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Képeslap – a vírusról
A vírus szép, kedves húgom. Az egyik
málnaszemhez hasonlatos: felületén
a kis göbök burjánzása lenyûgözõ. A
másik inkább szegecsekkel kirakott
bombára emlékeztet. Mint egy
Vasarely-kép: ha így nézed, akkor
feneketlen mélység – ha amúgy fordítod a fejed, akkor inkább a formák
végtelenségének látod a körzõvel-vonalzóval megrajzolható alakzatot.
A vírus: a törpénél is törpébb. A
legkisebb mikroorganizmus. Méretének jellemzésére a milliméter töredékét, a nanot emlegetik.
A vírus: hatalmas. Képes pusztítani – az embert, az önmagát a teremtés koronájának képzelõ élõlényt
is. Az embert, akit akár élõ és élettelen anyag keveredésének is tekinthetünk, hisz e gondolkodó lény valójában sejtek, baktériumok és vírusok
együttélésének halmaza.
A vírus: csupa titok. Talán pont
azért, mert az élõre és élettelenre egyformán jellemzõ tulajdonságú, keveset tudunk róla.
A vírus: élõsködõ. Ha bejut a számára megfelelõ sejtbe, annak mûködését képes módosítani és önmagát
megsokszorozni.
A vírus: ijesztõ. A málnaszemhez
hasonlatosnak a Humán papilloma
vírust (HPV) ábrázolják. Ám a HPV
nem egyetlen kórokozó, hanem vírusok egész családja. A legalább 100
rokon tülekedése rémísztõ, mert e tökéletes pusztítógép ugrásra kész.
A vírus: fifikásan romboló. E parányi kórokozó számár az ember csupán gazdasejtek halmaza. Vagy másképp: az emberi test a vírus pajzán
szaporodásának éltetõ közege. Például a málnaszerû HPV jellegzetessége, hogy „a sejtekbe jutva annak
DNS-láncát alakítja át úgy, hogy
az a saját céljainak is megfeleljen.
Elõször is kikapcsolja a sejtben található védekezõrendszert, melyek a
sejt saját DNS-kódjának változatlan továbbmásolását hivatottak ellenõrizni. Miután a kontroll megszûnt, a sejt már a vírusnak megfelelõ DNS-kódot sokszorosítja, melylyel a sejt a vírusokat is megsokszorozza. A megtámadott sejtben a szabályozatlan DNS-másolási folyamat
egyre kiszolgáltatottabb lesz a kör-

nyezetbõl érkezõ rákkeltõ hatásokra
is, a sejt fokozatosan megváltozik,
egyre gyakrabban osztódik szabálytalanul, végül pedig daganatos sejtté alakulhat át” – írja le a romboló
akciót a medichelp.hu.
A vírus: legyõzhetõ. Például a
málnaszemhez hasonlatos HPV olyan
védõoltással, amit Algyõn immár ingyen kínálnak. Az érintetlen lány, a
szûz védõoltása megmenti a leendõ
asszonyt és anyát a korai haláltól.
Hátha. Hátha a fifikás vírus elképzelése bírja rá az érett nõt, hogy elmenjen a szûrõvizsgálatra. Sokkoló
tény: a méhnyakrák kialakulásának
kockázata ötször magasabb azokban
a nõkben, akik nem vesznek részt
rendszeresen szûrésen. Életük során
a férfiak és nõk háromnegyede elkapja a HPV-fertõzést, ami a nõk 80
százalékának szervezetébõl nem is
távozik az ötvenedik életéve elõtt.
A vírus: járvány okozója. Az emberiséget a történelem során sokszor
megtizedelõ pestis, himlõ, spanyolnátha, ebola, AIDS okozója is vírus. És most itt a szegecsekkel kirakott bombára emlékeztetõ H1N1. Az
új influenza vírusa, amelyik az óév
és az új esztendõ fordulójának háromnapos ünnepén Magyarországon 124 embert juttatott kórházba,
közülük 12-en állapotuk miatt az
intenzív osztályra kerültek, és 9-en
gépi lélegeztetésre is szorultak. Tombol az agresszív H1N1: az új év elejéig 53 a fertõzéssel összefüggésbe
hozható magyarországi halálesetek
száma. Csak Szegeden 12 ember halálát hozta a H1N1.
A vírus: butít is. Képes az emberi
gondolkodás megzavarására. A
H1N1 körül tévképzetek és valós tények kavarognak. Ezért aztán a négyszeres genetikai keveredést tartalmazó influenzavírus, az 1968 óta most
elõször világjárványnak nevezett
megbetegedés-sorozat elleni harcot a
fejekben kell kezdeni. Ezért jut eszembe a gondolatmorzsa, kedves húgom:
„Ha megtennénk mindazokat a dolgokat, melyeket képesek vagyunk
megtenni, ámulatba ejtenénk önmagunkat”.
Ölel nõvéred:
Ágnes
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XIX. évf. 1. szám

Reményik Sándor: Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcsõ, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az õ érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezõn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívébõl
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerû, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a mûvész a vonót.

Fürdõ és szálláskeresõk
Sikeres évet tud
maga mögött a
Gyevitur Kft. –
állapították meg
a képviselõk tavaly decemberi
ülésükön. A Borbála fürdõben és
a szabadidõközpontban az áfa változása miatt emeltek árat, a szolgáltatások alapárán nem változtattak. Egyre több iskolás, köztük
szegediek is az algyõi fürdõbe járnak úszásoktatásra. Tavaly novemberben megalakult az Algyõi Közhasznú Úszóegyesület, különbözõ versenyeken szerepelt eredmé-

nyesen. A Borbála Fürdõben folyamatosan üzemel a szauna, a
szolárium, magánvállalkozók végzik a masszázs és a pedikûr-, manikûr szolgáltatást. Borbála látogatottsága már tavaly elérte a 100
ezer fõt. Az algyõi szálláslehetõségeket – különösen a jó komfort
fokozatú és 2 ágyas szobákat – folyamatosan keresték a múlt év elsõ felében. A vendégek igénye változott: ma már nem szívesen használják a közös vizesblokkú és konyha vagy hûtõszekrény nélküli szállásokat. Az ifjúsági szálló felújítása, bõvítése elengedhetetlenül
szükséges.

A tartalomból
NAPTÁR 2010
Ülseztek a képviselõk ........................................................................ 3. oldal
Méhnyakrák elleni program Algyõn .................................................... 8. oldal
Orvosi rendelési idõpontok .............................................................. 10. oldal
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Õsi mesterségek Algyõn – Új témahét iskolánkban
Október elsõ hetében a TÁMOP
3.1.4 pályázatának keretein belül új
témahét kezdõdött iskolánkban:
Algyõ õsi mesterségeivel ismerkedhettek meg a diákok. Az Önkéntesség napjára is ennek szellemében
hívtuk meg vendégeinket.

A 4.a osztály ellátogatott a Belovai
család tanyájára, akik mesterségükrõl, a halászatról beszéltek, és megmutatták az ehhez szükséges eszközöket.
Bereczné Lázár Nóra oktatási referens, népi iparmûvész örömmel fogadta meghívásunkat, és a tanulóknak egy tojásfestési technikát, az
írókázást tanította meg. A tojásfúvást követõen a sablonok segítségével mindenki mintát rajzolt a tojásokra, majd olvasztott viasszal és
írókával átfestette. A kifújt tojások
tartalmából pedig, a gyerekek nagy
örömére, palacsinta készült.
Gálné Nagy Ildikó népi iparmûvész
a szövõmûhelyében fogadta az érdeklõdõ osztályokat. Megmutatta,
hogyan mûködnek a szövõszékek, és
a gyerekek ki is próbálhatták azokat.

Az Algyõn máig mûködõ citerazenekarról és annak múltjáról beszélt Gál Tibor. Miközben elmesélte, hogy miként lesték el idõsebb
emberektõl a citerázás csínját-bínját, megmutatta a citeragyûjteményét, köztük az elsõ hangszerét is.
Meghallgathattuk felvételrõl a Magyar Rádióban fellépett Algyõi Citerazenekar elõadását, végül pedig
a gyerekek is kipróbálhatták tehetségüket a hangszereken.
Vendégünk volt Bodó Gyula is, aki
a fafaragásról beszélt. Hozott magával faragott hajcsatokat, pipákat,
félkész hegedût, különféle alakokat, amelyeket apró magvakból például cseresznyemagból készített.
Régi iskoláról, szokásokról szóló
történeteket hallhattunk Kovács Antal nyugalmazott tanár úrtól, és
emellett gyors fejszámolási technikájával is elkápráztatta a gyerekeket.
Tösmagi Lászlóné a méhészetrõl
beszélt, és a méhek „termékeit” –
méz, propolisz – mutatta meg. Elmesélte, hogyan épül fel a méhcsalád, kinek mi a feladata, és azt is,
hogy hogyan készül a méz, mi a
pörgetés. Végül pedig meg is kóstolhattuk a különféle mézeket.
Udvari Zsolt 6. osztályos tanuló
osztálytársainak megmutatta, hogyan kell halászhálót készíteni. A
kosárfonás is egy régi algyõi mesterség. Ezt is kipróbálták a tanulók:
fûzfavesszõbõl játékokat készítettek.
Az ajtódíszeket is az õsi mesterségek jegyében készítettük el, így a
halászatról, halászléfõzésrõl, kosárfonásról, méhészetrõl, fazekas-, ko-

Tovább szépül a Kastélykert utca
Algyõ Nagyközség Önkormányzata 12,5 millió forintot nyert az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ
támogatáson.
A támogatás keretében a polgármesteri hivatal, a tájház és a

Kastélykert utcs 49.
számú volt üzlethelység (amelybe a
Gyeviép Nkft. és az AKTV Kft. talál új otthonra) homlokzatáz újítják fel.
Juhász Zsolt
pályázati referens

