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ALGYÕI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP

ÁRA: 100 Ft

Képeslap – a ciánról
10 éve 12 nap alatt vonult le 100 ezer
köbméternyi cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz a Tiszán. A méreg 1241
tonna halat pusztított el, de a folyó árterületének élõvilága is maradandóan
károsodott. Szõke folyónk fekete napjaira emlékezünk, kedves húgom.
A nagybányai – a romániai térképen Baia Mare név alatt találni a helyet – Aurul bányaipari vállalat a világ nagy részén tiltott módszerrel, az
1890 óta ismert érckilúgozásos technológiával nyeri ki az aranyat és az ezüstöt a környék fémbányáiban felhalmozott meddõhányókból. Ehhez a módszerhez sok víz kell. Ezért a már használt mérgezõ vizet is ülepítik, majd azt
újra felhasználják. Ám tíz éve, január
30-án az ülepítõ gátja átszakadt. A
méregdugó, mint a lejtõn elszabadult
hatalmas görgeteg, pusztított – csermely, patak, folyócska, folyó és folyammederben. Útját halhullahegyek jelezték. Szinte halálos sebet kapott a Zazar,
a Lápos, a Szamos, majd a Tisza, a
Duna, végül a Fekete-tenger – emberi mulasztás miatt.
Havariát élt át Algyõ is tíz esztendeje. Olyan emberi mulasztás okozta
csapás volt a ciánszennyezés, mely az
õsi halászfaluból lett nagyközséget és a
környezetet is veszélyeztetõ szükségállapotot eredményezett. A szennyezõhullám
levonulásának idõszakában a pusztulás mértéke a Szamoson 100 százalékos volt. Igaz, a Tisza felsõ és középsõ
szakaszán 70-90 százalék között változott, de nálunk, az alsó szakaszon ismét 100 százalék körül mozgott. A számok magyarázata az expozíciós idõ: a
méregdugó a Szamoson nagyjából 6,
míg a lassuló alsó Tiszán 50-60 óra
alatt csúszott lefelé. Félelmetes: a Tisza,
amelybõl fél évszázada még inni is lehetett, tíz éve halálosan mérgezett. A cián koncentrációja a Szamos és a Tisza ölelkezésénél a magyar szabvány
szerint megengedett határérték 180szorosa volt, de a Maros alatt, Szegednél is 15-szörös értéket mértek. A szenynyezésre a legérzékenyebben a rákok reagáltak. Nagy túlélõnek bizonyult a
kagyló. Ellenben az érzékeny halak elhullottak. A haltetemek közül minden
második növényevõ, minden harmadik ragadozó volt, 14 százalékuk ponty,
8 százalékuk meg kecsege. Az elpusz-

tult haszonhalak becsült értéke: 874
millió forint.
A csapásba beleremegtek a halászok.
Egyikük, az algyõi Mészáros Balázs
tollat ragadt: hogy megértse, mi is történt vele, Örökségem címmel írni kezdett.
Emléket akart állítani a mesterségnek,
mely õseinek kétszáz éven át kenyérkeresõ mestersége volt… Személyisége
megragadta Hegedûs Péter dokumentumfilmest, aki rögzített az algyõiek
„Kece” Balázsának mindennapjait. A
közös alkotás, az Örökség: egy halász
története a 2004-es filmszemle egyik
szenzációja volt. Az algyõiek viszont
tartózkodóan fogadják a filmet, azt a
megközelítést, amellyel a messzirõl jött
rendezõ láttatja a tiszai halászt és küzdelmeit. Mégis: Mészáros Balázs és a
róla szóló film érdeme, hogy fölhívta a
figyelmet a környezeti katasztrófa emberi áldozataira. Persze hozzájárultak
ezekhez a világszerte megjelent cikkek
is. Vagy helyben az ökoiskola, a Tiszaparti tanösvény, vagy a tíz éves ünnep: február 1,, melyet a Tisza Élõvilágának Emléknapjává nyilvánított az
Országgyûlés.
Az Tisza meggyógyult. Erre is Mészáros Balázs története hangolta a közvéleményt: öt éve, 2005 júniusában 91
kilós harcsát fogott. Ez a sztori ugyancsak filmre kívánkozhat, számos újság
cikkezett is róla. A nagy közérdeklõdés
azonban elterelte a figyelmet a lényegrõl. Az élõhely zavartsága fennmaradt,
a szennyezés utáni „halbõség" csak bizonyos jól meghatározható pontokra jellemzõ. De arról is keveset hallani, hogy
a folyó benépesülésével az agresszívan
terjeszkedni képes, úgynevezett pionír
fajok jelentek meg, s ez a természetes
halállomány szerkezetét hosszú idõre
megváltoztathatja. E szempontból a telepítés is hátrányos, mert túlreprezentálttá válnak azok a fajok, melyeket a ciánszennyezés kevésbé károsított…
Így szólnak az évfordulós okoskodások, kedves húgom. Közben a ház ura
– más horgászokhoz hasonlóan – leszokott a Tiszáról. Tópartra ül a biztosabb
halzsákmány reményében. Pedig a kertünk alatt hömpölyög a folyó. Méltóságteljesen, mint évezredek óta. A természet öngyógyító erejérõl locsogva.
Ölel nõvéred:
Ágnes
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XIX. évf. 2. szám

FEBRUÁR 21.: NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP
Ábrányi Emil

MAGYAR

NYELV

(részlet)
Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer
téged
Ajkára võn, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja
éked,
Õrzõ oltárrá válik a kebel.
Pajzán, derûs vagy, mint nõink szeme,
S erõs, szilárd, mint hõsök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Minden, mi fejben, vagy szívben fakad,
Tõled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplõ bíbort!
Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem ...

Gyógyvize van Algyõnek!
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Algyõ-27 (B-68 OKK ) számú
termálkút
vizét,
az
Eumatológiai és Fizióterápiás
Szakmai Kollégiummal egyeztetve 2009. december 10- én gyógyvízzé minõsítette.

A minõsítéshez szükséges vizsgálatok anyagi hátterét pályázati és
önkormányzati támogatás biztosította. A minõsítést megelõzte egy
szakmai tudományos kísérlet,
amelynek eredményét 2009. nyarán jegyzõkönyvben rögzítve adtunk át az illetékes szakhatóság-

nak értékelésre. Közel 100 algyõi
lakos – zömében mozgásszervi és
reumatikus bántalmakkal küszködõk – a háziorvosa segítségével került be azokba a diagnózis szerint
összeválogatott csoportokba, amelyek több héten át, váltott vízben
(hol gyógyvízben, hol tiszta „csapvízben” ) tesztelték javulásukat.
Már a kísérlet idején kiderült, hogy
érezni lehet a változást, általában
enyhébb, tompább volt a fájdalom
a gyógyvíz használatakor.
Az eredmények értékelése kapcsán megállapították, hogy mozgásszervi, valamint reumatológiai betegségek megelõzésére, gyógyítására, rehabilitációjára alkalmas vize van a Borbála Fürdõnek.
A víz többi hatását a késõbbiekben orvosi vizsgálatokkal lehet és
kell megállapítani, bizonyítani. A
jelenlegi vízösszetételi meghatározás alapján azonban következtetni lehet arra, hogy bõrbetegségek és nõgyógyászati panaszok
enyhítésére is használható a gyevi
gyógyvíz.
M. M.

A tartalomból
A Hírmondó kérdez: az állattartásról .................................................... 3. oldal
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Orvosi rendelési idõpontok ................................................................ 15. oldal
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100 000 látogató
a Borbála Fürdõben
Az elmúlt év utolsó napjaiban lázasan számolta a beérkezõ vendégeket a Borbála Fürdõ teljes
személyzete. Már december elején
kirajzolódott, hogy karácsony elõtt
elérjük a bûvös százezres látogatottságot. Ez a kerek szám azért is
nagyon megbecsülendõ, mert a
hasonló nagyságú vízfelülettel rendelkezõ fürdõk már 70–80 ezres
látogatottságnak is nagyon örülnek.
Nem tagadom, napokon át találgattuk, ki lesz a százezredik vendég. Talán a nyugdíjasok, akik
keddenként nagylétszámban látogatják a fürdõt? Esetleg az úszópalánták? Netán kisgyermekes algyõi szülõk? Töretlen reménnyel
és hittel csak arra tudtunk gondolni, algyõi vendég részére adjuk át az ajándékcsomagot, a fürdõbérletet és egyéb apró meglepetéseket. Az utolsó óra volt a legizgalmasabb! Az irodából figyeltük
a pénztárgép csattogását és halkan számoltuk vendégeinket. Még
kell 10 vendég. 9. 8. Már csak 1!
ÉS … IGEN! Itt a százezredik látogató! 2009. december 19-én délelõtt 10 óra 43 perckor!
A szegedi Nyúl János 6 tagú családjával érkezett. Szülei mellett
unokáját is magával hozta egy közös, beszélgetõs, pihenõs, lazítós,
wellnessre. Meglepetten vették át
az ajándékot, örömmel mesélték,
hogy szinte minden héten eltöltenek egy-két napot a Borbála Fürdõben. A szerencse tehát egy olyan
látogató mellé szegõdött, aki nyitás óta rendszeresen látogatja fürdõnket!
Kedves Olvasók! Magasra tettük a 2010. évi mércét. Ebben az
évben 120.000 látogatót szeret-

nénk fogadni. Kérem, legyenek
segítségemre a kitûzött cél megvalósításában! Látogassanak el minél többen a Borbála Fürdõbe!
Számunkra minden vendég kedves, de szívünkhöz mégis közelebb áll az, aki algyõiként tisztel
meg bennünket….
*
Kedves Algyõiek !
A minõsítés kapcsán kíváncsi voltam arra, hány százalékban látogatják a fürdõt a helyiek. Zsura
Zoltán fürdõvezetõvel együtt rácsodálkoztam az eredményre: az
elmúlt évben a fürdõzõk mindössze 14 %-a volt helyi lakos! Január elsõ két hetében még ez a
szám is a felére csökkent, azaz
nem több, mint 7 %-ra!
Nagyon sok fórumon hallani,
hogy a Borbála Fürdõ az algyõi
lakosok számára épült. Ez a mondat nem egy szlogen, ez nem egy
jól bevált reklámfogás, szavakba
öntve! Valamennyien, akik ezt a
mondatot elmondják, elmondjuk,
így is gondoljuk!! Ezért is találtuk
ki és alkalmazzuk a Borbála Kártyát. Ma már azt is tudjuk, hogy
az uszoda sportolásra, a wellnessmedence pihenésre, a kör alakú,
gyógyvízzel töltött medence mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére alkalmas. A kincs
tehát a kezünkben van, közvetlenül a szomszédunkban, elérhetõ
áron! Használják ki a lehetõséget,
látogassák (egészségük érdekében
is) a Borbála Fürdõt!
A minõsítésben közremûködõ
háziorvosoknak, algyõi lakosoknak és a munkatársaimnak ezúton
is köszönetemet fejezem ki a lelkiismeretes, kitartó, pontos munkájukért.
Márton Mária
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Külterületi összekötõ út épül
Felújítják a Búvár utca burkolatát Algyõn
A Dél-alföldi Operatív Program
(DAOP) keretén belül, az önkormányzati tulajdonú belterületi és
külterületi közutak fejlesztése témakörben megjelent felhívásra
pályázatot nyújtott be Algyõ Nagyközség Önkormányzata.

A 2009. május 29-én kelt támogató levél alapján az önkormányzat 65 százalék vissza nem térítendõ támogatásban részesült, így
megvalósítható lesz az Ipartelepet a 47. számú fõ közlekedési úttal összekötõ, Algyõ belterületét
elkerülõ út megépítése.
A projekt megnevezése: Külterületi összekötõ út építése és a Búvár utca burkolat felújítása Algyõn
Kivitelezés
ideje:
2009.
december 19–2010. június 19.
Kedvezményezett: Algyõ Nagyközség Önkormányzata 6750
Algyõ, Kastélykert u. 40.

Tervezõ: Vakondok 97. Tervezõ Iroda Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Rudnai Gy. u. 24/a.
Kivitelezõ: Délút Építõ és Bányászati Kft. 6750 Algyõ, Kastélykert u. 171.
Mûszaki ellenõr: Dankó János
Projektvezetõ: Ludányi Attila
Közremûködõ szervezet:
DARFÜ Nonprofit Kft. 6726
Szeged, Közép fasor 1–3.
Projekt összköltsége:
168 605 904 Ft.
Támogatás összege:
109 593 837 Ft
A kivitelezéssel kapcsolatos megnyitóra 2009. december 19-én 15
órakor került sor az algyõi polgármesteri hivatal tanácstermében.
A munka megkezdése az idõjárás függvénye szerint, várhatóan
2010. március végén – április elején kezdõdhet. A pontos kezdésrõl a lakosság és az érintettek részletes tájékoztatást kapnak.
INFO: Ludányi Attila, telefonszám: 62/517-517/129, e-mail:
ludanyi.muszak@algyo.hu

A MoLaRi-rendszer célja:
a biztonság
A Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer lakossági
tájékoztató-riasztó alrendszerének

2010. évben végrehajtandó próbáinak idõpontjai és a jel kiadásának
helyei:

SORSZÁM

INDÍTÁS IDÕPONTJA

KIADÁSRA KERÜLÕ JEL

INDÍTÁSI HELYSZÍN

1.

