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KÖZÉLETI LAP

ÁRA: 100 Ft
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Képeslap – a mákról
Kedvenc ételem: a mákos tészta. Pontosabban: kedvencem minden étel,
ami mákkal készül – te tudod, kedves húgom. Valahonnan nagyanyánk
és anyánk konyhája tájáról ered ez
a közös szenvedélyünk. Ami aztán
generációkat köt össze, mintha anyáról leányra öröklõdne.
Õsi vonzalom ez. Talán a mákonyosan bódító mákvirágmezõhöz.
Vagy inkább a mákvirághoz: a halványlila színû lenge virágsziromhoz. Vagy még inkább a finom vonalú gubóhoz, melyekkel rumbatökszerûen lehet hangsúlyozni a ritmust,
persze még azelõtt, hogy megfosztanánk a gubót a koronájától, a kékesfekete mákszemeket a szél irányába lassan kiborogatva, tálba gyûjtve. Mert csodákra képes a milliónyi
magocska.
Szerencsehozó. Ebbéli titka miatt
lesz a mák a karácsony elõtti utolsó
böjti ebéd fõ fogása. De újévkor is tanácsos enni: mert annyi pénzünk
lesz, mint ahány mákszemecskét magunkhoz vettünk. Mondván: azok
vagyunk, amit megeszünk…
Boszorkányos szernek mondják
egyesek. Mások hittel állítják: a mák
gyógyító étek. Ez utóbbi csapat egy
falu példájával igazolja: aki heti
gyakorisággal mákot eszik, annak
erõs marad a csontja. Ismerõsöm
küldte e-mailben a példát: Schirilla
Györgyöt és Oláh Andort évekkel ezelõtt egy régész ismerõsük elhívta egy
XIX. század eleji csallóközi temetõ feltárására, mert a kétszáz éves csontvázak egyike sem volt csontritkulásos. Leletek igazolták: arrafelé nem
éltek meggörbült hátú anyókák. Az
okok kiderítése a két természetgyógyászra várt. A magyarázatot az akkori emberek életmódja adta. Nem cukorral, csak mézzel édesítettek, és rengeteg mákot ettek. Schirilla 58-féle
mákos étel receptjét gyûjtötte össze.
Kiderítette: ott máig szokás, hogy a
vendéget mákos kaláccsal, bejglivel
kínálják, a mákos süteménynek ki
kellett tartania ünneptõl ünnepig.
Márpedig a mák nagyon egészséges.
Nagy mennyiségben tartalmazza azokat az anyagokat, amelyek az egész-

séges táplálkozáshoz és a csont megtartásához szükségesek: ilyen a kalcium, a fekete színét adó vas, de tartalmaz folsavat is, ami megkönnyíti ezek felszívódását.
Építeni lehetne a mákra. Gasztronómiai rendezvényt mindenképp.
Most, mikor a „tökkápisztás búcsú”
falujában, Algyõn ismét receptkönyv
kiadására készül a Nõegylet, remélhetjük: elárulja valaki a tökös-mákos rétes titkát. A tök és a mák az elsõ édes sült tészták tölteléke.
A sült édes tészták a 17. században úgy készültek, mint a kenyér,
csak épp finomabb lisztet, zsíradékként
vajat, s persze tojást (tikmonyt), folyadékként tejet használtak – olvasom a Korunk legfrissebb számában
Mészáros Mártától a Virággal sütés és ízesítés titkait. A virágok, növényi részek felhasználása adta az oly
kellemes édes ízt. Még rántott, vagyis palacsintatésztába mártott bodzavirágot is készítettek!
A kelt üres kalácsot a kemencében, a fánkokat felforrósított vajban
sütötték. Régi találmány a béles: mikor két tésztaréteg közé kerül a töltelék, illetve a lepény: ahol a tészta
tetejére teszik a gyümölcsöt vagy a túrót – késõbb a mákot is. Máklepény,
mákos béles, mákos tekercs – sorolja
a leghasználhatóbb szakácskönyv, a
Horváth Ilonáé a változatokat. De
lehet mákos a keletrõl átvett hígpalacsinta, vagy az olaszoktól átemelt
torta is.
Mákos csomag, mákos habos szelet, mákos piskóta, mákos rácsos linzer, mákos szelet, máktorta: Erdélyi
ízek – 2200 bevált receptje közül
hat. A csúcs, a máktorta: 10 deka vajat 16 deka cukorral habosra keverünk, hozzáadunk 6 tojás sárgáját,
ismét jól kikeverjük, citromhéjjal ízesítjük, végül belevegyítjük a 16 deka darált mákot, az 1 kanál kakaót
és a kemény tojáshabot. A kikent,
lisztezett tortaformában megsütjük,
végül citrom vagy csokimázzal vonjuk be! Csodás! Miközben óv és gyógyít. Jó étvágyat, kedves húgom!
Ölel nõvéred:
Ágnes
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XIX. évf. 3. szám

Juhász Gyula: 48 március
Ó régi szép est... tündöklõ siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsõséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.
Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézõk tapsoltak neked,
Színházi est, melyen - ó büszkeség! –
A gondolatszabadság született.
Aktoraid: Petõfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,
Színésznõd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

„Láttam, hogy a múlt meghasadt”
Emlékezés József Attilára
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre és az algyõi
könyvtár március 31-én (szerda) 18
órakor József Attila hátrahagyott

verseibõl és töredékeibõl összeállított filmrészleteket bemutatva emlékezik a 105 éve született költõre.
Helyszín: az algyõi könyvtár.

KEDVES

OLVASÓINK!
KELLEMES

HÚSVÉTI

ÜNNEPEKET KÍVÁN

AZ ALGYÕI
HÍRMONDÓ
SZERKESZTÕSÉGE

A tartalomból
Elkezdõdik az új iskola építése ............................................................ 2. oldal
Beiratkozás az iskolába ........................................................................ 3. oldal
Fakanálra fel! .................................................................................... 13. oldal
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Befejezõdhet, azaz bõvülhet a faluház
Algyõ Nagyközség Önkormányzatának képviselõtestülete a Faluház kérdését mindig kiemelten
kezelte. A csaknem ezer négyzetméteres épületet, amelynek megépítéséhez a lakosság adományaival hozzájárult, 1994-ben vehette birtokba a közösség. Ez a közel
ezer négyzetméter azonban
„mindössze” az intézmény I. ütemének megvalósulása, amely elkészülte után azonnal a közösségszervezés központjává és az önálló települési identitás szimbólumává vált. Már az átadáskor léteztek tervek a második épületszárny kialakítására is, s a képviselõtestület mindig fontosnak tartotta, hogy a Faluház ezen része
is kialakításra kerüljön.
Az önkormányzat 2008 szeptemberében ennek érdekében pályázatot nyújtott be az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) cím elnyerésére. Az
IKSZT jellemzõje, hogy egy integrált, komplex feladatellátást
szolgáló, az emberek találkozását
biztosító „közösségi térszerkezet”
keretében, egymásra épülve, egymást felerõsítve teszi elérhetõvé
és hozzáférhetõvé a lakosságot
érintõ közszolgáltatások, továbbá
az üzleti és civil szféra kezdeményezéseit. Az IKSZT voltaképpen
a régen mûvelõdési háznak nevezett intézmények modern megfelelõjét jelenti, jelentheti.
Az algyõi pályázat sikeres volt,
a Faluház elnyerte az IKSZTcímet, miáltal jogosultságot nyert
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására, azaz támogatási kérelmet nyújthatott be a
Faluház bõvítésére az FVM által
meghirdetésre került beruházási
jogcím rendelet keretében.
A képviselõtestület komoly elõkészítõ és tervezési munka után

tavaly novemberi testületi ülésén
döntött a Faluház bõvítésérõl és a
pályázat benyújtásáról. A beruházás (az elkészített költségvetés szerint) mintegy 88 millió Ft, amely
tartalmazza az építõmesteri munkákat, a belsõ gépészetet, a közmûveket és az elektromos munkákat. Ebbõl a pályázatban az építõmesteri munkák 54 milliós költségét tudja az önkormányzat elszámolni, ennyi tehát az állami finanszírozás, a fennmaradó rész
önerõ, amelyet az Önkormányzat
saját forrásaiból biztosít.
A Faluház így a településen már
meglévõ szolgáltatások mellett új
szolgáltatásokat (például a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont mûködtetése, a
lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájutásának elõsegítése, egészségfejlesztési programok) is elindíthat illetõleg kiteljesíthet.
Ha a támogatási kérelem igénylésére benyújtott pályázat sikeres
lesz, amiért nem csupán az Önkormányzat és a Faluház munkatársai, de a településért felelõsséget érzõ parlamenti politikusok
– elsõsorban országgyûlési képvi se lõnk – is meg tesz nek min dent, akkor a fejlesztés során végre megépülhet a már 16 esztendeje a község közösségeit szolgáló épületrész mellé egy földszinti és egy emeleti traktusból álló
bõ vít mény. Az ily mó don
megnövekedett Algyõi Faluház
jobban kiszolgálhatja a Szegedtõl
va ló le vá lás óta je len tõ sen
megnövekedett közösségi igényt
a kulturális, ismeretterjesztõ, információs programokra, családi
eseményekre, pl. házasságkötésre, megerõsítve ezzel az algyõiek
településük iránt érzett elkötelezõdését, helyi identitását.

FENYÕFÁK KÜLÖNBÖZÕ
MÉRETEKBEN

RUHAVÁSÁR

(50–120 cm), tövesen,
tavaszi parkosításhoz eladók.
Luc-, ezüst és félezüst fenyõk!
Érdeklõdni
a 06 30-864-3969-es telefonszámon vagy személyesen
az Egészségház u. 31. szám
alatt lehet.

HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON A FALUHÁZ MÖGÖTTI
PARKOLÓBAN.
FOLYAMATOSAN BÕVÜLÕ
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL,
A MEGSZOKOTT MINÕSÉGGEL
VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!
EXTRA MÉRETÛ FÉRFI ÉS NÕI
RUHÁK 4–10 XL-IG
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Elkezdõdik az új iskola építése
Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen február 12-én
Algyõ Nagyközség Önkormányzata a STRADEL 2010 KONZORCIUMMAL szerzõdést kötött az
Algyõ, Sport utcai általános iskola építésére.
A munkaterület átadás – átvétele 2010. február 15-én történt
meg. A tényleges munkakezdés
március 1-je után várható. A befejezés várható idõpontja: 2011.
február 15.
A projekt összköltsége: 1 679
005 734 forint. Támogatási öszszeg: 200 000 000 forint.
Az új iskola fõbb helyiségei, adatai: 16 db tanterem, 6 db szaktan-

terem, 488 m2-es aula, 222 m2-es
(100 fõs) étterem, 300 adagos melegítõ konyha, büfé, 1310 m2-es
tornacsarnok és lelátó, igazgatási és orvosi szobák, 50 db parkoló és 39 db kerékpártároló.
Tervezett tanulólétszám: 416 fõ.
Az új iskola hasznos alapterülete: 6075,97 m2
Az építés ideje alatt várhatóan a
környék és az építkezéshez vezetõ
utakon megnövekszik a tehergépjármû forgalom. Kérjük az építés
ideje alatt a lakosság szíves türelmét.
Megértésüket elõre is köszönjük!
Projektvezetõ/infó: Keresztes
Attila telefonszám: 62/517-517/122,
e-mail: keresztes.muszak@algyo.hu

Szolgáltatóház lesz a volt „Mary-Mary”-bõl
Az AKTV KFT. sikeresen megtartott
versenytárgyalást követõen szerzõdést kötött az Iványi Építõmester
Kft - vel az Algyõ, Kastélykert utca
49. szám alatt meglévõ ingatlan (volt
Mary-Mary épület) felújítására, szolgáltató házzá való átalakítására.
A munkakezdés várható ideje:
2010. március 16. A befejezés vár-

ható idõpontja: a munkakezdéstõl számítva 4 hónap.
A projekt várható nettó összköltsége: 32 000 000 forint.
Kérjük az építés ideje alatt a lakosság szíves türelmét!
Információ: Keresztes Attila telefonszám: 62/517-517/122, e-mail:
keresztes.muszak@algyo.hu

Tegyünk együtt a méhnyakrák ellen !
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önt
méhnyakrák prevenciós programunkról, amelyet az Egészséges
Ifjúságért Alapítvánnyal és a Gyógyszerfutárral indítottunk 2009-ben,
azzal a céllal, hogy minél több család számára váljon elérhetõvé a
méhnyakrák elleni védõoltás. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel
a programot folytatjuk.
A méhnyakrák elleni védekezés
fontosságát támogatva a Magyar Nõorvos Társaság Gyermeknõgyógyász Szekciója is bekapcsolódott a
programba, így közös kezdeményezésben február 1. és március 31.
között segítjük a szülõket a serdülõ
lányok méhnyakrák elleni vakcina
teljes oltási sorának felvételében.
Egy adag Cervarix vakcina ára
ezen idõszak alatt 19.900 forint
az eddigi közel 30.000 forint he-

lyett a 13. életévét már betöltött,
de 19. életévét még be nem töltött lányok részére.
Az oltóanyagot egyesével, az oltási idõpontoknak megfelelõ ütemezéssel szállítja ki a Gyógyszerfutár a páciens részére, az elõre
egyeztetett idõpontban. A szülõk
a vakcina átvételekor fizetnek a futárnak, készpénzzel, bankkártyával
vagy egészségpénztári kártyával.
Az oltási sor ütemezését a
Gyógyszerfutár követi. A Gyógyszerfutár jelentkezik a páciensnél
telefonon, amikor aktuális a következõ oltás, illetve a 3. oltás receptjének felírása miatt önt is keresni
fogja telefonon.
Jelentkezési határidõ: március 31.
a házi orvosánál (gyerekorvosánál).
A kedvezményes ár a teljes oltási sorra vonatkozik!
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Önkormányzat

Üléseztek a képviselõk
Költségvetés, házi segítségnyújtás, helyi televízió
Több mint harminc témát vitatott
meg február 24-i ülésén Algyõ
nagyközség Önkormányzati képviselõ-testülete. A munkát dr. Piri József irányította.
Az idei költségvetési rendelet
megalkotása jelentette a legnagyobb feladatot. Iránytût jelentett, hogy a legjelentõsebb bevételt jelentõ iparûzési adó várható
összegét és az alapfeladatok biztonságos ellátásához szükséges kiadásokat (például bér, járulékok,
dologi kiadások) teljes körûen
meghatározzák. Lényegesnek tartották a képviselõk, hogy a jelentõs beruházások fontossági sorrendjéhez tartsák magukat.
A bevétlek körét – a helyi adók
mellett – a központi normatív állami támogatás összege, az intézmények saját bevétele és a pályázati források növelik. A kiadások
közül a szociális jellegûek a törvény
változása miatt növekednek.
A képviselõk megállapították:
az önkormányzati szférát is jelentõsen érinti a gazdasági recesszió.
Algyõn sem számolhatnak a vállalkozások termelésének csökkenésével, illetve az iparûzési adó befizetésének növelésével. Ezért az
adókintlévõségek csökkentésére
törekednek. Örvendetes ugyan,
hogy nõtt az önkormányzat pályázati bevételeinek nagysága. Ám
a szabad pénzeszközök lekötésének nagyságát az utófinanszírozott pályázati forrásainak megelõlegezése jelentõsen befolyásolja.
Indokolt az intézményi rendszer felülvizsgálata. Például azért,
mert jelentõsen csökkent a kötelezõen ellátandó óvodai feladatokra jutó állami támogatás. A közoktatási intézmények összevont
gazdálkodást legkésõbb az új isko-

la felépítéséig el kell végezni –
mondta ki a testület. Algyõ intézményeinek idei költségvetése
rendkívül takarékos és megalapozott gazdálkodást követel meg.
A költségvetés elfogadása után
beszámolt a 22 társadalmi szervezet az elõzõ évi munkájáról. Ennek alapján döntött a támogatásukról az önkormányzat. A sporttal kapcsolatos szervezetek mellett az Agyi Sportkör munkáját is
vizsgálta a testület.
A házi segítségnyújtás formáiról
tájékozódva a képviselõk úgy határoztak, hogy ezt az alapfeladatot ezentúl az Egyesített Szociális
Intézmény keretein belül valósítja meg.
Foglalkozott a testület a háziorvosok rendelõinek közmûdíja
megállapításával. Majd 9 alapítvány, illetve az algyõi néptáncos
gyerekek idei támogatási igénye
került terítékre.
A képviselõ-testület nem tartja
idõszerûnek az Algyõi Televízió
Stúdió létrehozását, ugyanakkor
megbízza az AKTV Kft. ügyvezetõjét egy helyi képújság mûködtetésének kidolgozásával.
Az Agyõi Hulladéklerakóban elhelyezett illegális szemét kezelésére, felszámolására Atikövizighatározat kötelezi az önkormányzatot. De idõszerû az aprítógép
beszerzése is. A kommunális hulladék szállításáról is szó esett: e
feladattal az önkormányzat Csongrád megyei Településtisztasági
Kft.-t bízza meg.
Közfoglalkoztatási terv készült,
amelyet most módosítottak. Tájékozódtak a képviselõk – többek
között a Méhnyakrák-program
folytatásáról, az elõzõ ülés óta történt eseményekrõl.

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.
Március 10., március 24.: dr. Piri József polgármester;

március 3., március 17., március 31.: Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester várja az érdeklõdõket.
INFO: Polgármesteri hivatal, telefonszám: 62/517-517, e-mail:
ph@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu
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A fenntartható fejlõdésrõl KEOP-támogatással
Energiaválságról diákszemmel
„Én is ott voltam az Ábrahám Krisztián elõadásán a faluházban, és ennek kapcsán szeretném megosztani
gondolataimat az olvasókkal.
Ha egy kicsit is figyelünk, látjuk,
hogy az ország egyre jobban törõdik az
energiagondokkal. A nem megújuló
energiaforrásokra szoktunk rá. Ha áttérnénk a megújuló energiaforrásokra, már akkor sem tudnánk teljesen
visszafordítani az okozott károkat. A
kõolaj, a szén és a hasonlók felhasználása fokozzák az üvegházhatást.
Amikor a káros anyagok a levegõbe kerülnek, akkor az idõjárás olyan lesz,
mintha a sütõben lennénk, de a metángáz is felszabadul az északi tengerek mélyérõl a víz melegedése miatt.
Ha van egy kis szerencsénk, akkor
az egész Földön elhiszik, hogy benne
vagyunk a bajban.”
Bakos Bence
5.b osztályos tanuló
*
KEOP-os bemutató órák
az algyõi iskolában
Az Algyõi Általános Iskola KEOP
6.1.0/B-2008-0022 azonosítószámú pályázata keretében megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés
és kampány” részeként február 18án bemutató órákat tartottunk alsó és felsõ tagozaton. A kollégák
az Energia témákat építettek be a
következõ tanórákba: Szebeni
Lászlóné a 2.a osztályban magyar
nyelv és irodalom, Torma Tiborné
az 1.a osztályban báb-dráma,
Pallagi Anna az 1. osztályban a napközis foglalkozás, Varga Ágnes a

4.a osztályban testnevelés (úszás),
Talla Szilvia az 5.a osztályban informatika, Nagyné Szabó Andrea az
5.b osztályban történelem és
Malustyik Mihályné a 6. osztályban
a nem szakrendszerû órába. A bemutató órákra Körösladányból,
Szegedrõl és Szeged környékérõl
is érkeztek kollégák. Öröm volt
látni, ahogy a tanulók, a tanárok
és a vendégek is élvezték az órákat. Környezeti nevelésünk eredményének tekintjük, hogy a diákjaink a bemutató órákon is rendkívül tájékozottak voltak az adott
témakörben.
*
KEOP-os elõadások
Az Algyõi Általános Iskola KEOP
6.1.0/B-2008-0022 azonosítószámú pályázata keretében megvalósuló „Elsõ lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés
és kampány” részeként február 19én a faluházban elõadásokat szerveztünk a következõ témákban:
1. Fenntartható gazdálkodás, és
hatékony ötletek a háztartásban,
elõadó: Ábrahám Krisztián, környezeti nevelési elõadó; 2. Hagyományos építkezési módok – vályogvetés a Kiskunságban, elõadó:
Szûcs László, agrármérnök és 3. A
növénynemesítés, és a génmódosított növények jelenlegi helyzete
és jövõje, elõadó: Feczák János,
GMO Agroszemek Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Köszönjük az érdeklõdõ hallgatóságnak, hogy nagy számban eljöttek, és kérdéseikkel színesítették a programunkat.
Hegyi Gabriella

A KSH lakossági adatgyûjtésérõl
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Debreceni Igazgatósága
tisztelettel tájékoztatja az érintetteket, hogy Algyõ településen a
KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.
A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 – MUNKAERÕ-FELMÉRÉS
ÉS KIEGÉSZÍTÕ FELVÉTELEI
1711 - IDÕMÉRLEG FELVÉTEL
1942 – A LAKOSSÁG UTAZÁSI
SZOKÁSAI
Az adatgyûjtést hivatalos megbízással rendelkezõ, igazolvánnyal
ellátott kérdezõbiztosok hajtják
végre. Az adatfelvételek reprezen-

tatívak, vagyis véletlenszerû kiválasztás során kerülnek kijelölésre
a címek. A kapott információk a
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
Törvényben, illetve a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelõen bizalmasan
kezelik, azok közzé telére
aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.
További információ kérhetõ:
KSH Debreceni Igazgatóság: 0652-529-867, 06-52-529-848-as telefonszámokon.
KSH Debreceni Igazgatóság
Dr. Varga Ildikó Jegyzõ
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Gyerekek és idõsek
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
SZÉKHELY: 6750 ALGYÕ, PIAC TÉR. 17, Tel.: 267-048 INTÉZMÉNYVEZETÕ: JANKOVICSNÉ VERES KATALIN
BÓBITA BÖLCSÕDE
675 0ALGYÕ ,KASTÉLYKERT U. 15.
TEL.: 517-368
VEZETÕ GONDOZÓNÕ: GYÖMBÉR KORNÉLIA

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

Idõsek farsangja

Az ESZI Idõsek Napközi Otthonában február 25-én fánk sütéssel egybekötött farsangi ünnepség volt. So-

kan megtisztelték jelenlétükkel a
rendezvényt, mely nagyon kellemes
hangulatban telt el. (melléklet kép)

Húsvéti barkácsolás az óvodában
Március 22-én 15 órakor a Katica csoportban,
Március 30-án 9 óra 30 perctõl Bereczné Lázár Nóra népi iparmûvész a tojásfestés fortélyaival
ismerteti meg a gyermekeket.

