt tervezett befejezése
2010. augusztus 30-a.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u.
20-22.)

Ilyen volt – a Keszeg utca

Ilyen lett – a Keszeg utca

2009. júniusában Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Keszeg utca
meglévõ szilárd burkolatú útjának
felújítására. A kivitelezést a Délút
Kft. végezte. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás összege 2.834.744
forint volt, amelyhez az önkormányzat 2.834.746 forint önerõt

biztosított, így a teljes bekerülési
költség 5.669.490 forint. A 297
méter hosszú utca 4 méter széles
új aszfaltréteget kapott. A kivitelezés november 15-én fejezõdött
be. A mûszaki átadás-átvételi eljárás után Algyõ lakossága használatba is vehette az új útburkolatot.
Szûcsné Csépe Mária
pályázati referens

Algyõi építõk összefogása
November 17-én a Szegeden megrendezett REMEK konferencia keretében közös megállapodást írt
alá az Algyõi Vállalkozói Klaszter
(A.V.K.), valamint az ArchEnerg
Regionális Megújuló Energetikai
és Építõipari Klaszter.
A megállapodás egyik legfontosabb célja, hogy az Archenerg
Klaszter kapcsolatai, infrastruktúrája révén az algyõi vállalkozások
is szélesebb körû szolgáltatásokhoz juthassanak. Az Algyõi Vállalkozói Klaszterben (A.V.K.) lévõ
vállalkozások legfõbb célkitûzésüknek tekintik a környezettudatos
település szemléletmód kialakítását, korszerû energiatakarékos
technológiák alkalmazását, vala-

mint a megújuló energiaforrások
használatának népszerûsítését és
növelését.
A szervezõdés profilját tekintve
elsõsorban az építõiparhoz kötõdik. A hálózatépítés, más szóval
fürtösödés révén a résztvevõk erõsíteni akarják érdekérvényesítõ tevékenységüket, hogy a helyi vállalkozások nagyobb szerepet kaphassanak az algyõi beruházásoknál. A
tagok közös honlap szerkesztésével, tréningekkel, közös pályázatok
benyújtásával piacra jutási feltételeiket kívánják javítani.
A klasztertagok tagdíjat egyelõre nem fizetnek. Az érdeklõdést az
avklaszter2007@gmail.com email
címen várják.
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Üléseztek a képviselõk: döntés a díjakról és az állattartásról
Húsz témakörrel birkóztak november 25-i ülésükön az algyõi
önkormányzati képviselõk. A munkát dr. Piri József polgármester irányította.
Növekedett, csökkent
Szokásos, vagyis év végi témaként
módosították a kéményseprõ ipari szolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló helyi rendeletet, a
Szegedi Kéményseprõipari Kft. kérésére. Így például az alapdíj (áfa
nélküli) éves összege: családi házra, közületek telephelyeire a 2009.
évi 511 helyett 2010-ben 526, a
társasház lakásaira az eddigi 256
helyett 264 forint. Hasonló ok miatt foglalkoztak a képviselõk a köztisztaságról szóló rendelettel: e
szolgáltatás díja is emelkedik. A
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. jövõre az algyõiektõl például a 110-120 literes kukából havonta 1.424 forint+áfa összegért
viszi el a szilárd szemetet, míg a folyékony hulladékot mondjuk a
„szippantós kocsi” köbméterenként 3.087 forint+áfa összegért
szállítja el. A távhõszolgáltatás ára
is terítékre került: a fûtési hõ és a
használati melegvíz alapdíja változatlan marad, a hõ díja azonban
kisebb, így összességében csökkent
az ár – a fûtési hõ esetében GJként 636,52 forinttal, a használati melegvíznél pedig köbméterenként 111,38 forinttal.

Beruházássorrend
„Belsõ ügyeivel” is foglalkozott az
önkormányzat. A polgármesteri hivatal vagyongazdálkodásának belsõ
ellenõrzése mindent rendben talált.
Az idei költségvetés alakulásáról is
tájékozódtak a képviselõk, miközben foglalkoztak a következõ esztendõ költségvetési koncepciójával is.
Ez utóbbi témakörnél megállapították: bizonytalan az ország gazdaságának lehetséges fejlõdésével
kapcsolatos elõrejelzés, de a kormány a GDP 1 százalék körüli csökkenésével és 4,1 százalékos inflációval számol. Az önkormányzat mozgásterét meghatározza, hogy bár a
személyi jövedelem-adó 40 százalékát átengedi a kormány, de Algyõt
továbbra is sújtja az úgynevezett „jövedelemkülönbség mérséklés címén” 132 millió forint elvonás, illetve az, hogy jövõre megszûnik a
saját forrású beruházások visszaigénylési lehetõsége. Ezért is fontos, hogy a legjelentõsebb bevételt
jelentõ iparûzési adó összegét pontosabban határozzák meg és azt be
is szedjék. A kiadások között változatlanul a falu mûködtetésével öszszefüggõ kifizetések (személyi bérek és járulékok, dologi kiadások)
jelentik a legnagyobb tételt. De remélhetõleg 2010-ben is marad szabad pénzeszköze az önkormányzatnak, amibõl fejlesztési alapot képezhet a késõbbiekben meghatáro-

Kérdez a Hírmondó
1. Veszélyben volt-e Algyõ lakossága a 30 ezer köbméteres PBtározónál október 16-án történt
üzemi baleset miatt? Elterjedt a
faluban a hír: Valóban sérüléses
ipari baleset történt? – kérdeztük
dr. Piri József polgármestert.
– Október 15-én sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat zajlotta Mol területén. Lakossági bejelentés alapján
jutott az október 28-i képviselõ-testületi ülésen a tudomásunkra az eset,
mert sem a polgári védelemmel megbízott munkatársamat, sem engem
mint az önkormányzat vezetõjét nem
tájékoztattak. Ezért levelet írtam –
az önkormányzat nevében – a Mol
logisztikai vezetésének – közölte a
polgármester.Válaszként a Mol ter-

A

méktárolási vezetõjétõl azt kaptam,
hogy Algyõn nem volt katasztrófahelyzet, nem volt veszélyben a község lakossága október 16-án. Kilyukadt egy vezeték, melyet kicseréltek,
kisebb üzemi baleset történt. Ennyi
a Mol válasza. Ugyanakkor úgy tudom – tette hozzá a polgármester –
a Mol tervezi, hogy a nyolcvanas
években épített a 30 ezer köbméteres PB-tárolóját megszünteti, saját
területére viszi. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy a közeli iparterületen veszélyes üzemek is tevékenykednek: Csongrád megye 6 ilyen létesítménye közül 5 Algyõ területén
található. Hangsúlyozom: a Mol céggel napi és jó a kapcsolat a védelmi
feladat ellátása területén.

NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK MINDEN MUNKATÁRSA

EZÚTON KÍVÁN

ÖNÖKNEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS SIKEREKBEN, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDÕT!

zott feladatok biztosításához. A közeljövõben szükségesnek látott tucatnyi beruházás sorrendjét is megvitatták a képviselõk. Elsõ helyre
tették az új iskola építését; a második blokkba sorolták a Tiszavirág
utca környékének rendezését, telekalakítást; a harmadik blokkban
fölvetõdött például a régi iskolaépületek átalakítási lehetõsége szociális jellegû bérlakássá, a Köntösház vendégházzá alakítása, az Egészségházba új szakellátás indítása; a
negyedik blokkba tartozhat a Borbála fürdõ kültéri medencéinek építése, helyi stúdió kialakítása.
Hulladéklerakóról is vitáztak a
képviselõk. A nagyközség területén
található 1000-1300 köbméternyi
vegyes hulladék felszámolása akár
16 millió forintba is kerülhet. Ezért
intézkedési tervet dolgoznak ki a
helyzet megoldására, a meglévõ hulladékudvar jobb kihasználásra.
A többség és
az unió igénye szerint
Állattartással kapcsolatosan 7 bejelentés érkezett idén a polgármesteri hivatalba. Többen kifogásolták az
állatok és a tárgya tartásának módját, az ezzel járó bûzt és fertõzésveszélyt. Az 1998-as állattartási rendelet megalkotása óta eltel évtizedben
nagyot változott Algyõ élete – állapították meg a képviselõk: a falusias jelleg helyett a városias életforma
válik uralkodóvá, közben szigorod-

tak az állattartás szabályai is. Ezért
az algyõi lakosság többségének igényeihez igazítják az állattartási rendeletet, ami 2010. március 1-jétõl
lép életbe. Ennek lényege, hogy a
községben csakis családi szükségletre tartható állat. Trágyát – az uniós
szabályoknak megfelelõen – a telekhatártól legalább 2 méterre, földbeásott, kibetonozott (fóliával, vagy
földdel) résmentesen lefedett, körül árkolt, vagy földsánccal körbevett
helyen szabad tárolni.
A közoktatási intézményrendszer
mûködésének önkormányzati minõségirányítási programját módosította az önkormányzati képviselõtestület. Arról is határozott, hogy pályázatot nyújt be közmunkaprogramra. A dél-nyugati településrész
vízelvezetésének tervezése önálló
témaként került napirendre.
A pályázati munkát mérlegre
téve kiderült: az önkormányzati
hivatalon kívül az intézmények
(így a Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint az iskola és az óvoda, továbbá az ESZI, illetve a Gyevitur Kft. és a Gyeviép Nkft. is növeli lehetõségeit pályázati támogatás elnyerésével.
A mezõõri munkát is nagyító
alá tette a képviselõtestület, végül
alapítványok támogatási kérelmével foglalkozott. Zárt ülésen két
témakör került terítékre.
A. H.