2010. január 4. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

2.

2010. február 1. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

2010. március 8. (hétfõ)

Hangos üzemû (teljeskörû)

13 óra, 13.10 óra

próba Katasztrófa Riadó elmúlt

2010. április 12. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

5.

2010. május 3. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

a VARGAKORREKT

6.

2010. június 7. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

Autósiskola

7.

2010. július 5. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

8.

2010. augusztus 2. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

2010. szep. 6. (hétfõ)

Hangos üzemû (teljeskörû) próba

13 óra,. 13.10 óra

Katasztrófa Riadó elmúlt

3.
4.

Algyõ, Bartók B.u.39
Tel: 0670 / 330-46-19 www.vargakorrekt.hu

9.

motor

KATEGÓRIÁK:
segédmotor személygépkocsi
teher + nehéz pótkocsi

MKI
OKF Fõfelügyelet

Gépjármûvezetõi tanfolyam indul Algyõn.

Tanfolyam idõpontja: 2010. február 12. 17:00

MKI

10.

2010. október 4.

Csökkentett üzemû

(az éles üzemben lévõ

(hétfõ) 13 óra

(morgató) próba

összes megyére
vonatkozóan)

teher

11.

2010. november 8. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI

12.

2010. december 6. (hétfõ) 13 óra

Csökkentett üzemû (morgató) próba

MKI
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselõk
Két összejövetel 21 téma
Kétszer is ülésezett az új év elsõ hónapjában Algyõ Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testülete. Mindkét összejövetelen dr. Piri József polgármester irányította a munkát: 21 téma került terítékre.
A január 25-i rendkívüli ülés egyetlen témája: a 16 tantermes általános
iskola közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásában meghatározott, rendelkezésre álló forrás összegének módosítása volt. Az építkezésre hat ajánlat közül választhatott az önkormányzat. A döntés hátteréhez tartozik,
hogy idõközben kiderült: az iskolaépítéssel kapcsolatos önkormányzati pályázat sikeres lett, 200 millió forint támogatást kapott.
A január 27-i rendes ülésen sokszor szó esett a pénzrõl. A képviselõk foglalkoztak a kommunális hulladékszállítási szerzõdéssel, majd módosították az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi
rendeletet: bõvítették a rendszeres
szociális segélyre jogosultak körét.
Csökken a hõszolgáltatás díja több
mint 10 százalékkal – tájékoztatta a
DALKIA Energia Szolgáltató az algyõi önkormányzatot. A lakosság
energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló kormányrendelet
nyomán januártól a hõmennyiség

egységára: 3.326,23 forint/GJ; a melegvíz hõdíja: 527,39 forint köbméterenként.
Az idei költségvetés vitáját megkezdte az önkormányzati testület –
meghatározva a koncepció fõbb elveit, a bevételek és a kiadások tervezett összetételét. A polgármesteri hivatal köztisztviselõi és ügykezelõi részére adható cafetéria-juttatásról vita kerekedett, végül elfogadták a szabályzatot.
Az algyõi hulladéklerakó ügyével
nem most elõször foglalkoztak a képviselõk. Az illegális tárolóhelyen 1350
tonna vegyes hulladék található. Ennek legkésõbb áprilisi elszállítása, a
terület éjszakai megvilágítása és –
többek között – õrzése 30 millió forintba is kerülhet.
Az idei közbeszerzési, illetve közfoglalkoztatási terv is a képviselõk
elé került. Ez utóbbi tartalmazza az
Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal kötött
együttmûködést is.
A képviselõk hozzájárultak az algyõi iskola ökoiskola címének megújításához. Megtárgyalták a faluház,
könyvtár és tájház múlt évi beszámolóját, tájékozódtak idei munkatervérõl, a települési rendezvénynaptárról.

Kérdez a Hírmondó: az állattartás szabályairól
– Mi változott az állattartási rendeletben? – kérdezte az olvasó nevében
az Algyõi Hírmondó. – Csak a trágyatárolás szabályain módosítottunk,
a szakhatóságok – a mezõgazdasági
szakigazgatási hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal
(ÁNTSZ) – rendeletének megfelelõen. Az állattartási övezetek most
nem változtak. A nagyközség területének különbözõ övezetiben tartható állatok számát a 2003-ban elfogadott helyi rendelet szabályozza –

válaszolta Nagy Judit Pálma. Algyõi
nagyközség aljegyzõje elmondta: az
állattartással kapcsolatosan tavaly 56 bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba. Télen általában a kutyák
csaholása, tavasztól õszig pedig a sertéstartás, pontosabban az adott körzetben tartható állatok száma és a
tárgya tárolásának szabálytalanságából következõ bûz miatt panaszkodik egyik szomszéd a másikra. De
vizsgáltak már méhekkel kapcsolatos
kifogást is.

Ismét a temetõi díjakról: osztva 25-tel
Kedves Olvasóink!
Lapunk elõzõ számában is beszámoltunk az önkormányzati testület döntéseirõl. A temetõi díjakról
szóló részbõl sajnálatosan kimaradt, hogy hány évre értendõ a
sírhely ára. Ezért elnézést kérünk.
Tehát az algyõi temetõi díjakról
szóló döntés: „Az egy személyes az

elsõ osztályúnak számító I.,II. és IV.
táblában 25 évre 28 ezer 900 forint
a sírhely. Míg a másodosztályú V.
táblában 24 ezer 650 forint / 25 év.
A sírkert erre kijelölt részén a családi urnahely 25 évre 61 ezer 620
forint. A kriptahely fenntartása a
temetõ erre kijelölt helyén négyzetméterenként 20 ezer 725 Ft/ 60 év.”
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Pályázati felhívás:
algyõi bérlakásra
Algyõ Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet az Algyõ, Búvár u. 9. szám,
fszt. 4. szám és I. emelet 1. szám alatt
megüresedett költségalapú bérlakások legfeljebb 5 évre történõ bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezõ házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ és
egyedülálló személyek
– keresõ tevékenységet folytatnak,
vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élõk havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
– a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár
– legalább két éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek
Algyõn
– 4 havi bérleti díjnak megfelelõ
összegû óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1 vállalják, hogy 5 évnél rövidebb
idõ alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
2. lakáselõtakarékossági szerzõdéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. elsõ lakásszerzõk
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
– a szerzõdés megkötésének idõpontjában kiskorú
– lakást, vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétõl számítva 10 év még nem
telt el,

– korábbi lakásbérleti jogviszonya
5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki
felróható magatartás miatt szûnt meg,
– lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
– lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
– 60 napon túli köztartozása áll
fenn
Valótlan adatok közlése esetén a
pályázat érvénytelen.
4. A lakások adatai:
Algyõ, Búvár u. 9. fszt. 4. sz.
56 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 25.032,- Ft/hó, további
években a képviselõ-testület által
meghatározottak szerint
Algyõ, Búvár u. 9. I. em. 1.sz.
53 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 23.691,- Ft/hó, további
években a képviselõ-testület által
meghatározottak szerint
5. A pályázatokat Algyõ Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyõ,
Kastélykert u. 40) kell benyújtani
2010. február 15.-én 12 óráig a
Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának
ideje: 2010. februári Képviselõ-testületi ülés. Az eredményrõl az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétõl számított 5 napon
belül köthetõ meg a lakásbérleti szerzõdés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlõkijelölés hatályát veszti.

Fogadóórák a polgármesteri
hivatalban
Algyõ Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában (6750, Algyõ, Kastélykert utca 40.) szerdánként 14-17
óra között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetõi.

Február 14., február 24.: dr. Piri József polgármester;
február 3., február 17.:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az algyõi polgárokat.

Há zi tej kap ha tó 140 Ft/liter
Ér dek lõd ni: Kõ mû ves Zsoltné
Te le fon szám: 06-20-582-52-79

4

Oktatás

Látogatás a bölcsõdében
Ellátogattunk a Bóbita bölcsödébe, ahol megszokott környezetükbe ismerkedtünk a leendõ kiscsoportosokkal. A csoport szobákba
lépve kíváncsi tekintetek fogadtak bennünket.
Rövid idõ után mosolyunkra felbátorodva oda jöttek hozzánk, és
megmutatták kedvenc játékaikat,
mesekönyveiket. Énekelgetve gyur-

máztak, kis tenyerükbe ügyesen formálódott a gombóc és a hógolyó.
A Süni csoportban a gondozónõ furulyázott és néhány kisgyermek vele énekelt. A Margaréta
csoportban tágra nyílt szemmel
hallgatták kedvenc meséiket.
Láttuk, milyen ügyesen végzik
a gondozási feladatokat, és már a
fogmosást is gyakorolják.

Mesés akadályverseny
A napközisek januári munkájának
összegzéseképp január 30-án 14
órakor tartottuk meg projektzáró
rendezvényünket: „mesés akadályversenyen” mutathatták meg a kicsik, milyen ismereteket szereztek a magyar mesék (elsõsorban
népmesék) témakörben. Sokféle
feladatot oldottak meg a gyerekek, volt mese-totó, célba dobás és
más egyéb „versenyszámok”. Mind
az öt csoport ügyesen szerepelt. Elsõ helyen a III. csoport végzett, õk
fogyaszthatták el a fõdíjat: egy
„vár-tortát”, de nem sokkal maradtak le mögöttük a kisebbek sem.

Külön érdekesség volt a régi könyvek kiállítása, amit a gyerekek állítottak össze otthonról hozott
könyvekbõl, melyek között volt
1884-es kiadású is.
Újdonságnak számított a gyerekek számára a saját mese alkotása és illusztrációja, ezt a feladatot is ügyesen oldotta meg minden
csoport. Természetesen rajzpályázatot is hirdettünk, a nyertes munkákat a Zöld iskola folyosóin tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Csepreginé Kis Nóra
napközis nevelõ

Képesség-kibontakoztató
és integrációs felkészítés
Intézményünk 590 400 forint támogatást kapott 2009. szeptember–december idõszakra a halmozottan hátrányos és a hátrányos
helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítására – a 23/2009. (V.
22.) OKM rendelet pályázatán.
Iskolánkban 26 tanuló vett részt
a programban, akik megfeleltek a
pályázati feltételeknek.
A kapott támogatás keretében
a gyerekek:

– a szociális hátrányok enyhítésére tanszereket, ajándékkönyvet
kaptak;
– tanórán kívüli, szabadidõs tevékenységeken, kézmûves foglalkozásokon vehettek részt;
– kulturális rendezvényekre vittük õket: moziba, színházba, hangversenyekre.
A tanulóbarát osztályterem kialakításához szõnyegeket, ülõpárnákat, tárolóeszközöket vásároltunk.

Adó 1% az Iskolának
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 jobbítását, 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
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Hanságis karácsonyi projekt
Örömmel értesültünk róla nyolcadikos diákok, hogy a Hansági iskola vendégei lehetünk. Az iskolánkban a téma már egy ideje a
Karácsonyi projekt volt. Sokat gondolkoztunk azon, hogy hogy fogadnak bennünket a „nagyok” és
milyen ételeket készítünk majd.
Elérkezett a napja, mikor meglátogattuk a vendéglátóipari iskolát. Egy kedves hölgy vezetett be
minket a terembe, ahol belebújhattunk a fõzõspólónkba. A földszinten megnéztük az étkezõt és
a konyhát. Izgatottak voltunk és
vártuk, hogy kit, hova fognak beosztani és milyen munkafolyamatot fog elvégezni. Nemsokára megérkezett a konyhafõnök bácsi, aki
mindenkinek elmondta, hogy mire számíthat a délután folyamán.
A munkabeosztás után nagyon sok
feladat várt ránk a konyhában. Elsõ fogásként sült halat és sült csirkét készítettünk krumplis körettel.