Szintén ezen a napon vendégünk lesz Balasi Marianna kézmûves, keramikus, aki húsvéti dekorációk készítésében ad tanácsokat
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt.

Húsvétváró

Baba-mama klub

A ESZI Gyermekjóléti Szolgálata
március 31-én (szerdán) 16 órától tartja a húsvéti kézmûves foglalkozását. Helye: Algyõ, Piac
tér.17.

Az ESZI Védõnõi Szolgálat minden héten csütörtökön 10-tõl 11.30 óráig
tartja a baba-mama klubbot a faluház
kistermében, melyre szeretettel várnak minden kisgyermekes családot.

Díjbefizetés az óvodában 1% a Gyermekkornak
Az algyõi Szivárvány Óvodában az
étkezési díjak befizetésének idõpontjai:
2010. év elsõ felében április 8.
(csütörtök), május 5. (szerda), június 2. (szerda).

Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1 %val támogassák az algyõi óvoda Boldog Gyermekkor Alapítványát!
Adószám: 18464881-1-06
Köszönttel:
A Boldog Gyermekkor Alapítvány

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

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

Bölcsõdei hírcsokor
Térítési díj. Értesítjük a szülõket,
hogy március hónapban a térítési díj befizetésének napja: március 9., kedd 7.30-tól 15.30 óráig.
*
5 gondozónõ. A bóbita bölcsõdébe jelenleg 27 kisgyermek számára igényeltek a szülõk bölcsõdei
ellátást .A gyermekek gondozását
és nevelését két csoportban 5 gondozónõ látja el.
A kiscsoportban Illésné Wolford
Timea és Bús Ágnes gondozónõ,
míg a nagy csoportban Gáborné
Hevesi Márta, Marincusné Karasz
Erika, Soós Attiláné Jutka gondoskodik a gyermekekrõl.
*
Kihasználtság. Tavaly az algyõi
bölcsõde kihasználtsága a következõképpen alakult:
A kihasználtság a gondozott
gyermekek számához viszonyítva:
79,2%-os.
A kihasználtság a beíratott gyermekek számához viszonyítva: 95,21%-os.
*
Várólista és elõjelentkezés. 2010
év elsõ félévére minden hely be-

telt az algyõi bölcsõdében. 2010
szeptemberétõl 26 engedélyezett
helyre – amely a törvény szerint
120%-ra tölthetõ fel – 34 gyermek
jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy jelenleg várólista alakult ki a férõhelyekre.
Ezúton tájékoztatjuk a szülõket,
hogy várjuk a 2011-2012 nevelési évre az elõjelentkezéseket.
A bölcsõdébe jelentkezni lehet
minden nap 9.00-14.00 óra között Gyömbér Kornélia szakmai vezetõnél. Információ kérhetõ az
517-368-as telefonszámon.
*
Szülõi értekezlet. Értesítjük a kedves szülõket, hogy március 17-én,
szerdán 17 órai kezdettel szülõi
értekezletet tartunk, az óvodába
készülõdõ bölcsõdés gyermekek
szülei részére. Tájékoztatót tart az
óvoda vezetõje: Ozsváth Lászlóné.
Lehetõség nyílik a leendõ kiscsoportos óvónõkkel való találkozásra is.
Minden szülõre számítunk!
Gyömbér Kornélia,
a bölcsõde vezetõje

Farsangoltak a bölcsisek
Február 19-én az algyõi bölcsõdében farsangi mulatsággal ûztük el
a telet. A gyermekek mókás jelmezekben (tûzoltó, katicabogár,
tündér, pillangó, cica, tigris) énekeltek, táncoltak, fejükön az ujjukkal festett kalapokban. A terített
asztaloknál sok finomságból cseme-

gézhettek. A vidám mulatság közben a nap is elõbújt és a sok élménytõl fáradt gyermekek az ebéd
után jóízû álomba szenderültek.

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

A szülõi segítséget ezúttal is köszönjük!
Marincusné K. Erika,
Soós Attiláné gondozónõk
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Oktatás

Nyílt nap a Margaréta csoportban
2010, január 26.-án nyílt nap volt
a Szivárvány óvodában. Szülõk és
tanító nénik jöttek, hogy meglessék
az iskolakezdés elõtt álló kis tudósokat. Sok pár, a megszokottnál nagyobb cipõ hevert a csoportszoba
elõtt. Sok szempár figyelte izgalommal, és büszkeséggel gyermekét.
Az óvó nénik vezényletével megkezdõdött a foglalkozás. Játékos
volt, mégis komoly, melyet a gyerekek nagyon élveztek. Logikai és
készség fejlesztõ játékok sokaságát oldották meg miközben észre
sem vették, hogy elindultak a TANULÁS útján.
A napot egy bábjáték az „Arany
tarajos kiskakas” zárta, mely remekre sikeredett. Ez a nap így volt
kerek! A szülõk és a tanító nénik
elégedetten álltak fel. Ezek a gyerekek jó alapot kaptak egy másik
életre. Az életre a tanulásra! Jövõre már az iskolában találkozunk.
Köszönjük.
Petrik Róbert szülõ
*
A Gomba csoport februári nyílt
napján azt hiszem nem csak nekem, hanem más szülõknek is
meglepetést okozott a még csak 5
hónapja kiscsoportos óvodások
bemutatkozása.
A gyerekek egy része a Montessori
programhoz kapcsolódó egyszerû, de rendkívül ötletes eszközökkel játszott, melyek segítségével
észrevétlenül tanulhatják meg például a párosítást, a számolást vagy
a csoportosítást. Néhány gyerek
a mini „konyha-nappali”sarokban
gyakorolta teljes átéléssel a csalá-

di élet mindennapjait, fõztek, terítettek, ettek, gyereket neveltek.
Jó volt látni, hogy mindenki kérés nélkül szépen visszarakta a játékokat a helyükre, és még a náluk majdnem nagyobb játszószõnyeget is precízen összetekerték
használat után.
Ezután következett az Ági óvó néni által elkészített falinaptáron az
aktuális nap, évszak és idõjárás
meghatározása, amelyben ismét
remekeltek a gyerekek, volt aki
még a „C” betût is felismerte, mint
„cica betût”. A csend játék nem
csak a gyerekek koncentrációját
és fegyelmezettségét fejlesztette,
hanem a szülõk felé is a nyugalom
érzését árasztotta.
Elismerést érdemel az, hogy a
szeptember elsõ hetében még néha sírdogáló, az óvodával még csak
ismerkedõ kisfiúk, kislányok néhány hónap alatt összeszokott, fegyelmezett csoporttá alakultak,
akik azon versenyeznek, hogy ki
mondja el a verset, ki válaszoljon
hamarabb a kérdésre, vagy ki oldja meg a feladatot. Látszik, hogy
jól érzik magukat, szívesen vesznek részt a játékokban és közben
észrevétlenül szerzik meg a korosztályuktól még nem elvár ismeretanyagot és az életben fontos,
alapvetõ viselkedési szabályokat.
Bennem csak egy kérdés vetõdött
fel a nyílt nap végén: vajon milyen tudással fognak jövõre meglepni minket a gyerekek, ha már
most ennyi mindent tudnak?
Gubacsi Enikõ
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Víz, víz, tiszta víz...
Nálunk bizony a vízcsapból is ez
folyik! „Ez miért újdonság?”- kérdezhetnék.
„Ez természetes.”
Az óvodában a mai gyerekeknek természetes, hogy a csapból

ga szerez meg. Ez a legfontosabb
elvünk, ezért biztosítunk számukra minél több tevékenységet, melyeket dramatikus és mozgásos játékokkal teszünk színesebbé, élményszerûbbé.

mindig folyik a víz. Már megtanulták, hogy a víz nagy kincs, vigyázni kell rá, nem folyatjuk feleslegesen!
Ez még nem minden, ez csak
az eleje. Hogy minek az eleje? A
Kompetencia alapú óvodai programcsomag VÍZ tématervjavaslatainak, melyek óvodánkban a
TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása során január, február, március hónapokban kerül feldolgozásra a gyermekcsoportokban.
El sem hinnék, milyen sokrétûen lehet megközelíteni, feldolgozni ezeket a témákat. Mennyi élmény, tapasztalatszerzési lehetõség kapcsolódik hozzá. Az az igazi ismeret, amit a gyermek önma-

Hogyan is „vizeztünk?”:
Akváriumot készítettünk, kísérleteztünk a víz halmazállapotával
(fagyasztottunk, olvasztottunk, forraltunk), teát készítettünk, élveztük a hóesést, szánkózást, hóvár
építést, hajót hajtogattunk, úsztattuk a vízen, horgásztunk, utánoztuk a halak mozgását, színcápáztunk. A homok-víz asztalt is kipróbáltuk, kísérleteztünk homokkal, vízzel és még folytathatnám…
Játszottunk, énekeltünk, rajzoltunk, agyagoztunk, festettünk és
egyszer csak azt vettük észre, hogy
sok mindent tudtunk meg a vízrõl.
Pedig „csak” játszottunk!
Görög Annamária
óvodapedagógus

Beiratkozás az iskola elsõ évfolyamára

Az algyõi ovi Katica csoportjába tartozó gyermekek boldogan vették birtokukba az újonnan vásárolt bútort, melyet az informatikai normatíva kerete tett lehetõvé.

A 2010/2011-es tanév elsõ évfolyamára történõ beiratkozás ideje:
2010. március 16. (kedd) és
március 17. (szerda) 8–17 óráig.
Helyszín: Algyõi Általános Iskola „Fehér” Iskola, Titkárság
(6750, Algyõ Kastélykert u. 59.)
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében „Az általános iskola elsõ évfolyamára történõ beiratkozáskor
be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.”
- valamint a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ
szám).