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750 Algyõ, Kastélykert u. 40.) szerdánként 14-17 óra
között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi:
December 9.: dr. Piri József polgármester;

december 2.: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
INFO: Polgármesteri Hivatal,
Tel.: 62/517-517, ph@algyo.hu,
www.algyo.hu

Ünnepi nyitva tartás
a polgármesteri hivatalban
2009.
december 19. (szombat):
MUNKANAP– a pénteki nyitva
tartás szerint;

hivatal zárva;
december 28. (hétfõ), 31.
(csütörtök):12 óráig tart nyitva
a polgármesteri hivatal.

december 21. (hétfõ), 22. (kedd),
23. (szerda): a rendes nyitva tartás szerint;

2010.
január 1. (péntek):
SZILVESZTER– zárva,
január 4. (hétfõ) és a hét következõ napjain: a rendes nyitva tartás szerint.

december 24. (csütörtök):
PIHENÕNAP– a polgármesteri
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Montessori szakmai nap a dél-alföldi régióban
A Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi régió tagjainak
õszi szakmai napot tartottunk. A
vendégek, a Margaréta csoportban, foglalkozás keretében láthatták a Montessori, és a Kompetencia alapú nevelési programok és
módszerek együttes alkalmazását.
A foglalkozást követõ szakmai

A Bóbita Bölcsõdében lezajlott októberi konzultációt követõen ebben a hónapban meghívásunkra a
bölcsõde gondozónõi ellátogattak
a Szivárvány Óvodába. A gondozónõk e rövid délelõtt folyamán megfigyelték az óvodai életet, a volt
bölcsõdés gyermekek kiscsoportjaiban. Elismerõen dicsérték a Sü-
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Óvodai programok
December 15-én 10 órakor rendezik az óvodások karácsonyát. Közös gyertyagyújtással és ünnepi mûsorral köszöntjük a karácsonyt.
Szintén ezen a napon várjuk nyugdíjba ment kollégáinkat, dolgozóinkat szokásos délutáni karácsonyi
ünnepségünkre, ahol meleg tea
mellett, kellemes hangulatban felelevenítjük a régi, közös emlékeket.
*
Téli szünet: december 21-tõl

2010. január 3-ig. Az újév elsõ
óvodai napja: január 4.!
*
ÓVODÁSAINKNAK ÉS SZÜLEIKNEK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
AZ ÓVODA KOLLEKTÍVÁJA!
*
A gyerekek óvodai ellátása, étkezési díjának befizetési idõpontjai
2010 elején:
január 6. (szerda),
február 4. (csütörtök).

A szomszédban jártunk: hulladékból termék

megbeszélésen a vendégek által
is megfogalmazódott, hogy a két
módszer sajátosságaiban nagyon
hasonlít egymáshoz. Könnyen
kombinálható, egymásba ötvözhetõ. E két program együttes alkalmazásával még eredményesebben fejleszthetõk a gyermekek
egyéni képességei. A tanító nénik
is úgy érzik, hogy amióta az iskolában is a Kompetencia Program
csomaggal dolgoznak, jobban rá
tudják építeni munkájukat az óvodában történõ nevelésre. Közelebb kerültek egymáshoz az intézményi elvárások.
A gyerekek számára könnyebb
az óvodából az iskolába történõ
átmenet.
*

ni, a Méhecske és a Gomba csoport gyermekeinek komplex fejlõdését, játékát, valamint a foglalkozásokon megcsodálhatták a gyermekek örömteli „ÉN TUDOM
CSINÁLNI” tevékenységeit és önállóságuk kibontakozását. Szeretetteljes és örömteli találkozás volt ez
gyermekek és felnõttek között. Fontosnak tartjuk az óvoda és a bölcsõde kapcsolatának erõsítése és a két
szakma lehetõségek szerinti egymáshoz közelítése érdekében a hatékony együttmûködést. A Bóbita
Bölcsõde dolgozói meghívást kaptak a Szivárvány óvoda Mikulás és
karácsonyi rendezvényeire. A következõ konzultáció idõpontja várhatóan 2010. februárban lesz.
Sárdiné Hódi Zsuzsanna

Pályázati támogatás drogmegelõzési programokra
„Az Alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési - drogmegelõzési tevékenység támogatása”
címre kiírt pályázati felhívásra nyújtott, KAB-IPP-09-0012 pályázati
azonosítón nyilvántartásba vett, az
Algyõi Általános Iskola „Egészség,
megõrzés - drogmegelõzési pályázat Algyõ 2009” címû pályázatára
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 302.000 forint összegû, viszsza nem térítendõ támogatást nyújtott.
A program során az iskola 5–6.,
illetve 7.–8. osztályosai részére tör-

ténik speciális drogprevenciós foglalkozás 5–5 tanórában. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
részére tanórán kívüli személyiségés készségfejlesztõ foglalkozásokat
tartanak majd – ismeretközlõ, önismereti, készségfejlesztõ foglalkozások keretében. A pedagógusoknak, illetve a szülõknek pedig speciális szakmai ismereteket adnak át.
A pályázatok kezelésével az ESZA
Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága foglalkozik.
Algyõ Polgármesteri Hivatal,
Algyõi Általános Iskola

Az algyõi óvodás gyerekekkel ellátogattunk Hódmezõvásárhelyre a
HULLADÉKBÓL TERMÉK címû
kiállításra. Megismerkedtünk a szelektíven gyûjtött hulladékok újrahasznosításának lehetõségével. Tablók és képek segítségével nyomon
követtük, hogyan készül a hasznos
hulladékból újra értékes nyersanyag.
Megtudtuk, mi a különbség a
szemét és a hulladék között, mit,
és hogyan gyûjthetünk szelektí-

ven. Kezünkbe vettük a mûanyag
granulátumot, összepréseltük a
pillepalackokat, és ráültünk a kerti padra, mely szintén hasznos hulladék újrafeldolgozásával készült.
Gyerekeknek és felnõtteknek
egyaránt nagy élményt jelentett a
papírbútorok kipróbálása.
Végezetül, megnéztünk egy filmet a szelektív hulladékgyûjtésrõl,
a hulladék feldolgozásáról, és újrahasznosításának lehetõségérõl.

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI):
programcsomag
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY
Székhely: 6750.Algyõ, Piac tér 17.
Tel.: 267-048
Intézményvezetõ:
Jankovicsné Veres Katalin
BÓBITA BÖLCSÕDE
6750. Algyõ, Kastélykert u.15.
Tel.: 517-368
Vezetõ gondozónõ:
Gyömbér Kornélia
IDÕSEK NAKÖZI OTTHONA
6750. Algyõ, Piac tér 17.
Tel.: 267-048, ügyelet:
06-20-55-48-612
Klubvezetõ:
Kovácsné Losonc Magdolna
GYERMEKJÓLÉTI
ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
SZOLGÁLAT
6750. Algyõ, Piac tér 17.
Tel.: 267-866
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
6750. Algyõ, Egészségház u.42.
Tel.: 267-234
Egyesített Szociális Intézmény
programjai:

Gyermekjóléti Szolgálat:
– 2009.12.09. 16h Adventi
készülõdés helye: Algyõ, Piac
tér.17.
– 2009.12.16. 16h A Gyermekjóléti Szolgálat karácsonya
helye: Faluház Búvár u.5.
Idõsek Napközi Otthona
– 2009.12.07. Mikulás napi
klubdélután helye: Algyõ, Piac
tér.17.
– 2009.12.23. Karácsonyi Ünnepség
– Fenyõfa állítása 9h-tól 11h-ig
helye Algyõ, Piac tér.17.
Tájékoztatás:
Krízis helyzet esetén az ünnepek
alatt is telefonos ügyeletet tartunk.
Telefonszám: 06-20/554-86-12
Az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói minden kedves algyõi lakosnak:
BOLDOG

BÉKÉS KARÁCSONYT

ÉS EGÉSZSÉGBEN ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN.
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Kétéves nemzetközi együttmûködés
A Comenius iskolai együttmûködések pályázatai az Egész életen
át tartó tanulás programban részt
vevõ államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatot
támogatja.

logo és projektfal, információs tábla tervezésével. A kétéves projekt
legfõbb célkitûzése, hogy a különbözõ országokban élõ, különbözõ
kultúrával rendelkezõ gyerekek
lássák, hogy az ünnepek, az ünne-
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Decemberi és januári iskolai
határidõnapló
2009. december:
11.: Jelentkezés a központi egységes
írásbeli felvételi vizsgára (8. osztály).
11.: Kistérségi karácsony Mórahalmon.
11. 14.00: Projektzáró a napköziben: Téli ünnepek, népszokások.
15. 14.30: Karácsonyi vásár a faluházban.
19.: MUNKANAP: 11.00 óra: Iskolai karácsonyi ünnepség a faluházban.

21–22.: Tanítási szünet
23–31.: Téli szünet.
2010. január:
4.: Szünet utáni elsõ tanítási nap.
5. 7–17.00: Ebédbefizetés január
hónapra (20 nap).
6. 8–12.00: Ebédbefizetés január
hónapra (20 nap).
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.

Karácsonyi vásár
Az akció keretében olyan pedagógiai projekteket lehet megvalósítani, melyek nemzetközi
együttmûködésben zajlanak egyenrangú partnerintézmények részvételével. A tevékenység egy közösen választott témában, folyamatos munkával, közös projekttermék elkészítésének a céljával
történik. Iskolánk egy nyertes elõkészítõ látogatás-pályázat után,
mely Spanyolországban zajlott
2009 januárjában, megpályázta a
kétéves Comenius együttmûködések programot. A pályázatot egy
angliai, holland, lengyel, olasz és
spanyol iskolával együttmûködve
nyújtottuk be „Ünnepeljünk
együtt” címmel. A pályázat sikerérõl 2009 júliusában értesültünk.
A projekt megvalósításához 14.400
Euro támogatást kaptunk. Elkezdõdhetett a közös munka. A projekt indítása szeptemberben történt egy a projekt címéhez illõ

pi szokások különbözõek Európában; megértsék és elfogadják egymás szokásait, gondolkodásmódját az adott téma tükrében. A két
év alatt például DVD-ket fogunk
készíteni a különbözõ országok
karácsonyi, húsvéti, születésnapi,
esküvõi stb. szokásairól, a közös
ünneplés szépségérõl. Készítünk
még az ünnepekhez kapcsolódó
alkotásokat, hangfelvételeket,
fényképeket, melyeket a projekttalálkozókon cserélünk ki egymás
között.
Az együttmûködés elsõ projekttalálkozója Angliában, Bristol városában volt 2009 novemberében.
A találkozó célja a kétéves program részletes munkatervének öszszeállítása, a projektfeladatok részletes kidolgozása, a márciusig terjedõ idõszakra vonatkozó közös és
egyéni feladatok megbeszélése volt.
Ficsórné Réti Emese
nyelvtanár

Szeretettel meghívjuk önt
és családját december 15én (kedden) 14.30-17 óra
között az algyõi faluházban megrendezett karácsonyi vásárunkra. Vendégeink
a dél-alföldi ökoiskolák diákjai és a JAM diákvállalkozásai.
Programjaink: a gyerekek által készített karácsonyi díszek, ajándé-

kok vására; kézmûves foglakozások a helyszínen; a
vendégek és az algyõi diákok hangulatos színpadi
elõadásai. Mindenkit szeretettel várunk!