Faházak a vendégekért
Algyõ Nagyközség Önkormányzata 20,2 millió forintot nyert az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatáson.
A pályázat keretében a szabadidõ központ területén 4 szemé-

lyes apartman jellegû faházak lesznek
kialakítva. Az elhelyezhetõség figyelembe vételével 6
db apartman létesítése 24 db szálláshelyet eredményez.
Juhász Zsolt
pályázati referens

vács- és cipészmesterségrõl készült
alkotások színesítik az iskola folyosóit. A tájházba az iskola minden
tanulója ellátogatott, ahol olyan régi eszközöket láthattak a gyerekek,
amelyekkel a hétköznapokban ma
már nem találkoznak. A tanórákon
elmélyülhettek a gyerekek a ma már
ritkán látott cégérekben és a már
nem használatos mesterségnevekben, amelyekre leginkább csak a vezetéknevek emlékeztetnek.
Hagyományainkhoz híven más
témában is vártuk a szülõket az Önkéntesség napjára. Kisné Kovács Andrea hajápolási tanácsokat adott tinédzsereknek, valamint tökbõl különbözõ faragványokat és decoupagetechnikával termésképeket készített
Bakosné Terhes Anita, Csányi Anikó,
Hégely Mariann és Vidács Tiborné az
5. b osztályos tanulókkal. Az 1.a osztályban Bezdán Mihály mesélt a vonatokról, az 1.b-sekkel Izbékiné Cseuz
Gabriella és Tösmaginé Radics Annamária készített betûfát. A 3. osztályosok kézmûves foglalkozáson gyön-

gyöt fûztek és készülõdtek a karácsonyi vásárra Zombori Mariann, Szekeres Károlyné, Csányi Anikó és Horváthné
Nemes Nikolett segítségével. Az alsósok a rendõrség közremûködésével
kerékpáros akadályversenyen tehették próbára ügyességüket, valamint

karjelzésekkel gyakorolhatták a forgalom irányítását.
Köszönjük vendégeinknek és vendéglátóinknak, hogy színessé és érdekessé tették ezt a hetet tanulóink
számára.
Szabó Leonóra
szakmai vezetõ

Múlt-kor: falutörténet az újságoldalakon
Focibelsõ
„Ötödik éve készítenek focibelsõket
a Háziipari Szövetkezet algyõi üzemében. Idén már a szelepeket is itt ragasztják be, a régebbinél jobb, új technológiával, így most a minõséget is
helyben, könnyebben tudják ellenõrizni. Évente 600 ezer darab futballbelsõt szállítanak ki fõleg exportra
a kis üzembõl.” (Délmagyarország,
1989. július 20., csütörtök).
Húsz éve választottunk
Az algyõiek, vagyis „a szegedi 1.
számú választókerület országgyûlési képviselõjelöltjei: dr. Ábrahám
László (HazafiasVálasztási Koalíció), dr. Koppány György (Kereszténydemokrata Néppárt), dr.
Rozsnyai Bálint (Szabad Demok-

raták Szövetsége), dr. Bába István
(Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt),
dr. Martonosi István (Magyar Néppárt), Siklósi András (Független
Kisgazda, Földmunkás és Polgári
Párt), dr. Gesztesi Ferenc (Magyar
Szocialista Munkáspárt), Novákné
Halász Anna (Magyar Szocialista
Párt), dr. Székely Zoltán (Magyar
Szociáldemokrata Párt), Kalocsay
Miklós (Fiatal Demokraták Szövetsége), dr. Raffay Ernõ (Magyar Demokrata Fórum), Talpai János (Agrárszövetség)”. (Délmagyarország,
1990. március 20., kedd).
*
Kedves Olvasónk! Történeteit, anekdotáit, fotóit várjuk a szerkesztõség
címére: 6750 Algyõ, Kastélykert u.
63.; algyoihirmondo@gmail.com!
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Üléseztek a képviselõk
A vízminõségtõl a közbeszerzésig
Algyõ nagyközség önkormányzati képviselõinek munkáját a tavaly
december 18-án tartott ülésen is
dr. Piri József polgármester irányította. A múlt év utolsó önkormányzati képviselõ-testületi ülésének
napirendjén 18 téma szerepelt.
Jóváhagyták a képviselõk a Délalföldi Ivóvízminõség-javító program megvalósítására vonatkozó,
Algyõ nagyközség és Szeged város
közötti társulási megállapodást,
illetve alapító okiratot. Ennek hátterében az Európai Unió tagországai számára kötelezõ 98/83
irányelv áll, amely elõírja: az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz
minõségét biztosító határértékeket. Szeged 2006. februárjában
döntött arról, hogy a városi önkormányzat részt vesz a Dél-alföldi
Ivóvízminõség Javító Program tervezésében, s erre több mint 87
millió forintot elkülönített. Majd
az e program megvalósításra létrejövõ Szeged és térsége címû
együttes nyilatkozatot a tavaly novemberben tartott közgyûlés jóváhagyta. A pénzügyi háttér biztosítására az EU és a magyar állam a KEOP 7.1.3.0 pályázati felhívást tett közzé, az elképzeléseket idén június végéig kell benyújtani. Ehhez azonban a múlt év decemberéig döntenie kellett valamennyi érintett önkormányzatnak, így az algyõinek is arról, hogy
csatlakozik-e a társuláshoz. Egyébként az ivóvízminõség problematikája, például az arzén megengedettnél nagyobb aránya miatt,
200 dél-alföldi önkormányzatot
érint. A szegediek és algyõiek társulásának, illetve a közös pályázatnak az eredményeként új, az
ivóvíz minõségét javító létesítmények épülnek.
A múlt évi költségvetési rendeletét is korrigálta a képviselõ-testület, majd megalkotta az idei költ-

ségvetés elfogadásáig szóló, úgynevezett átmeneti rendeletet.
A tömegközlekedés támogatása is terítékre került. A Tisza Volán Zrt. idén január elsejétõl megszünteti az úgynevezett zónázást,
vagyis a helyi bérlettel rendelkezõknek nem csupán a MOL-os
körforgalomtól, hanem Szeged
határától kell helyközi bérletet
venniük. Ez havonta többletkiadást jelent: a dolgozók esetében
3 ezer, a diákoknál 300 forintot.
Ez az ingázóknak adott önkormányzati támogatás mértékét is
növeli.
Közbeszerzési eljárást indított
az önkormányzat a 16 tantermes
általános iskola építéséhez szükséges mûszaki ellenõr kiválasztásra.
De a múlt évi közbeszerzési tervrõl is tájékozódtak a képviselõk.
Nagyító alá tették a GYEVIÉP
NKft. szerzõdéseit, valamint a
GYEVITUR Kft. múlt évi tevékenységét.
*
Lakásbérlet, kedvezményekkel
Módosították az önkormányzati
lakások bérletérõl, a lakbérek mértékérõl szóló helyi rendeletet a
múlt év decemberi képviselõ-testületi ülésen. Legutóbb 2007 végén
foglalkoztak e témával. Azóta a
költségalapú bérlakások négyzetméteréért egységesen 430 forintot kellett fizetnie a bérlõnek. A
szolgálati lakásban lakó bérlõket a
díjból 30 százalék kedvezmény illette meg. Most azonban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
szerinti 4 százalékos infláció mértékével növelik a díjat: négyzetméterenként 447 forintra.
Egyébként Algyõ önkormányzata a kastélykert 44. alatt egy
komfort nélküli, 93 négyzetméteres szociális bérlakással rendelkezik, továbbá a Búvár utca 9. szám
alatt 14 (3-3 darab 53, 55, 70 és
72 négyzetméteres, valamint 1-1

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.
Január 13., január 27. –
dr. Piri József polgármester

Január 6., január 20. –
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
További információ: polgármesteri hivatal, telefonszám: 62/517517, e-mail cím:ph@algyo.hu,
honlap: www.algyo.hu

54 és 56 négyzetméteres) összkomfortos, költségalapú lakást ad
bérbe. Az Egészségház 42. szám
alatt 4 szolgálati lakást hasznosít.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy
nem lakás célú ingatlanok (például 3 garázs) bérbe adásából is
származik bevétele az lagyõi önkormányzatnak.
*
Új víz- és csatornadíj
Ha új év, akkor új szolgáltatói díjak. Decemberi ülésükön az önkormányzati képviselõk elfogadták, hogy a szolgáltató, a Szegedi
Vízmû Zrt. kérésére a közmûves
ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés idei díja az inflációt követi, illetve a szennyvízelvezetés további
9 százalékkal több lesz.
Így a lakosság számára a víz és
csatornahasználat együttes díja
köbméterenként (a tavalyi 282 forinttal szemben) 304,70 forint. Más
fogyasztók víz- és csatornadíja a
köbméterenkénti 559,1-rõl 615,80
forint nõtt. (A környezetterhelési
díj egy köbméterre esõ mértéke
nettó 6,20-ról 5 forintra csökken
– ha a vízterhelés mértéke a tavalyihoz képest nem változik.)
*
Temetõi díjak
A temetõkrõl és temetkezésrõl szóló helyi jogszabályon is változtat-

ni kellett: a sírkertet üzemeltetõ
Gyeviép Nonprofit Kft. új árjegyzékét hagyták jóvá tavaly decemberi ülésükön az önkormányzati
képviselõk.
Így például a sírásásért felnõtt
esetében bruttó 19 ezer 630 forintot kérnek, de pótdíjat számolnak fel: például vizes tapadós föld
esetén 10 százalékot, 20-at, mikor
fagyott a talaj. Ára van az exhumálásnak, ami az adott esettõl függõen 10 ezer 145 forinttól 51 ezer
454 forintig terjedhet. Fizetni kell
a sírhely fedlapjának le- és visszahelyezéséért, a gépkocsi behajtásért.
A sírhelyek ára eltérõ. Az egy
sze mé lyes az el sõ osz tá lyú nak
számító I., II. és IV. táblában évi
28 ezer 900 forint, míg a másod
osztályú V. táblában 24 ezer 650
forint, míg a 70X140 centiméteres A sírkert erre kijelölt részén
a csa lá di ur na hely évi 61 ezer
620 fo rint, míg a kripatehely
fenntartása évente 20 ezer 725
forint. A legolcsóbb az urnafülkék hasz ná la ti dí ja, ami
férõhelywenként az elsõ 10 évre 13 ezer 630, a következõ évtizedre 14 ezer 400 forint. A ravatalozó használatáért közel 16
ezer forintot kell fizetnie az elhunyt családjának.