Az egyes adó- és járuléktörvények
módosításáról szóló 2008. évi
LXXXI. Törvény 236. §-a 2009. január 1-jei hatállyal módosította a
közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 2. sz. mellékletét,
mely érinti a nyilvántartandó és továbbítandó adatok tartalmát is. Ennek értelmében kibõvült a KIR-ben
nyilvántartott adatok köre. Az oktatási személy nyilvántartás, mint
oktatási ágazati nyilvántartás, köteles kezelni minden egyes nyilvántartásban szereplõ, közoktatási intézménynyel jogviszonyban lévõ tanuló esetében a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).
Dr. Varga Ildikó Jegyzõ
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Sport

Csúcson az algyõi kajakosok
Az év elsõ kajakos versenye a Héraklész Fizikai Felmérõ Országos
Bajnokság volt, melyen az algyõi

Algyõi eredmények:
Korosztály: 2001 - lány – 5 indulóból - Bukor Anna I. hely
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Csongrád Megyei Sakkbajnokság
Az 5. forduló
(2010. 01. 31.) eredményei
Üllés-Tisza-parti Sakkiskola 4–1
1. Nagy Zoltán - Mikó Valér 0–1
2. Papp Zoltán - Tésik Péter 1–0
3. Balogh Ferenc - Szilassi Ábel 1–0
4. Csatordai Dezsõ - Tésik László 1–0
5. Gábor Géza - Török Máté 1–0
Algyö - Szatymaz mérkõzés elmaradt
Szabadnapos csapat: Mórahalom
A 6. forduló
(2010. 02. 14.) eredményei:
Üllés - Mórahalom 3–2
Nagy Zoltán - Molnár Jenõ 0–1
Papp Zoltán - Tumbász Péter 1–0

utánpótlás sportolók is számot adtak felkészültségükrõl.
Február 6-án a nagy mennyiségû havazás ellenére 33 egyesület
több mint 1000 versenyzõje gyûlt
össze az ország minden szegletébõl és mérte össze tudását a gyõri Bercsényi Miklós Gimnáziumban és a Gyõri Dózsa sporttelepén.
A programban fizikai számok szerepeltek, futás (2000-2500 méteres
táv), húzódzkodás (fél perc alatt
maximális darabszám), lábemelés (1
perc alatt maximális darabszám).

Korosztály: 2001 - fiú -16 indulóból Szalontai Botond 11. hely
Korosztály: 2000 - fiú -28 indulóból Demecs Bálint 20. hely
Korosztály: 1998 – lány-33 indulóból Kovács Réka 25. hely
Korosztály: 1997 - fiú – 74 indulóból Kopasz Bálint I. hely
Korosztály: 1996 - fiú – 63 indulóból Jani Zoltán 30. hely
Samu István 47. hely
Kovács Roland 51. hely
Kopasz Péter,
Kopaszné Demeter Irén edzõk

I. helyezés a körzeti játékos sportversenyen
Február 2-án 18 fõvel versenyzett
az algyõi iskola a Körzeti játékos
sportversenyen. Iskolánk csapata,
megismételve a tavalyi sikerét, ismét az I. helyet szerezte meg. A
csapattagoknak különbözõ játékos feladatokban kellett megmutatniuk ügyességüket (akadálypályán feladatok, labdavezetés stb.),
melyben kiválóan helyt álltak. A
csapat tagjai: Balázs Anna, Bálint
Márk, Belovai Krisztián, Belovai Ri-

ta, Bodó János, Bozóki Richárd, Gábor Zsófia, Gyömbér Mihály, Jaksa
Vivien, Kiss Roland, Kõmûves Ádám,
Márta Csenge, Molnár Viktória, Nyulas Imola, Pál Máté, Portörõ Dorina,
Szalontai Botond és Túri Aliz.
A körzeti versenyen elért elsõ
hellyel iskolánk csapata továbbjutott a megyei versenyre is, amelyen
a VI. helyezést értük el.
Varga Ágnes
testnevelõ

Az algyõi iskola diákja az országos úszóversenyen
Február 27-én a Hódmezõvásárhelyi Gyarmati Dezsõ Sportuszodában rendeztek országos úszóversenyt. Az algyõi iskola elsõ
olyan diákja, aki országos úszóversenyre bejutott: Gyõrfi Dávid
7.a osztályos tanuló, aki a megyei

versenyen hátúszásban I. helyen
ért célba. Az országos verseny „B”
kategóriás III. korcsoportjában a
100 m-es hátúszásban Dávid a XX.
helyen végzett. Felkészítõ tanárai:
Magosi Krisztina, Ficsór Barnabás
és Zsura Zoltán.

Balogh Ferenc - Kois János 1–0
Gábor Géza - Ujházi Ádám 0–1
Rácz Gábor - Bárkányi Tamás 1–0
Tisza-parti - Algyõ 2–3
Bakacsi Csaba - Sípos Kálmán 0–1
Szajbéli Sámuel - Gonda András 0–1
Tubak Dániel - dr. Gonda János 0–1
Dávid Levente - Nacsa Gábor 1–0
Török Máté - Szabó Dániel 1–0
Szabadnapos csapat: Szatymaz
A 7. forduló párosítása
(2010. 02. 28.)
Tisza-parti - Szatymaz
Mórahalom - Algyõ
Szabadnapos csapat: Üllés
Dr. Gonda János

Csongrád megyei bajnokság:
5 aranyérem
Január végén iskolánk diákjai több
versenyszámban is próbára tehették ügyességüket a Szegeden megrendezett Csongrád megyei serdülõ és gyermek terematlétika bajnokságon, ahol a következõ eredmények születtek:
30m-es síkfutásban a lányoknál
a ’97-ben születettek versenyében
X. helyezést ért el Szekeres Dzsenifer
6. osztályos, a ’99-ben születettek
versenyében III. lett Portörõ Dorina
4.a, X. helyezett lett Szaniszló Varga Erzsébet 4.b, XI. lett Németh Éva
4.b és XII. helyezést ért el Márta
Csenge 4.b osztályos tanuló; a fiúknál a ’95-ben születettek versenyében II. lett Bodó Zoltán 8.b, a
’97 -ben születettek versenyében
XVIII. helyezést ért el Szaniszló
Varga Attila 6. osztályos, a ’98-ban
születettek versenyében XX. lett
Szvetnyik Martin 5.a, a ’99-ben születettek versenyében XI. helyezett
lett Pál Máté 4.a és a 2000-ben
születettek versenyében I. helyezést ért el Bodó János 4.a osztályos
tanuló.
A helybõl távolugrás versenyszámában a lányoknál a ’97-ben
születettek versenyében VI. lett
Szekeres Dzsenifer 6. osztályos (1,76
m), a ’98-ban születettek versenyében X. helyezést ért el Molnár
Fanni 5.a (1,75 m), a ’99-ben születettek versenyében II. lett Portörõ Dorina 4.a (1,88 m) és V. helyezett lett Szaniszló Varga Erzsébet
4.b (1,75 m) osztályos tanuló; a fiúknál a ’95-ben születettek verse-

nyében II. helyezést ért el Bodó
Zoltán 8.b (2,48 m), a ’97-ben születettek versenyében IX. lett
Szaniszló Varga Attila 6. osztályos
(1,91 m), a ’98-ban születettek versenyében I. helyezett lett Slebics
Gábor 5.a (2,10 m) és a 2000-ben
születettek versenyében I. helyezést ért el Bodó János 4.a (2,01 m)
osztályos tanuló.
A súlylökésben a lányoknál a
’96-ban születettek versenyében
II. helyezést ért el Bús Melinda 7.a
(7,80 m), III. lett Kõmûves Mariann
7.a (7,70 m) és V. helyezett lett
Békési Krisztina 7.a (7,25 m), a ’98ban születettek versenyében II.
helyezést ért el Molnár Fanni 5.a
(8,10 m) és a ’99-ben születettek
versenyében VI. lett Németh Éva
4.b (5,50 m) osztályos tanuló.
A medicinlabda dobásban a fiúknál a ’95-ben születettek versenyében III. helyezést ért el
Szalontai Bence 8.b (10,24 m), a
’96-ban születettek versenyében
III. lett Bodó Árpád 7.b (9,40 m),
a ’97-ben születettek versenyében
VII. helyezett lett Jaksa Tamás 6.
osztályos (6,90 m), a ’98-ban születettek versenyében I. helyezést
ért el Slebics Gábor 5.a (7,90 m) és
IV. lett Szvetnyik Martin 5.a (7,30
m) és a ’99-ben születettek versenyében I. helyezett lett Pál Máté
4.a (7,40 m) osztályos tanuló.
Felkészítõ tanáraik:
Varga Ágnes,
Ficsór Barnabás
és Retkes Zsolt
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Oktatás

A Szivárvány Óvoda programjai
Március 12. (péntek)
„Gergely járás” az óvodában. Az
iskola alsó tagozatos tanulói ellátogatnak a nagycsoportosokhoz, és e
régi hagyomány felelevenítésével
kedveskednek a leendõ elsõsöknek.
Március 17. (szerda)
Szakmai nap az óvodában
Környezeti nevelés fontossága. Tapasztalat cserével egybekötött szakmai nap az algyõi Szivárvány Óvodában. 17 órától a leendõ kiscsoportos óvó nénik ellátogatnak a
Bóbita bölcsödébe, ahol tájékozódó beszélgetésen ismerkedhetnek
meg az õsszel óvodába kerülõ kicsik szüleivel.
Március 23. (kedd)
Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi régió szakmai
napja.
Vendégeink lesznek a külföldi
testvértelepülések meghívott szakemberei. Elõadó: Stefán Mariann

a Magyarországi Montessori Egyesület elnöke. Elõadásában a környezeti nevelés fontossága mellett
bemutatja B. Méhes Vera „Majdnem 100 év” címû önéletrajzi
könyvét.
Március 30. (szerda)
Óvoda-család kapcsolata. Szakmai
nap az óvodában. Meghívott elõadónk, Lendvai Anna Közoktatási szakértõ.
Március 30. (szerda)
Húsvéti készülõdés keretében a
tojásfestés fortélyaival ismerkedhetünk meg Bereczné Lázár Nóra irányításával.
Március 30. (szerda)
Nyílt nap a Micimackó csoportban.
Április 7. (szerda), 8. (csütörtök)
A FÖLD témakör feldolgozás keretében a nagycsoportosok látogatással egybekötött, virágültetésen vesznek részt, a dorozsmai úti
Virágpalettában.