Desszertként Gundel-palacsintát
sütöttünk, amit csokiöntettel tálaltunk, illetve kis kosárkákban
gyümölcsöket. Nagy volt a sürgésforgás a konyhában és végül mindennel elkészültünk. Az asztalt
szépen megterítettünk és felszolgálták nekünk az elkészített ételeket. Mielõtt nekiláttunk volna
az evésnek, Bakó Attila osztálytársam egy karácsonyi verset szavalt
el a résztvevõknek. Kellemesen elbeszélgettünk és örültünk, hogy
nagyon finomra sikerült a vacsora. Köszönjük a Hansági Ferenc
Vendéglátóipar Szakközép és
Szakiskola tanárainak, valamint
Iván Zsuzsanna igazgatónknak és
osztályfõnökeinknek Malustyik
Mihálynénak és Retkes Zsoltnak,
hogy egy kellemes délután biztosítottak számunkra.
Tóth Vivien
8.b osztályos tanuló

Februári iskolai határidõnapló
10. 14.00: Területi Kazinczy-verseny Mórahalmon.
11. 14.00: Versmondó verseny az
1–2.évfolyam részére.
15.00: Versmondó verseny a 34.évfolyam részére.
11. 14.30: Idegen nyelvi vetélkedõ a 6-8.évfolyam részére.
13. Alapítványi bál.
15. 13.00: Megyei szintû közlekedési ismeretek vetélkedõ 4. és 8.
osztályos tanuló részére.
15. 14.00: Játékos ismerkedõ a leendõ 1. osztályosok részére a Zöld
iskolában.
15. Egyéni fényképezés az iskolában.
17. 14.00: Helyesírási verseny
Mórahalmon felsõ tagozatosok részére.
18. Bemutató órák az energia témakörben (KEOP pályázat).
19. 17.00: Elõadás az energiáról
a Faluházban KEOP pályázat keretében.
26. 15.30: Farsang az 5–8. évfolyamban.
Márciusi elõzetes:

Március 1. 16.30:Fogadóóra a
Sárga iskolában 1–8.évf.részére.
Március 4. 7.00–17.00: Ebédbefizetés március hónapra (22 nap),
Március 5. 8.00–12.00: Ebédbefizetés március hónapra (22 nap).
Március 5. 14.00: Regionális
ökoiskola találkozó a Zöld iskolában:
Dr. Nahalka István, a KÖRLÁNC
Egyesület elnöke: Az esélyegyenlõtlenségek csökkentése – új lapot nyithatunk;
Dr. Varga Attila, Ökoiskola Hálózat koordinátora: Az új ökoiskola
pályázati rendszer.
*
Tanítási hetek február-március
hónapban:
február 8–12. A hét,
február 15–19. B hét,
február 22–26. A hét,
március 1–5. B hét,
március–12. A hét.
(Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.)

Hangos olvasási verseny a napköziben
Január 15-én hangos olvasási versenyt rendeztünk a napköziben a
2., 3. és 4. osztályos tanulóknak.
Csoportonként értékeltük a gyerekeket, melynek eredményeképp

az II. csoportban Gyurcsik Andrea,
a III. csoportban Bukor Anna , a
IV. csoportban Papdi Dániel, az V.
csoportban pedig Németh Éva ért
el I. helyezést.
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Magyar kultúra hete az oviban
Január 3. hete a magyar kultúra jegyében telt óvodánkban. Ebbõl az
alkalomból igyekeztünk közelebb
hozni a gyermekekhez a magyar kultúra értékeit.
A gyerekekkel ellátogattunk a helyi könyvtárba, ahol Dudásné Molnár
Adél könyvtáros beszélt Kölcsey Ferencrõl. Elmesélte, a Himnusz megírásának történetét.

chárd büszkén foglaltak helyet a „mesetrónon”, és olvastak a gyerekeknek. Megismerkedtünk a könyvkölcsönzés folyamatával, egy magyar
népmese gyûjteményt ki is kölcsönöztünk.
Az óvodába visszatérve kis hangverseny várt ránk.
A kíváncsi szempárok figyelték,
Szalainé Tombácz Erika óvónõt, aki
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Díjfizetés az oviban
Az óvodai étkezés díjainak befizetésének idõpontjai 2010. év elsõ
felében: március 3. (szerda), áp-

rilis 8. (csütörtök), május 5.
(szerda), június 2.(szerda).

Mûsort adnak az ovisok
Március 6-án délelõtt 10 órától a
Szivárvány Óvoda gyermekei vidám zenés mûsorral várják az ér-

deklõdõket a faluház színháztermében.

Segítség a szeretet ünnepén

A Himnusz végén a gyerekek felfedezték, hogy a vers hosszabb, mint,
amit az ünnepségek alkalmából már
ismernek. Meghallgattuk Erkel Ferenc Himnuszát, és beszélgettünk
arról, hogyan kell viselkedni hallgatása közben.
Csoportunk két olvasni tudó gyermeke, Grittó Klementina és Jernei Ri-

Ünnepi hangulatban karácsonyra készülõdött minden család. A
gyerekek már élvezték a téli szünetet, amikor a Szivárvány Óvodában megcsörrent a telefon. Barta
László, az algyõi Halászcsárda tulajdonosa 100 adag halászlével
lepte meg a szerény körülmények
között élõ családokat.
Barta László már 5 éve önzetlenül gondoskodik arról, hogy a nehéz körülmények között élõk asztalára is kerüljön, legalább az ün-

nak folyosóján a finom ebédet.
Barta László a Szent György lovagrend tagjaival együtt hozta a gõzölgõ halászlevet, és nagy szeretettel
osztották ki. Lovagokhoz méltón
a szeretet ünnepén tettek tanúbizonyságot arról, nemcsak a nagy
eseményekben mutatkozik meg az
élet szépsége, hanem a mindennapi apró pillanatokban is.
Hálás szívvel köszönjük önzetlenségüket. Kívánjuk Barta László Úrnak, hogy azok az örömök,

nepeken, finom hallé. December
23-án délelõtt 40 család aprajanagyja várta az óvoda konyhájá-

melyekre visszaemlékszik, sohase
múljanak el!
Ozsváth Lászlóné

furulyán szólaltatta meg Kodály és
Bartók mûveinek részleteit. Meghívtuk Petrik Luca édesapját, aki megzenésített gyermekverseket énekelt.
Nagy élmény volt, hogy vele együtt
énekelhettük az ismert dalokat. Gáli Fanni furulyázott. A Margaréta csoportosok nagysikerû bábelõadással
kedveskedtek a gyerekeknek.

Alapítványi bál
Az Algyõi Általános Iskola Alapítvány és a Szülõi Munkaközösség
február 13-án 19 órai kezdettel a
faluházban idén is megrendezi a
nagy hagyományokra visszatekintõ Alapítványi bálját. A rendezvényünkre nagy izgalommal készül
az iskola apraja-nagyja.
Az alapítványi bál fõvédnöke:
dr. Piri József polgármester.
A belépõjegy ára: vacsorával
4000 Ft, vacsora nélkül 2000 Ft.
A vacsora után – hagyományainkhoz híven – tombolasorsolás is
lesz. A nyereménytárgyak összegyûjtéséhez szeretnénk kérni a
szülõk, a lakosság, a helyi vállalkozók és civil szervezetek segítsé-

gét is, hiszen a bevétel az iskola
alapítványát gazdagítja, 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 tombolaszelvények vásárolhatóak február 3-tól 11-ig délelõtt
8.00-10.00 és délután 13.00–16.30
óra között a Fehér iskolában.
Minden kedves vendégünknek
kellemes szórakozást kívánunk!
A szervezõk

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)

Országgyûlési választási kampány

Bemutatkozik:
Botka László képviselõ-jelölt (MSZP)
– Képviselõ úr, Algyõ különleges kistelepülés – hiszen volt már Szeged része, aztán saját akaratából önálló köz-

ség. Az önállósággal úgy érezzük, sokat nyertünk, de ha az országgyûlési
képviselõnk Szeged polgármestere, akkor akár veszíthetünk is. Hiszen egy
polgármester a saját városára koncentrál, és ennek Algyõ már nem része…
– Õszintén remélem, hogy a
mögöttünk hagyott lassan nyolc
közös esztendõ elég bizonyíték
arra, hogy az algyõiek lássák: nem
így van. Én egyébként sem szeretem a településeket csak táblától-tábláig számító szemléletet
– a közös Európában is minden
arra ösztönöz, hogy ne így gondolkodjunk. A XXI. században
lecsökkentek a távolságok, megváltozott az életvitel – ezer és egy
dolog köt minket öszsze, ha akarnánk, se tudnánk egymás nélkül
létezni. A fejlesztés pedig nem
arról szól, hogy ki mit csinál a
másik „árnyékában” vagy éppen
ellenére, hanem igenis arról, hogy
az eredmények mindannyiunk
javát szolgálják, sõt, egyedül nem
is sikerülhettek volna.
Algyõ egyébként pedig sajátságos
helyzetben van: gyakorlatilag összenõtt Szegeddel, tehát az itt lakók élvezhetik a nagyváros minden elõnyét, Szeged minden fejlesztése a tömegközlekedési rekonstrukciótól a
piac újjáépítéséig, a középiskolák modernizációjától a klinika bõvítéséig
nekik is szól – ugyanakkor megõrizhették a vidékies nyugalmat, és a saját beruházásaikra sem panaszkodhatnak, hiszen Algyõ a „bezzegfalu”,
a jómódú település…
– Ez végülis igaz, de azért az uniós és
kormányzati források nekünk is jól jön-

nek, meg valaki a parlamentben, aki segíti a céljainkat!
– Talán már észrevették: van
ilyen valaki… Teljesítménycentrikus ember vagyok, nekem
rendkívül fontos, hogy akikért
felelõsséget vállaltam, azoknak
tudjam képviselni az érdekeit,
segítsek a céljaik megvalósításában. Hiszem, hogy egy elkészült
beruházás, egy megvalósult terv
többet ér száz szónál és ígéretnél – és Algyõn sok az ilyen megvalósult terv. És bármennyire is
„jómódú”, „gazdag” település
Algyõ, ezek csak saját erõbõl nem
készülhettek volna el.
A pályázati forrásokról pedig csak
ami kapásból eszembe jut: futó, tehát elnyert pályázat a milliárdos
iskolafelújítás, a Búvár utca rendbehozatala, az akadálymentesítés a polgármesteri hivatalban, a Szivárvány
óvodában és a szociális intézményekben is. Beadott pályázat van az iskolai informatikai fejlesztésre, a belterületi vízrendezésre, a faluház bõvítésére, az új buszvárók építésére. Nagyon jónak tartom az algyõiek ötletét, hogy a régi gabonakikötõ helyén
a vízi turizmust kívánják lendületbe
hozni, az ilyesmiben mindig van fantázia, nagyon szívesen odaállok a kezdeményezés mellé.
És tudok róla, hogy az algyõiek a
Borbála fürdõt is bõvíteni szeretnék
egy szabadtéri medencével – erre
mondhatnám, hogy nem örülök neki, hiszen konkurencia a szegedi
Napfényfürdõnek – de természetesen nem mondok ilyesmit. Õszintén
hiszem ugyanis, hogy a két létesítmény bõven megfér egymás mellett:
az algyõiek is biztosan ki akarják majd
próbálni a „víziváros” csodáit és az
óriás csúszdatornyot – és a szegediek is használhatják a Borbála medencéit, ha családiasabb hangulatra vágynak.
– Ezek a dolgok tényleg összeérnek, nehéz külön „szegediségrõl” és
„algyõiségrõl” beszélni…
– És ez így is van rendjén. Jó célokra van szükség – ezt az algyõiek mindig képesek voltak okosan kitûzni, jól megfogalmazni
– a jó célok megvalósítása érdekében pedig összefogásra, együtt
munkálkodásra, arra, hogy ki-ki
a maga szintjén adja bele a legtöbbet, hiszen mindannyian
együtt vagyunk tagjai kis- és nagyobb közösségeknek is.
(X)
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Országgyûlési képviselõket választunk
Dátumok és jogok
A Magyar Köztársaság Elnöke kitûzte az országgyûlési képviselõk 2010.
évi választását. Az elsõ forduló napja 2010. április 11. vasárnap, a második forduló napja: 2010. április
25. vasárnap. A szavazás 6.00 órától
19.00 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl 2010. február 12-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2010. február 10tõl február 17-ig tekinthetõ meg a
polgármesteri hivatalban.
A választáson jelöltet ajánlani 2010.
március 19-ig ajánlószelvényen lehet.
A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választó-

polgár belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le
szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben
2010. április 6-ig, személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április
9-én 16.00 óráig, a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételt 2010.
március 19-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Algyõn az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókör: Algyõ, Kosárfonó u. 16.
(Zöld Iskola)
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Helyi Választási Iroda

CSONGRÁD MEGYE 3-as
VÁLASZTÓKÖRZETÉNEK
FIDESZ-KDNP
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÕLTJE

DR. BOHÁCS ZSOLT
BEMUTATKOZÓ FÓRUMA
2010. FEBRUÁR 17-én SZERDÁN 18 órakor
az
ALGYÕI FALUHÁZ NAGYTERMÉBEN
Házigazdák: Kalmár Ferenc Szeged M.J.V
Önkormányzat képviselõje, a FIDESZ-KDNP
3-as választókerület elnöke
Dr.Gonda János Csongrád
Megye Önkormányzat képviselõje
X ajánlószelvényét személyesen adhatja
át a jelölt részére