Kérdez a Hírmondó
Eltûnik-e vagy növekszik a veszélyes hulladékdomb Algyõ határában? – kérdeztük dr. Piri József
polgármestert.
– Úgynevezett fúrási iszap keletkezett a szénhidrogén-kitermelés korábbi módszere miatt.
Ezt a volt repülõtéren egy kupacban he lyez ték el, s most
rekultiválni kellett – jellemezte a
helyzetet dr. Piri József. – Ám az
ezzel megbízott cég – a környezetvédelmi hatóság engedélyében szereplõ – szigetelés helyett
újabb hulladékot hord az 5 hektáros területre, az ottani dombra. Mikor ezt észrevettük, azonnal tiltakoztunk a különbözõ kör-

nye zet vé del mi ha tó sá gok nál,
szakértõt fogadtunk, az ügyészséghez fordultunk. Úgy véljük:
el kell onnan hordani a volt fúrási iszapot a Tisza-völgybõl, a
felszíni vizek védelmében. Most
úgy tûnik: felfüggesztettjük a további hulladéklerakást. Sajnos azt
a lehetõséget már lekéstük, hogy
az autópálya alapjába helyezzék
el ezt a szennyezett földet. Ez a
példa is mutatja: azok a települések, amelyek irigylik Algyõt az
ipara miatt, nem gondolnak arra, milyen sok környezetvédelmi
és egyéb feladattal, veszélyhelyzettel jár ennek a tevékenységnek a mederben tartása.

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE !
Ebben az évben is megszervezzük erdélyi kirándulásunkat Pünkösdkor.
A kirándulás része a Csíksomlyói Búcsún való részvétel is.
Részletes program és jelentkezés Csiszer Kálmánnál a 06-20/555-29-75-ös mobilszámon.
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Óvodai hírcsokor
Az óvodai Szülõi Szervezet megbeszélése január 19-én 16.30-kor
kezdõdik.
*
Iskolaérettségi vizsgálatok: január 20-tól.
*
Magyar Kultúra Napja: január 22.
*
Nyílt napok:

január 25-tõl 28-ig, a Margaréta
és Maci csoportban.
*
Boldog Gyermekkor Alapítvány
Kuratóriumi ülése: január 26.
*
Bóbita Bölcsõde és a Szivárvány
Óvoda szakmai konzultációja (gördülékenyebb óvodai élet megkezdése céljából): február 8.

Beszámoló nyertes óvodai pályázatról
Az Algyõi Önkormányzat sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.408/2-2008-0049 azonosítóval ellátott pályázati projektre.
Ennek keretében két kolleganõ, Sárkány Éva és Bakosné Szöllõsi
Ágnes a program alkalmazását segítõ továbbképzésen vettek részt.
A kompetenciaalapú óvodai programcsomag az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának (ONAP)
szellemiségében készült. Ugyanakkor a 21. század szellemiségének megfelelõen a kompetencia,
mint központi kategória hatja át
a programcsomagot.
Az óvoda a rendszer jól mûködõ eleme, így eleve adottak a továbblépés, továbbfejlesztés lehetõségei. Az elmozdulást az óvoda-

pedagógia kidolgozatlan területein látjuk, ezek az óvoda és iskola közötti átmenet, az intenzív pedagógia, valamint az érzelmi és
erkölcsi nevelés kérdéskörei.
A Maci és a Napraforgó csoportban nevelõ-oktató munka egészét a Kompetencia alapú program feldolgozása adja, melynek
témái a négy Õselem, LEVEGÕ,
TÛZ, VÍZ, FÖLD köré csoportosulnak. Az októbertõl-decemberig terjedõ idõszakban a Tûz Õselem köré gyûjtött tevékenységeket dolgoztuk föl a gyerekekkel.
A pedagógiai fejlesztés folyamatának jellemzõje a komplexitás. A
képességfejlesztés az elsõdleges,
ennek szolgálatába állítottuk az
összes nevelési területet.

Pályaválasztási vásár
November 17-én Pályaválasztási
vásáron vettünk részt Malustyik
Mihályné és Retkes Zsolt osztályfõnökökkel.
Az idei vásárt is a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ szervezte az IH Rendezvényközpontba. A helyszínen különbözõ szakmai programokból választhattunk:
megismerkedtünk a Epálya honlappal, pályaorientációs kérdõívet
töltöttünk ki, szakkönyvek és tájékoztató füzetek között böngésztünk, régiós iskolák – középiskolák
és fõiskolák – standjai között barangoltunk, megismertük azok kíná-

latát, élõ szakmabemutatót is megnézhettünk, különös tekintettel a
hiányszakmákra és ingyenes nyelvvizsgateszten is kipróbálhattuk
nyelvtudásunkat. Egy másik teremben beszélgethettünk az iskolák
képviselõivel arról, hogy a különbözõ szakmákhoz milyen iskolát
kell elvégezni, illetve, hogy iskoláikban milyen képzési lehetõségek
közül választhatunk. Nagyon sok
hasznos információval lettünk gazdagabbak, amik segítenek nekünk
a megfelelõ pálya kiválasztásában.
Bíbor Viktória
8.a osztályos tanuló

Mesemondóink sikere
Az alsó tagozatos tanulók területi mese- és prózamondó versenyét
Üllésen rendezték meg november
18-án. Iskolánkat Greksa Kinga 2.a,
Bukor Anna 2.b, Németh Éva 4.b és
Márta Csenge 4.b osztályos tanulók
képviselték. Meseszép eredményekkel büszkélkedhetünk: Bukor

Anna 2.b osztályos tanuló II. helyezést ért el és Márta Csenge 4.b
osztályos tanuló a IV. lett. Iskolánk mind a négy versenyzõjének
gratulálunk!
Szebeni Lászlóné
alsós munkaközösség vezetõje
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Iskolai határidõnapló
Január:
11. 17.00: SZMK értekezlet a Fehér iskolában.
14. 14.00: Félévi osztályozó értekezlet.
15. I. félév zárása.
15. 14.00: Hangos olvasási verseny a napköziben.
21. 15.00: Ütõs hangszerek bemutatója az Ifjúsági Klubban.
22. I. félévi értesítõk kiosztása.
22. 14.00: Projektzáró a napköziben.
23. 10.00: Egységes írásbeli felvételi vizsga a jelentkezett 8. osztályos tanulók részére a megjelölt középiskolában.
25. Iskolabemutató kiállítás megnyitója.
25. 17.00: Szülõi értekezlet a leendõ 1. osztályosok szülei részére a Zöld iskolában.
26. 12.00: Filharmónia hangverseny a faluházban.

28. 14.30: Kazinczy-verseny az 58. évf. részére.
Február:
4. 7.00-17.00: Ebédbefizetés február hónapra (20 nap).
5. 8.00–12.00: Ebédbefizetés február hónapra (20 nap).
11. Versmondó verseny az 1–4.
évfolyamban.
13. Alapítványi bál.
17. 8. osztályosok jelentkezési lapjainak beadása továbbküldésre.
Tanítási hetek novemberben:
január 11.–15. A hét;
január 18.–22. B hét;
január 25.–29. A hét;
február 1.–5. B hét;
február 8.–12. A hét.
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.

Õszi papírgyûjtés
Hagyományainkhoz híven a diákönkormányzat az idei tanévben is
papírgyûjtési versenyt hirdetett az iskolában. A mérést megelõzõ napokban minden tanteremben összekötözött papírhegyek emelkedtek. Diákjaink összesen 12.323 kg papírt
gyûjtöttek össze. Az alsó tagozaton:
I. lett az 1.a osztály 1.378 kg, II. a
4.a osztály 1.324 kg, III. a 2.b osztály 1.187 kg, IV. a 4.b osztály 1.170
kg, V. a 2.a osztály 895 kg, VI. a 3.
osztály 839 kg és VII. az 1.b osztály
666 kg összegyûjtött papírral.
A felsõ tagozaton: I. helyezett
lett az 5.a osztály 1.483 kg, II. a 6.
osztály 1.197 kg, III. az 5.b osztály

839 kg, IV. a 7.b osztály 614 kg,
V. a 8.b osztály 348 kg, VI. a 8.a
osztály 292 kg és VII. a 7.a osztály
91 kg összegyûjtött papírral.
Az osztályok az összegyûjtött papírok mennyiségétõl függõen zöldlevél jutalomban részesültek. A
legtöbb zöldlevelet összegyûjtõ
osztály év végén egy jutalomkiránduláson vehet részt.
Az önkormányzati képviselõ-testület legutóbbi ülésén Dohány Renáta, a Gyeviép Nonprofit Kht. vezetõje külön kiemelte, hogy milyen
nagy munkát végeztek iskolánk diákjai, hogy ilyen óriási mennyiségû papírt gyûjtöttek össze!