Kompetencia alapú nevelés a Szivárvány Óvodában
A decemberi Hírmondóban már
beszámoltunk a nyertes projekt
pályázatunkról.(TÁMOP-3.1-408/2-2008/0049)
A kompetencia alapú óvodai nevelésünk lényege, hogy a gyermekek olyan használható tudást kapjanak, amelyet tapasztalataikon
keresztül szereznek meg és a megszerzett tudást az élet különbözõ
területein, élethelyzetekben alkalmazni tudják.
A kompetencia alapú programcsomag hangsúlyozza a szabad játékot, mely továbbra is megmarad az óvodai nevelésünk fõ eszközeként. Ezzel a módszerrel a
nevelõmunkánk során továbbra is
differenciáltan fejleszthetõk a gyermekek komplex képességei, figyelembe véve az egyéni és életkori
sajátosságokat.
A program alkalmazása során
a gyermekeik számára az óvodaiskola átmenet még rugalmasabbá válhat, hiszen a helyi iskolában
is több szálon futó kompetencia
alapú oktatási programok kerültek bevezetésre.
Korszerû módszerekkel kínálunk így izgalmas és sokszínû tevékenykedtetést a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzésére, kísérletezgetésére alapozva, így kíváncsivá válnak a dolgok iránt, sokkal nyitottabbak és a maguk szintjén észreveszik, megértik a környezõ világ összefüggéseit. Sok kísérletet, megfigyelést, alkotómun-

kát végzünk, ami kooperatívan
csoportbontásokban történik.
Január, február és a március a
víz téma köré épül. A foglalkozások témája a víz hatása a különbözõ anyagokra- az anyagok hatása a vízre- a víz halmazállapot
változásai köré épülnek. Téli vizes
játékok, sportok. Vízben és vízparton élõ állatok és növények.
Januárban az idõjárás is kedvezett nekünk, a havas, téli idõben
lehetõség nyílt a közvetlen tapasztalatszerzésre, vízzel, hóval, történõ kísérletezésre. ( Hó-vár építés, szánkózás, hógolyózás, hókristály nézegetés nagyítóval stb. Célunk, hogy a gyermekek a közvetlen tapasztalatszerzés kapcsán jussanak új ismeretek birtokába, fejlõdjön gondolkodásuk, kitartásuk,
figyelmük, egymáshoz való viszonyuk, bõvüljön látókörük, szókincsük kifejezõ készségük.
Az élethossziglan tartó tanulás elsõ intézményes színtere az óvoda,
alapja a belsõ motiváció. Szeretnénk ezt az óvodai gyermekévek
alatt megalapozni a kompetencia
alapú óvodai nevelési technikáinkkal, pedagógiai módszereinkkel,
új innovációink kidolgozásával, bevezetésével. Természetesen mindehhez a szülõk, a gyermekek és a
nevelõk harmonikus kapcsolata
adja az alapot és mi ebben mindenkor partnerek szeretnénk lenni!
Bakosné Szöllõsi Ágnes
Óvodapedagógus
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Iskolai határidõ napló
MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS ELEJE
Március 11. 14.30: Versmondó verseny az 5–8. évfolyam részére.
15.: 10.00: Nemzeti ünnep. Koszorúzás az Országzászlónál.
16.: Órarendváltozás az 1–4. évfolyamban úszás miatt.
16–17.. 8.00–17.00: 1. osztályosok beíratása a Fehér iskolában.
17. 14.00: Nyelvtan-helyesírási
verseny az 1–2. évfolyamban
18. 14.00: Nyelvtan-helyesírási
verseny a 3–4. évfolyamban.
18–19.: 8. oszt. tanulói adatlapok
módosításának lehetõsége az iskolában.
17–21.: Találkozó Lengyelországban a Comenius pályázat keretében pedagógusok részvételével.
22. 7.30: A Víz Világnapja – az
egy hónapos projekt megnyitója.
Vadasparki órák az 1–4. évfolyamban.
22. 14.30: Természetismereti vetélkedõ 5–7. évfolyamban.
23. 14.30: A szegedi rendõrkapitányság által szervezett elõadás
Szegeden.

26. 14.00: Projektzáró a napköziben: Tavasz, tavaszi népszokások.
30.: Természetismereti vetélkedõ
a 2–4. évfolyamban.
31.: Kistérségi matematika verseny Mórahalmon 5–8. évfolyam
részére
április 1.: Tanítás nélküli munkanap.
április 2–6.: Tavaszi szünet (szünet elõtti utolsó tanítási nap március 31. szerda, szünet utáni elsõ
tanítási nap április 7. szerda).
április 8. 7.00-17.00: Ebédbefizetés április hónapra (18 nap).
április 9. 8.00–12.00: Ebédbefizetés április hónapra (18 nap).
Tanítási hetek március-április hónapban:
március 8 – 12. A hét
március 16–19. B hét
március 22–26. A hét
március 29-31. B hét
április 7-9. A hét
április 12–16. B hét
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.

Zenei hírek
A PRO MUSICA Mûvészeti Iskola II. félévre tervezett programjai
Február :
Fiatal Mûvészeti Iskolák Zenei
Versenye Szegeden
Vendégünk egy zenemûvész:
Hangverseny és beszélgetés egy
híres szegedi zenésszelMárcius :

Csongrád megyei Kortárszenei
Találkozó Szentesen.
Maros menti Fesztivál Deszken.
Tanár-diák hangverseny az iskola kamaratermében.
Április: Házi verseny ( Szeged,
Fõ fasor 68.)
Május: Tanszaki hangversenyek
Június: Év végi vizsgák, bemutatók.
Dr. Zomboriné Gergely Klára

Versmondó verseny
az alsó tagozatban
Az alsó tagozatos tanulók a költõk
szebbnél-szebb versei közül válogattak. A színvonalas megmérettetés két kategóriában történt: 12. évfolyam és a 3-4. évfolyam.
Helyezések: 1-2. évfolyamon I.
helyezést ért el Bukor Anna 2.b,
II. lett Üveges László 1.b és III. helyezett lett Bura Beatrix 2.a osztályos tanuló; különdíjban részesültek Lantos Szabina 1.a, Zakar Zsanett 1.b és Kertész Tekla 1.b osztályos tanulók.
A 3-4. évfolyamon I. helyezést
ért el Szekeres Laura 3. osztály, II.

lett Horváth Laura 3. osztály és
III. helyezett lett Németh Éva 4.b
osztályos tanuló; különdíjban részesültek Tóth Vanessza 3. osztály
és Bakos Dorina 4.a osztályos tanulók.
Iskolánkat a területi versenyen
az I.–II. helyezést elért tanulók
képviselik.
Köszönjük a szülõknek is a felkészítésben nyújtott segítséget.
Minden versenyzõnek gratulálunk!
Szebeni Lászlóné,
az alsós munkaközösség vezetõje
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Országgyûlési képviselõválasztási kampány
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Molnár Áron a JOBBIK képviselõjelöltje
Szeged 3-as számú választókerületében
„1973. augusztus 20-án születtem
Szegeden, de tõsgyökeres algyõi vagyok. Általános iskolás éveim is itt
teltek, majd a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba jártam. 1995-ben
angol szakos tanárként végeztem a
Juhász Gyula tanárképzõ fõiskolán.
Büszkén írom le, hogy három
gyermekes édesapa vagyok, bár a
harmadik babánk csak márciusban
fogja meglátni a napvilágot. Csinszka lányom az idén kezdett el óvodába járni, másik kislányom, Zengõ másfél éves és legnagyobb örömömre nem kell bölcsõdébe járnia.
Feleségem, Katalin, angol bölcsész
és tanári diplomával rendelkezik és
gyermekeink születéséig tanított.
Az Õ támogatása nagyon fontos és
nagyon sokat jelent számomra, hiszen odaadó házastársak nélkül a
haza ügye sem fog elõre haladni.
1995 óta, egy két éves angliai kiruccanást leszámítva, tanárként, nevelõként dolgozom. Tanítottam
Újszentivánon, Tápén, és Felsõvároson. Immár öt éve egy szegedi üzleti magániskola fõállású dolgozója
vagyok, ahol elsõsorban üzleti angol
nyelvvizsgára való fölkészítéssel foglalkozom. Új kihívás számomra,
hogy ebben a tanévben már pedagógiát, pszichológiát és edzéselmé-

letet is oktatok. A munkát sosem kerültem és semmilyen munkát nem
tartok szégyellni valónak. Szégyenkeznie annak kell, aki nem teljes tudásával, hanyagul, pontatlanul, fölkészületlenül végzi a feladatát.
Több egyesületnek voltam elnökségi tagja és elnöke, de politikai
pártnak sosem. A Jobbikot sem
pártnak tekintem elsõsorban, hanem egy olyan közösségnek, melynek tagjait egy „ódivatú”, „nem
eukomfort” érzés, a hazaszeretet
kovácsol össze. Olyan hazafiak és
hazaleányok társasága, akiknek már
kinyílt a szemük és tisztában vannak azzal, hogy hamarosan új világ
fog eljönni, amire minél több honfitársunkat föl kell készítenünk.
Legfontosabb feladatomnak azt
tartom, hogy megmutassuk a még
nem „látóknak”, hogy már születõben van egy jobb és szebb világ.
Ezért indítottuk el Algyõn a Mozgolódó Kép Kört, melynek keretében olyan mozgóképek vetítésére
vállalkozunk, melyek formabontó,
néha meghökkentõ témákat dolgoznak föl. Idén szeptembertõl a
Kör keretein belül neves elõadókat
is meghívunk, amivel remélhetõleg
tovább növekszik a szívükben lángot hordó magyarok száma. Ápri-

Országgyûlési képviselõket választunk
Dátumok és jogok
Az országgyûlési képviselõk 2010.
évi választásának elsõ fordulója
2010. április 11. vasárnap, a második forduló napja: április 25.
vasárnap. A szavazás 6.00 órától
19.00 óráig tart.
A választáson jelöltet ajánlani
március 19-ig ajánlószelvényen
lehet. A jelöléshez legalább 750
választópolgár érvényes ajánlása
szükséges. Egy választópolgár csak
egy jelöltet ajánlhat.
Azon választópolgárok, akiknek
lakcíme csak Algyõ település megnevezését tartalmazza, illetõleg
akik igazolással rendelkeznek, választójogukat a 4. számú szavazókörben gyakorolhatják. (Algyõ,
Kosárfonó u. 16. – Zöld Iskola)
Szavazni csak személyesen, a
személyazonosság igazolását követõen, a választópolgár lakóhelyén vagy - igazolással - lakóhelyétõl távol a kijelölt szavazókörben, illetõleg külföldön a Magyar

Köztársaság kijelölt külképviseletein is lehet.
Igazolás kiadását ajánlott levélben április 6-ig, személyesen vagy
meghatalmazott útján április 9én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
A mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelõzõen a választási irodánál, a szavazás
napján a szavazókörben kérheti
írásban, mozgóurna kiszállítását.
A szavazatszámláló bizottságokba a jelölõ szervezetek által delegáltak bejelentése 2010. április
2-án 16 óráig történhet.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az
alábbi telefonszámokon: 62/517517, 62/517-511.
Helyi Választási Iroda

lisban útjára indult az Algyõi Gondolat címû havi lapunk, mely ugyanezt a célt szolgálja. A nagy érdeklõdésre való tekintettel, mára nem titkolt szándékunkká lett, hogy az újság magja több Csongrád megyei és
azon kívüli településre is eljusson.
Hitvallásom:
– hiszek az emberekben, és hiszem, hogy nagyon vágynak a tisztaságra, becsületre, tisztességre, de
nem hiszek a vad gyûlöletben
– hiszem azt, hogy a Jobbik meghatározó ereje lesz a következõ országgyûlésnek, hogy belülrõl rombolja szét a régit és építsen föl egy
új, igazságosabb rendszert
– hiszek a véleménykülönbségben
és egymás elfogadásában, de nem tûröm, ha kihasználnak és elnyomnak
– hiszek abban a képletben, hogy
több nemzeti érzelmû ember egyenlõ több Jobbikos szavazó, ezért hiszem, hogy ha rossz módszerekkel,
fölkészületlenül szólunk a választókhoz az összejöveteleken, ünnepségeken, vagy a médián keresztül,
akkor megrendülhet vagy ki sem
alakul a bizalom irányunkban
– hiszek a szervezettségben, a következetességben és az önképzésben,
melyek a jó közösség alappillérei