Az Algyõi Általános Iskola
diákjai

Újabb támogatás esélyegyenlõségre
Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a 23/2009.
OKM rendeletben foglaltak szerint: az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatására, valamint az integrációs rendszerben
részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására.

Az Algyõi Általános Iskolában képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre 590.400 forintot, míg
az iskolai pedagógusok kiegészítõ
illetményére 341.628 forint összeget
nyert a fenntartó algyõi önkormányzat polgármesteri hivatala.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

cukrot is! Mindannyian örültünk,
hogy Erika és Mázli eljött hozzánk
és reméljük, hogy hamarosan új-

ra találkozhatunk velük!
Elmondta: Török Zoltán
7. b osztályos tanuló

„Mázli, hozzám”!
Október 19-én sok-sok alsós diákunkkal mondhattam el én is ezt
a két szót: „Mázli, hozzám”! Az
Önkéntesség napján ellátogatott
iskolánkba Köböl Erika és Mázli
nevû golden retriever kutyusa. A
kicsik izgatottan várták a meglepetés vendéget, s mikor megláttak az ajtóban, tágra nyílt szemekkel kiáltottak fel: egy kutyus jött
az iskolába! A foglalkozáson Erika mindenkinek egyesével mutatta be Mázlit: jutalomfalattal a tenyerünkben magunkhoz hívtuk
Mázlit a „hozzám!” vezényszóval,
kérésünkre adott egy pacsit és a

jutalomfalatokat a tenyerünkbõl
vette el. Mázli rendkívül okos, nyugodt és gyermekszeretõ kutyus,
akit a kicsik mindenhol bátran
megsimogathattak, míg a nagyoknak minden kérésére szót fogadott: így ha hívták: odajött, ha
kérték: leült, bukfencezett vagy a
mellsõ lábait a vállukra tette. Kacagástól volt hangos a terem, mikor Erika a gyerekekbõl felállított
akadálypályán vitte végig Mázlit.
A foglalkozás végén Mázlitól nemcsak egy alapos hátmasszázst kaptunk, ahogy végigfutott a hátunkon, hanem kiskosárból finom
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Közmeghallgatás: középpontban az iskola és a pályázatok
Algyõi sajátosság, hogy a nagyközség önkormányzati képviselõi külön testületi ülést szánnak a közmeghallgatásnak – idén december
2-án, a faluházban találkoztak választók és választottak. Az önkormányzatiság 12 éve alatt megszokott módon dr. Piri József polgármester vezette a fórumot.
Menedzselés és szomszédvita
Helyzetértékelést adott a gazdálkodásról a polgármester. Dr. Piri
József elmondta: az önkormányzati bevételek összegét sikerült növelni pályázati pénzforrásokkal. Ez
az alpolgármester, Molnárné Vida
Zsuzsanna irányításával végzett pályázati munkának is köszönhetõ.
Ugyanakkor az önkormányzati hivatal egyre nehezebben birkózik
meg az elnyert pályázatok teljesítésével járó feladatokkal. Ilyen
nagyságrendû pályázati menedzselés a versenyszférában, piacgazdasági körülmények között nem a hivatali dolgozók többletmunkája,
hanem egy önálló projekttársaság
feladata lehetne.
A kötelezõ önkormányzati feladatok – az ivóvíz biztosításától kezdve az óvodai és iskolai ellátáson át
egészen a közmûvelõdési lehetõségek fenntartásáig és a szociális
problémák kezeléséig – ellátása is
nagy figyelmet, a források ésszerû
felhasználását igényli.
Feszültségeket szül a lakosságon
belül is a hagyományos falusi életritmus és az uniós elõírások összefésülése. Példaként említette a polgármester, hogy az állattartás változatlan módszereihez ragaszkodó
lakók és az uniós követelményekre hivatkozó újonnan betelepülõ
szomszédok között gyakori a vita.
Bevételekrõl szólva elhangzott: a
helyi bevételek legfõbb forrása a
helyi adó. De Algyõn – szemben a
környezõ települések gyakorlatával – nem tervezi bevezetni az önkormányzat például a kommunális, az ingatlan adót. Holott nem változott a helyzet: Algyõ – az úgynevezett adóerõképességre hivatkozva –a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátására meghatározott
normatívának továbbra is csak a
20 százalékát kapja meg az államtól. A polgármester elmondta: nem
értenek egyet a helyi adó beszedésének központosításával, mert elveszíthetik az adózókkal eddig
fenntartott közvetlen kapcsolatot.
Iskolaépítés
és más pályázati sikerek
Új iskolát régóta szeretnének az

algyõiek. A fürdõ, a sportpálya közelébe tervezett iskola építésének
elõkészítésével idén – a terveztetés
és a közbeszerzés lezárultával – a
kivitelezõ kiválasztásáig jutott az
algyõi önkormányzat. A pályázati
támogatás elnyerését nehezítette,
hogy Algyõ nem csatlakozott a kistérségi iskolahálózathoz. De az is
gondot okozott, hogy az isko-

és szélesítése, mellette bicikliúttal,
illetve az új algyõi körforgalmi csatlakozású bekötõúttal. Mindez jelentõsen javítja a település logisztikáját, lakóinak közlekedési lehetõségeit, illetve biztonságát.
Algyõ egyik új fõutcája lesz a Tiszavirág utca, melyet közmûvesítettek, ott több betelepülõ család –
11 gyermekkel – építkezik.

lafelújításra kiírt pályázati fölhívás
miként illeszthetõ össze egy új iskola építésének tervével. Az algyõi
projekt megvalósításához 200 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, a beruházást 2011
márciusára be kell fejezni. Az iskola fölépíthetõ a korábban e célra félretett önkormányzati pénzbõl, illetve a pályázati támogatásból – hangsúlyozta a polgármester, aki kiemelte a Fazekas utcai
tervezettel szemben a Rendezvény
térre készített iskola terveinek elõnyeit. Algyõ képviselõi remélik, ha
fölépül az új iskola, akkor az a 140
gyerek, aki most szegedi általános
iskolába jár, a településen folytatja tanulmányait!
A faluház bõvítése – többek között házasságkötõ teremmel –, a
Téglás utcát a „prímagázos forgalomtól” tehermentesítõ elkerülõ út
is pályázati siker. Két éve dolgozik
az önkormányzat azon, hogy
Algyõnek új bekötõútja épüljön –
a már meglévõ két körforgalom
közé – a Téglás utcaihoz hasonló
kétsávos körforgalmi csatlakozással
– emlékeztetett a polgármester.
Miután felépül az M43-as út, a közútkezelõ a 47-es fõút felújítására
koncentrál. Pályázati támogatással
történik a 47-es fõút megerõsítése

További pályázati sikerekrõl szólva elhangzott még – többek között
–: a szabadidõközpont 26 új szálláshelye; több önkormányzati intézmény épületének akadálymentesítése; a Keszeg utca burkolata;
a romániai testvértelepülés, Újvárral közös közmûvelõdési program;
a buszmegállók átépítése és egységesítése – mind, mind eredmény.
Települési víziók
Algyõ jövõképét is vázolta a polgármester. Az önkormányzati testület
a közmûvelõdés intézményi hátterének javítását tekinti az egyik legfontosabb feladatnak. Ennek része
az is, hogy javítsák a hatékonyságot. Az iskola attól, hogy új épületet kap, még nem tartja itt a gyerekeket. A pedagógiai program
megújítása is fontos, de a település vonzóképességének növelése is
szükséges. Új építési telkek kialakításával – például a Tiszavirág utca környékén. Itt tervezik a közeli
tó rehabilitációját, a közvilágítás
megteremtését.
Bérlakás kialakításáról se tett le
az önkormányzat – válaszolt a polgármester az egyik, véleményt is
mondó algyõi asszonynak. Például a jelenleg még iskolának használt épületekben késõbb, az új intézmény elkészültével, akár szoci-

ális bérlakások is létrehozhatóak.
A megvásárolt Fazekas utcai ingatlanban szálláshelyet alakítanak ki.
Az épülõ iskolai tornacsarnok hasznosításának formájáról is beszélt a
polgármester.
Az egészségházban nõgyógyászati szakrendelés kialakításán gondolkodnak.
Szakképzés és munkahely
A hozzászólók kifejtették: modern
az iskolaépület, belakva biztosan
barátságosabb lesz. Hetven terv közül választották ki a legmegfelelõbbet – ismerte el a hozzászóló is.
Külsõ megjelenésben a fürdõ épületéhez igazodik – például tagolásával. Olyan iskolát szeretnének,
hangsúlyozta a hozzászólóknak
adott válaszában a polgármester –,
mely vonzó a gyerekek számára is,
de ahol otthonra találhat esetleg a
szakképzés is, amibõl jelenleg nagy
a hiány Magyarországon. Az oktatás színvonalának növelése a cél,
mikor fölmerül: itt az angol nyelvet már elsõ osztálytól tanulhassák
a gyerekek.
Termálvizet hasznosítva igyekeznek csökkenteni az új iskolaépület
fenntartásának költségeit – válaszolt egy újabb kérdezõnek a polgármester. Kivágják a nyárfákat a
leendõ iskolaépítés helyén, illetve
a platánokat a Kastélykert utcában
– reagált egy következõ felvetésre
dr. Piri József.
A bölcsõde építés sokba került a
falunak – vetette föl egy hozzászóló, aki szerint az anyákat kellene arra ösztönözni, hogy otthon maradjanak. Nem a bölcsõde építése, hanem üzemeltetése kerül sokba –
pontosított a polgármester.
Örül a pályázati sikereknek, a
képzett pályázati menedzsment
felállítási tervének – hangsúlyozta egy fiatalember. Javasolta: a
munkahelyteremtésre nagyobb
hangsúly kerüljön, vagyis aktívabb
legyen az önkormányzat a befektetõk ide csábításában. Válaszában a polgármester fölhívta a figyelmet az önkormányzat lehetõségeire. A vállalkozók betelepülését támogatja, hogy az építményadó harmada annak (itt 600, máshol 900 forint négyzetméterenként), mint amit máshol kell fizetni. Ez is oka annak, hogy havonta több befektetõ is megkeresi az önkormányzatot letelepülési szándékkal. Itt a közeli ipari
park, tehát Algyõ fölkészülve várja a befektetõket.
A. H.
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Algyõi tükör