HÚSFÜSTÖLÉST

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

2010 január Hírmondó
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Mikulástól, karácsonyig – „ADVENT” a Szivárvány Óvodában
Izgatott gyermekszemek fürkészték az eget, vajon havas szánon
jön-e Mikulás? Sajnos az óvó nénik által elõadott mesejelenet sem

sen énekeltünk, és táncoltunk a
mese szereplõivel. A Mikulás búcsúzóul minden gyermeknek személyesen adta át az ajándékot. Az

csalogatta elõ a hófelhõket. Ám a
bánat nem tartott sokáig. A középsõ, és nagy csoportos gyerekekkel december 4.-én délelõtt a
Mikuláshajón sétahajóztunk. Erdélyi népmesét hallgattunk, közö-

óvodába visszatérve, már várt ránk
az algyõi Mikulás (Bakos Pista bácsi személyében).
December 8-tól kezdve kellemes illatok terjengtek az épület
folyosóin. Szorgos kezû gyerekek,

és felnõttek ünnepváró hangulatban készítették a finomabbnál-finomabb mézeskalácsokat, és a
lucapogácsát. A Katica csoportos
gyerekek vidám Lucázással járták
végig a csoportokat. A Margaréták büszkén kínálgatták, az óvó
nénivel közösen készített pogácsát.
Mindenki „lázas” izgalommal
várta, hogy az óvodai karácsonyfán meggyújtsuk a gyertyákat és a
csillagszórókat.
Végre elérkezett a nagy nap!
December 15-én délelõtt ünnepi
ruhába öltözött gyerekek és felnõttek áhítattal álltuk körül a mézeskalács díszektõl illatozó karácsonyfát. A Margaréta és a Maci
csoportos gyerekek ünnepi mûsora után, az ajándékcsomagok
bontogatása következett.
Mindenki talált kedvére való
meglepetést a díszes fa alatt.
Nem ért még vége a nap, este
sem csendesedett el az óvoda épülete. Hagyományunkhoz híven,
nyugdíjasainkat hívtuk közös ünneplésre. Könnyes tekintettel nézték a gyerekek által elõadott me-

sejelenetet, a hópihék keringõ táncát, és a betlehemes játékot.
A beszélgetések fonalát a közösen eltöltött dolgos évek emlékei
gombolyították tovább, és észre
sem vettük az idõ múlását. Az emlékek felidézése közben mindenki újra fiatalnak érezte magát. Jó
volt együtt lenni elõdeinkkel, látni, hogy még most is milyen frissek, fiatalosak.
Reméljük a legközelebbi karácsonyi ünnepségen, viszont látunk
minden kedves arcot!
Bai Istvánné
óvodapedagógus
*
Karácsonyi jókívánságokkal kedves meghívót kaptunk: a Szivárvány Óvoda hívta nyugdíjasait közös ünneplésre. A kisiskolások karácsonyi mûsorával kezdõdött az
ünnepség, a szívünket melengetõ
betlehemes játék után pedig vendégül láttak bennünket.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindezt Ozsváth Lászlóné Valikának
és valamennyi kollégájának! Békés
Boldog sikeres Új Évet kívánnak
nekik az óvoda nyugdíjasai

Drogprevenció Budapesten
Az idei évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot
írt ki egészségfejlesztési- és drogmegelõzési tevékenység támogatására. Iskolánk sikeres pályázata
nyomán november 14-én, szombaton ellátogattunk a Maffia Múzeumba. A kiránduláson a 7-8.
osztályosok közül 35 diák vett
részt, kísérõ pedagógusaik
Malustyik Mihályné, Leléné Gonda
Irén, Auvalszky Kata és Retkes Zsolt.
A Maffia Múzeum egy élvezetes
idõutazásra kalauzolt minket a szervezett alvilág hõskorától napjainkig. Átélhettük a közelmúlt történelmének olykor romantikus, oly-

kor félelmetes eseményeit, a maffia kialakulásától, a szervezett alvilág hõskorán át a jelenlegi pesti
drogpiac epizódjáig. Többek között drogozó, kaszinózó és lövöldözõ bûnözõket ábrázoló viaszszobrok láthatóak a szervezett bûnözés
múltját és jelenét bemutató múzeumban. A kiállítás elsõdleges célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a rájuk leselkedõ veszélyekre.
Az, aki kábítószerhez nyúl, elõbbutóbb a szervezett bûnözés támogatójává válik. A több mint 70 perces interaktív drogprevenciós programon a diákok elõadást hallhattak a hangulati-, gondolati-, testi

ADÓ 1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén is
lehetõség nyílik
mindenkinek adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha
úgy érzi, szeretné
iskolánk alapítványának és ezen
belül tanulóink helyzetének job-

bítását, rendelkezõ nyilatkozatán
a következõket adja meg:
Algyõi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást,
de nagyon sokat segíthet az Alapítvány munkájában!
Köszönettel az iskola tanulói

függõség kialakulásáról, majd bekapcsolódtak egy irányított beszélgetésbe. Iskolán kívül, de mégis
hiteles környezetben a tanulók maguk alakították ki a drogokkal
szembeni szilárd elutasító álláspontjukat. Begyakorolhatták az
ügyes kitérés/visszautasítás technikát. A programban külön figyelmet fordítottak az értelmes szabadidõ-eltöltés módjaira.
Leléné Gonda Irén
drogügyi koordinátor
*
„November 14-én budapesti kiránduláson vehettünk részt. A kirándulásra 35 jelentkeztünk a 7-

8. évfolyamból és vonattal utaztunk a fõvárosba. Úti célunk elsõ
állomása az Országház volt. Az
épület már kívülrõl is lenyûgözõ
látványt nyújtott. Megérkezésünk
után idegenvezetõ fogadott bennünket, aki érdekes beszámolók
mellett mutatta be nekünk a Parlamentet. Megtekintettük az üléstermet, láthattuk az országalmát,
a jogart és a koronát is. Az általunk
látott termek mindegyike szép és
díszes volt. Megtiszteltetésnek éreztük, hogy mi is ott sétálhattunk,
ahol a parlamenti képviselõk.”
Szûcs Lilla
7.b osztályos tanuló

Alapítványi bál
Iskolánk apraja-nagyja izgatottan
készül a február 13-án a Faluházban megrendezésre kerülõ Alapítványi bálra. Ezúton szeretnénk
kérni a szülõk, a lakosság, a helyi
vállalkozók és civil szervezetek segítségét is a nyereménytárgyak
összegyûjtéséhez, hiszen a bevétel az iskola alapítványát gazda-

gítja, amelyet az erdei iskolára, a
tanulók jutalmazására és egyéb támogatására fordítunk. A felajánlott tombola tárgyak leadhatók a
Fehér iskolában munkaidõben:
hétfõtõl-péntekig reggel 8 órától
délután 16.30 óráig. Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
A szervezõk
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Regionális karácsonyi vásár
Hagyományos iskolai karácsonyi
vásárunkat december 15-én a faluházban rendeztük meg. A har-

madik alkalommal megrendezett
vásárunkra a dél-alföldi régió
ökoiskolái és JAM diákvállalkozásai közül 12 iskola 185 diákjával
fogadta el a Junior Achievement
Magyarország (JAM) és az Algyõi
Általános Iskola meghívását. Vásárunkon részt vett: a szegedi Tabán Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
mórahalomi Móra Ferenc Általános Mûvelõdési Központ, a szegedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, a kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, a
kiskunhalasi Felsõvárosi Általános
Iskola, az orosházi Narruckern János Közoktatási Intézmény, a zákányszéki Általános Iskola és AMI,
a körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola, AMI és GPSZ, Üllés
és Forráskút Községek Közoktatási Intézménye, Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a csongrádi Ének-Zenei Álalános Iskola,

a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a
csongrádi Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
A vásárt Iván Zsuzsanna az Algyõi Általános Iskola igazgatója
és Szekeres Sándor a JAM munkatársa nyitotta meg. A rendezvényt
karácsonyi mûsor színesítette: az
üllési általános iskola diákjai kalapos, rábaközi és széki táncot mutattak be. A kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola és a Felsõvárosi Általános Iskola diákjai tánccal kedveskedtek. Az Algyõi Általános Iskola Gyöngyvirág néptánccsoportja moldvai tánccal, a 7.b
osztály tanulói modern tánccal
szórakoztatták a közönséget. A
mûsort az algyõi ovisok és kisiskolások modern tánca zárta.
Rendezvényünkön az ünnephez
méltó, igényes alkotások között
találhattuk meg a karácsonyi ajándéknak vagy az ünnepi dekorációnak valót. Az Algyõi Általános Iskola diákjai, szülei és pedagógusai eredeti kézmûves technikával
készült portékáikat árusították.
Kreatív látogatóink a kézmûves
standnál készíthették el saját kezûleg a téli ünnepkörhöz kötõdõ
díszeiket. A vendégeket meleg teával, szendvicsekkel és finom házi süteményekkel várta a 7.a osz-