– hiszek a gondolat erejében, a
magyar észjárásban, tudom, hogy
csak új ötletekkel és merõben más
nézõpontból megközelített vála-

szokkal lehet a nemzetet kimozdítani csipkerózsika álmából
– hiszek magamban, hogy az elõttem álló föladatok végrehajtásához
elég fölkészült és kitartó vagyok
– hiszek a családomban és a barátaimban, hogy kellõ támogatást
és bátorítást adnak ehhez a munkához
– hiszek a Jóistenben, az Öreg
Õstenben, aki mellettünk fog állni,
amíg világ a világ,
– és végül hiszek Magyarország
föltámadásában.”
(X)

Húsvéti ünnepi miserend
az algyõi Szent Anna templomban
Virágvasárnap (március 29.):
szentmise passióval 8.30 órakor.
Nagycsütörtök (április 1.): az
utolsó vacsora miséje: 17.00 órakor.
Nagypéntek (április 2.): szertartás passióval, hódolat a Szent Kereszt elõtt 17.00 órakor.
Nagyszombat (április 3.): feltámadási szertartás: 18.00 órakor.
Húsvétvasárnap (április 4.):
szentmise 8.30 órakor, utána feltámadási körmenet.
Húsvéthétfõ: szentmise 8.30-kor

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(március 28-én) délután 3 órakor az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész
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Civil tükör

Az új évben is mozgásban a mozgáskorlátozottak
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi csoportja az idén is gazdag programmal indult.
Januári elsõ klubdélutánunkon
tagtársunk, Dr. Rénes Imre állatorvos 40 éves tapasztalatát átadva tájékoztatott bennünket az állatokról az emberre terjedõ betegségekrõl.
Érdekes volt hallgatni milyen
veszély fenyegethet bennünket,
ha túl közel engedjük magunkhoz a háziállatokat.
Februárban az I negyedévben
névnapjukat ünneplõket köszöntöttük, közben megbeszéltük a múlt
év tapasztalatait, az idei terveinket.

Február 23-án finom csöröge
fánkkal köszöntöttük a farsangot
és egymást. Közben Herczeg József önkormányzati képviselõ úr
tájékoztatást adott a Nagyközség
ügyes-bajos dolgairól, terveirõl,
utána kérdésekkel „zaklattuk”.
Ezekre készségesen válaszolt.
Immár hagyományosan a Faluház
által szervezett farsangi vetélkedõn
is elindultunk, nagy elánnal készültünk rá – úgy gondoltuk, számunkra a lényeg a részvétel, mégis az elõkelõ III. helyet szereztük meg.
Legközelebb március 10-én 15
órakor találkozunk a Faluházban
Sermann József, vezetõségi tag

Szeged hivatásos önkormányzati tûzoltósága
Féléves tûzvédelmi tájékoztató
A Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága, mûködési területén 2009.
II. félévében 614 bejelentett esemény történt, melyek a következõkbõl állnak:
2009. II. félév: Tûzesetek: 277 (29
utólagosan jelzett), Mûszaki mentés:
289, Téves jelzés: 40, Vaklárma: 8,
Összesen: 614
Mûködési területen kívüli segítségnyújtást 18 esetben hajtottunk
végre.
Tûzesetek során 2009. második
félévben 9 személy sérült meg és
2 személy hunyt el. A mûszaki
mentések során 55 fõ sérültet
mentettünk ki, továbbá közúti balesetek alkalmával 11 fõ hunyt el.
Összehasonlítva a 2009 I. félévével a tûzesetek és mûszaki mentések száma emelkedett (2009. I.
félévben tûzeset 210, mûszaki
mentés 133). Szintén emelkedtek
a téves jelzések (17) és a vaklármák (6) darabszáma is.
A 2009 II. félévében a tûzesetet követõen és a tûzvizsgálat lefolytatása után 10 esetben volt
bûncselekmény gyanúja.
2009. év II. félévében összesen
93 tûzvédelmi ellenõrzést hajtottunk végre, ebbõl 80 átfogó, 13
utóellenõrzés volt. 19 közérdekû
bejelentés kivizsgálásában jártunk
el. A félév folyamán nem alkalmaztunk kényszerítõ intézkedést,
43 esetben adtunk ki hatósági bizonyítványt.
Parancsnokságunk szakhatósági tevékenysége ügyeink számát
tekintve a 2009 I. félévéhez képest kis mértékben csökkent, a II.
félévben 709 szakhatósági állásfoglalást adtunk ki.

2009. évet összegezve összesen
141 alkalommal tartottunk tûzvédelmi ellenõrzést, tûzvédelmi ügyben 452 alkalommal konzultáltunk, 35 alkalommal folytattunk
le tûzvizsgálatot, 93 alkalommal
adtunk ki hatósági bizonyítványt.
Tûzjelzõ, valamint tûzoltó berendezés létesítésével és használatbavételével kapcsolatosan hatóságként 80 alkalommal jártunk el.
Tájékoztatás céljából néhány jelentõsebb tûz- és káreset:
1. 2009. augusztus 23.-án a Szeged, Napos úton lévõ vendéglõ
részben égett, tetõszerkezete teljes terjedelmében.
Becsült kárérték: 30 000 000 Ft
Keletkezési ok: ismeretlen.
2. 2009. október 4.-én a Szeged, Hattyas sori kiskertek egyikében faszerkezetû hétvégi ház
teljes terjedelmében égett Az eset
alkalmával egy személy elhunyt.
Becsült kárérték: 500 000 Ft.
Keletkezési ok: ismeretlen.
2. 2009. december 1.-én Szeged,
Ûrhajós utcai panelépület egyik lakásában ágynemûk égtek. Az eset
alkalmával egy személy elhunyt.
Becsült kárérték: 100 000 Ft.
Keletkezési ok: ismeretlen.
Sok esetben olyan tüzekhez is kivonultunk, ahol a lakók a melegítésre feltett olajat, ételt, zsírt a tûzhelyen felejtették. Ilyen esetekben
a felhevült olaj, zsír begyullad és
meggyújtja a környezetében lévõ
éghetõ anyagokat (függönyt, szagés páraelszívót). A nem szakszerû
beavatkozások során, az oltással
próbálkozó lakók több esetben
szenvedtek égési sérüléseket.
Dudás Miklós tûzoltó ezredes sk.
fõtanácsos
tûzoltóparancsnok
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A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl
Algyõ Nagyközség Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
164/1995. (XII.27.) Kormányrendelet alapján benyújtható kérelem nyomtatvány benyújtásának
határideje 2010. április 30-a.
A kérelmet a 2009. évi jövedelmérõl szóló igazolás (a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött a 2009. évi nyugdíjról szóló
igazolás), valamint a benyújtóval
közös háztartásban élõ személyek
2009. évi jövedelmérõl szóló igazolás csatolásával kérik visszajuttatni 2010. április 30. (péntek) napjáig a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjához
(6750, Algyõ, Kastélykert u. 40.).
Amennyiben a korábbi orvosi szakvélemény nem volt végleges, úgy az
I. fokú szakvéleményt ismételten csatolni kell. Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, valamint akinek családjában az egy fõ-

re jutó havi jövedelem a 71.250 forintot meghaladja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
164/1996. (XII.27.) Kormányrendelet szerint személygépkocsi szerzési támogatás a belkereskedelmi forgalomban történõ 3 millió forintot
meg nem haladó, legfeljebb 1610
cm3 lökettérfogatú benzinüzemû,
illetve legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú dieselüzemû személygépkocsi vagy gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz nyújtott hozzájárulás, melynek
mértéke a vételár 60 %-a, legfeljebb azonban 300.000 forint.
Ha szerzési támogatást kíván az
érintett igényelni, szíveskedjék írásban
nyilatkozni arról, hogy a tulajdonában
lévõ személygépkocsi hány éves.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ
személyesen Flender Erika szociális ügyintézõnél ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportján, vagy
a 62/517-513-as telefonszámon.
Dr. Varga Ildikó Jegyzõ

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-e, gyöngyöt fûzünk Izbékiné Cseuz Gabriellával. Február 18-án Süli-Zakar 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 min-

dig: május 6-án egérpadot fogunk
készíteni fóliatechnikával. Magyar
Annával május 20-án képet festünk.
Június 3-án pedig Balasi Marianna
vezetésével papírmasét alkotunk.
A fafaragók Oláh Ernõ vezetésével 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 megbeszéljük.
Sütõ Erika

Országos közlekedési ismereti verseny
Az általános iskolák országos közlekedési ismereti versenyének megyei fordulóján iskolánk tanulói a
következõ helyezéseket érték el: a
negyedik osztályosok versenyében
VIII. helyezett lett Kun Szabó Zoltán

4.b osztályos tanuló, felkészítõ tanára Dobó Gyöngyi; a nyolcadik osztályosok versenyében XI. helyezett
lett Bíbor Viktória 8.a osztályos tanuló, felkészítõ tanára Retkes Zsolt.
Retkes Zsolt felkészítõ tanár
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HÚSFÜSTÖLÉST

VÁLLALOK

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

PÉNTEK:

2010 március Hírmondó

Gumiszervíz
teher, kisteherautó, kamion földmunkagép, traktor
személyautó motorkerékpár

ZÁRVA

gumiszerelése, javítása, centrírozás

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

Új és használt gumik forgalmazása. Akkumulátorok értékesítése.

KLÍMABARÁT PÁLYÁZAT CSALÁDI HÁZAKRA

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

30–60 %-OS ÁLLAMI
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETÕ:

Algyõn a BORBÁLA FÜRDÕBEN

INGYENES FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,
ÁRAJÁNLAT, PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉS.
Területi képviselõ:
Kõmûvesné Elekes Valéria
Algyõ, Egészségház u. 8., 06-20/9384-102

kõmûves és
villanyszerelési
munkát vállalok
Telefonszám:
06-70/382-54-523

„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

Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.:06-20/455-83-00

Timi pedikur, manikur

Algyõn a Bartók Béla
utca 60. szám alatt
66 m2-es lakás
+ garázs 22 m2
eladó
Telefonszám:
06-20/99-34-701

CSERÉPKÁLYHÁK,
KANDALLÓK, KEMENCÉK.
HOSSZÚ ÉLETÉNEK
TITKA A SZAKSZERÛ
KARBANTARTÁS!

CSERÉPKÁLYHÁK

Pontos, megbízható munkavégzés!

Kedd, csütörtök 16.00–19.00, Szombat, vasárnap 9.00–13.00
„Lepje meg szeretteit parafinos kezelés
és pedikur ajándékutalványnyal!”
Bejelentkezés a Borbála Fürdo 517-520-as telefonszámon vagy
14 óra után a 06-30/645-19-13-as mobilon.