Fúvós5-öst hallgattunk
November 26-án a Pentakord Fúvósötös koncertezett az Algyõi Általános Iskolában. Az elsõ órában
az 5-6.osztályos, a másodikban a
7-8. osztályos tanuló élvezhették
az érdekes mûsort. A fúvósötöst
fuvola, oboa, klarinét, fagott és
kürt alkotja. Miközben Farkas Ferenc, Csajkovszkij, Bach, Debussy és

Bizet vidám dallamait hallgattuk,
a zenészek bemutatták hangszereiket is. Az alsósokat is meglátogatják december 16-án. Nagy élményt nyújtott számunkra, hogy
ilyen közelrõl láthattuk és halhattuk ezeket a hangszereket.
Kalcsú Tünde
6. osztályos tanuló

Házi matematika verseny
A november 12-én megrendezett
házi matematika versenyen két kategóriában mérték össze tudásukat a felsõs diákjaink. Az 5-6. osztályosok számára matematika versenyt hirdettünk, amelyre 19 diák jelentkezett. A 7-8. osztályosok, szám szerint 16-an, egy tehetségkutató komplex természettudományi versenyen mérték össze
tudásukat. A versenyen a következõ eredmények születtek: az 5.
évfolyamosoknál I. helyezett lett
Bezdán Dóra 5.a, II. lett Ilia Róbert
5.a és III. helyezést ért el Bangó
Alexandra 5.a és Nyulas Imola 5.a

osztályos tanuló; a 6. osztályosoknál I. helyezett lett Furka Barbara, II. lett Kneip Ádám és III. helyezést ért el Szekeres Dzsenifer 6.
osztályos tanuló; a 7-8. évfolyamosoknál I. helyezett lett Kiss Márk
Milán 8.a, II. lett Molnár Dóra 8.a
és III. helyezett lett Szûcs Lilla 7.b
osztályos tanuló.
Felkészítõ tanáraik: Almásiné
Császár Piroska, Malustyik Mihályné,
Huszkáné Németh Csilla és Hegyi
Gabriella.
Hegyi Gabriella
matematika szakos tanár

Kisütöttünk valamit…
…méghozzá finom "kõtt kalácsot"
a tájház kemencéjében. Minthogy
ez a program benne volt az éves
munkatervünkbe, nem vettük volna a lelkünkre, hogy elmaradjon.
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyõi Csoportja ezért bepótolta az elmaradottakat, és november 24-én délután már elõttünk
gõzölgött a finom kalács, bukta, és
pogácsa, amit együtt és jóízûen

fogyasztottunk el, kellemes beszélgetés közben.
Ismételten felhívjuk tagtársaink
figyelmét, hogy december 16-án
(szerdán) 15 órától tartjuk éves
beszámoló taggyûlésünket, amelyet óriási óévbúcsúztató buli követ.
Minden tagtársunkra számítunk!
Vezetõség

Apróhirdetés
Fenyõfák különbözõ méretekben (80-250
cm), luc, ezüst és félezüst fajták parkosításhoz és karácsonyfának tövesen és vágottan eladók! Érdeklõdni: 06-30-8643969; Egészségház u. 31.

*
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395

Téli tárolású étkezési burgonya (kondor) eladó.
Érdeklõdni: Hóvirág u. 34.
Telefonszám: 06-30/309-22-05, 267-108

7

Másfél millió forint a közoktatási intézmények
szakmai és informatikai fejlesztésére
Algyõ Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a 28/2009.
OKM rendeletben foglaltak szerint: a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására. A
teljes támogatási összeg: 1 millió
500.000 forint.
Az Algyõi Általános Iskola 1 millió forint keretében mobil interaktív táblához jut projektorral az
oktatás színvonalának emelése céljából, akkreditált adminisztrációs

szoftvert szerezhet be, valamint
idegen-nyelv oktatáshoz számítógép-munkaállomáshoz jut.
Az algyõi Szivárvány Óvoda
500.000 forint keretében az új foglalkoztató helyiség bebútorozásához mese szekrényt, óvodai asztalt
és óvodai széket szerezhet be a
nyertes támogatás keretében.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

„Tök” jó hét az iskolában
Az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódóan azt sütöttük ki
az iskolában, hogy az idei Ökohetünk témája a TÖK lesz. November 2-tõl 6-ig a gyerekek minden órán, tanórán kívül és a napköziben is nagyon sokrétûen ismerkedhettek meg ezzel a különleges növénnyel.
Biológia órán megkerestük a
tökfélék családjába tartozó fajokat, kiderítettük, hogy Amerikából származik, valamint megtudtuk, hogy milyen sokféle vitamint
tartalmaz, s hogy ezek mennyiben
segítik egészségünk megõrzését.
Rajzórákon a gyerekek plakátokat, rajzokat készítettek az ismeretanyagból. Papírmaséból készítettek tökfigurát. Technika órákon különbözõ formákat faragtak
a növénybõl: töklámpást, babát,
Shrek figurát, tökházat, tökhintót; tökmagból termésképeket ragasztottak. Hulladék papírból töklámpást festettek, árnyékképeket
készítettek (macska, denevér figurákat). Kiállítottuk a lopótököt,
káposztatököt,
padlizsánt,
cukkinit, patiszont stb. Csomagolópapírt is csináltak, ahol a dísztök motívumait használták fel. Matematika órán megmérték a tök tömegét, százalékszámítással, arányosítással kapcsolatos feladatokat oldottak meg a témához kapcsolódóan. Testnevelés órán is
megjelent a tök, váltóversenyek
és ügyességi versenyek formájában. Magyar órákon kerestünk dalokat, verseket, meséket, sõt a gyerekek maguk is írtak egy mesét a
tökrõl. A témahét talán legizgalmasabb eseménye az volt, amikor
megkóstolhattuk a sütõtökbõl készült finomságokat: tökmagos pogácsát, tökfasírtot, sült tököt, tökös pitét, tökös-mákos rétest. A

finomságok elkészítésében a szülõk is rengeteget segítettek. Köszönjük munkájukat!
Úgy vélem, hogy nagyon kreatívan sikerült feldolgozni ezt a témát. Sok ötletet kaptak a gyerekek a növény felhasználását ille-

tõen. Úgy gondoljuk, sikerült felkelteni az érdeklõdést a tökfélék
családja iránt. Abban is bízunk,
hogy ezután több tökbõl készült
ételt fogyasztanak tanulóink. Ez
valóban egy „tök” jó hét volt!
Malustyik Mihályné és Szebeni Lászlóné
*
A tökfejek vitája
Volt egy kis kert. Ebben laktak a
tökök: egy padlizsán, egy patiszon, egy sütõtök és egy csillagtök.
Mindig vitatkoztak. A diófa megunta és közbeszólt:
– Buták vagytok! Ti nem tudjátok,
hogy mind egy családba tartoztok!
Elszégyellték magukat a tökök,
és soha többé nem veszekedtek.
Bozsák Botond
2.a osztályos tanuló
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Karácsony

Karácsony (f)elé
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és
eljöttetek hozzám… A király így
felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”
Mt. 25. 31-46
*
Sok rászoruló és árva gyermeknek ajándékok nélkül múlik el a
karácsony.
Ha szeretné szebbé tenni legalább egy gyermek karácsonyát,
töltsön meg egy vagy több cipõdobozt ajándékokkal, és juttassa el
december 15-ig a lakóhelyéhöz
legközelebb esõ gyûjtõhelyre –
például:
Szeged Kálvin téri Református
Egyházközség
6721 Szeged, Kálvin tér 2.,
Telefonszám: 06/30/267-07-26
(Hegedûs Edit)
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig
napopnta 9-13 óra között;
vagy:
Szegedi Kis István Református
Általános Iskola és Gimnázium,
titkárság;
vagy:
az ajándék postán is elküldhetõ az MRSZ 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. címére.

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 szak tanácsadás!
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!
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Tudni illik…

Bóbita hírek

Legyünk tudatos fogyasztók és vásárlók!

A térítési díj befizetésének napja
volt: ez év12. hónapjában a 08.
nap (kedd) 7.30-15.30 óra.
*
December 4-én érkezett a mikulás a bölcsõdébe.
*
December 11.: délután 17. órakor Luca napi kézmûves foglalkozásra várjuk a bölcsis gyermekeket és szüleiket.
*
December 19. (szombat): munkanap. A bölcsõde elõzetes létszám felmérés alapján igény szerint lesz nyitva.
*
A bölcsõde zárva tart 2009. december 24-tõl 2010. január 03ig. Elsõ munkanap: 2010. január 04. (hétfõ).