Karácsony a napköziben
A karácsony, az év talán legszebb,
legmeghittebb ünnepe, melyre
nemcsak otthon, családi körben
készülünk nagy izgalommal. Ilyenkor szívbõl köszöntik egymást azok
is, akik nem közvetlen családtagok, de nap mint nap együtt vannak, együtt dolgoznak.
Ebben a tanévben 2009. december 11-én rendeztük meg a „napközisek karácsonyát”, melyre most
is – mint már évek óta – örömmel
készültek a gyerekek velünk, napközis nevelõkkel együtt. Minden
csoport verssel, dallal, jelenettel,
jókívánságokkal örvendeztette
meg a közönséget. Mûsorunk nem
kizárólag a karácsonyhoz kapcsolódott, tanulóink kis ízelítõt nyújtottak a decemberi jeles napok hagyományaiból.
Itt került sor a napközis oklevelek kiosztására, melyeket példamutató magatartással, szorgalommal, kiemelkedõ közösségi mun-

kával érdemelték ki a következõ
tanulók: az I. csoportban Kovács
Angelika és Molnár Tamás; a II. csoportban Kertész Tekla és Üveges
László; a III. csoportban Kecskeméti Réka és Belovai Koppány; a IV.
csoportban Horváth Laura és Szekeres Laura és az V. csoportban
Jaksa Vivien és Rébék Nagy Renáta.
Meghívott vendégeink sem érkeztek üres kézzel, köszönjük
Molnárné Vida Zsuzsannának,
Bereczné Lázár Nórának, Jankovicsné
Veres Katalinnak, Herczeg Annának,
Kiss Ferencné Irénkének, Karsai
Lászlóné Manyikának, az óvoda dolgozóinak és nem utolsó sorban az
Algyõi Általános Iskola Alapítványának a fa alá tett édességet, gyümölcsöket, ajándékokat.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá kollegáinknak közremûködésükért, mellyel segítették munkánkat!
Csepreginé Kis Nóra
napközis nevelõ

tály a büfében. A vásár ideje alatt
a JAM munkatársai „álruhában”
pontozták a diákvállalkozásokat,
a standokat, a termékeket és az
eladókat, majd a vásár végén 4
kategóriában hirdettek ered-

mórahalmi iskola diákjai nyerték.
Az értékes, szép díjakat a JAM
szegedi központja ajánlotta fel.
Az iskolánk termékeinek elkészítéséhez az Algyõ Nagyközség
Önkormányzat 60.000 forint tá-

ményt: a „legszimpatikusabb diákvállalkozás” díjat a körösladányiak,
a „legötletesebb termék” díjat az
algyõi 7.b osztály macidísze, a „legszebb stand” díjat a kiskunhalasi
Felsõvárosi Általános Iskola, a
„leghatásosabb marketing” díjat
a Tabán Általános Iskola, a „legjobb diákvállalkozás” díjat a

mogatást nyújtott. Külön szeretnénk köszönetet mondani a szülõknek, a helyi vállalkozóknak és
magánszemélyeknek, akik a segítségünkre voltak.
Hegyi Gabriella és
Szivacski Angéla
szervezõ pedagógusok

Zenei hírek
A Pro Musica Mûvészetoktatási
Intézmény karácsonyi koncertjeire december 15-én, 16-án, 17-én
Szegeden az iskola hangversenytermében ( Fõ fasor 68), 16-án pedig Algyõn a Kosárfonó utcai iskolában került sor.
A rendezvényeken- melyek egyben a félévi nyilvános vizsgák is
voltak- minden növendék szerepelt. A közönség hallhatott komolyzenei mûveket zongora és

könnyûzenei mûveket szintetizátor tolmácsolásában. A gyerekek
kamaramuzsikálása az együtt zenélés örömét fejezte ki. A mûsor
karácsonyi dalok éneklésével ért
véget.
Köszönetünket fejezzük ki az
Algyõi Általános Iskolának, hogy
lehetõséget adott rendezvényünk
megtartására.
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Pedikûr, manikûr, japán manikûr, parafinos kéz- és lábápolás

Algyõn a BORBÁLA FÜRDÕBEN
Kedd, csütörtök 16,00–19,00, Szombat, vasárnap 9,00–13,00 óráig.
Sok szeretettel várom vendégeimet !
Bejelentkezés a Borbála Fürdõ 517-520-as telefonszámén vagy
14 óra után a 30/645-19-13-as mobilon.
Kószóné Szatmári Tímea ( Timi)
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17, Tel.: 267-048 INTÉZMÉNYVEZETÕ: JANKOVICSNÉ VERES KATALIN
BÓBITA BÖLCSÕDE
675 0ALGYÕ ,KASTÉLYKERT U. 15.
TEL.: 517-368
VEZETÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KORNÉLIA

IDÕSEK NAPKÖZI OTTHONA
6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17.
TEL.: 267-048, ÜGYELET: 06-20-55-48-612
KLUBVEZETÕ: KOVÁCSNÉ LOSONCZ MAGDOLNA

Bölcsõdei hírek
A Bóbita Bölcsõdében szeptember 29-én a Szegedi Bölcsõdék
Módszertani csoportjának képviselõje szakmai ellenõrzést tartott.
Megállapította, hogy az algyõi bölcsõde jól felszerelt és a tárgyi feltételei megfelelnek a gyermekek

életkorának és igényeinek.
A gondozónõk jó attitûddel rendelkeznek elfogadóak és a szakmai
elvárásoknak megfelelnek, szakmai
feladatukat magas színvonalon látják
el, melynek alapján alkalmasnak találják a bölcsõdét a szakképzésekhez
kapcsolódó gyakorlatok végzéséhez.
*
December 4-én ellátogatott a Mikulás a bölcsõdébe. A gyermekek

izgatottan várták érkezését, a kiosztott ajándékokat örömmel fogadták. A bölcsõde új játékokkal
kedveskedett a gyermekeknek.
*
December 11-én jó hangulatban
telt a Luca napi készülõdés a böl-

csõdében. A gyermekek, szüleik
és a dolgozók ünnepi dalokat énekeltek, melyeket két gondozónõ
Ági és Timi furulyaszóval kísért.
A bölcsõde friss Luca pogácsával
vendégelte meg a gyermekeket és
szüleiket, akik a családias hangulatban együtt kézmûveskedtek.
*
Térítési díjak befizetése: január
12. 7.30-15.30 óra között.

Hulladékból termék
November 11-én az 5.a és a 6. osztállyal közösen ellátogattunk a
Hódmezõvásárhelyen megrendezett „Hulladékból termék” kiállításra. Amikor megérkeztünk egy
néni várt minket, aki körbevezetett a kiállításon és elmondta, hogy
a bemutatott tárgyak hogyan és
mibõl készültek. Sok érdekes és
ötletes „újradolgot” láttunk: ráültünk a kartonszékekre és mûanyag
kupakból készült játékkal malmoztunk. Megnéztük, hogy ha egy mû-

anyag palack teljesen össze van
lapítva, akkor a kukában csak fele akkora helyet foglal el. Megtudtuk, hogy az építõipar is használ újrahasznosított hõszigetelõt.
Az üveg, a mûanyag és a fém újrahasznosítására is sok példát láttunk. Nekem a kartonból készült
szobai bútorok tetszettek a legjobban. Ezentúl én is még jobban oda
fogok figyelni a környezetemre!
Furka Barbara
6. osztályos tanuló

GYERMEKJÓLÉTI
ÉS CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
6750 ALGYÕ, PAC TÉR.
TEL.: 267-866

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
6750 ALGYÕ,
EGÉSZSÉGHÁZ U. 42.
TEL.: 267-234

Gyermekjóléti Szolgálat Hírei
A Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat 2009. december 9-én
tartotta az adventi ajándék készí-

Filmvetítéssel, szendvicsekkel, süteményekkel, szaloncukorral, gyümölccsel örvendeztették meg õket.

tését, melyen nagyon sokan vettek részt. Szép bölcsõket készítettek dióból. A gyermekek megvendégelésével ért véget a foglalkozás.
*
2009. december 16-án a faluházban látta vendégül a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekeket, karácsonyi ünnepségre.

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak a felajánlásaikat: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester asszonynak, az Algyõi Nõegyletnek, a Nyugdíjasklubnak, az Egyesített Szociális Intézménynek. Az ESZI dolgozóinak az aktív részvételüket, munkájukat az ünnepség sikeres lebonyolításában.

Megoldások az energiaválságra
A KEOP 6.1.0./B–2008-0022 azonosítószámú pályázat keretében
megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány” részeként, november 20-án elõadásokat
hallhattak az érdeklõdõk az algyõi
faluházban. Az elsõ téma – „Új
szemléletû energia-termelés és felhasználás – az elkerülhetetlen változások” – elõadója Ábrahám Krisztián, környezeti nevelõ, aki a gondolkodás radikális változásában látja a kiutat, hogy az energiaválságot elkerüljük. Illés Gábor, geográfus, környezeti nevelõ „Hogyan takarékoskodjunk a fûtés és a melegvíz-használat során?” címû elõadásában jó, kivitelezhetõ megoldásokat, példákat mutatott be az
energiaprobléma kezelésére.
A fenti pályázat keretein belül
további 4 elõadást tervezünk szakemberek elõadásában, ezen felül

6 kiadvány megjelentetését tervezzük az energiafelhasználás témakörében. A program eredményeinek felmérése a pozitív választ adó lakosság körében a program végén várható.
A 2009/2010-es tanév folyamán
további 3 túrát tervezünk; a program lezárásaként pedig egy vetélkedõn várjuk a terepi kirándulásokon részt vevõ tanulókat, ahol
számot adhatnak 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: március – Regionális Hulladéklerakó
Telep; április – Pusztaszeri TK;
május – a Szegedi Tudományegyetem kiállítása.)
Hegyi Gabriella
szervezõ pedagógus
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„Gyevi Zsongás” a Borbálában
A „Gyevi Zsongás” kistérségi úszóversenyt a múlt évben november
26-án rendezték meg a Borbála
Fürdõ és az Algyõ Sportjáért Alapítvány szervezésében. A kistérségi úszóversenyen 3 település: Algyõ,
Domaszék és Kistelek diákjai csobbantak a medencébe. A versenyen
a következõ eredmények születtek:
I. korcsoportosok 20m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezést
ért el Gábor Zsófia (Algyõ), II. lett
Vidács Bianka (Algyõ) és III. lett
Kismárton Beatix (Kistelek); a fiúknál I. helyezést ért el Qell Péter
(Algyõ), II. lett Karasz Bence (Algyõ)
és III. lett Szekeres Gergõ (Kistelek); 20m-es hátúszásban a lányoknál I. lett Gábor Zsófia (Algyõ), II.
lett Vidács Bianka (Algyõ) és III. lett
Mészáros Eszter (Kistelek); a fiúknál I. lett Szalontai Botond (Algyõ),
II. lett Szekeres Gergõ (Kistelek) és
III. lett Qell Péter (Algyõ); 20m-es
gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett Vidács Bianka (Algyõ), II. lett
Kismárton Beatrix (Kistelek) és III.
lett Bukor Anna (Algyõ); a fiúknál
I. helyezett lett Szekeres Gergõ (Kistelek), II. lett Szalontai Botond (Algyõ)
és III. lett Dávid Ákos (Kistelek).
II. korcsoportosok 20m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezett
lett Portörõ Dorina (Algyõ), II. lett