– NYÍLÁSZÁRÓ CSERE ESETÉN
– KÜLSÕ HÕSZIGETELÉSRE
– FÛTÉS KORSZERÛSÍTÉSRE
– NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIÉPÍTÉSÉRE

Mindenféle

Teljeskörû felújítás. Autókozmetika kárpittisztítás

ÉS

KANDALLÓK DOKTORA.

+36-30/978-40-33

MÛANYAG

HÁZI TEJ KAPHATÓ
140 Ft/ liter.
Érdeklõdni
Kõmûves Zsolt
Telefonszám:
06-20/58-25-279

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, külsõ-, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
Érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK

TELJES KÖRÛ CSERÉJÉT
ÉS BESZERELÉSÉT KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLLALOM.

REDÕNYÖK
(5000 FT/M2-13000FT/M2),
SZÚNYOGHÁLÓK
(2000FT/M2)
BIZTONSÁGI AJTÓK
(3 PONTON ZÁRÓDÓK
35000 FT-TÓL)
TELEFONSZÁM:
06-70/382-54-523

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

2010 március Hírmondó
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AMIVEL FOGLALKOZUNK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás;
külsõ-belsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

Érdeklõdés esetén házhoz megyünk
és árajánlatát személyre szabottan,
díjtalanul elkészítjük!
Érdeklõdni:
Bemutatóterem:
Pongrácz Tamás
Szeged, Kálvária sgt 9–11
Algyõ, Korsó utca 34. (régi autójavító az udvarban)
+36 70 615-4359
+36 30 533-8355
alfoldablak-algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!

FÖLDMÉRÉS!
TÉRJEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!
Érdemes eljönni hozzánk a Reál ABC-be.
Algyõ, Kastélykert u.8.
Akciókkal és széles áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

megosztások,
telekhatár kitûzések,
épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,

Ízelítõ árainkból:
Tátra UHT tej 1,5% 1/1 ...................................................... 139 Ft/ liter
Reál kutya konzerv több íz 1240 gr ................................ 285 Ft/ darab
Reál finomliszt 1/1 .................................................................. 95 Ft/kg
Tchibo family kávé 250 gr .............................................. 459 Ft/ darab
Reál öblítõ több illat ................................................................ 219 Ft/ l
Pur mosogató 500 ml .................................................... 199 Ft/ darab
Baba habfürdõ 750 ml .................................................. 629 Ft / darab
Mlekpol trappista sajt ........................................................ 1049 Ft/kg
Reál lecsókolbász 500 gr ............................................ 299 Ft/ csomag
Több fajta, friss sütésû fornetti termék kapható.
Húsvéti idényáru széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Húsvéti ünnepekre elõrendeléseket kalácsra, kenyérre felveszünk.
Udvarias kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat.
Reál ABC dolgozói

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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Civil tükör

Budapesten járt a Nyugdjías klub
A Nyugdíjas Klub tagjainak nagy
örömére – klubvezetõnk Marika szervezésében, Botka László, Algyõ országgyûlési képviselõjének segítségével – lehetõség nyílt az Országház
megtekintésére, ezért február 22-én
reggel fél 7-kor külön busszal elindultunk Budapestre.
A parlamentben délután vártak
bennünket, ezért egy kis városnézésre indultunk. Elõször a Budai várban
a Halászbástyát és környékét jártuk
körbe. Betértünk a Mátyás templomba, megcsodáltuk ezt a XIII. század utolsó harmadában felszentelt
fõtemplomot. Az elsõ idõkben az
észak-francia gótika jellegzetességeit mutatta az épület, majd 1874-96
között átépítették, kibõvítették. Nem
takarékoskodtak a díszekkel. Itt koronázták királlyá Károly Róbertet,
Ferenc Józsefet és IV. Károlyt is. Napjainkban a templomban rendszeresen tartanak koncerteket. A Mátyás
templom szentélye mögött, a Dunára és Pestre nézõen pompás kilátás
nyílik a Halászbástyáról.
A bástyasétányról a Dísz-térre jutottunk, 1686 után itt zajlottak a díszfelvonulások. Hangulatos sétánk során megtekinthettük az Aranysas Patikamúzeumot, a Hilton szálló elegáns és nyugodt homlokzatát. Pihenésként betértünk a Marcipán múzeumba, amit látni kell. Következõ
megállónk a Gerbeaud Cukrászda
volt (bementük a Zserboboboba),
ahol kávét, süteményt lehetett fogyasztani. Nem maradhatott ki a
Szent István Bazilika megtekintése
sem. A fõváros legnagyobb temploma 1851-1905 között neoreneszánsz
stílusban épült, 2003-ban fejezõdött
be a szakszerû felújítása. Az impozáns
külsõ mûvészi belsõt rejt, a fõoltáron az elsõ magyar király, Szent István carrarai-márvány szobrával. A
Szent Jobb Kápolnában található a
magyarság nemzeti ereklyéje, a névadó király Szent Jobbja. A több mint
100 éves, ám korszerûen felújított
orgona, valamint a templom csodás
akusztikája lehetõvé teszi, hogy az
egyházzenei koncertek felejthetet-

len élményt nyújtsanak. Tovább sétálva Lipótváros hangulatos utcáin,
megérkeztünk országunk házához.
Az Országház kerítésénél várakoztunk, ahova elénk jött a parlamenti
idegenvezetõ. Kíséretében szigorú
biztonsági ellenõrzések (táskaátvizsgálás, fémkeresõ kapu) után léphettünk az épületbe. Az Országház eklektikus, a Duna-part mentén hosszan
elnyúló épületét Steindl Imre tervezte. Nemcsak látványa, mérete is
lenyûgözõ: 268 méter hoszszú és 118
méter széles. Beépített alapterülete
17 000 négyzetméter; folyosói tíz
belsõ udvart rajzolnak körül. A XIX.
századi magyar ipar és képzõmûvészet legjobbjai dolgoztak a kovácsoltvas kapuk vascsipkéin, a kandelábereken, a homlokzatot és a termeket
ékesítõ freskókon, szobrokon. aranyozott díszítéseken. Csak néhány
szám: többek között 90 külsõ és 152
belsõ szobor gazdagítja az épületet.
A díszítéshez használt 22-24 karátos
arany összmennyisége mintegy 40
kilogramm. Építése 1885-ben kezdõdött, és bár 1896-ban már itt tartották a millenniumot köszöntõ ünnepi országgyûlést, a munka csak 1904ben fejezõdött be. A kupola-csarnokban megtekinthettük a magyar koronát és a koronázási ékszereket is.
Ebben az épületben kapott helyet a
nyilvános Országgyûlési Könyvtár is.
A parlamenti idegenvezetõ szakszerûen bemutatta az épületet és az ott
folyó munkáról is beszélt. Látogatásunkkor is tartott a parlamenti ülés,
így Botka László is köszöntött bennünket, válaszolt feltett kérdéseinkre és néhány miniszter is mosolyogva köszönt és elsietett mellettünk. Az
Országház megtekintése után délután fél 5-kor indultunk vissza. Nagyon elfáradtunk, de sok új ismerettel, felejthetetlen élménnyel lettünk
gazdagabbak. A buszon már szólt a
nóta, este fél 8-kor értünk Algyõre.
Köszönjük ezt a szép napot
Molnárné Vida Zsuzsannának és
Bereczné Lázár Nórának, mert az õ
segítségüknek köszönhetjük ezt a
kirándulást. Kneip Ferencné Marika

Véradó nap Algyõn
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ
tisztelettel tájékoztatja a lakosságot,
hogy március 22-én (hétfõ) 9-13
óra között véradó napot szervez
Algyõn, a faluházban (Búvár u. 5.).
Egyúttal kérik a véradásra jelentkezõket, hogy személyi igazolványukat, TAJ kártyájukat és lakcímkár-

tyájukat hozzák magukkal! Országos átlagban 1000 lakosra 50 véradás esik, a Csongrád megyei átlag:
1000 lakosra 80 véradás! A véradók
segítõkészségét elõre is köszönik!
Dr. Szekeres Veronika
régióvezetõ fõorvos
OVSZ Szegedi Regionális
Vérellátó Központ
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Ismét elvarázsoltak minket!
Február 15-én hétfõn délelõtt a
Szivárvány Óvodában egy borongós februári napot tett hangulatossá Szarvas Géza bûvész artista. Az élmény teljes produkciójával szórakoztatta az óvodás gyermekeket és a felnõtteket. Nem
minden napi bûvészmutatványokat láthattak az óvodások, ezért
szokatlan volt számukra de egyben káprázatos is, hiszen ámulattal nézték és lesték a fortélyokat. Feledhetetlen órát tölthettünk a varázslatos világban, ahol
még az asztal is a levegõbe emelkedett egy égõ gyertyával a tetején! Beavatott minket pár varázstrükkbe, ahol még egy óvó néni
segítségére is szükség volt. A fehér galamb a tátott szájú gyermekek felé szállt, és hangos nevetésbe és sikongatásba tört ki a

nézõközönség a rögtönzött produkció láttán. Külön mûsor készült a kisebbek és a nagyobb gyerekek számára.
Látványos, humoros, és ami legfontosabb, interaktív elõadásával
igyekezett minden gyermekcsoportot aktívan bevonni és szórakoztatni. Az apró mutatós bûvésztrükkök még a legkisebbeket is lenyûgözték, hiszen így mindenki
részeseivé vált a varázslatnak.
A gyermekeket és felnõtteket
újra egyaránt szórakoztató, színvonalas mûsorral lehettek gazdagabbak ezen a napon! Köszönjük
Szarvas Gézának, hogy a vendégünk volt és mi a vendégei lehettünk!
Bakosné Szöllõsi Ágnes
óvodapedagógus

Fakanálra fel!
Igen, igen. Lassan közeledik az
Algyõi Nõegylet megalakulásának
15. évfordulója.
Arra gondoltunk, hogy a süteményes könyv sikerébõl okulva
egy újabb receptkönyv megjelentetésével méltóképpen emlékezhetünk a jeles eseményre. Mi, algyõiek.
Ezért arra kérünk minden fõzni
szeretõ falunkbelit, nemtõl és kortól függetlenül, segítsen összeállítani egy vadonatúj szakácskönyvet!
Várunk saját egyedi és családi
recepteket, tehát nem szakácskönyvbõl kiírtakat, leveseket, sül-

teket vagy akár egytálételeket, de
a finom salátákat se feledjék. Tudják, a puding próbája az evés, tehát arra kérünk minden receptest, hogy május 8-án. a falunapok alkalmából rendezett majálison keressék fel a Nõegylet sátrát
és a 3-5 személyre elkészített finomság leadásával nevezzenek a
receptkönyvbe. Lényeges, hogy az
elkészített étel pontos receptje, illetve a szakács saját adatai mellékelve legyenek, mert így lesz lefotózva az étel a készülõ könyvbe.
Várjuk a gyakorlott háziasszonyok és lelkes kezdõk jelentkezését!