Mottó: „A szeretet viszonzás nélkül ajándékoz, feltétel nélkül elfogad, vonakodás nélkül megbocsát, és csak a saját gyengesége
miatt búslakodik.” (Peter Lippert)
Fogyasztóvédelmi tanács – ünnepek elõtt és után is jól jöhet,
ezért a karácsonyi ünnepek közeledtével tippekkel szeretnénk olvasóinknak segíteni.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság hivatalos honlapján bõvebb tájékoztatást találnak az
egyes árucikkekrõl (pl. élelmiszerek, gyermekjátékok, mûszaki
árucikkek, a mobiltelefonok, a
szervezett utazások, internetes vásárlás, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma), illetve a
jogorvoslati lehetõségekrõl. Most
a legfontosabb tanácsokat gyûjtöttük öszsze, de javasoljuk, hogy az
ajánlott elérhetõségeken kérjenek segítséget!
Vásárlás elõtt érdemes számba
venni: mit szeretnénk vásárolni,
hol és mennyi pénzt szánunk rá.
Ajándékba szánt árucikknél alapvetõ fontosságú, hogy a termék legyen biztonságos, a mûszaki cikk
érintésvédelmi jóváhagyással legyen ellátva, a karácsonyi fûzér
legyen biztos eredetû. Élelmiszerek esetében legfontosabb információ a minõségmegõrzés, illetve a fogyaszthatósági idõ. Ha a
fenti adatok nincsenek feltüntetve az élelmiszeren, nem javasolt
megvenni. Fontos továbbá az öszszetétel vizsgálata!
Ha a termékkel probléma van,
nem mûködik, vagy a rendeltetésszerû használat ellenére meghibásodott, a vásárlás tényét, helyét, idõpontját a nyugta, számla, bizonylat segítségével igazolhatjuk. Minden vásárláskor kérni KELL és el kell tenni a különbözõ bizonylatokat annak érdekében, hogy az utólagos jogérvényesítés ne ütközzön akadályba!
Akciók, leárazások esetén figyeljünk arra, miért és mikor kerül sor a leárazásra! Élelmiszerek esetében figyeljünk arra, hogy
fogyasztható-e az árucikk. Jó tudni, ha egy terméken leárazás miatt két ár szerepel, a fogyasztónak
JOGÁBAN ÁLL az alacsonyabb
árat fizetni! Ugyanez a helyzet
akkor is, ha a pénztárban magasabb ár jelenik meg a vonalkód
leolvasásának eredményeképpen,

miközben a polcon olcsóbb ár
szerepelt. Ilyenkor a vevõszolgálat kell, hogy visszaadja a különbözetet. Az akciós termékre is
ugyanúgy vonatkozik szavatosság
vagy jótállás, mint a nem akciósra – így reklamálni ilyen esetben
is lehet. A kereskedõ nem mondhatja, hogy az akciós terméket
nem lehet visszahozni! Kivétel ez
alól, ha egy termék olyan hibával rendelkezik, melyet közöltek
a vásárlóval.
Ünnepek után elõfordulhat,
hogy olyan ajándékot kapunk,
mely már megvan, vagy nem tetszik. Fontos tudni, hogy a kereskedõ a hibátlan terméket sem kicserélni, sem visszavenni NEM
köteles! Sok helyen azonban az
ünnepek után meghatározott ideig mégis foglalkoznak ilyen problémákkal, errõl elõzetesen érdemes a vásárláskor tájékozódni.
Szavatosság, jótállás kapcsán
fontos tudnunk, hogy a fogyasztó már az elsõ körben választhat,
hogy kijavítást vagy kicserélést
kér. Vagyis a fogyasztó akkor kérhet cserét, ha az áru még javítható. A szavatossági jogok érvényesítésének sorrendjében második helyen áll az árleszállítás
igénylése, illetve az elállás a vásárlástól. A reklamációra alapvetõen 2 év áll rendelkezésre, de
javasolt a hiba felfedezését követõen nyomban elõterjeszteni az
igényt. A problémáról vetessünk
fel JEGYZÕKÖNYVET, amiben
rögzíteni kell, hogy a fogyasztó
mit kér, a forgalmazó mit ajánl
és ha a kettõ között különbség
van, azt meg kell indokolni. Az
esetleges problémát a helyszínen
a VÁSÁRLÓK KÖNYVÉBE jegyezhetjük be, amire a kereskedõnek 30 napon belül válaszolnia
kell. Ha a jegyzõkönyvet nem veszik fel, vagy a problémánkkal
egyáltalán nem hajlandók foglalkozni, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi fõfelügyelõségtõl
KÉRHETÜNK SEGÍTSÉGET.
Bõvebb információ: Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088,
Budapest, József krt. 6., T.: 1/4594800, www.nfh.hu
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és örömökben gazdag boldog új esztendõt kívánok Minden Kedves Olvasónknak!
Bereczné Lázár Nóra

Rendõrök
és fogadóórák
Algyõn, a Kastélykert utcán (a tájház mellett) a körzeti megbízottak fogadóórái: hétfõn14-tõl 16
óráig, szerdán 16-tól 18 óráig.
Az algyõi körzeti megbízottak és
elérhetõségeik: Magyar Béla r. õrmester, Tóth Gábor r. fõtörzsõrmester a 06/20/209-5319; Horváth Zoltán r. fõtörzsõrmester a 06/20/2095318 számú mobiltelefonon érhetõ el.

FÁJ A FEJE?
FELEDÉKENY?
SZÉDÜL?
ÉRELMESZESEDÉDE VAN?
CUKORBETEG?
Jöjjön el a legújabb lágylézeres,
keringésjavító kezelésünkre!
Agyi és végtagi keringési zavarok hatékony és fájdalommentes
gyógymódja.
Amennyiben elégedett a terápiával, a készüléket akár haza is
viheti!
Bejelentkezés:62/543-255
Életerõ Gyógyközpont,
Szeged, Kállay A. u.7.
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Karácsonyváró – négy tételben
Ünnep, amelynek talán a legtöbb jelentést tulajdonítunk; ünnep, amelyre a legtöbben a legtovább készülünk – ez a karácsony. Az Algyõi Hírmondó arra volt kíváncsi, az Algyõn élõk, és/vagy itt dolgozók hogyan
készülnek ere a családi, és közösségi ünnepre.
DR. PIRI JÓZSEF,
ALGYÕ POLGÁRMESTERE:
– A karácsonyvárásnak különös jelentõsége van az élet idõhorizontjának néhány pontján: saját gyermekkorunkban, aztán szülõként,
de tapasztalom, hogy nagyszülõként is. Tehát rájövünk: ez az érzés, a karácsonyvárás öröme sose
múlik. Nálunk az ajándékvásárlás: közös gondolkodás. Nem
azért, hogy minél hasznosabb legyen a „meglepetés”. Inkább azért,
mert a nagyi „kézzel kötött pilótasapka”-korszakán túljutott a világ, ezért az unokák kívánságának megismeréséhez a szüleikkel
is beszélgetünk. Az ünnep érzelmi töltetéhez persze mindenki
hozzáteszi a magáét, de úgy érzem e szempontból az igazi ajándékot mi kapjuk, az unokáinktól.
A nagyobb, kamaszodó unoka már
részt is vesz a karácsonyi készülõdésben is. A rám esõ rész: a hallé fõzés és a halsütés, s minden
ünnepen a pörkölt és a vadhús elkészítése az én reszortom. De közösségi ünnep is a karácsony. Amióta Algyõ ismét önálló, ünnepi
mûsorral is emlékezetessé tesszük
a karácsonyt, az önkormányzati
képviselõk is együtt ünnepelnek
egy kicsit. Ugyanakkor – az alpolgármester asszonnyal fölváltva –
igyekszünk eleget tenni több helyi szervezet meghívásának karácsony idején.
JANKOVICSNÉ VERES KATALIN,
AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNY VEZETÕJE:
– Az adventi koszorút együtt készítettük a fiammal, idén így kezdõdött
a karácsonyi készülõdés. A házunk
díszítgetjük: kívül diszkrét fényfüzér
jelzi az ünnepet. A lakásban idén a

klasszikus piros-arany színvilágú a
dekoráció. A kisfiunk nagyon élvezi a közös készülõdést, de a 18 hó-

BAKLAVA –
JANKOVICSNÉ
MÓDRA
Hozzávalók: 2 csomag réteslap; a sziruphoz fél kiló cukor és fél liter víz; az
öntethez 4 tojás sárgája, 3 dl natúr joghurt, 1 dl olaj, kávésbögrényi (kb. 1 dl)
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütõpor; a töltelékhez 25 dkg dió,
25 dkg cukor. Kiolajozzuk a sütõlapot, 2
réteslapot ráterítünk, arra a tojásos öntet egy részét rákenjük, majd a tölteléket, ismét az öntetet, a tölteléket, az öntetet – váltakozva, míg el nem fogy. Ezt
betakarjuk réteslappal, megolajozzuk,
majd kivágjuk rombusz alakúra, s betesszük a sütõbe, ahol 200 fokon aranybarnára sütjük. Ha kész, még forró süteményt meglocsoljuk az elõre elkészített sziruppal. Egy éjszakát pihentetjük,
majd tálalhatjuk a méz nélküli, de mézédes baklavát.

napos kislányunk figyelmét is megragadják a csillogó gömbök! A fa
díszítésébe is bevonjuk a gyerekeket, megbeszéltük: mindenkinek
van Jézuskája, akitõl ilyenkor ajándékot kap. Szent este szûk családi
körben üljük körül az asztalt: többek között hal és mákos nudli az
ünnepi menü. Karácsony elsõ napja a nagyszülõkkel is bõvült nagycsaládé, a második nap a férjem rokonaié. Ugyanakkor nagy a baráti
körünk is, összejövünk ünnep idején valamelyik hétvégén – többnyire nálunk, mikor mézes zserbóval,
vagy – „közkívánatra” – az apósomtól tanult recept alapján készített

specialitásommal, baklavával várom
a vendégeket. Ezt a keleti édességet a munkatársaim is szeretik: karácsonykor apró figyelmességgel
kedveskedünk egymásnak, miközben az idõseknek, de a bölcsiseknek
is szervezünk ünnepséget.
DR. GUBACSI ENIKÕ
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ:

– Mikulásvárás, karácsonyi készülõdés tölti ki a decemberi napokat
– a gyerekekkel együtt igazán szép
ez az idõszak! Szinte minden nap
foglalkozunk az ünnepekkel: a fiunkkal adventi koszorút készítettünk, idén lila gyertyákkal díszítettük. Most épp egy új mézeskalács
receptet próbáltunk ki: nagyon
praktikus, mert nem kell a tésztát
pihentetni, ráadásul finom puha
marad, formázni is könnyû – a kisfiam mézeskalács-mozdonyt kért és
kapott, õ pedig apró pogácsákat
szaggatott a tésztából. Családi hagyomány, hogy a karácsony elõtti
szombaton pedig a szüleimmel
együtt választjuk ki a fát, aztán
együtt díszítjük föl. A fõ ajándékokat vásároljuk, de az apróbbakat
együtt készítjük – így például a képeslapokat, vagy most – a drága
papírokat helyettesítõ – díszes
anyagból varrt karácsonyi zsákokat. A karácsony a vendégeskedésrõl is szól: nemcsak itthon, hanem

MÉZESKALÁCS –
GUBACSI MÓDRA
Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 3 kiskanál
szódabikarbóna, 1 evõkanál mézeskalács fûszerkeverék, 30 dkg porcukor, 30
dkg margarin, 2,5 dl méz, 3 tojás. A hozzávalókat (a margarint és a mézet olvasztva) összegyúrjuk, ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk, különbözõ formákkal kiszaggatjuk, majd sütõlapra helyezzük és 165180 fokos sütõben (8-13 perc alatt)
aranybarnára sütjük.

az én és a férjem szüleinél is ünnepelünk – a tizenötféle meglepetés
kitalálására is van idõ most, hogy
itthon lehetek a gyerekekkel. Örömmel veszek részt a képviselõk karácsonyi rendezvényén. A két ünnep
között a barátnõkkel is összejövünk
– igazi gyerekzsúr lesz, aztán ugyancsak baráti körben – a szilveszter!
A barátnõkkel is összejövünk,
aztán baráti körben gyerekzsúros
lesz szilveszter! Békés ünnepeket
kívánok!