Szaniszló Varga Erzsébet (Algyõ) és
III. lett Iván Tamara (Domaszék);
a fiúknál I. helyezett lett Bodó János (Algyõ), II. lett Rózsa Alex (Algyõ)
és III. lett Ördög András
(Domaszék); 20m-es hátúszásban a
lányoknál I. lett Portörõ Dorina
(Algyõ), II. lett Szaniszló Varga Erzsébet (Algyõ) és III. lett Mátéi Júlia (Kistelek); a fiúknál I. lett Bodó
János (Algyõ), II. lett Kõmûves Ádám
(Algyõ) és III. lett Magyar Bálint
(Kistelek); 20m-es gyorsúszásban a
lányoknál I. helyezést ért el Portörõ Dorina (Algyõ) és II. lett Hevesi
Viktória (Domaszék) és III. lett
Szaniszló Varga Erzsébet (Algyõ); a
fiúknál I. helyezést ért el Bodó János (Algyõ), II. lett Magyar Bálint
(Kistelek) és III. lett Demecs Bálint
(Algyõ).
III. korcsoportosok 40m-es mellúszásban a lányoknál: I. lett Rózsa
Evelin (Algyõ), II. lett Nagy Luca
(Kistelek) és III. lett Balogh Boglárka (Kistelek); a fiúknál I. lett
Szaniszló Varga Attila (Algyõ), II. lett
Nikolényi Gergõ (Kistelek) és III.
lett Szvetnyik Martin (Algyõ); 40mes hátúszásban a lányoknál I. helyezést ért el Rózsa Evelin (Algyõ), II.
lett Szekeres Dzsenifer (Algyõ) és III.
lett Balogh Boglárka (Kistelek); a
fiúknál I. helyezést ért el Gyõrfi Dá-

Méhnyakrák elleni program indult Algyõn
Algyõ Nagyközség vezetése számára kiemelten fontos cél a lakosság egészségmegõrzése életkortól függetlenül. Az önkormányzat helyi kezdeményezés alapján
védõoltási programot indított a
méhnyakrák megelõzésére. Ennek keretében az algyõi állandó lakóhelyû, a 2009-es évben 12. életévüket betöltõ lányok számára térítésmentesen biztosította 3 oltási sorozatot.
A humán papillóma-vírus (HPV)
okozta méhnyakrákban naponta
több mint 650 nõ hal meg a világon. A WHO becslése szerint 630
millió ember fertõzött, a szexuálisan aktív fiatal nõk több mint fele pedig elkapta már élete során
a vírust. Világméretekben a
méhnyakrák a nõk rákhalálozásának 2. leggyakoribb oka! A vakcina csaknem 100 %-os hatékonyságú, a szakmai ajánlások alapján
a célcsoport a 9-13 éves korosztály.
A méhnyakrák a várható élettartamot mintegy 26 évvel rövidíti
meg és az aktív korú nõket sújtja
meddõséget vagy halált okozva.

A HPV vírusról, a védekezés
módjáról, a védõoltási programról
részletes tájékoztató is elhangzott
a faluház emeleti klubtermében.
2009. szeptember 16-án dr. Daru
József szülész-nõgyógyász tartott
szakmai elõadást az érdeklõdõk és
szülõk számára. Az érintettek írásbeli nyilatkozattételét követõen 15
algyõi kislány kérte és kapta meg
a humán papillóma-vírus (HPV)
elleni védõoltást, melynek teljes
költségét a 180/2009. (IX.30.) Kt.
határozat értelmében Algyõ Nagyközség Képviselõ-testülete a 2009.
évi költségvetés terhére biztosította. A fejenként 100.000 Ft értékû,
a szülõk számára ingyenes biztosított védõoltással egy fontos lakossági egészségprogram vette kezdetét. A települési egészségterv felülvizsgálatával, aktualizálásával, a
lakosság egyes korcsoportjai részére felállított speciális szakmai
egészségügyi programok keretével hosszú távú célunk a lakossági
egészségmegõrzés.
Dr. Piri József
polgármester
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vid (Algyõ), II. lett Bozóki Richárd
(Algyõ) és III. lett Nikolényi Gergõ (Kistelek); 40m-es gyorsúszásban a lányoknál I. helyezett lett Rózsa Evelin (Algyõ), II. lett Szekeres
Dzsenifer (Algyõ) és III. lett Nagy
Luca (Kistelek); a fiúknál I. helyezett lett Bozóki Richárd (Algyõ), II.
lett Bodnár Gábor (Domaszék) és
III. lett Pálnok Patrik (Kistelek).

ménnyel, a csapat tagjai: Portörõ
Dorina, Dénes Dorina, Szekeres
Dzsenifer és Rózsa Evelin; II. lett
a domaszéki iskola csapata 1:28,53as idõeredménnyel. A fiúknál I. helyezett lett az Algyõi Általános Iskola csapata 1:16,50-es idõeredménnyel, a csapat tagjai: Gyõrfi Dávid, Szvetnyik Martin, Slebics Gábor és Bozóki Richárd; II. lett a

IV. korcsoportosok 40m-es mellúszásban a lányoknál: I. helyezést
ért el BaloghKinga (Domaszék), II.
lett Szûcs Lilla (Algyõ) és III. lett
Boldizsár Anna (Algyõ); a fiúknál I.
helyezést ért el Kovács Máté
(Domaszék), II. lett Kovács Roland
(Algyõ) és III. lett Szalontai Bence
(Algyõ); 40m-es hátúszásban a lányoknál I. lett Boldizsár Anna
(Algyõ), II. lett Szûcs Lilla (Algyõ);
a fiúknál I. lett Kovács Roland
(Algyõ), II. lett Temkó Bence (Algyõ);
40m-es gyorsúszásban a lányoknál
I. helyezett lett Balogh Kinga
(Domaszék), II. lett Boldizsár Anna
(Algyõ) és III. lett Szûcs Lilla (Algyõ);
a fiúknál I. lett Szalontai Bence
(Algyõ), II. lett Kovács Roland (Algyõ)
és III. lett Négyökrû Martin
(Domaszék).
A III. korcsoportosok 4X20m-es
mellúszás váltójában a lányoknál I.
helyezést ért el az Algyõi Általános
Iskola csapata 1:10,81-es idõered-

domaszéki iskola csapata 1:47,40es idõeredménnyel.
A IV. korcsoportos lányoknál I.
helyezett lett az Algyõi Általános
Iskola csapata 1:17,91-es idõeredménnyel, a csapat tagjai: Boldizsár
Anna, Szûcs Lilla, Békési Krisztina
és Kõmûves Mariann. A fiúknál I.
helyezett lett az Algyõi Általános
Iskola csapata 1:09,01-es idõeredménnyel, a csapat tagjai: Kovács
Roland, Szalontai Bence, Jani Attila és Temkó Bence, II. lett a kisteleki iskola csapata 1:20,59-es idõeredménnyel és III. lett a domaszéki
iskola csapata 1:30,40-es idõeredménnyel.
Az algyõi gyerekeket felkészítette: Varga Ágnes, Magosi Krisztina,
Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás és
Zsura Zoltán. Az érmeket az Algyõ
Sportjáért Közalapítvány biztosította.
Magosi Krisztina
úszásoktató

A Csongrád Megyei Amatõr Sakkbajnokság
II. forduló
(2009. 12. 06.) eredménye
Algyõ – Mórahalom: 2.5:2.5
1. Sípos Kálmán – Molnár Jenõ
0 –1
2. Grószpéter Zoltán – Tumbász
Péter 0,5–0,5
3. dr. Gonda János – Kois János
1–0
4. Szabó Dániel – Újházi Ádám
0–1
5. Gonda András – 1–0
További mérkõzés:

Szatymaz – Tisza parti Sakk Iskola: 4.5:0.5
1. Id. Filep Miklós – Tésik Péter
1:0
2. Tóth Sándor – Szilasi Ábe 1:0
3. Jurisits Miklós – Tubak Dávid
0.5:0.5
4. Vajsenbek Péter – Tésik László 1:0
5. Ábrahám László – Dávid Levente 1:0
Szabadnapos csapat: Üllés
Dr. Gonda János
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Hasznos tanácsok
Hogyan közlekedjünk télen?
Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és KHT ügyeletek)!
Csak a téli közlekedésre felkészített, jó mûszaki állapotú jármûvel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotára!
Havas idõszakban, a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kismennyiségû érdesítõ anyag!
Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetõk
a lokálisan lefagyott területek!
Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe: a fékút ilyenkor megnövekszik! Ne kockáztasson az elõzésnél!
A munkagépek mögött síkos az
útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után
pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már
fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal, figyelmeztesse arra
az Önt követõ jármûvet is!
Lemaradva kövesse a munkagépet, és ne próbálkozzon az elõzéssel, nem tudhatja milyen az út
állapota a munkagép elõtt!
Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett sebességgel

haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén a nagyobb
sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja
kerülni az ekézõ jármû méretén
túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
Ha elakadás-veszélyes helyhez
közelít, ne próbáljon meg azon
áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), mert a balesetveszély lényegesen megnõ! Itt a fõ szabály
az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi!
Kerülje az elakadást! Kezdõdõ
hófúvás, intenzív havazás esetén a
legközelebbi lakott hely elérésekor
helyezze biztonságba gépkocsiját,
úgy várja be, míg az út ismét járható. Az elakadt jármûvek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt
okozhatnak benne a munkagépek
vagy a ráekézett hó.
Az elakadt gépkocsi lehetõleg
ne hagyja egyedül az úton, vagy
ha ott marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg feltûnõen látható helyen!
Hosszabb utazásnál nem árt, ha
takarót, tartalék ruhát, enni- és
innivalót is becsomagol!
Útközben idõben gondoskodjon üzemanyagról!
Polgári Védelmi Kirendeltség
Szeged