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Civil tükör

Olvasói levél: az állattartásról
Tisztelt Hírmondó!
A decemberi Hírmondóban olvastam a képviselõk döntését, és ehhez szeretnék véleményt nyilvánítani.
Szomorúan olvastam az Algyõi
Hírmondóban, hogy március 1jétõl megváltozik az állattartási
szabályozás, és korlátozzák az állattartást.
A régi szép idõkben, az 50-es,
60-as, sõt még a 70-es év ékben
is, amikor a falu egy része, ha kevés földön is, de gazdálkodott, és
amit megtermelt gabonát, a háziállataival feletette. Minden háznál volt szárnyas és majdnem minden háznál, de volt sertéstartás is.
A tsz idõben mindenki örült, ha
tudott disznót vágni, amivel tudták
– a szalonna, zsír és füstölt húsok
– az éléskamrát feltölteni. Igaz, akkor még nem voltak fagyasztók és
volt idõ, amikor a hentesnél sorba
kellett állni, hogy húst kapjon az
ember. Nem tudom, de akkor a
kertben is mindenki próbálta megtermelni a konyhára való szükségleteit. Aztán úgy a 90-es évektõl
kezdõdõen a kerteket kezdték begyepesíteni, a disznó és a jószágtartást egyre szûkítették. Ma sokan
jönnek olyanok falura lakni, akik
megunták a városi nyüzsgést, és kijöttek a csendbe, nyugalomba. Most
ezek, meg az olyan mai fiatalok,
akik nem tanulták meg a kertmûvelést, jószágtartást, ezek kerültek
be a falu irányítását végzõ testületbe, és õk diktálják már, hogy ha õk
nem tartanak jószágot, nem mûvelik, csak nyírják a kertet, ezeknek
úgymond büdös a jószágtartás. Azzal is egyet értek, hogy a trágyát
zárt helyen kell tárolni, mert nyáron érzik a bûz, és szaporodnak a
legyek. Maholnap, aki jószágot akar
esetleg nevelni, az menjen a tanyára, mert ott talán még nincs korlátozva. Nem sok család van a faluban, aki mûveli a földjét és szeretne esetleg nem csak takarmányt eladni, hanem némi munkával, befektetéssel más számára is hízót nevelni. Vagy menjen a tanyára – ha
van hova –, vagy próbálja eladni a
gabonáját, de az a kérdés, hogy kinek. A marhatartókat már-már

„megfojtották” az alacsony tejátvételi árral. Most jönnek a sertéstartók, aztán már baromfit se lehet
tartani, mert a kakas kukorékol, a
kutya ugat és zavarja az urak álmát.
Én úgy gondolom, hogy így fojtanak le sorban mindenkit, aki saját otthonában szeretne valamivel
foglalkozni, hogy legyen egy kis kiegészítõ jövedelme. Nincs munkalehetõség, de állattartással valami kevéske haszonnal, de hasznosíthatnák magukat a munkanélküliek.
Ha így haladunk, lassan csak a
hasunkat süttethetjük a nappal,
hogy a szomszédnak, akinek régen
volt disznója, ne kelljen trágyaszagot szagolni.
Eddig is voltak feljelentések, de
ezután mindenkinek rettegni kell
a szomszédoktól, jóakaróiktól. Eddig a MAGYAR munkaszeretõ és
munkabíró hírében állt, most, aki
akar valamit csinálni, azt is törvényesen eltiltják a lehetõségektõl,
és csodálkoznak, hogy annyira elszegényedik az ország.
A mai fiatalok nem jártak el kapálni, nem tudják, mi a paraszti
munka, mert mindent készen kapnak. Nem is értékelik úgy a munkát, mindenki, ha már leérettségizett, irodán akar dolgozni. Ha akar
valamit, akkor segítsék a szülõk, na
de a szülõknek is alig akad munkájuk, és egyre kevésbé tudják õket
anyagiakban támogatni. A parasztság mindig egy kizsarolt alsó osztály volt. A becsületüket soha nem
tudták megvédeni, de úgy látszik,
a mai világban meg mint parasztságot igyekeznek eltüntetni, nehogy boldogulni tudjon. Ehhez nem
csak a kormány, de még a tanácsi
testület is bõségesen hozzájárul.
Lehet, hogy 10 év múlva Magyarországon megszüntetik a háziállat tartást, majd nyugatról és
az EU-ból, meg Kínából hozzák a
húst, baromfit, mert nálunk a jószágtartás mindenkinek büdös lesz.
Milyen jó, hogy a fokhagymát is
már Kínából szállítják dupla áron,
mint a hazai termelõkét. Ez úgy látszik mással is így fog folytatódni.
Tisztelettel:
„Egy paraszti sarjadék”

FIGYELEM
ALGYÕN A FAZEKAS UTCA 16. SZÁM ALÓL ELTÛNT EGY SZÜRKE-FEHÉR ÉS EGY FEKETE
KISMACSKA FEHÉR FOLTTAL A NYAKÁN. KÉREM A BECSÜLETES MEGTALÁLÓT, HOGY
HOZZA VISSZA A FAZEKAS UTCA 16-BA AZ ELKÓBOROLT CICÁKAT, VAGY HÍVJA A KÖVETKEZÕ TELEFONSZÁMOT: 06-70/56-54-178!
ELÕRE IS KÖSZÖNÖM – EGY KISLÁNY NEVÉBEN: HARCSÁS GIZELLA CSALÁDSEGÍTÕ
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Drogmenetesen egészségesen
Az Algyõi Ifjúsági Játszóház 2010.
évi elsõ félévi Játszóházi és települési programjai
A program a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium pályázati támogatásával,
a Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszogálat Egyesület KAB-PR-09-A-0068
pályázata keretében valósul meg.
A Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület egy 2005-ös szülõ-pedagógus közös képzésébõl - ami
a drogprevencióra való érzékenyítést, és a közösségfejlesztõ aktivitást
szolgálta – nõtt ki az elhatározás a
résztvevõk részérõl, hogy drogmentes szórakozóhelyet alakítsanak ki
Algyõ nagyközség területén a serdülõkorúak számára, hogy a fiatalok ne
a település kocsmáiban múlassák szabadidejüket. Ennek megoldására alakult a helyi önkormányzattal együtt
kialakított Ifjúsági Játszóház, amely
drogmentes szórakozási, közösségépítési lehetõséget jelent a falu fiataljainak. A nyitvatartási felügyeletet, a
programok egy részét a szülõk végezték, illetve Szegedi Tini-telefon
Lelkisegélyszolgálat Egyesület és a
Lélekszerviz Mentálhygiénés Szolgáltató Bt több projektben is segítette az ott folyó munkát: programok
tartása, szakmai tanácsadás, elõadások, önkéntesek bevonása a fiatalokkal való foglalkozások levezetésére.
Jelen program célja:
olyan programok tartása, amellyel a
település lakói nagyobb betekintést kaphatnak az Ifjúsági Játszóház tevékenységérõl a település lakóinak bevonása
az Ifjúsági Játszóház mindennapos
munkájába a közös munkában részvevõ szülõk elkötelezõdésének javítása
Tevékenység:
– a Játszóházat mûködtetõ szülõk részére segítségnyújtás, új segítõk bevonása
– szülõ – serdülõ személyes fejlõdést szolgáló tréningprogram az
egymás értését szolgáló kommunikáció javítására, feszültségcsökkentésre, drog-elutasító magatartásra
– szabadidõs kreativitás fejlesztést szolgáló játszóházi programok
megvalósítása
– meghívott elõadók bevonásával egészségnevelési – drogmegelõzési elõadások tartása a Faluházban és az Ifjúsági Játszóházban
Sok-mindent-tudás Egyeteme
2010. 02. 23. Schádné Zámolyi
Judit pszichológus: Agresszió és
kezelése a családban
2010. 04. 06. Schád László pszichológus: Nevelhetetlen vagy nevelhetõ? Hogyan segítse a szülõ
gyermeke személyiségfejlõdését
2010. 05. Schád László pszichológus:
Életre szóló vállalás? Házasság és válás

Az Ifjúsági Játszóház kiegészítõ
programjaként:
2010. 02. 17. Juhász Péter természetgyógyász: A testi- és lelki egészség megõrzése
2010. 03. 10. Schádné Zámolyi Judit pszichológus: Társas helyzetekben kialakuló feszültségek kezelése –
agressziómentes konfliktusmegoldás
2010. 04. 14. Schád László pszichológus: Drogmentes életvitelre
törekvés megvalósítása
2010. 05. 12. Dr. Urbán Zoltán
rendõr: Bûnmegelõzés – áldozattá-, sértetté válás veszélyei
– programokkal részt venni a falunapon és az egészséghéten, melyek azt szolgálják, hogy a serdülõk és szüleik közösen, a falu minél szélesebb körét aktivizálva jobban megismerjék az Ifjúsági Játszóház küldetését, tevékenységét.
A tervezett programelemeket úgy
állítottuk össze, hogy aktívan bevonjuk a falu fiataljait, a szülõ csoportot,
a szülõket az egészségmotivációra
építõ drogmegelõzést szolgáló programba. E mellett még külsõ elõadókat is felvonultatunk a hatékony ismeretátadás, figyelemfelkeltés érdekében (orvos, rendõr, pedagógus,
védõnõ, pszichológus, egészségfilozófus), illetve kortárssegítõ önkéntesek is részt vesznek a programban.
Várt hatás:
A helyi települési szinten történõ
összefogások és összehangolt cselekvések döntõ módon tudják befolyásolni a probléma kezelését. A drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, mûködõ közösségek kialakulása:
Öntevékeny drogmegelõzést segítõ szülõi csoportok megszervezõdése: segíthetik a szülõi, családi és
segítõi szerepkörök tudatosítását,
a szükséges információk és készségek megszerzését és az eredményes
szocializációhoz elengedhetetlenül
szükséges családi és közösségi kohézió kialakulását vagy erõsítését.
– Drogmentes szórakozási lehetõségek, ezen belül a biztonságos szórakozóhelyek: tudomásul véve azt a jelenséget, hogy a fiatalok szabadidõ eltöltési szokásai jelenleg szórakozóhelyekhez kötõdnek, szükséges, hogy a
fiatalok a helyi közösségben a szabadidõ eltöltési formák változatos és értékorientált formáit vehessék igénybe.
– A szermentes ifjúsági szórakozóhely létrejöttével a serdülõ korcsoport egészségszemléletû fejlesztése megtörténjen, hogy a kocsmai
szabadidõ eltöltés helyett alternatív megoldások megtalálására váljanak képessé, biztosítható az egészségesebb személyiségalakulás, és
ebbe bekapcsolódjanak a település felnõtt lakosai is. Schád László
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HÁZI GYÓGYNÖVÉNY

ULTRAHANGOS CSONTSÛRÛSÉG VIZSGÁLAT

Minden hónap elsõ

PRAKTIKÁK

Szeretné megelõzni a csonttörést?

keddjén du. 5 óráról

BEVEZETÉS
A GYÓGYNÖVÉNYEK
VILÁGÁBA
Gyógynövényismeret,
receptek, kúrák,
leggyakoribb bajainkra
A talpmasszázs otthoni
alkalmazása
Egészségfejlesztõ tanfolyam
Még lehet jelentkezni
az ingyenes tanfolyamokra !
Érdeklõdni lehet:
Berek Ágotánál
(fitoterapeuta és reflexológus)
Telefonszám:
30/835 5130
és a faluházban.

Homlokzati és
gurulóállvány bérelhetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

„REKVIEM”
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

Tájékozódjon csontjai állapotáról néhány perc alatt.
A vizsgálat helye és ideje:
Életerõ Gyógyközpont háziorvosi rendelõ 2010. február 11. 8-10,30-ig
Jura Park Gyógyközpont 2010.február 25. 9 -11-ig
A vizsgálat díja: 2000 Ft
Bejelentkezés: Trangerné Marikánál
Telefonszám: 62/431-430,
E-mail: drkaszaesfia@drkaszaesfia.hu
Diétás és életmódi szaktanácsadás
ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉLÕVÉRCSEPP ANALÍZISSEL
A betegségek felismerhetõk a vér alakos elemeibõl, azok szerkezeti eltéréseibõl.
Gyõzõdjön meg Ön is egészségi állapotáról!
A vizsgálat megállapítja:
anyagcsere folyamatait
érrendszer állapotát (érelmeszesedés, trombózis jeleit)
emésztés és felszívódás hatékonyságát
ásványi anyagok és vitaminok jelenlétét, hiányát
szervezete oxigénellátását, a vizsgálat megállapítja:
kórokozók (baktériumok, gombák) jelenlétét
salakanyagok felhalmozódását
Tanácsok és teendõk vizsgálat elõtt:
vizsgálat napján bõséges (1 liter) víz fogyasztása
elõzõ esti étrend lehetõleg alacsony zsír és fehérjetartalmú legyen
utolsó laboreredményét és vércsoport meghatározását hozza magával
A vizsgálat helye és ideje:
Jura Park Gyógyközpont 2010. február 24. 9 -18-ig
Bejelentkezés: +36 70/31 31276 Dr. Malya Ágnes

A Mandula Színház tehetséges fiatalokat keres,
akik szívesen kipróbálnák a színjátszást.
Érdeklõdni Benyák Gábornál:
06-70/237-5564, 06-70/397-3343
vagy a Könyvtárban Algyõ,
Kastélykert u. 63.sz. alatt.
Mûanyag és fa nyílászárók teljes
körû cseréjét és beszerelését
kedvezményes áron vállalom.
Redõnyök
(5000Ft/m2–13000Ft/m2),
szúnyoghálók (2000Ft/m2),
biztonsági ajtók
(3 ponton záródók 35000 Ft-tól)
Telefonszám: 06-70/382-54-523
*
Mindenféle kõmûves
és villanyszerelési munkát
vállalok.
Telefonszám: 06-70/382-54-523