A

KARASZ BÉLA,
ALGYÕI TERMÉSZETVÉDÕ

HORGÁSZEGYESÜLET ELNÖKE:
– Az ezüst és aranyvasárnapi hétvégéken ejtjük meg a szokásos ünnepi nagybevásárlást. Az ajándékokról általában a feleségem és a
lányom dönt, én meg rábólintok.
A karácsony elõtti hét a sütésé: a feleségem többféle aprósüteményt is
készít – természetesen mézeskalácsot, bejglit, zserbót, sós „nyomós
tallért” és sós rudacskát. Ilyenkor
több mézet vásárolnak tõlünk: idén
akác, vegyes és napraforgó krémmézemet kóstolhatják meg az algyõiek. Az ünnepi menü elkészítése az én feladatom: most majd süllõt sütök. Nem vagyok szerencsés
horgász, ezért inkább veszem, mint
fogom a halat. Karácsony napján az
ünnepi asztal körül hárman ülünk,
de aztán folyamatos a vendégjárás
és az ajándékosztás – a fiamék az
unokákkal általában karácsony második napján nálunk ebédelnek:
gyöngyösbõl készült leves és pulyka kerül az asztalra. Nincsenek külön kívánságaink, de „hagyomány”,
hogy a feleségemmel valami kisebb
meglepetéssel ajándékozzuk meg
egymást; a gyerekeinknek bélelt
borítékot, az unokáknak játékot teszünk a fa alá. Az is hagyomány
már, hogy részt veszek a faluvédõk
Betlehem-állításában – együtt ünnepelhet a falu: találkozzunk karácsony napján, az ünnepi mise elõtt!

Ünnepi miserend az algyõi Szent Anna templomban
2009.
December 24. (csütörtök) 24.00
óra: Karácsony éjféli mise.
December 25. (péntek) 8.30 óra:
Karácsony ünnepi mise, utána a
hittanosok pásztorjátéka.
December 26. (szombat) 8.30
óra: Karácsony másnapja ünnepi mise.

December 27. (vasárnap) 8.30
óra: Szent Család vasárnap – szentmise a családokért.
December 31. (csütörtök) 16.00
óra: Év végi hálaadás.
2010.
Január 1. (péntek) 8.30 óra:
Újévi szentmise.

Január 2. (szombat) 16.00 óra:
Elõesti szentmise.
Január 3. (vasárnap) 8.30 óra:
Szentmise.
A 2010-es év miserendje a téli idõszámítási idõben:
csütörtök 17.00 óra, szombat
16.00 óra, vasárnap 8.30 óra.
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HÚSFÜSTÖLÉST
Tisztelt vásárlóink!
Érdemes eljönni hozzánk a Reál ABC-be Algyõ, Kastélykert u.8.
Akcióval és széles áru választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.
A közelgõ Mikulás, Karácsonyi ünnepekre bõséges idényáru készletünkbõl válogathatnak.
Meglepetés akciót szervezünk 2009. december 1-tõl-30-ig amelyrõl bõvebb tájékoztatást a bolt dolgozóitól kaphat. Higgye el, megéri!
Udvarias kiszolgálással és meglepetésekkel várjuk régi és új vásárlóinkat.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN ÖNÖKNEK

VÁLLALOK

Nyitva:
Hétfõ, Kedd, Szerda, Csütörtök: 15-tõl 17 óráig.

PÉNTEK:

ZÁRVA.

Szombat: 8-tól 12 óráig.
Vasárnap: 8-tól 11 óráig.
Szeged ( Baktó) Ladvánszky u. 19.
Algyõ felõl a Tyúkász kocsmánál jobbra.
Telefon: 06-30/ 477-91-32

Reál ABC dolgozói

SZAKKÉPZETT ÉLELMISZER ELADÓT KERESÜNK
decemberi kezdéssel januárban nyíló élelmiszer üzletbe.
Tanfolyamok a tájházban!
újból indul a
Rétek – mezõk kincsei
Alapfokú gyógynövény-ismereti tanfolyam, és a
Talpmasszázs otthon
Egészségfejlesztõ tanfolyama
Érdeklõdni lehet Szõkéné Bera Szilviánál a Tájházban.
Telefonszám: 62/268-220; 20/364 6625 és
Berek Ágotánál (fitoterapeuta és reflexológus)
Telefonszám: 30/835 5130
Minden hónap elsõ keddjén du. 5 óráról
Konzultáció és tanácsadás
A tanfolyamot végzettek
és az érdeklõdõk számára
januári témánk:
Az izületi betegségek alternatív terápiái

SZAKKÉPZETT

ÉLELMISZER ELADÓ ÉS BOLTVEZETÕ HELYETTEST

KERESÜNK.
Érdeklõdni: a 62/267-264 telefonszámon.

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

Ida Virágüzlet
Vásárhelyi u. 21. Nyitva: Hétfõtõl péntekig: 8-tól 17 óráig.
Szombat: 8-tól 12 óráig. Vasárnap: 9-tõl 12 óráig.
Telefonon elõrendelést felveszünk – telefonszámok:
267-297, 06-70/7767-385.
Kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves vásárlónknak!
Koczkásné Kiss Ida

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép,traktor
személyautó motorkerékpár
gumiszerelése, javítása, centrírozás
Teljeskörû felújítás, Autókozmetika kárpittisztítás
Új és használt gumik forgalmazása. Akkumulátorok értékesítése.
Pontos, megbízható munkavégzés!
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.:06-20/455-83-00

2009 december Hírmondó
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A Borbála fürdo ünnepi nyitva tartása
2009.
december 24. (csütörtök): 8.00–12.00 óra között;
december 25. (péntek): zárva;
december 26. (szombat): 8.00–24.00 óra között, éjszakai fürdõzéssel;
december 27. (vasárnap): 8.00–20.00 óra között;
december 28. (hétfõ) – december 30. (szerda): 8.00–20.00 óra között;
december 31. (csütörtök): 8.00–12.00 óra között.

2010.
január 1. (péntek): 12.00–20.00 óra között;
jaanuár 2. (szombattól): a szokott nyitvatartási rend szerint.
Bõvebb információ kérhetõ:
Zsura Zoltán Fürdõvezetõ, Borbála Fürdõ , T.: 62/517-520, www.borbalafurdo.hu,
www.algyo.hu
A BORBÁLA FÜRDÕ

MINDEN MUNKATÁRSA EZÚTON KÍVÁN KEDVES

VENDÉGEINEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EGÉSZSÉGBEN,
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDÕT!
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Algyõi tükör

Évzáró Bálon éves kupával
Együtt ünnepeltek a ladacross-osok
November 14-én elindultunk Újkígyósra, ahol Évzáró bál keretében ünnepeltük meg az egész éves
eredményeket. A versenyzõk meghívhatták rokonaikat, barátaikat
és szponzoraikat. 18 fõvel vágtunk
neki az útnak, belépve a bálterembe a már ott lévõ versenytársak
nagy örömmel fogadtak. Az éves
eredmények kihirdetését, illetve
a díjak kiosztását a vacsora követte, majd a pezsgõbontás, amivel

versenyzõinket méltó módon ünnepelhettük.
A vacsorát követõen mindenki
megmutathatta tudását: az autókon kívül a táncparketten is megállja a helyét.
Az este nem múlt el érdemek
nélkül, egy gyönyörû elsõ helyezettnek járó éves kupával és rengeteg gratulációval térhetett haza
az algyõi csapat.
Gáli Ágota

2009 december Hírmondó

HAJRÁ ALGYÕ!
Sportnaptár:
december 26. (csütörtök): Gyevi
Zsongás, Úszóverseny a Borbála
Fürdõben. (Zsura Zoltán).
*
A Csongrád Megyei Amatõr Sakkbajnokság 1. fordulójának eredménye:
Algyõ – Tisza parti Sakk Iskola
3.5 : 1.5
1. Sípos Kálmán – Tésik Péter:
0.5–0.5
2. Grószpéter Zoltán – Szilasi Ábel: 0–1
3. Gonda András – Tubak Dániel: 1–0
4. dr.Gonda János – Tésik László: 1–0

5. Szabó Dániel – Dávid Levente:
1–0
További mérkõzés:
Mórahalom – Üllés 2 : 3
1. Molnár Jenõ – Nagy Zoltán:
1–0
2. Tumbász Péter – Papp Zoltán:
0.5–0.5
3. Antal Mihály – Balogh Ferenc:
0–1
4. Kois János – Gábor Géza: 0–1
5. Újházi Ádam – Rácz Gábor:
0.5–0.5
Szabadnapos csapat: Szatymaz

dr.Gonda János

Trükkös csalók – nyitott kapuk

Nyolcszázból az elsõ hat között
Az algyõi kajakos nem csak a vízen gyõz
November 7-én, szombat délelõtt
sûrû ködben, hûvösben, „nyakig”
érõ sárban rendezték a hagyományos Nagy Hideg-hegy futóversenyt. A kellemetlen idõjárás ellenére majdnem 800-an adták le a nevezésüket, köztük az algyõi kajakosok is. Királyrétrõl indultak neki a
7 kilométeres távnak. A versenyt a

Nagy Hideg-hegy Turistaház, az
Ipoly Erdõ Zrt. és a Magyar KajakKenu Szövetség közösen rendezte.
Az elsõ 6 beérkezett versenyzõ
között ért célba az Algyõi Sportkör versenyzõje Kopasz Bálint.
A fiatal kajakosnak gratulálunk
és sportsikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!