„REKVIEM”

Mûanyag és fa nyílászárók
teljes körû cseréjét és beszerelését kedvezményes áron vállalom.
Redõnyök (5000Ft/m213000Ft/m2), szúnyoghálók
(2000 Ft/m2), biztonsági ajtók
( 3 ponton záródók 35 000Ft-tól)
Tel.: 06-70/382-54-523

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

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(január 24-én) délután 3 órakor az algyõi katolikus templomban.
Papp Lászlóreformátus lelkész
„Bízzál az Úrban és jót cselekedjél;
így e földön laksz és biztonságban élsz.
Gyönyörködjél az Úrban, és meg?
adja néked szíved kívánságait.”
Zsolt. 40,8. Ésa. 58,14.
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Drágább a bírság
Egyes szabálysértések elkövetõjével szemben a hatóság tagja közigazgatási eljárást kezdeményez,
azt követõen pedig közigazgatási
bírságot szab ki. A közigazgatási
eljárásban kiszabott pénzbírságok összege emelkedett. Tehát a
szabálysértések és a kiszabandó
bírságok összege:
– Menet közben kézben tartott
mobiltelefon használata: lakott területen belül 10.000, lakott területen kívül 15.000, autóúton, autópályán 20.000 forint.
– Gyermekbiztonsági rendszer
használatának elmulasztása: lakott
területen belül 15.000, lakott te-

rületen kívül 30.000, autópályán,
autóúton 45.000 forint.
– Biztonsági öv használatának
elmulasztása, továbbá a bukósisak használatának elmulasztása
motorkerékpáron, segédmotoros
kerékpáron. Ezekben az esetekben az utas is felelõsségre vonható. A bírság lakott területen belül
10.000, la kott te rü le ten kí vül
20.000, au tó pá lyán, au tó utón
30.000 forint. A biztonsági öv, a
biztonsági gyermekülés és a bukósisak használata akkor is kötelezõ, ha a jármûvezetõ a jármûvel csak ki sebb tá vol sá got tesz
meg.

Mozgalmas évet zártak a mozgáskorlátozottak
Kellemes délutánnal búcsúztatták
az óévet december 16-án a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyõi Csoportjának tagjai.
Taggyûlésünkön Kapota Mihály
titkár beszámolt az évi munkáról,
ami nem volt kevés.
Szépen gyarapodott a taglétszám,
már 60 fõnél többen vettünk részt a
különféle programokon, A megyei
elnökség képviseletében jelen lévõ
Magyarné Rozika elmondta, hogy az
algyõi csoport munkája, fejlõdése példás a megyében. A taggyûlés egyhangúan elfogadta a vezetõség beszámolóját azzal, hogy a jövõ évi programtervet még januárban pontosítják.
A taggyûlést követõen kellemes
estet töltöttünk el Szekeres Péter és

Alattyán Sándor gitármuzsikával vidított fel bennünket. Molnárné Rózsika saját versével emlékeztetett
bennünket a karácsonyra. A tagok kalákában készített uzsonnáját fogyasztottuk el kellemes beszélgetés közben.
A csoport ezúton is köszöni az
önkormányzattól, Juhász Sándor
vállalkozótól, a Vámos cukrásztól
és az Algyõi REÁL élelmiszer bolttól kapott támogatást.
Legközelebb január 13-án, szerdán du. 15 órakor találkozunk a Faluházban, ahol várjuk a vidám társaságunkhoz csatlakozni akaró ( nem
csak mozgáskorlátozott) társainkat is.
Sermann József
vezetõségi

Köszönet a tombolatárgyakért!
Köszönjük az Algyõi Hírmondó
karácsonyi tombola sorsolásának
támogatását:
az Algyõi Faluháznak, az Algyõi
Jobbik Alapszervezetének, az Algyõi Könyvtárnak, az Algyõi
Lovasklubnak, az Algyõi Nõegyletnek, a Szõke Tisza Nyugdíjas Klubnak, az Algyõi Szivárvány Óvodának , az Egyesített Szociális Intézménynek, Fodor Jánosnénak,
Fodorné Nemes Andreának, Gábor Józsefnének, Garajszki Andrásnénak, Garajszki Évának, a Gyevitour Kft.-nek, Gyõrffiné Bullás
Máriának, Harcsás Gizellának,
Herczeg Józsefnek és feleségének,
Juhász Sándornénak, Dr. Karancsi
Eszternek, Karsai Lászlónénak, id.
Kovács Sándornak és feleségének,

Ménesi Lajosnénak, Molnárné Vida
Zsuzsannának, Oláh Ernõnek és feleségének, Pászti Józsefnének, Dr.
Piri Józsefnének, Süli Zakar
Sándornénak, Dr. Szíjártó Mártának, Szõkéné Bera Szilviának, Dr.
Tóth Máriának, Vidács Istvánnénak,
Gálné Nagy Ildikónak, Izbékiné
Cseuz Gabriellának, Dohány Renátának, Balasi Mariannak.

Apróhirdetés
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395
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Orvosi rendelési idõpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos
RENDEL: páros héten délelõtt, páratlan héten délután
2010
Január 4-8.: 12.00-tól 16.30 óráig 1. páratlan hét!
Január 11-15.: 8.00-tól 12.30 óráig.
Január 18-22.: 12.00-tõl 16.30 óráig.
Január 25-29.: 8.00-tól 12.30 óráig.
Február 1-5.: 12.00-tõl 16.30 óárig.
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám :62/267-202, 06-30/635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES

2009 december Hírmondó

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
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!

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!

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

DR. MOLNÁR MÁRIA

a belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa

gyermekorvos

RENDEL:
Január 04-tõl 08-ig 7.30 – 12.00 óra között.
Január 11-tõl 15-ig 12.30 – 16.30 óra között.
Január 18-tól 22-ig 7.30 – 12.00 óra között.
Január 25-tõl 29-ig 12.30 – 16.30 óra között.
Február 01-jétõl 05-ig 7.30 – 12.00 óra között.
Február 08-ig 12-ig12.30 – 16.30 óra között.
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.

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
SZÜLETÉS:
Süli Melinda (2009. 12. 12.)
anya: Szabó Erika, apa: Süli József.
Jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁS:
Szabó László 2009. XI.10-én,
Belancsity Julianna 2009. XI. 15-én,

Kabók Dezsõ 2009. XI. 18-án,
Molnár Ferenc 2009. XII. 18-án elhunyt.
BÉKE PORAIKRA!
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Nacsa Zoltán és Szák Ildikó Irén
2009. 11. 24-én házasságot kötött.
GRATULÁLUNK!

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.

2010 január Hírmondó

Visszatekintõ
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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

Iránytûm: az Algyõi Hírmondó
Tisztelt Szerkesztõség!
Elõfizetõje és lelkes olvasója vagyok
az Algyõi Hírmondónak, mert olyan
írások, tájékoztatók vannak benne,
ami érdekel, ami fontos. Nem vagyok írogató, de az utóbbi idõben
olyan jó dolgok történtek velem itt
Algyõn, hogy most kettõt megemlítek.
2003-tól élek Algyõn, eleinte aktív dolgozóként, majd tavaly óta
nyugdíjas vagyok.
Az elmúlt években annyi pozitív
változás történt, annyit fejlõdött
Algyõ, hogy itt leírni sem tudnám.
Nyugdíjasként igyekeztem megismerni, bekapcsolódni Algyõ életébe. Sikerült csatlakoznom a nyugdíjas klubhoz, ahol Ilonka, a Piroskák,
Irénke, Ibolya, Jolika, Marikák és
a többiek, olyan kedvesen, szeretettel fogadtak, hogy hihetetlen. A vidám, jókedvû társaságban mindig
nagyon jól érzem magam, részt vettem, részt veszek velük a helyi rendezvényeken, kirándulásokon.
Egyik jó dolog, ami velem történt
a 2009. november 28-29-i
kirándulás volt.
Szombaton hajnalban indultunk
Algyõrõl autóbusszal Ausztriába, ahol
elsõ nap elõször a Gloggnitzban lévõ Lindt csokoládégyárhoz látogattunk, ahol a gyár mintaboltjában hihetetlen, de igaz - az eredeti Lindt
csokoládékat lehetett kóstolni ingyen, amennyit „bírtunk” és kedvezményesen vásárolhattunk „kishibás”, csomagolás-esztétikai hibás
termékeket. Utána festõi útvonalon
vonattal utaztunk Mürzzuschlagba,
a vonat 20 viadukton és 19 alagúton
ment keresztül. Mürzzuschlag Semmering - Mariazell útvonalon
már busszal utaztunk tovább a magyar vonatkozású kegyhely felé.
Mariazellben a templomlátogatás és
a helyi adventi vásár megtekintése
után visszautaztunk a Magyarországon lévõ Fertõbozra, ahol a Gloriett
panzióban vacsorával vártak bennünket és ott szálltunk meg. Másnap
reggeli után elõször a Schönbrunni
kastélyt néztük meg kívül-belül, a
gyönyörû park megtekintésére egy
egész nap sem lenne elég. Délután
gyalogos sétán Bécs néhány nevezetességét - Hofburg, Szent István
templom, Kapucinusok temploma