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

Egészségvédõk köre
a tájházban
***
márciusi témánk:
Májunk védelme,
tavaszi méregtelenítés, epebetegségek
Hasznos tudnivalók,
technikák
az orvosi kezelés
kiegészítésére
KÕMÛVES VÁLLALJA
régi házak teljes felújítását,
csempézését, térburkolását,
új házak építését.
Udvari kemenceépítést,
külsõ homlokzati szigetelést.
Telefonszám:
06-20/574-55-98

Ne vigye Szegedre!
Ékszer: javítás, vésés, kõfoglalás, órában elemcsere
Füllyukasztás elõzetes bejelentkezés alapján
Délmagyarországos elõfizetõi kártyára -10% a javítások árából !
Algyõ, Kõfal u. (Ági vegyesbolt mellett)
Nyitva: Csak hétfõn 10–12, 13–17, Telefonszám: 06-70/281-0659

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
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Már a jelenünk a tét?
Ön mit tesz a globális katasztrófa elkerülése érdekében?
A téma már a „kéményünkön jön
ki”, személyes mikro-terünkben
mégis keveset teszünk a globális
klímaváltozás ellen.
Koppenhágában rendezték meg
az ENSZ klímakonferenciáját, ahol
cél volt az 1997-es kiotói egyezmény megújítása. A konferenciát
és az eredményt azóta sok bírálat
érte. A tét nem kevesebb: sikerüle elkerülni a globális éghajlatváltozást és az abból adódó környezeti
katasztrófákat. Bár a szakmán belül is eltérõ állásfoglalások látnak
napvilágot a témával kapcsolatban
(a felmelegedés természetes, nem
pusztán az emberi tevékenységre
írható folyamat), egy biztos: a föld
levegõjének üvegháztartású gázkoncentrációja folyamatosan és egyre gyorsuló mértékben nõ. Az ENSZ
és a Világ Meteorológiai Szervezete által közösen létrehozott tudóscsoport (Éghajlat-változási Kormányközi Testület - IPCC) ajánlása szerint a fejlett országoknak
2020-ig legalább 25-40 %-kal kellene csökkenteniük kibocsátásukat
ahhoz, hogy 50 %-os eséllyel elkerülhetõ legyen a környezeti katasztrófa. Az EU most 20 %-ot vállalt!
És akkor még nem említettük Kína és az USA hozzáállását. A másik tény: a klímaváltozás következményei beláthatatlanok: aszályok
és árvizek jelennek meg, megnehezül a tisztaivóvíz-források megtalálása (vízhiány), megnõ az élelemtermelés hiánya (éhínség), világméretû járványok, gazdaságitársadalmi-politikai konfliktusok
keletkeznek (potenciális háborús

konfliktusokkal), növény- és állatfajok halnak ki, migráció és tömeges népvándorlás következik be, az
energiaár növekedése társadalmak
eladósodásához és osztályok elszegényedéséhez vezet. Szakemberek
szerint hazánkat, a Kárpát-medence földrajzi adottságai miatt kiemelten fogja érinteni (vagy már érinti
is) a klímaváltozás. Magyarországon az egy fõre jutó szén-dioxid-kibocsátás többszöröse a globális átlagnak, a hazai áramtermelés mintegy ötöde származik elavult technológiával, a biomassza égetési aránya csak 30%, alternatív energiaforrásokat (szél-, nap-, stb.) alig alkalmazunk.
Világméretû összefogásra buzdít
a Hopenhagen mozgalom (www.
hopenhagen.org), Magyarországon
a Klímabarát Települések Szövetsége gyûjti egybe a klímavédelemért küzdõ településeket (www.
klimabarat.hu), segít a lakóházak
szigetelésében a www.okoszolgalat.hu/main/szigeteles oldal, a
háztartási hulladék komposztálásáról olvashatunk a www.komposztalj.hu -n, otthoni energiafogyasztásunkat csökkenthetjük a www.
lakcimke.hu/tippek segítségével. A
begyûjtött esõvíz újrahasznosításával foglalkozik a www.fenntarthato.hu, www.energiaklub.hu, a
méltányos kereskedelemrõl olvashatunk a www. farivilag.hu-n, és
szervezhetünk filmvetítést, beszélgetést, ismertetõ elõadásokat, hogy
saját környezetünkben mit tehetünk a bolygónkért: www.klimaebreszto.net, www.vedegylet.hu.

FÖLDMÉRÉS!
megosztások, telekhatár kitûzések,
épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett idõpontban!)
telefon: +36-30-218-8953
fax 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
email: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a
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Múlt-kor: falutörténet az újságoldalakon
1950: Algyõ és Tápé munkaversenye
A jelen kérdéseire is választ kap, kicsit a jövõbe is lát az, aki a múlt feneketlen kútjából emel ki emléktöredékeket. Régi újságcikkek részleteinek idézésével a Hírmondó új sorozatot indított – a község visszaszerzett függetlensége, az 1997. október 1-jén kezdõdõ új algyõi idõszámításra emlékeztetve.
*
„Algyõ község dolgozói (…) Tápéval párosversenyben mérik össze erejüket az õsi munklatokban. (…)
A Párt és a tömegszervezetek vezetõi már a múlt héten tanácskoztak.
Ifj. Kabók János párttitkár, Széll Sándor DEFOSZ irodavezetõ, gazdaságvezetõje, az ifjúság részérõl Dudás
Lajos községi termelési felelõs és Kecskeméti Ferencné, az MNDSZ megbizottja aktívaértekezleten arról beszélgettek: Algyõközség hogyan tudná a legnagyobb sikerrel kivenni részét az õszi munkálatokból.

A terménybegyûjtés terén eddig
is kiváló eredményeket értek el, A
kenyérgabonát 224, a takarmánygabonát 103 százalékban gyûjtötték be.
Az Alkotmány ünnepén bensõséges
ünneplés között vették át jutalmul a
DÉFOSZ megyeközpont és a
SZÖVOSZ vándorzászlóját. Üllei
Kovács József a vándorzászló átvételekor ünnepélyes fogadalmat tett:
’Eddigi eredményeinket fokozzuk,
az õszi munkálatokban még nagyobb
sikereket érünk el’. (…)
Indítsa meg Algyõ a versenyt a megye községei között. Folytassuk a terménybegyûjtésben megkezdett versenyt Tápé dolgozó parasztjaival
(…)”
*
Kedves Olvasónk! Az algyõi múltat
idézõ történeteit, anekdotáit, fotóit
várjuk a szerkesztõség címére: 6750
Algyõ, Kastélykert u. 63.; !

DR. FEKETE MÁRTA
radiológus fõorvos
magánrendelése

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA A BELVÁROSBAN
SZEGED, TÖRÖK U. 3. (A TÜDÕGONDOZÓBAN)
Hasi szervek,(máj, epehólyag, hasnyálmirígy, vesék, lép, aorta betegségei)
kismedencei szervek, (vízhólyag, prostata, méh, petefészkek),
pajzsmirígy,(göbök, cysták, gyulladás, mûtét utáni ellenõrzés)
nyaki erek (meszesedés), és az áramlási vizsgálat(szûkületek megitélése)
Nyálmirígyek(gyulladás, nyálkõ)
nyirokcsomó (nagyobbodás, szerkezet megítélése) fõként a nyakon, hónaljban,
lágyékban)
lágyrészek (cysták, duzzanatok, vérömleny, zsírcsomók, stb)
végtagi erek áramlási vizsgálata, érszûkület megitélése.
Vállízület(izomszakadás, folyadékgyülem, ínszalag egyes betegségei, ízületi
meszesedés)
Térdízület(kóros folyadék, cysta, ízületi tokban gyulladás)

RENDELÉSI IDÕ: SZERDA 8-10-IG, ILLETVE
EGYÉNI IGÉNYEK SZERINT MÁS IDÕPONTBAN IS.

BEJELENTKEZÉS: 70-317-9653

FÁZIK? MEGUNTA A TELET?
VESZÍTETT A NYÁRI BARNASÁGBÓL?
NE UTAZZON MELEGEBB ÉGHAJLATRA! VEGYE
IGÉNYBE A BORBÁLA FÜRDÕ SZOLGÁLTATÁSÁT!
ÁLLÓ SZOLÁRIUMUNKBAN
PERCEK ALATT LEBARNULHAT! ÉRD.: 517-520.
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Hagyományõrzés

2010 február Hírmondó

Hungarikumokról és algyõikumokról – négy tételben
A hagyomány kapcsolja egybe a
múltat a jövõvel. Az Algyõi Hírmondó arra kíváncsi, hogy itt mi
a hungarikum, a helyi érték jelentõsége, a hagyományápolás értelme.
SÜLI TIBOR, AZ ALGYÕI HAGYOMÁNYÕRZÕ CITERAZENEKAR VEZETÕJE:
– Mindenki csak elõrenéz manapság, nem tekintenek vissza. A fiatalok nem ismerik és nem is tisz-

telik a hagyományokat, az emberi összetartozás élményét, az idõsek iránti tiszteletet, az egyszerûségében nagyszerû, szívmelengetõ szeretetben rejlõ erõt. Olyan
ez, mint a mai zene, melyben dallam nincs, csak ritmus. Ilyen hatások érvényesülnek, a mai gyerekek szinte szégyellik, ha tetszik
nekik a népzene, a citeraszó. A
hungarikum pár éve lett divatos:
segít a helyi értékek megnevezésében is. Ilyen hagyományos érték
Algyõn például a halászat, a népzene, a kas-kötés. Ezeket az õsi
szépségeket azonban a fiatalok közül kevesen mûvelik. Még az Európai Unió is a folytatás ellen van,
mikor a folyami halászatot meg
akarja tiltani. De az idõ múlása se
kedvez: például mi még tudtuk, de
a mai gyerekek nem is hallották,
mi az a vesszõhúzás. Nincs, aki elmondja, hiszen egyedül Jani bácsi foglalkozik még kas-kötéssel. A
népi hangszert, a citerát meg sokan csak egy darab fának látják,
nem értik, mit keresnek azon a
szögek és drótok, nem érezték
még meg az együtt zenélés örömét. Mit lehet tenni? Felszínen
tartani, ami helyben a múltban is
érték volt. Ebben segíthet példá-

ul az iskola, ahol a gyerekek megtapasztalhatják: nem minden a
számítógép, a körülöttünk lévõ világról a számítógépes játékoknál
sokkal többet mond el a népmese vagy a népzene, mert emberi
dolgokról szól.

zösségi élet más településeken
ugyanúgy nem jellemzõ, mint a
helyi alkotók buzdítása, támogatása. Pályázati munkánk nyomán
személyesen is megtapasztaltuk:
a hagyományból építkezik a jelen
– Spanyolországtól Ausztriáig.

IVÁN ZSUZSANNA, AZ ALGYÕI ÁLTALÁNOS ISKOLA
IGAZGATÓJA:
– A fenntarthatóság alapkritériuma az ökoiskolának, ami egyik jellegzetességünk. Legutóbbi témahetünknek középpontjában a hagyományõrzés állt. Nagy sikert
aratott a gyerekek körében a halászat, és a szõnyegszövés mestersége egyaránt. Szívesen kipróbálták a szövést, de az önkéntesség
napján a citerázást is. A kutatómunkát nagyon élvezik a diákok:
a helyi építészeti hagyományokkal
foglalkozva felfedezték a napsugaras oromdísz és a természeti
környezet kapcsolatát. Ugyanis az
õsi algyõi mesterségek megismerése mellett nálunk a környezet
értékeire is súly helyezõdik. Persze ez oda-vissza is mûködik: a Tisza-parti tanösvényen a táj és az
élõvilág szépségei mellett utalunk
például a gátakat építõ kubikusokra. Fontosnak tartjuk, hogy a
helyi múzeumnak számító, a látnivalókat folyamatosan bõvítõ tájházba minden tanévben minden
diákot elvigyünk. A helyi értékekrõl sokszor szó esik a tanórákon.
De azon kívül is sok a lehetõség
az algyõi hagyományok megisme-

HERCZEG JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ:
– Az egyedül ránk, magyarokra
jellemzõ tárgy vagy ízvilág, ez a
hungarikum. Mint például a Herendi porcelán, vagy a Pickszalámi. A hungarikum algyõi változata: a halászlé, a kukoricadarával panírozott sült hal. Elfelejtõdött, pedig algyõi jellegzetesség
az augusztusi forróságban 2–3 asszony több napi munkájával a téli hónapokra elõre készített száraztésztát: a lúdgége-tésztától kezdve a rombusz-alakú zabszemen át
a tarhonyáig. A lekvárfõzés ugyancsak asszonyi munka: nyáron a
sárgabarack, õsszel a szilva adott
feladatot, majd télen a kifliket, lepényeket ízesítették a finomsággal,
mert cukrászsütemény csak a 60as évektõl lett itt divat. Méztermelõ akadt 6–8 is a faluban: az
akácméztõl kezdve a vegyes virágig kínálta portékáját. A savanyítás se maradt el: például véralmából is készítettek télire. Az asszonyok ismeretek vagy 4–10 féle kalapost a szegfûgombától a sziki
csiperkéig, az egyiket fõ ételnek,
a másikat ízesítésül használták. A
tököt is változatosan készítették el
és tálalták az asszonyok. A férfiakra a pálinkafõzés maradt. A pálinka védetté nyilvánítása óta Algyõn
szinte presztízskérdéssé vált, hogy
minden háznak legyen saját fõzetû pálinkája. A népszerûsítéshez a
párlatok helyi versenye is hozzájárult. Ezért javaslom, hogy szervezzenek sütõ-fõzõ tanfolyamot,
ahol a nyugdíjasklub tagjai átadnák a fiatalabbaknak a régi étkek
receptjét és elkészítésének titkait.