A bûnözõk egyre több trükkel próbálnak meg pénzt kicsalni az emberektõl.
Az elmúlt idõszakban Algyõn és
más településen is elõfordult, hogy
az elkövetõk hivatalos személynek
– vízmûvesek, áramszolgáltató – kiadva magukat próbáltak meg bejutni az ingatlanba és miután ott
bent voltak, akkor a sértett figyelmét elterelve tulajdonítottak értékeket. Az álszolgáltatók fõként túlfizetésre hivatkozva jutnak be az ingatlanba és elmondásuk szerint a náluk lévõ nagyobb összegû készpénz
felváltása esetén tudják kifizetni a
szolgáltatótól visszajáró összeget.
Idegen személyeket ne engedjünk be az ingatlanba és aki hivatalos személynek adja ki magát azt
szólítsuk fel, hogy igazolja magát!
Országos szinten elõfordult olyan
eset is, hogy az elkövetõ vagy elkövetõk az idõs sértett hiszékenységét
kihasználva azt mondták, hogy az
õ egyik családtagjuk kórházba került, és nagyobb összegû készpénzre lenne szükségük, hogy a kórházi számlát és az ellátást kifizessék.
A nagyobb összegû készpénz fedezetét mindenféle trükkel biztosítják. Elõfordul, hogy egy táskát ad-

nak át, amiben az elmondásuk szerint készpénz vagy ékszerek, esetleg más vagyontárgyak vannak, ami
nem felel meg a valóságnak, viszont
erre a sértett csak késõbb jön rá.
Tájékoztassuk idõsebb hozzátartozóinkat, rokonainkat, hogy lehetõség szerint legyenek körültekintõek, ne váljanak áldozattá.
Ismét megjelent a csalások között
olyan eset, amikor telefon használóját arról értesítik, hogy a nagyobb õsszegû készpénzt nyert egy telefonkártyás sorsoláson, viszont a nyeremény felvétele csak akkor lehetséges, ha egy nagyobb összegû feltöltõ
kártyát vásárolnak és annak számát
bediktálják. Miután ez megtörtént a
nyeremény soha nem érkezik meg.
A körzeti megbízottak jelzése miatt ismételten javasoljuk: ingatlanjaik nyílászáróit, valamint a jármûveik ajtajait minden alkalommal
(udvarban, garázsban is) zárják, hogy
megelõzhessék a bûncselekmények
elkövetését! A kerékpárt használó
személy a parkolást követõen minden alkalommal zárja le kerékpárját lehetõleg stabil, földhöz rögzített
tárgyhoz akkor is, ha csak rövid ideig hagyja õrizetlenül.
Portörõ Lajos, Horváth Nándor

Õszi bajnok a Megye II. focicsapat!
Tisztelt Algyõi Sportbarátok!
Nagy örömmel, elismeréssel gondolunk a minket anyagiakban és
erkölcsiekben támogató szurkolóinkra. A támogatás erejét egyre
jobban érezzük a mérkõzések látogatottságában és a bennünket körülvevõ szeretetben. A szezonban
a falunk több vendéglõse is meghívott bennünket egy-egy vacsorá-

ra, ami igen jól esett. A szezonzáró mérkõzés után a Nautilus vezetõje látott vendégül bennünket. Pazar ellátást kaptunk. Ezúttal is köszönjük mindegyikük hozzáállását!
A Megye II. csapat minden tagja nevében kérjük a sportbarátok
jövõbeni támogatását is!
Boldog új esztendõt!
Portörõ Lajos, Horváth Nándor
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Algyõi 54 m2-es I. emeleti
nagy erkélyes panellakás
25 m2-es téglagarázzsal
együtt eladó.
Fizetéskönnyítés lehetséges.
Irányár: 7,6 millió Ft.
Telefonszám:
06-30/386-78-45

AZ
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Hízó eladó
120-tól 160 kg-ig.
Algyõ, Hóvirág u. 34.
Telefonszám:
06-30/309-22-05
267-108

ALGYÕN
EGÉSZSÉGHÁZ
UTCÁBAN

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/550-6328

TEMETKEZÉSI
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.
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: 20-943-3645

MAGYAR KARÁCSONY
témájú filmek
VETÍTÉSÉRE és az azt követõ KÁVÉHÁZI
beszélgetésre

Az Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájház nevében köszönjük Süliné
Piroska, Vidácsné Ibolya, Kissné Erzsike, Terhesné Juci, Terhesné Kati,
Hegedûs Mihály és Hegedûsné Marika, Kneip Ferenc és Kneipné Marika, Búsné Irénke és Szabóné Rózsika munkáját. Bízunk benne, hogy
még sokszor ehetjük azokat a finomságokat, amiket más nem is
tudna így elkészíteni!

BURGONYA

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

a Faluház dolgozói

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

2009. DECEMBER 18-án
(ÁLOM HAVA) pénteken 18 ÓRÁRA
AZ ALGYÕI FALUHÁZ
EMELETI TERMÉBE.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

Házigazda: Molnár Áron

KÖSZÖNET

2–2,5 kg/db élõsúlyban
500 Ft/kg áron eladók.
Felpucolás, szállítás
megoldható.

A GYEVIÉP Nkft.
munkatársainak
a gyors bodzafa kivágásért
a régi víztoronynál
a Fazekas utcában.

Tel.: 20/575-32-58

Terhesné Dr. Tóth Margit

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

Minden túlzás nélkül elmondható,
hogy az Algyõi Nyugdíjas Klubra
bármikor számíthatnak az algyõi
civilek, intézmények. Így volt ez az
idei Halloween játszóházon is. A
Nyugdíjas Klub tagjai finomabbnál
finomabb süteményeket készítettek a gyerekeknek. Tökfaragás,
kézmûveskedés közben, a forró tea
mellé jól esett a kifli, tökös kalács.
Nem gyõzték dicsérni a gyerekek,
szülõk. Osztatlan sikert aratott a
kemencében sült sajtos, sós kifli.

A MOZGO(lódó) KÉP KÖR
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

VÖRÖS, VÁGNIVALÓ
TANYAI KAKASOK,

KÕMÛVES VÁLLALJA

Köszönet a nyugdíjasoknak!

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

TELEK ELADÓ.

„REKVIEM”
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ALGYÕI
REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap
4. vasárnapján
(december 27-én)
délután 3 órakor az algyõi
katolikus templomban.
Papp László
református lelkész

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

LEGELÕN TARTOTT
HÚS BIRKÁK ELADÓK.
TEL.: 20/988-5785
HOMLOKZATI ÉS GURULÓÁLLVÁNY
BÉRELHETÕ.
AZ

ÁLLVÁNYOKRÓL ÉRDEKLÕDHET ÉS HÕSZIGETELÉSRE

ELÕJEGYZÉST KÉRHET A

06-30/987-40-60-AS

TELEFONON.

14

Orvosi rendelési idõpontok

2009 december Hírmondó

DR. BAKÓ ILDIKÓ

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

háziorvos belgyógyász szakorvos

fog- és szájbetegségek szakorvosa

RENDEL: páros héten délelõtt, páratlan héten délután
december 7-11-ig 8.00-12.30-ig
december 14-19-ig 12.00-16.30-ig
december 21-23-ig 8.00-12.30-ig
december 28-31-ig 12.00-16.30-ig 53. páratlan hét!
2010 január 4-8-ig 12.00-16.30-ig 1. páratlan hét!
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám :62/267-202, 06-30/635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES
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!

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

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, 30/638-1863
www.tothdoki.hu
Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván
Dr. Tóth Mária és praxisa dolgozói:
Biacsi Anna Mária, Olaszné Mihala Szilvia

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
December 01 - 04-ig
7,30 - 12,00
December 07 - 11-ig 12,30 - 16,30
December 14 - 19-ig 07,30 - 12,00
December 21 - 23-ig 12,30 - 16,30
December 28 - 31-ig 07,30 - 12,00
Január
04 - 08-ig 07,30 - 12,00
Január
11 - 15-ig 12,30 - 16,30
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.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Megszületett: Zajzon Ákos (2009. 10. 31)
– anya: Szabó Edina, apa: Zajzon András;
Kis Lea (2009. 11. 15.), Kis Zoé (2009.
11. 15.) az ikrek szülei – anya: Vitéz Katalin, apa: Kis Gábor.
Jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁS:
Elhunyt Süli Jánosné született: Kanász Ro-

zália 2009. 09. 28.;
Laczik Sándor 2009. 10. 20.;
Belovai Lászlóné született: Rozgonyi Katalin 2009. 11. 01.;
Kovács Sándor András 2009. 11. 09.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Tóth Gábor és Makai Viktória
2009. 11. 14-én házasságot kötött.
GRATULÁLUNK!

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
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.

2009 december Hírmondó
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AGYÕI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
6750 Algyõ, Búvár utca 5. Telefon: 517-172, 517-173 E-mail: faluhaz@algyonet.hu www.algyofaluhaz.hu
Igazgató: Bene-Kovács Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütõ Erika
Könyvtárosok: Kis Mihályné, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Fafaragók a tájházban
Mint arról már beszámoltunk,
Oláh Ernõ vezetésével fafaragó csoport mûködik a tájházban. Kéthetenként, kitartó munkával sajátítják el a fiatalok a faragás alapjait. Kíváncsi voltam a gyerekek
motivációira és a mester véleményére is. Meglátogattam a csapatot, és néhányukkal elbeszélgettem faragás közben.
Furka Barbara Fanni:
– Egyszerûen szeretek fát faragni. Szeretem a kézmûves dolgokat, a foltvarró szakkörre is járok.
A szüleim egy kicsit csodálkoztak
a fafaragáson, de nagyon örülnek
neki. Mindig elmondom otthon,
hogy mit csinálunk. Készítettem
már monogramot, áttört mintát, virágkarót, medált, negatív virágot
is faragtam és tulipánt ékvéséssel.
Csak egyszer vágtam meg az ujjam,
de nem volt vészes, bekötöttem és
folytattam a faragást – meséli nevetve a 11 éves tanuló.
Czine Renáta:
– Az én anyukám a munkahelyén is megmutatja azokat a dolgokat, amiket itt faragunk. Hatodikos vagyok, és húgom, Evelin is
jár fafaragásra. Most beteg, nem
tudott jönni. Õ óvodás, ezért Ernõ bácsi nem ad a kezébe faragókést, de csiszolni nagyon szeret.
Vágtunk neki fából kirakós játékot, szépen körbecsiszolta és befestettük. Szeret vele játszani. Meglepõdtünk, amikor Ernõ bácsi mesélte, hogy nem is olyan régóta

farag. Ez bennünket is ösztönöz,
hogy egyszer talán mi is a nyomába érhetünk.
Márton Dániel:
– Még csak 13 éves vagyok, de
tudom, hogy asztalos szeretnék
lenni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó tapasztalatra, gyakorlatra
lehet szert tenni Ernõ bácsinál.
Már különféle szerszámokkal is
tudok bánni: faragókés, vésõ, fúrógép, kézi fûrész, dekopír fûrész.
Most geometrikus mintát gyakorlok, a háromszög-vágást. Rendeltem faragókést, várom, hogy megérkezzen, és otthon is faraghassak.
Miközben a gyerekekkel beszélgettem, Oláh Ernõ hol egyiküknek, hol másikuknak mutatta a
megfelelõ mozdulatot, a vésõ fogását, a minta kialakítását, hiszen
nem lazsálni jöttek. Néhány szóban összegezte tapasztalatait:
– A gyerekek aranyosak, szófogadóak. Szeretik, amit csinálnak.
Befogadóak a faragás fogásainak
az elsajátítására. Igaz, lányok vannak többségben, de ez nem akadálya a szép alkotásoknak. A gyengébb nem képviselõi közül is vannak például kiváló szobrászok. Az
egy szem Dani barátommal jól vagyunk – nevette el magát Ernõ bácsi. – Szeretném, ha ezek a gyerekek önállóan is alkotó emberré
válnának egyszer – tette hozzá a
mester.
S. E.