A magyar kultúra napja

(Habsburgok temetkezési helye),
Opera, Mária Terézia szobra, Parlament, Várszínház, Városháza - tekintettük meg. Sötétedéskor az elénk
táruló, kivilágított Bécs és a Városháza elõtti Advent forgatagában gyönyörködtünk,
hangulata
feledhetetlen.18 órakor indultunk
vissza és éjfélre értünk Algyõre.
Összeségében egy profin megszervezett, profi idegenvezetõkkel, profi gépjármûvezetõkkel, nagyon tartalmas kiránduláson vehettem részt.
Köszönöm Jolika!
Másik jó dolog, ami velem történik: a
foltvarró tanfolyam.
Régóta izgatott már ez a téma, de
tanácstalan voltam. Amikor olvastam az Algyõi Hírmondóban, hogy
Algyõn, a tájházban indul ilyen tanfolyam, azonnal jelentkeztem és nem
bántam meg. Vidám, szorgalmas
résztvevõk vagyunk, jó a hangulat és
Gabika, a vezetõnk olyan türelemmel, olyan kedvesen és fáradhatatlanul, laikusoknak is érthetõen okít
bennünket, hogy a foglalkozás végére mindig elkészül, amit megtervezünk, amirõl elsõ ránézésre azt
gondoljuk: „Ezt mi nem! Nem vagyok képes megvalósítani!....” Aztán persze megszületik a mû. Készítettünk már maffin alakú tûpárnát,
edényalátétet, tépõzáras telefon-,
szemüvegtartó tokot és folyamatban
van a karácsonyi terítõ „gyártása”.
Mindig sikerélményem van, és boldogan viszem haza a „mûvemet” és
otthon elkészítem a javított kiadást
is. Mindig alig várom a következõ
foglalkozást.
Ennyit gondoltam leírni, bár még
más számos olyan rendezvény van
- kiállítások, Életreform Klub, színházi elõadások, stb. – amit még nagy
örömmel látogatok, ha idõm engedi.
Végezetül javasolom minden
Algyõn élõ nyugdíjasnak és nem
nyugdíjasnak, hogy bátran nézegesse a faluház programjait, beszélje
meg a szomszédasszonnyal, ismerõssel és mozduljon ki, megéri. Mindenki találhat Algyõn olyan lehetõséget, ahol kikapcsolódhat, okosodhat, és jól érezheti magát!
Fazekas Etelka

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erõsítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.

Mért nem vág, ki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.

Édes anyanyelvünk
„Bátran kijelenthetem, hogy miután
évekig tanulmányoztam a magyar
nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha
a magyar lett volna az anyanyelvem,
az életmûvem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert
ezen a különös, õsi erõtõl duzzadó
nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket,
az érzelmek titkos rezdüléseit.”
George Bernard Shaw
*
Gyimóthy Gábor:
Nyelvlecke
(Firenze 1984. X. 12.)

Aki 'slattyog', mért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmespár,
Miért éppen andalog?
(...)
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?

(...)
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt õz elszökell.
Nem ront be az, aki betér …
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen õgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármû robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
(...)
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, õdöng, csavarog,
Lõdörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz
Itt kóvályog, itt ténfereg …
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, mért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet …!
*
„Magyarnak lenni: nem a szó, a
név, az õsök, az élet. Magyarrá csak
a szív tesz és a lélek!”
Alföldi Géza
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Vásárnaptár
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig a Faluház
mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár
JANUÁR 12. (kedd) 9-12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
JANUÁR 18. (hétfõ) 9-12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
JANUÁR 27. (szerda). 9-12 óra Ruha, cipõ- és vegyes iparcikk vásár
JANUÁR 28. (csütörtök) 15-18 óra Egészségmegõrzõ termékek bemutatója
a Faluház kistermében
FEBRUÁR 8. (hétfõ) 9-12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár

Rendezvénynaptár
JANUÁR 9. (szombat) 9 órától az Algyõi Természetvédõ Horgászegyesület taggyûlése az emeleti klubteremben.
JANUÁR 9. (szombat) 18 órától a Mandula Színház bemutatja: Istenek itala címû
vígjátékát – a három különbözõ korszakot megidézõ három jelenetet az istenek
itala, a bor köti egybe…
JANUÁR 12. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter
7. elõadás. Magyarok Romániában, románok Magyarországon – kisebbségi létkérdések és lehetõségek. Elõadó: Dr. Wéber Péter egyetemi adjunktus (SZTE
JGYPK Román Nyelv és Irodalom Tanszék).
JANUÁR 14. (csütörtök) 15 órától: Játszóház a tájházban (társasjáték, kubb, pogácsa.).
JANUÁR 14. (csütörtök) 14-16 óra: INGYENES SZEMVIZSGÁLAT a faluház kistermében ÍRISZ OPTIKA.
JANUÁR 14. (csütörtök) 17 óra: Gálné Nagy Ildikó önálló tárlata a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Megtekinthetõ: február 5-ig.
JANUÁR 20. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az emeleti klubteremben.
Influenza ellen – oltás vagy más?
A kalcium szerepe és szükségessége szervezetünkben.
Elõadó: Dr. Tápai Mária orvos.
JANUÁR 22. (péntek) a Magyar Kultúra Napja alkalmából néptánc, népzene,
táncház. Fellép: a Kerepetye Táncegyüttes
JANUÁR 26. (kedd) 12 óra: Filharmónia Hangverseny az Algyõi Általános Iskola
szervezésében.
JANUÁR 26. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme Algyõn, V. szemeszter
8. elõadás. Kisebbségi identitás – többségi magatartás. Elõadó: Dr. T. Molnár Gizella fõiskolai tanár (SZTE JGYPK Felnõttképzési Intézet).
JANUÁR 28. (csütörtök) 15 órától: Játszóház a tájházban (társasjáték, kubb, pogácsa).
FEBRUÁR 4. (csütörtök) 16 órától: Kézmûves foglalkozás a tájházban (gyöngyfûzés Izbékiné Cseuz Gabriellával).
FEBRUÁR 6. (szombat) 18 órától a deszki Deszka Színház bemutatja: Somogyi
Ottó: Bor-bála korcsmája címû színmûvét.

Játszik a Népszínház
A Móra Ferenc Népszínház legutóbbi algyõi bemutatóját 2009.
november 28-án láthatták az érdeklõdõk. Ugo Betti: Bûntény a
Kecskeszigeten címû darabját azóta (2009. december 9-én) már
Budapesten, a Bakelit Színházban is telt ház elõtt játszotta a társulat. A modern olasz dráma klasszikusát január 15-én Deszken,
a faluház színpadán, míg 23-án a kiskundorozsmai mûvelõdési házban adják elõ az algyõiek. Január 30-án Csanádpalotára
pedig Gárdonyi Géza Annuská-ját viszik el.
AH

Mindenféle kõmûves
és villanyszerelési munkát vállalok
Tel.: 06-70/382-54-523

2010 január Hírmondó

Beharangozó
SOK-MINDENT-TUDÁS EGYETEME ALGYÕN, V. szemeszter 7.
elõadás
Magyarok Romániában, románok Magyarországon – kisebbségi
létkérdések és lehetõségek. Elõadó: Dr. Wéber Péter egyetemi adjunktus (SZTE JGYPK Román Nyelv és Irodalom Tanszék)
Magyarok és románok a Kárpát-medencében – egymás megismerése és egymás
félreismerése között
Kevés két olyan szomszédos nép van Európában, melyek történelme annyira öszszefonódott egymással, mint a román és a magyar népé. Az együtt- és egymás
mellett élés mégsem volt mindig felhõtlen. Habár a történelem kavalkádjaiban idõrõl-idõre került egymással szembe a két nemzet, mégis tovább kell lépni az ellentéteken, a sérelmeken, hisz a határok megváltoztatása vagy a különbözõ politikai
berendezkedések ellenére ennek a két népnek továbbra is ugyanazon a közös, a Tisza és a Keleti Kárpátok övezte földterületen kell megmaradnia. A román-magyar
közös múltat elemezve rájöhetünk arra, hogy rengeteg olyan dolog van, ami öszszeköti a két népet, ám csak az idõnként fellángoló, a hatalom által gerjesztett konfliktusok választják el õket egymástól. Mégis ezeknek a konfliktushelyzeteknek a félremagyarázása és elfogult, szubjektív értelmezése okozhatta azt, hogy a mai napig
magyarokban és románokban egyaránt eltorzult kép él a másikról.
Az elõadás rávilágít majd arra, hogyan keletkeztek, és mibõl táplálkoznak még ma
is az egymással szembeni elõítéletek és sztereotípiák. Miként élnek a különbözõ
közös történelmi események a magyarok és hogyan a románok köztudatában? Milyen módon élik meg kisebbségi
létüket a hazai románok és a romániai magyarok? Ezeket a kérdéseket
a történettudomány és a kisebbségtan segítsége révén közelítjük meg,
úgy, hogy több szemszögbõl elemezzük az vitatott történelmi eseményeket, illetve a kisebbségi lét magyarországi és romániai velejáróit.
Dr. Wéber Péter

TÉRÍTÉSMENTES Tanfolyamok a FALUHÁZBAN!
Rétek – mezõk kincsei
Alapfokú gyógynövény-ismereti tanfolyam, és
Talpmasszázs otthon
Egészségfejlesztõ tanfolyam
Indul január közepén a Faluházban Térítési díj nélkül.
Érdeklõdni lehet:
Berek Ágotánál (fitoterapeuta és reflexológus)
Tel.: 30/835 5130 és a Faluházban.
*
Minden hónap elsõ keddjén du. 5 óráról
Egészségvédõk köre a Tájházban
Februári témánk:
Vese és hólyagbajok
Hasznos tudnivalók, technikák az orvosi kezelés kiegészítésére

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