résére, például a civil szervezetekben. Élénk életet élnek a civilek,
legaktívabbnak a Mûvész Kört és
a Nyugdíjas klubot látom. Ez a kö-

GÁLNÉ NAGY ILDIKÓ: SZÕNYEGSZÖVÕ NÉPMÛVÉSZ:
– Kézmûves termékben gondolkodom, mert a kamarai pályázaton a minap minõsítették egy
újabb kollekciómat Magyar Kézmûves
Remek-díjban.
A
hungarikum olyan tárgy, ami a
múltunkból, hagyományainkból
táplálkozó, egyedi darab. A tiszai
halászatot, a vesszõfonást szokták
algyõi hungarikumként emlegetni. De sajnos a szép hagyományú

veszszõfonásnak Szabó Jani bácsi
az egyetlen mûvelõje. Ráadásul e
téren nem látom az egyedi vonást.
Nem attól „algyõi” ugyanis mondjuk a harcsapaprikás, hogy ebben
a faluban fõzik. Hozzá kell tenni
valami pluszt a helyi értékhez –
az ételhez az egyedi fûszerezést, a
népmûvésznek a stílusát. Mint
Rátkai Sanyi bácsi a papucsaihoz
azt az egyediséget, ami csakis az
õ kézmûves termékeit jellemzi. A
magyar kultúrából nõ ki, de a helyi jellegzetességek teszik egyedivé a remekeket, a hungarikumokat. Ezért fontos a hagyományok feltárása, megismerése és
megismertetése. E célt szolgálja
Algyõn a Mûvész Kör, a kézmûves
foglalkozások, az alkotótáborok.
Az én mûhelyem nyitva, szeretnék tanítványokat. Úgy remélem,
mára kialakult az egyedi stílusom.
Valahogy így kezdõdött minden
faluban: más és más volt az elvárás, az alkalmazott minták közül
az egyiket elvetette, a másikat követhetõ szokássá fogadta el a közösség, s ezzel megteremtõdött a
hagyomány.
A. H.

Mi a hungarikum? A hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra
jellemzõ dolog, amely lehet egy
magyar mû, magyar termék, õshonos állatok, kulturális tényezõk, de a jelzõt esetenként alkalmazzák társadalmi vagy közéleti jelenségekre is – írja az
internetes szabadlexikon. A
hungarikumok csoportjába tartoznak élelmiszerek, gyógyhatású szerek, magyar népmesék,
néprajzi és zenei jellegzetességek, kézmûvesség, múzeumok,
de tájegységek is Létezik a
Hungaricum Klub, melyet négy
vállalat – a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., a Pick Szeged
Rt., a Tokaj Kereskedõház Rt.
és a Zwack Unicum Rt. – alapított 2000-ben. Az elõkelõ klub
alapítóinak szándéka szerint
csak olyan terméket vesznek fel
tagjaik közé, mely jellegzetesen
magyar, nemzetközileg ismert,
keresett és tudják is róla, hogy
honnan származik. Az eredeti
termékek köre 2003-ban bõvült
elõször a halasi csipkével, majd
2006-ban, a Petõ András professzor konduktív nevelési rendszerével.
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Algyõi siker a szegedi hungarikum konferencián
Büszke lehet helyi értékeire a nagyközség
A Csongrád Megyei Közmûvelõdési, Pedagógiai és Sportintézmény
ÁMK és a Csongrád Megyei Önkormányzat, karöltve, részt vett a „Helyi értékek, hungarikumok” címû
nagyszabású országos kezdeményezésben. A szegedi kistérség konferenciáját az ÁMK és Csongrád Megyei Önkormányzata szervezésében január 19-tõl rendezték meg a
szegedi megyeházán. A konferencia kísérõrendezvénye a három napos kiállítás és bemutató volt, ahol
a szegedi kistérség õsi szakmáinak
ma élõ jeles mesterei mutatták meg,
hogyan készül például a szegedi
papucs, a tápai gyékénytárgyak, az
algyõi halászháló. Szeged mellett
bemutatkozott: Algyõ, Deszk,
Domaszék, Kübekháza, Tiszasziget,
Röszke, Sándorfalva, Zsombó és
Tápé.
Az ünnepélyes megnyitó keretében dél-alföldi dalokat hallhatott,
táncokat láthatott a közönség. A jelenlévõket Magyar Anna, a Csongrád
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte. A szakmai elõadásokon dr. Szabó
Gábor egyetemi tanár, az MTA leve-

lezõ tagja, dr. Zakar Péter, a Csongrád Megyei Közgyûlés alelnöke, dr.
Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspök, Somogyi György, a Fûszerpaprika Kutató-Fejlesztõ Kft. képviselõje és Balogh László, az MTV Közalapítvány elnök-helyettese szólt a
helyi értékek fontosságáról, gazdasági és innovációs lehetõségeirõl, valamint a médiában betöltött szerepükrõl.
Algyõ összesen 8 kiállítási standon mutathatta be helyi értékeit.
Bakó Tibor ikonfestõ, Belovai Józsefné
csuhé-, gyékényszövõ, Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festõ népi iparmûvész, Gálné Nagy Ildikó szövõ népi iparmûvész, Gonda Károlyné hímzõ, gyevi halászeszközök az algyõi
tájház gyûjteményi anyagából, Hatvani Márta Ágnes vertcsipke - készítõ, Herczeg Sándorné hímzõ, Nyári
József fafaragó, Oláh Ernõ fafaragó,
ikonfestõ, Oláh Ernõné hímzõ, Szabó János kosárfonó, Tóth Gyula kádármester munkáit láthatta a közönség.
Õsi halásztelepülésként bemutatkozva gyevi halászhálót kötött Belovai

Mihály, fateknõben, zöldségágyon tálalt frissen sült fokhagymás haltepertõt Barta László, az Algyõi Halászcsárda tulajdonosa, méz- és mézes sütemény kóstolóval mutatkozott be Gyõrfi
László méhész, míg kecsketej és sajt
kóstolóval kedveskedett vendégeinek
Farkas Imre. Igazi különlegesség volt,
hogy az Algyõi Nyugdíjasklub asszonyai és tagjai segítségével Kneip Ferencné
Marika, Süli Istvánné Piroska és Vidács
Jánosné Ibolya a tájház kemencéjében,
Herczeg József segítségével kisütött gyevi
süteményekkel kínálta a nagy számú
érdeklõdõt. Gyorsan elfogyott a
krumlis kõttes pogácsa, a cukrozott
fonott kalács és a házi szilvalekváros
hajtogatott kifli, melyre dr. Piri József
5 féle pálinkájából kóstolhattak és koccinthattak a meghívott szakemberek
és vendégek.
A turisztikai standon Algyõ idegenforgalmi érdekességeit, látnivalóit mutattuk be: a turisztikai kiadványokon,
zsebtérképeken, helytörténeti kiadványokon és könyveken túl bemutatkozott szóróanyagaival a római katolikus Szent Anna-templom, a
Montessori-pedagógiát gyakorló Szi-

várvány Óvoda, az ökosuli: Algyõi Általános Iskola, a Faluház, Könyvtár és
Tájház intézménye, de megismertette szolgáltatásait a GYERVITUR Kft
és a Borbála Fürdõ is.
Az algyõiekkel országos és helyi médiumok is interjút készítettek, így a
Magyar Rádió, a Duna Televízió, a
Független
Hírügynökség,
a
Délmagyarország, a Rádió88 (Szeged), a Rádió7, (Hódmezõvásárhely),
a webradió is.
Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani Székely Annának, a Csongrád Megyei Közmûvelõdési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK (Szeged)
intézményegység-vezetõjének és kolléganõinek, hogy a szegedi kistérség
hungarikumai között Algyõ is bemutathatta helyi értékeit.
Szeretnénk köszönetet mondani
minden kiállítónak, segítõnek és médiapartnernek a sikeres együttmûködésért. Reméljük, felkeltettük a vendégek érdeklõdõsét és a nagyközség
megtartva helyi értékeit büszkén mutathatja fel azokat a jövõben is!
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

1% a kultúrának
Az algyõi Gyevi Art Kulturális
Egyesület mindkét mûvészeti csoportja – a Parlandó Énekegyüttes
és az Algyõi Tollforgatók Köre –
ismételten köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 %-át, segítve ezzel mûködésünket. Az Egyesület ebben az év-

ben is szívesen fogadja és kéri felajánlásukat, támogatásukat.
Nevünk: Gyevi Art Kulturális
Egyesület
Adószámunk: 18469927-1-06
Moravszky Éva
a Gyevi Art
Kulturális Egyesület elnöke

Kedves Õsgyevi Barátom!
Örömmel értesítelek, hogy az esedékes ÖBK vezetõségválasztás elõkészítése megtörtént.
A vezetõség évzáró ülésén megtárgyalta és elfogadta a választó
közgyûlés idõpontját, helyét és annak napirendi pontjait.
A választás idõpontja: 2010.
március 13-án (szombaton) délelõtt 10 óra.
A választás helye: faluház, Algyõ
Búvár utca 2. szám.
– Napirendi pontok:
– Elnöki beszámoló
– Alapszabály módosítás
– Az elnök és a régi vezetõség
lemondása
– A Jelölõ Bizottság elõterjesz-

tése az új vezetõség tagjaira (rövid nacionálé ismertetése)
– A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének ismertetõje a szavazás módjáról, menetérõl, érvényessége vonatkozásában.
– Titkos szavazás! Számlálás.
– Az új eredmény bejelentése!
– Az új elnök székfoglaló beszéde
Közös ebéd kb.: 13–14 óra között.
Egyéb fontos tudnivalók!
– A közgyûlés határozatképessége (a tagság 50%-a + 1 fõ)
– Határozatképesség hiányában
(15 perc után) a megjelentek teljes létszáma.
Karsai László
ÖBK elnök

12

Sport és egészség

Vizes diákolimpia
Január 11-én rendezték meg a
Csongrád Megyei Diákolimpiát a
Hódmezõvásárhelyi Gyarmati Dezsõ Sportuszodában. Az Algyõi Általános Iskola tanulói szép eredményeket érték el.
Az 50 méteres gyorsúszásban X.
helyezett lett Vidács Bianka 2.a, X.
lett Szalontai Botond 2.a osztályos tanuló; az 50m-es hátúszásban IX.

VII. helyet szerezte meg, a csapat
tagjai: Bodó János, Rózsa Alex, Bozóki
Richárd és Demecs Bálint.
A 100m-es gyorsúszásban VI. helyezést ért el Rózsa Evelin 6. osztályos és VII. lett Szvetnyik Martin 5.a
osztályos tanuló; a 100m-es hátúszásban VI. lett Rózsa Evelin 6. osztályos tanuló; az 50m-es mellúszásban VII. lett Szekeres Dzsenifer 6. osz-

helyezést ért el Vidács Bianka 2.a és
VIII. lett Szalontai Botond 2.a osztályos tanuló; az 50 m-es mellúszásban XII. lett Gábor Zsófia 3. osztályos, VIII. helyezett lett Karasz Bence 1.b osztályos tanuló.

tályos és VI. helyezést ért el Gyõrfi
Dávid 7.a osztályos tanuló; a 4x50mes gyorsváltóban iskolánk lánycsapata a III. helyen végzett, a csapat
tagjai: Szekeres Dzsenifer, Dénes Dorina,
Rózsa Evelin és Bús Hajnalka.
A 100m-es gyorsúszásban IX. helyezett lett Mesterházy Nóra 7.b és V.
lett Szalontai Bence 8.b osztályos tanuló; a 100m-es mellúszásban VIII.
lett Bíbor Viktória 8.a és VII. helyezést
ért el Samu István 8.a osztályos tanuló; a 100m-es hátúszásban V. helyezett lett Kovács Roland 8.a osztályos
tanuló; a 4x50m-es gyorsváltóban iskolán lánycsapata az V. helyen végzett, a csapat tagjai: Mesterházy Nóra, Kõmûves Mariann, Békési Krisztina és Bíbor Viktória; a fiúcsapata
a IV. helyezett lett, a csapat tagjai:
Samu István, Szalontai Bence, Temkó
Bence és Kovács Roland.
A 100 méteres hátúszásban I. helyezett lett Gyõrfi Dávid 7.a osztályos
tanuló, aki ezzel az eredményével
bejutott az országos döntõbe!
Felkészítõ tanárok: Varga Ágnes,
Magosi Krisztina, Ficsór Barnabás,
Zsura Zoltán, Retkes Zsolt.