Játszóház a tájházban
A pályázati ütemtervnek megfelelõen a hagyományos kézmûves
foglalkozás 2010. február 4-én
folytatódik, csütörtök délutánonként a megszokott idõben, 16 órától.
Addig is szeretettel várunk játszóházunkba, ahol megtanulhatsz
kubbozni, sakkozni, malmozni,
különbözõ társasjátékokat játszani. Ha van kedvenc játékod, el-

hozhatod és megtaníthatsz rá másokat is! Finom tea, pogácsa mellett kellemes idõtöltésnek ígérkezik.
Idõpontok: december 3-a és 17e, január 14-e és 28-a, csütörtök
délután, 15 órától.
Oláh Ernõ fafaragó csoportja januárban is dolgozni fog, a megbeszéltek szerint.
S. E.

A folt-öltögetõ
Izbékiné Cseuz Gabriella
Az Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház támogatásával minden hónap
második kedd délutánján Foltvarró
Szakkör mûködik a tájházban. Vezetõje, lelke Izbékiné Cseuz Gabriella.
A háromgyermekes, fiatal édesanyát
arról faggattam, hogyan lett folt-öltögetõ.

– Gyerekkorom óta minden kézmûves dolog foglalkoztatott. Iskolás koromban a kosárfonó szakköri
csoporttal elsõ helyezést értünk el,
és a jutalmunk egy kézmûves tábor
lett Zánkán. A Tömörkényben találkoztam Barczánfalvi Ferenc tanár
úrral, aki nagy hatással volt rám. Új
szemléletmódot tanultam tõle, már
a megvalósítás elõtt megvan a fejemben, hogy mit fogok rajzolni,
varrni. A foltvarrás nagyon kreatív
munka, kapcsolódik a rajzhoz. Ki
kell találni, meg kell rajzolni a mintát, össze kell állítani, hogy minden
a helyén legyen úgy, ahogyan megálmodtuk. Egyébként rajz- és angoltanári végzettségem van.
– Ezek szerint már régóta foglalkozol
foltvarrással…
– Igazából a GYES idején kezdtem el varrogatni. Az óvodába készítettem apróságokat a gyerekeknek. 2000-ben kaptam egy varrógépet a férjemtõl. Kellett falvédõ a
hálószobába, és úgy gondoltam, belevágok. Minden tudomány nélkül
hozzáláttam, rakosgattam a mintákat, varrtam. Azóta is használjuk. A
gyerekek szobájába is készítettem
falvédõt… Nagyon megtetszett a

foltvarrás. Amint a gyerekeim elkezdtek óvodába, iskolába járni, egyre többet foglalkoztam vele. Eleinte ülõpárnákat, mobiltartót, szatyrokat készítettem. Késõbb ágytakarót varrtam a kisfiamnak. Táskát terveztem, varrtam. A hobbiból lassan
állandó elfoglaltság lett.
– Hol lehet megtekinteni, vásárolni a
mûveidet?
– Vásárokra is készítek munkákat, jelen voltam az idei Algyõi Lovasnapokon is. December 10-én lesz a
megnyitója a Karácsonyi kiállításnak a Faluház Galériában, ahol én
is kiállítom a munkáimat Balasi Marianna és Szabóné Palik Andrea alkotásaival együtt. Karácsonyig lesz látogatható. Interneten is árulom a
kézmûves alkotásaimat, amelyeket a
következõ weboldalon lehet megtekinteni: http://picasaweb.google.com/inecsg/. Azt szeretem a legjobban, ha tudom, hogy kinek készítek
egy-egy tárgyat, így az egyéni kéréseket is figyelembe tudom venni, s
biztosan olyan minta születik majd,
amirõl tudom, hogy tetszeni fog.
Vannak törzsvásárlóim is.
– A Foltvarró Szakkör október óta mûködik a tájházban. Hányan vagytok és
mik a tapasztalataid, terveid?
– Jelenleg tizenketten vagyunk. A
korosztály változatos: a nyugdíjastól kezdve az aktív dolgozó nõkön
keresztül az iskolás nagylányig valamennyien lelkesen varrogatnak.
Mindig kitalálom elõre, hogy mit
fogunk készíteni. Még az egyszerû
dolgoknál tartunk, de nagyon tetszik
mindenkinek. Egy dolgot több alkalommal is varrunk, és amikor készen vagyunk egy munkával, az asztal közepére rakjuk és lefotózzuk.
Ebben az évben december 22-ére
esik az utolsó szakköri délután, de
a csapat megszavazta, hogy még akkor is jönni fogunk. Számomra az
lenne a legnagyobb siker, ha idõvel
saját maguk is kreatívan alkotnának,
terveznének! És persze szeretném,
ha lehetõségünk lenne arra, hogy
akár egy csoportos kiállításon megmutassuk a munkáinkat az algyõieknek.
S.E.
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Mi? Hol? Mikor?
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Vásárnaptár

A faluház ünnepi nyitva tartása

MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-tõl 12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
2009.
DECEMBER 14. (hétfõ) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár az elõcsarnokban.
DECEMBER 16. (szerda) 9-13 óra: Ruha- és cipõvásár.
DECEMBER 17. (8-12 óra): Katonai- és munkaruha vásár.
DECEMBER 18. (péntek) 8-13 óra: Vegyes iparcikk vásár az elõcsarnokban
DECEMBER 21. (hétfõ) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
2010.
JANUÁR 12. (kedd) 9-12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.

December 21., 22., 23.: 8-20 óra között. December 24-tõl 27-ig: ZÁRVA.
December 28., 29., 30.: 8-20 óra között. December 31-én: a rendezvény ideje alatt nyitva.
2010. Január 1-3. között: ZÁRVA.

A könyvtár ünnepek alatti nyitva tartása
2009. December 19.: 9-tõl 13 óráig. December 24-27. között: ZÁRVA.
December 31.: ZÁRVA.
2010. Január 1-3. között: ZÁRVA.
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KÍVÁNUNK KELLEMES ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT! – KÖNYVTÁROSOK

Rendezvénynaptár
2009.
DECEMBER 10. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban: fafaragás
Oláh Ernõvel.
DECEMBER 10. (csütörtök) 17 óra: Karácsonyi kiállítás a Faluház Galériában.
DECEMBER 15. (kedd) 10-17 óra: Az Algyõi Általános Iskola karácsonyi vására.
DECEMBER 16. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának karácsonyi ünnepsége a színházteremben.
DECEMBER 16. (szerda) 15 óra: A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ünnepsége az emeleti klubteremben.
DECEMBER 17. (csütörtök) 16 óra: Az Algyõi Nyugdíjasklub karácsonyi ünnepsége.
DECEMBER 17. (csütörtök) 16 óra: KUBB-délután a tájházban.
DECEMBER 19. (szombat) 9 óra: Falukarácsony a színházteremben.
DECEMBER 19. (szombat) 11 óra: Az Algyõi Általános Iskola karácsonyi ünnepsége.
DECEMBER 19. (szombat) 17 óra: Hírmondó-karácsony. Mûsor: Kegye János pánsípmûvész.
DECEMBER 28. (hétfõ) 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás (Dr. Gonda János).
DECEMBER 29. (kedd) 18 óra: Az Õsgyeviek Baráti Körének évbúcsúztatója.
DECEMBER 31. (csütörtök) 19 óra: SZILVESZTERI BÁL.

A Móra Ferenc Népszínház bemutatta Ugo Betti
Bûntény a Kecskeszigeten címû drámáját

2010.
JANUÁR 4-5-6. (hétfõ, kedd, szerda) 9-17 óráig: Bérletárusítás.
JANUÁR 9. (szombat) 18. óra: SZÍNHÁZI ESTÉK – a Mandula Színház bemutatja:
Istenek itala címû vígjátékát – a három különbözõ korszakot megidézõ három jelenetet az istenek itala, a bor köti egybe…

Hírmondó karácsony
Felhívjuk a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók, magánszemélyek figyelmét,
hogy megkezdtük a Hírmondó Karácsony tombolatárgyainak gyûjtését. Adományaikat december 15 -ig várjuk a könyvtárban.
Köszönjük!
Az Algyõi Hírmondó karácsonyi ünnepségét december 19-én (szombat) 17 órakor
tartjuk a faluház színháztermében. Fellép: Kegye János pánsípmûvész. A mûsor után
tombolasorsolás lesz.

Tombolajegy (ára 100 Ft/db) a könyvtárban és a faluházban december
10-tõl vásárolható, illetve a rendezvény elõtt, a helyszínen is kapható lesz.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Az Algyõi Hírmondó szerkesztõbizottsága

Szünetel a kifõzés
Az algyõi szabadidõközpont értesíti vendégeit, hogy december 18-tól – január
10-ig szünetel a kifõzés.

Az Algyõi Hírmondó 2010. januári számába szánt hirdetések leadási határideje: 2009.
december 19.

ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély János,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 Nyomdai munkák: NOVUM Nyomda
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