Az 50 méteres gyorsúszásban XI.
helyezést ért el Portörõ Dorina 4.a
és IX. lett Bozóki Richárd 5.a osztályos tanuló; az 50m-es hátúszásban
VII. lett Portörõ Dorina 4.a és VII. helyezést ért el Bodó János 4.a osztályos tanuló; az 50m-es mellúszásban VIII. helyezett lett Szaniszló Varga Erzsébet 4.b és VIII. lett Rózsa Alex
3. osztályos tanuló; a 4x50m-es
gyorsváltóban iskolánk fiúcsapata a

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(február 28-én) délután 3 órakor az algyõi katolikus templomban.
Papp Lászlóreformátus lelkész
„Ne aggódjatok tehát a holnap miatt,
a holnap majd gondoskodik magáról.
A mának elég a maga baja.” Mt(6:34)
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Úszóegyesület alakult Algyõn
Magyarországon sajnálatos szakmai tendencia a sportegyesületek
számának csökkenése, a fiatalok
elfordulása az egészséges életmódtól. Éppen ezért is kimagasló eredmény, hogy 2009. november 16ai közgyûlésén közel 30 fõ alapító taggal megalakult Csongrád
Megye hivatalosan bejegyzett ötödik, Algyõ elsõ úszó egyesülete:
Algyõi Közhasznú Úszó Egyesület
néven 5 tagú elnökséggel, 3 tagú
felügyelõ bizottság. Egyesületi elnöknek Zsura Zoltánt választották.
Mint azt a fürdõvezetõtõl és
Magosi Krisztina edzõ, úszásoktatótól megtudtuk, a Borbála Fürdõben megalakult és mûködõ
sportegyesület jelenleg a bírósági
bejegyzésre vár, de már a tavalyi
évétõl számos sportsikert tudhat
magáénak.
Fõ célja a gyermekek egészséges
életmódra nevelése és a több éve
tartó komoly szakmai munkának
köszönhetõen egy versenyképes
úszócsapat összeállítása, folyamatos felkészítése, versenyeztetése.
Terveik között szerepel, hogy a
Magyar Úszószövetség égisze alatt
minél több sportrendezvényen,
úszóversenyen a fiatalok körében
is népszerûsítsék az egyik legegészségesebb sportágat. A három éve
tartó edzéstevékenység sikerei már
most igazolódnak: a Magosi Krisztina, Zsura Brigitta, Zsura Zoltán
edzõgárda heti hat alkalommal
20-25 fiatalnak tart edzést a Borbálában. Az óvodásoktól a 14 éves
korosztályig az egyesületi úszók
már számos sikerrel térhettek haza: tavaly november 21-én a Szarvasi Õszi Rövidpályás Úszóversenyen 50 méter mellen Tóth-Kása
Bence a 3. helyen végzett, Portörõ

Dorina 50 méter mellen második
lett, míg Rózsa Evelin 50 méter
gyorson és mellen a második, 50
méter háton az elõkelõ elsõ helyet
hozta el! Hódmezõvásárhelyen a
Gyarmati Dezsõ Sportuszodában
idén január 11-én rendezték meg
a Diákolimpia – Úszás Csongrád
megyei döntõjét. Itt az algyõi 4X50
méteres gyors váltóban: Rózsa Evelin – Szekeres Dzsenifer - Dénes Dorina
– Bús Hajnalka a remek bronzzal,
míg 100 méter háton a kiemelkedõ teljesítménnyel Gyõrfi Dávid
arannyal térhetett haza.
Az idei esztendõ is számos tervet és versenykihívást tartogat: a
közel 8-10 térségi úszóversenyen
túl helyi megmérettetéseket is szervez az egyesület Algyõn a kistérségi (Szeged, Szentes, Hódmezõvásárhely, Makó, Csongrád) vendégegyesületek bevonásával.
Jelenleg a gyermekek felkészítése, szponzorok és támogatók
megszólítása zajlik. Aki kedvet érez,
vagy legalább két úszásfajtát ismer,
bátran jelentkezhet az algyõi úszóegyesületbe. Számos felnõtt és pártoló tag is szívesen jelentkezne, részükre a szervezõk szenior korcsoportos szakosztályt, ill. pártoló tagsági viszonyt alakítanak ki, ahová
minden, a sportágat szeretõ és tisztelõ, az úszást kedvelõ érdeklõdõt
szeretettel várnak.
A Borbála Fürdõ egyéb szolgáltatásaival is várja vendégeit: a gyermek- és felnõtt úszásoktatásról,
babaúszásról, aquafittnesszrõl,
ovis- és gyógyúszásról bõvebb felvilágosítást kérhetnek az alábbi
elérhetõségeken: Borbála Fürdõ,
T.: 62/517-520.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Csongrád Megyei Sakkbajnokság
A 4. forduló eredményei:
Tisza-parti
Sakkiskola
–
Mórahalom: 2.5–2.5
Dr. Kárpáti Zoltán – Molnár Jenõ:
1–0
Tésik Péter – Tumbász Péter 1–0
Tubak Dániel – Antal Mihály 0–1
Tésik László – Kois János 0.5–0.5
Dávid Levente – Újházi Ádám 0–1
Szatymaz – Üllés 1.5–3.5,
Filep – Nagy Z. 0 :1,
Tóth S. – Papp Z. 0:1,
Jurasits M. – Heinz S. 1:0,
Vajsenbek P. – Gábor G. 0.5–0.5,
Dr. Csikos Cs. – Rácz G. 0:1
Szabadnapos: Algyõ

5. forduló eredménye:
Üllés–Tisza-parti Sakkiskola: 4–1
Nagy Zoltán – Mikó Valér: 0–1
Papp Zoltán – Tésik Péter 1–0
Balogh Ferenc – Szilassi Ábel 1–0
Csatordai Dezsõ – Tésik László 1–0
Gábor Géza – Török Máté 1–0.
Az Algyö – Szatymaz mérkõzés elmaradt.
Szabadnapos csapat: Mórahalom.
6. forduló mérkõzései ( 2010. 02.
14. )
Tisza-parti Sakkiskola – Algyõ
Üllés – Mórahalom
Szabadnapos csapat: Szatymaz.
Dr. Gonda János
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Civil tükör

Óvakodjunk az idegenektõl!
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 tulajdonították el az értékeiket. 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 azonosságát!
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 vásárol-

nak és annak számát bediktálják.
Miután ez megtörtént a nyeremény soha nem érkezik meg. Sajnos ennek a trükknek a nyeremény miatt olyan személyek is bedõlnek, akiknek elõfizetéses telefonja van.
Az ingatlanjaik nyílászáróit, valamint a jármûveik ajtajait minden alkalommal zárják, hogy megelõzhessük a bûncselekmények elkövetését! Az udvarban, garázsban parkoló jármûveket is zárják
be.
A kerékpárlopások megelõzése
érdekében 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!
Az esetleges csalások megelõzése érdekében fokozott figyelmet
fordítsanak a tûzifa vásárlásakor
arra, hogy az elõre megbeszélt
mennyiségû és minõségû tûzifa
kerül leszállításra!

ALGYÕN A BARTÓK BÉLA UTCA 60. SZÁM ALATT
66 M2-ES LAKÁS + GARÁZS 22 M2
E L A D Ó TELEFONSZÁM: 06-20/ 99-34-701

Fáj a feje? Feledékeny? Szédül?
Érelmeszesedése van?
Cukorbeteg?
Jöjjön el a legújabb lágylézeres,
Ûkeringésjavító 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.

CSERÉPKÁLYHÁK,
KANDALLÓK, KEMENCÉK.

HOSSZÚ

ÉLETÉNEK

TITKA A SZAKSZERÛ
KARBANTARTÁS!

CSERÉPKÁLYHÁK

ÉS

KANDALLÓK DOKTORA.

+36-30/978-40-33

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
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Trükkös lopások
Az utóbbi idõben sajnálatos módon elszaporodóban vannak
Csongrád megye területén is a trükkös lopások, a trükkös módon elkövetett csalások. A téli idõjárás
még javában tart, így szeretnénk felhívni a tûzifával kapcsolatban elkövetett jogsértésekre a figyelmet.
Az elmúlt idõszakban a megye
területén megszaporodtak azok a
bûncselekmények, amelyeknek sértettei olyan személyek, akiknek a
területet járó idegenek kedvezõ árú
tüzelni való fát kínálnak eladásra.
Kérjük a lakosságot, fõként az idõsebb embereket, illetve családtagjaikat, hogy fenntartással fogadják
az olyan személyeket, akik akár hivatalos jelleggel, vagy valamilyen
más módon szeretnék segítségüket
kérni, átlépni lakásuk, udvaruk, házuk küszöbét. Nem ritka, hogy a
házalók úgy próbálnak a lakosság
bizalmába férkõzni, hogy valamelyik hivatal (pl. önkormányzat) dolgozójának adják ki magukat, mondván, hogy a hivatal biztosít kedvezõ feltételekkel télire való fát a lakosságnak. Azonban ne felejtsük,
minden esetben céljuk a megtévesztés, a kiszemelt áldozat megkárosítása! Módszerük is többnyire tipizálható: igen kedvezõ áron
meghirdetett jelentõsebb mennyiségû árúval jelennek meg. Megegyezés esetén a kínált mennyiségnél azonban lényegesen kevesebbet szállítanak, öntenek le az udvarra. Sok esetben a vevõ csak késõbb
szembesül a csalással, mert elsõ ránézésre nem állapítható meg a megegyezett és az átadott mennyiség
közötti eltérés. A hitelesség kedvéért a csalók telefonszámot, címet,
nevet adhatnak meg, azonban ezek
minden esetben hamisak. A kedvezõ áron eladni kínált termékek forgalmazói általában az ország más
vidékérõl jönnek ide, így mire a
sértett észreveszi a csalást, már
messze járnak, adott esetben az országot is elhagyták. A vevõnek

egyetlen lehetõsége marad, hogy
feljelentést tegyen ismeretlen elkövetõvel szemben a rendõrségen.
Legutóbb január 17-én érkezett
ilyen jellegû bûncselekmény elkövetésével kapcsolatban feljelentés
a Szegedi Rendõrkapitányságra.
Egy bordányi lakoshoz csöngetett
be az ismeretlen elkövetõ kedvezõ
árú tûzifa eladásával. Meg is egyeztek az adásvételrõl, azonban a megállapodott 110 mázsa helyett pusztán 20 mázsát szállítottak le, mely
cselekménnyel 150 ezer forint kárt
okoztak a vásárlónak.
A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy az otthonokba
becsöngetõ idegeneket minden
esetben kellõ elõvigyázatossággal
fogadják. Az ingatlan határán belül csak olyanokat engedjenek be,
akiknek személyazonosságát ismerik, vagy minden kétséget kizáróan ellenõrizhetõ helyrõl, szolgáltatótól jöttek. A kedvezõnek tûnõ
ajánlatok az esetek jelentõs százalékában megtévesztésen, károkozáson alapulnak: rossz, nem megfelelõ minõségû vagy mennyiségû,
esetleg bûncselekménybõl származó terméket kínálnak eladásra. A vagyon elleni bûncselekmények másik részét pedig, úgy próbálják megvalósítani, hogy a vásárlók bizalmába férkõznek, segítõkészségére alapoznak. Ebben az esetben valamilyen hihetõnek tûnõ legendával
csöngetnek be az otthonokba, pl. valamilyen karitatív szervezetnek gyûjtenek. Majd miután „birtokon belül vannak” figyelemeltereléssel,
hamis pénz felváltatásával stb. okoznak jelentõs kárt a sértetteknek.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Rendõrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ:
06/80/555-111

RENDÕRI FOGADÓÓRÁK ALGYÕN
Az algyõi körzeti megbízottak Kastélykert utcai hivatalukban tartanak fogadóórát
az alábbi idõpontokban:
hétfõn: 14.00 órától 16.00 óráig;szerdán: 16.00 órától 18.00 óráig.
Algyõi Körzeti Megbízottak

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele
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Orvosi rendelési idõpontok
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DR. KOVÁCS ÁGNES

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA

fogszakorvos rendelése

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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!

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.

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.

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!

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.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Február 01-tõl 05-ig: 7.30 és 12.00 óra között.
Február 08-tól 12-ig: 12.30 és 16.30 óra között.
Február 15-tõl 19-ig: 7.30 és 12.00 óra között.
Február 22-tõl 26-ig: 12.30 és 16.30 óra között.
Március 01-jétõl 05-ig: 7.30 és 12.00 óra között.
Március 08-tól 12-ig: 12.30 és 16.30 óra között.
Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-57008

Anyakönyvi
hírek
SZÜLETÉS:
Megszületett: Forgó Noémi
(2010.01.12.) - anya: Canjavec Eszter,
apa: Forgó Gábor.
Jó egészséget kívánunk!

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS
2010. 02. 22-én
16.00–18.00 óra között.
ELÕZETES TELEFONOS
BEJELENTKEZÉS:
30/9852-564

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.

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.

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos
RENDEL: páros héten délelõtt, páratlan héten délután
február 8-tól 12-ig: 8-12.30 óra között,
február 15-tõl 19-ig: 12-16.30 óra között,
február 22-tõl 26-ig: 8-12.30 óra között,
március 1-jétõl 5-ig: 12-16.30 óra között.
Telefonszám :62/267-202, 06-30/635-4717
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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

Bukor Anna
2. a osztályos tanuló meséje:
A süket tyúkocska
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, egy nagyon sûrû erdõben lakott egy torzonborz, vörös, ravaszdi róka. Olyan volt, mint egy átlagos róka, csak annyi különbséggel,
hogy ennek varázsfuvolája volt. Ha
abba belefújt, akkor annak, aki meghallotta engedelmeskednie kellett. Nagyon éhes volt, hát bement a közeli faluba. Megállt az elsõ háznál és meg-

fújta a fuvoláját. Nosza, az összes tyúk
kisétált egyenesen a róka zsákjába. De
volt köztük egy kis süket tyúk, aki a fuvola hangját nem hallotta, így õ az ólban maradt. Nem sokkal késõbb kijött
a gazda. A kis tyúk elmesélte neki, hogy
mi történt. A gazda gyorsan a róka
után szaladt és kiszabadította a tyúkjait, a rókát pedig jól elnáspágolta. Ettõl a naptól fogva a kis süket tyúk, aki
utolsó volt a baromfik között, elsõ lett.

Kézmûvesek, fafaragók figyelem!
A téli pihenõ után újra indulnak,
folytatódnak a kézmûves foglalkozások a TÁMOP pályázat keretein belül. A helyi alkotók tapasztalatára, tudására támaszkodva,
velük együttmûködve szerveztük
meg a foglalkozásokat.
A kézmûves foglalkozások a megszokott idõpontban, csütörtök délután 16 órától lesznek a tájházban. Az elsõ alkalom február 4.:
gyöngyöt fûzünk Izbékiné Cseuz
Gabriellával. Február 18-án SüliZakar Zita vezetésével fogjuk gyúrni és formázni az agyagot. Március 4-én gyümölcsöt, virágot varrunk. Március 18-án csuhébabát
készítünk. Gálné Nagy Ildikóval az
elõzõ félévben pólót festettünk,
most a batikolást tanulhatjuk meg
tõle április 15-én. Szabóné Palik
Andrea kreatívabbnál kreatívabb
ötleteket hoz mindig: május 6-án
a számítógépezéshez használható

egérpadot fogunk készíteni fóliatechnikával. Magyar Annával május 20-án képet festünk. Június 3án pedig Balasi Marianna vezetésével papírmasét alkotunk.
A fafaragók Oláh Ernõ irányításával minden második csütörtökön,
16 órától veszik kézbe a szerszámokat és próbálják megszelídíteni a fát. Az elsõ foglalkozás február 11-én lesz. További idõpontok: február 25., március 11., március 25., április 8., április 22.,
május 13., május 27., június 10.
Ezen felül két jutalomkiránduláson is részt vehetnek azok a kis
kézmûvesek, akik rendszeresen
jártak, járnak a foglalkozásokra. Az
egész napos kirándulás idõpontjai: április 30. és május 22-e. A kirándulás részleteit a foglalkozásokon beszéljük meg.
Sütõ Erika

Az algyõi könyvtár nyitva tartása:
Az algyõi könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ: 9:30–12, 13–18
Kedd: 9:30–12, 13–18

Szerda: 9:30–12, 13–18
Csütörtök: 13–18
Péntek: 9:30–12, 13–18
Szombat: 9–12

A magyar költészet gyöngyszemei

Óvodások ünnepelték a könyvtárban
a Kultúra Napját
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-re
keltezve írta meg a „Hymnus”-t. A
Himnusz szövegének születésnapja, egy 1989-es kormányhatározat
alapján a Magyar Kultúra Napja
is egyben. Ez alkalomból látogattak el a könyvtárba az óvodások,
akik megismerkedhettek a magyar
nemzeti jelképekkel, majd külön
kiemeltük Kölcsey versét, és azt,
hogyan vált Magyarország nemzeti himnuszává. Miután meghallgatták az Erkel Ferenc által megzenésített Himnuszt, képeket néz-

hettek meg a Himnusz-szoborról.
V. Majzik Mária szobrászmûvész
alkotását 2006 májusában avatták
fel Budakeszin. A mû központi figurája egy istenalak, amelynek két
oldalán sugarasan helyezkednek
el Kölcsey Himnuszának sorai. A
rendezvény végén szó esett a
könyvtárhasználat szabályairól, a
beiratkozásról és a kölcsönzésrõl is.
Várjuk a jövõben is az óvodásokat hasonló rendezvényekre!
Dudásné Molnár Adél
könyvtáros

A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre és az algyõi
könyvtár költészetnapi felolvasóestet szervez áprilisban. Az est
megszervezéséhez várjuk a versszeretõ algyõiek, civil szervezetek jelentkezését (fiatalokét, idõsekét),
hogy kedves versük felolvasásával, elmondásával tegyék emlékezetessé az estet.
A rendezvény összehangolásához elõzetes jelentkezés szükséges, melynek határideje: március
31. Jelentkezni a könyvtárban és
a faluházban lehetséges személyesen vagy telefonon (517-170; 517172), e-mailben ().
(Csak emlékeztetõül: Kölcsey Ferenc (képünkön) 220 éve, Reményik
Sándor 120 éve, József Attila pedig
105 évvel ezelõtt született.)

A mûsorban résztvevõk között
magyar költõk versesköteteit sorsoljuk ki.
Ménesi Lajosné
a tollforgatók köre vezetõje
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Rendezvénynaptár

Vásárnaptár

FEBRUÁR 8-11.(hétfõ-csütörtök) 9-tõl 15 óráig: Tüdõszûrés a faluház hátsó, szabadtéri színpada elõtt.
FEBRUÁR 8. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum a kisteremben.
FEBRUÁR 9. (kedd) 17 óra: Foltvarrók köre a tájházban (Izbékiné Cseuz Gabriella).
FEBRUÁR 9. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme VI. szemeszterének 1.
elõadása az emeleti klubteremben. Téma: Háztartások kontra megújuló energiák –
Tényleg megéri? Elõadó: Pongrácz Tamás.
FEBRUÁR 10. (szerda) 13-15 óra: A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája a földszinti kisteremben (Nagymihály Mária).
FEBRUÁR 10. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyõi csoportjának taggyûlése (Kapota Mihály).
FEBRUÁR 11. (csütörtök) 16 óra: Fafaragók társasága a tájházban (Oláh Ernõ).
FEBRUÁR 11. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Bérczy
Csilla és Bukor Tibor tárlatának megnyitója. Megtekinthetõ: március 5-ig.
FEBRUÁR 13. (szombat) 18 óra: Az Algyõi Általános Iskola alapítványi bálja.
FEBRUÁR 15. (hétfõ) 16 óra: A Pálinkó Lujza Tánciskola nyílt próbája a színházteremben.
FEBRUÁR 17. (szerda) 17 óra: „Drogmenetesen egészségesen” – A testi- és lelki egészség megõrzése címû elõadás a faluház emeleti klubtermében. Elõadó: Juhász Péter természetgyógyász.
FEBRUÁR 18. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban (Sütõ Erika).
FEBRUÁR 19. (péntek) 17 óra: Elõadás a fenntartható fejlõdésrõl az Algyõi Általános Iskola nyertes KEOP-pályázatának keretében.
FEBRUÁR 20. (szombat) 10-tõl 12 óráig: Farsangi játszóház az Algyõi Mûvészkör
szervezésében.
FEBRUÁR 21. (vasárnap) 16 óra: Cirkusz a faluház színháztermében.
FEBRUÁR 22. (hétfõ) 16 óra: Ingyenes jogi tanácsadás (Dr. Gonda János).
FEBRUÁR 23. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme VI. szemeszterének 2.
elõadása az emeleti klubteremben. Téma: Agresszió és kezelése a családban.
Elõadó: Schádné Zámolyi Judit pszichológus.
FEBRUÁR 24. (szerda) 17 óra: Életreform klub az emeleti kisteremben. Téma: Népi gyógyászat – fitoterápia. Elõadó: Berek Ágota természetgyógyász.
FEBRUÁR 25. (csütörtök) 16 óra: Fafaragók társasága a tájházban (Oláh Ernõ).
FEBRUÁR 26. (péntek) 17 óra: Farsangi vetélkedõ. Civil szervezetek, baráti társaságok játékos versengése a Vándordíjért.
MÁRCIUS 3-4-5. (szerda, csütörtök, péntek) 9-tõl 17 óráig: Bérletárusítás a faluház kistermében.
MÁRCIUS 4. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban.
MÁRCIUS 6. (szombat) 10 óra: a Szivárvány Óvoda alapítványi mûsora a faluház
színháztermében.
MÁRCIUS 8. (hétfõ) 17 óra: Nõnapi meglepetésmûsor a színházteremben.
MÁRCIUS 9. (kedd) 17 óra: Foltvarrók köre a tájházban (Izbékiné Cseuz Gabriella).
MÁRCIUS 10. (szerda) 15 óra: Mozgáskorlátozottak taggyûlése a faluház elõcsarnokában (Kapota Mihály).
MÁRCIUS 10. (szerda) 17 óra: „Drogmenetesen egészségesen” – Társas helyzetekben kialakuló feszültségek kezelése – agressziómentes konfliktusmegoldás címû elõadás a faluház emeleti klubtermében. Elõadó: Schádné Zámolyi Judit pszichológus.

MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-tõl 12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
FEBRUÁR 8. (hétfõ) 9-12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár az elõcsarnokban.
FEBRUÁR 9. (kedd) 9-12 óra: Ruha- és cipõvásár.
FEBRUÁR 15. (hétfõ) 9-12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár az elõcsarnokban.
FEBRUÁR 18. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai- és munkaruha vásár.
FEBRUÁR 25. (csütörtök) 9-12 óra: Ruha- és vegyes iparcikk vásár az elõcsarnokban.
MÁRCIUS 9. (kedd) 9-12 óra: Ruha- és cipõvásár.

Húsvéti nosztalgia est!
Április 2-án, péntek este 19 órától a
faluház színháztermében zenés-táncos
mulatságra várjuk az érdeklõdõket! A
talpalávalót Sándor Csaba zenész szolgáltatja. A jó hangulathoz az italokat
a Faluház Büfé biztosítja! Pogácsát, süteményt, „batyus kínálót” lehet hozni! Elõzetes asztalfoglalás és jegyvásárlás a faluházban, nyitvatartási idõben március 29-ig lehetséges!
Belépõdíj: 700 Ft/fõ, ám a Húsvét
szülötteinek ingyenes!
Mindenki jöjjön, aki mulatni, bálozni szeretne!

SOK-MINDENT-TUDÁS EGYETEME ALGYÕN
– a VI. szemeszter elsõ elõadásai
Február 9.: Háztartások kontra megújuló energiák. Tényleg megéri?
„Elõadásom fókuszában a megújuló energetikával és energiahatékonysággal kapcsolatos technológiák hétköznapi alkalmazhatósága,
elérhetõsége mellett elsõsorban megtérülése és az ezzel összefüggõ gazdasági kérdések állnak.
Elsõként meghatározom azoknak az eszközöknek a körét, amelyek jellegüknél és
tõkeigényességüknél fogva számításba jöhetnek egy háztartás, vagy egy kisvállalkozás számára.
Ezt követõen részletesebben vizsgálom a kiválasztott technológiákat. Ami az elemzés módszertanát illeti; egy kifejezetten megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
projektek elemzésére kifejlesztett szoftver és egyéb beruházás gazdaságossági számítások segítségével szeretném szemléltetni, hogy a különbözõ elméletek menynyire állnak összhangban a hétköznapi gyakorlattal.
Az elõadás zárásaként levonom a konklúziókat, választ adva ezzel a címben feltett
kérdésre” – ajánlja hallgatósága figyelmébe mondandóját Pongrácz Tamás.
*
Február 23.: Az agresszió és kezelése a családban. A témáról Schádné Zámolyi Judit pszichológus, a Szegedi Tini-telefon Lelkisegély Szolgálat munkatársa beszél.
A mind növekvõ agresszió adja az elõadás szomorú aktualitását.

Újra itt a farsang!
Kié lesz a vándordíj?
Az algyõi faluház az idén is megrendezi hagyományos
farsangi vetélkedõjét civil szervezetek, közösségek, családok részvételével – február 26-án, pénteken 17 órától a faluház színháztermében. Amint a korábbi években, úgy idén is játékos kedvû, vállalkozó szellemû, 68 fõs csapatok jelentkezését várjuk február 20-ig! A jelentkezéskor minden csapat megkapja elõzetes feladatát, amely a versengés beugrója lesz!
Jó mulatság, értékes nyeremények várnak mindenkire,
aki eljön!
INFORMÁCIÓ kérhetõ személyesen a faluházban Lele
Istvánné Erikától, vagy telefonon a 62/ 517-172-es számon!MÁRCIUS 9. (kedd) 912 óra: Ruha- és cipõvásár.

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