Szülõk, illetve serdülõk tréningje
A Szegedi Tini Telefon Egyesület
egészségnevelési
és
drogprevenciós pályázatának keretében szülõknek és serdülõknek
közös tréninget szervezünk.
Elsõ találkozás: március 17. 17
óra (aztán: összesen 7 alkalommal lesz a foglalkozás szerdánként
17-19 óráig) a Játszóházban (Kastélykert utca 63.).
Részvételi díj nincs!
Célja: Olyan viselkedési és kommunikációs stratégiák megtanulása, melyben csökkenthetõ a konfliktusfeszültség serdülõ és felnõtt
között.
Tevékenység:

– közösségkialakítás, közösségformálás lehetõségei, technikái;
– a mai kor serdülõinek jellemzõi, hogyan enyhíthetõk a konfliktusfeszültségek serdülõ és felnõtt
között;
– az egészségmotivált magatartás fejlesztése, nemet mondás a
drogkihívásokra.
Fontos, hogy egy családból vagy
a szülõ vagy a gyerek jöhet! Együtt
nem!
A program szervezõje: Leléné
Gonda Irén (mobil: 30/336 98 45).
Kérjük, részvételi szándékukat
2010. március 8-ig jelezzék!
Iskolavezetés
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Orvosi rendelési idõpontok

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

2010 március Hírmondó

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfõ, szerda: 12.30 órától 16.30 óráig (délután).
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség: 267-707, 30/638-1863
www.tothdoki.hu

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.

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!

Csecsemõ tanácsadás: csütörtökön 10.30 órától 14.30-ig.
Védõnõi fogadóóra: csütörtökön 9-tõl 10 óráig.

GYEVI PATIKA

Terhes tanácsadás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 13 óráig.
Rendel: dr. Sári Tamás.
Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.

Algyõ, Egészségház u. 42.
Telefon: 62/517-261

Önálló védõnõi tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyõ, Egészségház u. 42. Telefonszám: 267-234.
Az elõször jelentkezõ kismamákat továbbra is ide várjuk.

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.

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

Szolgáltatásaink:
Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
Ingyenes vérnyomásmérés.

a belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Március 1.–5.: 7.30–12.00 óra között.
Március 8.–12.: 12.30–16.30 óra között.
Március 16.–19.: 7.30–12.00 óra között.
Március 22.–26.: 12.30–16.30 óra között.
Március 29.–április 02.: 7.30–12.00 óra között.
Április 6.–9.: 12.30–16.30 óra között.
Április 12.– 16.: 7.30–12.00 óra között.

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.

Telefonszámok: 267-909, 06-30/249-5708

DR. BAKÓ ILDIKÓ

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS :
Megszületett Pécsi Petra ( 2010. 01. 25.)
– anya: Vidács Ágnes, apa: Pécsi Attila;
Vass Luca (2010. 02. 05.) – anya:
Lavrencsics Zsuzsanna, apa: Vass Dezsõ
Szilárd; Gubacsi Noémi (2010. 02. 16.)

– anya: Ökrös Erika, apa: Gubacsi Zoltán.
Jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁS:
Bakos Sándor 2010.01.01-én elhunyt.
Nyugodjék békében!

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL: páros héten délelõtt, páratlan héten délután
2010 március 8–12-ig 8–12,30-ig
március 16–19-ig 12-16,30-ig
március 22–26-ig 8–12,30-ig
március 29-április 02-ig 12–16,30-ig
április 6–9-ig 8–12.30-ig.
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.
Telefonszám :62/267-202, 06-30/635-4717

2010 március Hírmondó

Vissza és elõre pillantó

Farsangoltunk…
A vidámságé volt a fõszerep február 19-én délelõtt az oviban. Az
udvari télûzõ csörömpölés, lármázás után a csoportban folyt a jelmezes felvonulás, míg egyszer csak
söprûnyélen repülve fekete ruhás
banyák jelentek meg.
A „vasorrú bábák” táncot roptak, majd tovább siettek. A gyerekek pedig várták vissza õket, de a

Ütöttük a djembét

„boszik” levetették sötét köpenyüket és visszaváltoztak kedves óvó
nénikké. A két Kitti néni, Brigitta és Anikó néni csak a mókázás
kedvéért öltött banya jelmezt, a
gyerekek nagy örömére.
A mulatságról készült képek a
jó hangulatról árulkodnak.
Szalainé Tombácz Erika

Farsangi játszóház a faluházban
Február 20-án, szombat délelõtt az
Algyõi Mûvészkör immár hagyománnyá vált játszóházára sereglettek a kicsik és a nagyok. Gálné
Nagy Ildikó vezetésével a mûvészkör tagjai gyakorlottan kézmûveskedtek a gyerekekkel. Változatos
farsangi maszkok készültek kartonból, színes papírból, flitterbõl,
tollakból. Az idõ teltével minden
gyerek farsangi maszkban pompázott, alig lehetett felismerni
õket. A szorgos munkára ösztönözte õket a finom illat, ami ellepte a faluház elõcsarnokát. A Nyugdíjas Klub Kneip Ferencné Marika
vezetésével finom fánkot sütött a
gyerekeknek. A maszkban majszoló csöppségek öröme leírhatatlan volt. Köszönjük az Algyõi

Mûvészkörnek és a Nyugdíjas Klub
tagjainak a fáradozást és az ön-

zetlen munkát.
Az Algyõi Mûvészkör következõ, húsvéti játszóháza a tájházban
lesz április 1-jén. Ehhez a programhoz kapcsolódik a Hírmondóban meghirdetett süteményverseny és húsvéti képeslap pályázat.
Sütõ Erika

„Süssünk, süssünk valamit…” – húsvéti süti pályázat
Az Algyõi Faluház Könyvtár és
Tájház az idén is süteménysütésre invitálja a falu asszonyait és lányait!
Készítsék el féltve õrzött receptjük alapján a legfinomabb, ÉDES süteményeiket és hozzák el a tájházba április 1-jén 15 óráig!
A beérkezett finomságokat három tagú zsûri bírálja el íz és kül-

alak alapján. A legszebb, legfinomabb sütemények készítõit értékes jutalmat kapnak!
A süteményverseny eredményét
április 1-jén, a tájházban, húsvéti
rendezvényünk keretében hirdetjük ki.
Információ: telefon: 268-220
vagy e-mail: tajhaz@algyoktv.net
Várjuk nevezéseiket!

Oláh Ernõ fafaragó társasága a tájházban
A fafaragók társasága sem tétlenkedik. Ebben az évben újabb érdeklõdõkkel bõvült a csapat. A mester,
Oláh Ernõ vezetésével már önállóan
fúrnak, faragnak, vésnek a gyerekek.
Sõt a fûrésszel is ügyesen bánnak.

A fafaragó csapat csütörtök délutánonként, 16 órától a tájházban
dolgozik az alábbi idõpontokban:
március 11., március 25. és április 8.

Köszönet az 1%-ért
Az Algyõi Lovasklub köszöni azok
segítségét, akik adójuk 1%-át a
múlt évben felajánlották az Egyesület részére. A Lovasklub idén is
örömmel fogadja támogatását
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Január 21-én a Hallgatói mentorprogram és az IPR pályázat keretein belül az algyõi iskola alsó és
felsõ tagozatosai két csoportban
verhették az afrikai dobokat Sárga iskola épületében.
A djembe a nyugat-afrikai népek tradicionális ütõhangszere.
Jellegzetes hangzását a lentrõl felfelé szûkülõ, majd hirtelen kiöblösödõ, hengeres formájának köszönheti. A résztvevõ gyerekek különbözõ formájú és nagyságú afrikai kecskebõrbõl készült dobokkal kerültek testközelbe. A dobokat szép népi faragások díszítették és különbözõ hangon lehetett
megszólaltatni: a közepét megütve egy erõs basszust hallhattunk,
ám a szélein különféle kéztechnikákkal a legmagasabb hangokat is
kicsalhattuk. A hangzást pedig zsinórok segítségével tudtuk szabályozni. Találkozhattak a dobverõk
olyan dobokkal is, amelyeken kolomp is lógott. Megtudhatták a
gyerekek azt is, hogy az elbeszélések szerint három szellem van a
djembében: a fa szelleme, amelybõl a dobot faragták; az állat szel-

A foglalkozáson mindenki jól
érezte magát és a gyerekek ritmusérzékének fejlesztésre, a figyelemfejlesztésre, a jobb és bal
agyféltekének az összehangolására, a mozgáskoordinációra is nagyon jó hatással volt.
Auvalszky Kata
mentor

Kézmûves foglalkozások a tájházban
Februárban gyöngyfûzéssel kezdtük ezt a féléves programot.
Izbékiné Cseuz Gabriella vezetésével különféle fûzési technikákat
sajátíthattunk el. Gyönyörû nyakláncok, karkötõk készültek.
Molnárné Süli-Zakar Zita újfajta
agyagozási módszert mutatott be
nekünk. Vékony agyag rudakból
építhettünk, gyúrhattunk, formázhattunk bögrét, vázát. Alig várjuk, hogy száradás után kiégethessük az elkészült remekeket.

Márciusban a tavaszvárás szellemében virágot fogunk varrni Izbékiné
Cseuz Gabriella segítségével. Gálné
Nagy Ildikó pedig csuhébabával és batikolással készül a foglalkozásokra.
Idõpontok: csütörtök délután
16 órától a Tájházban: március
4., március 18. és április 15.
Ezeket a foglalkozásokat a Mûvelõdési házak a nem formális tanulás szolgálatában (TÁMOP3.2.3) pályázatból finanszírozzuk.
Sütõ Erika

HÚSVÉTI KÉPESLAP PÁLYÁZAT!

kiállítást készítünk belõlük a tájházban.
Az alkotásokat március 29., hétfõ 15 óráig kérjük leadni a tájházban!

Az Algyõi Faluház Könyvtár és Tájház, valamint az Algyõi Mûvészkör pályázatot
hirdet kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Készítsd el saját húsvéti képeslapodat,
amely bármilyen anyaggal és technikával készülhet.
A beadott munkákat díjazzuk és húsvéti

azoknak, akik úgy gondolják, így
tudják segíteni munkánkat!
Algyõi Lovasklub Egyesület
Adószám: 18474770-1-06

leme, amelynek bõre az ütõfelületet adja, valamint a dobkészítõ mesteré, akinek szakmai tudása nélkül
dob nem készülhet Afrikában.

Húsvét elõtt nyúl lesz eladó
Algyõ, Géza utca 10 szám alatt.

Bõvebb információ kérhetõ a tájházban
telefonon: 62/268-220; e-mailen:
tajhaz@algyoktv.net
illetve Gálné Nagy Ildikónál a 62/268-239
vagy a 0630/473-5309 telefonon!
Készüljünk együtt
a Húsvétra!

Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés
Telefonszám: 06-30/953-0395
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Mi, Hol? Mikor?
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Rendezvénynaptár

Vásárnaptár

MÁRCIUS 10. (szerda) 13 óra: A településtisztasági kft. fogadóórája a kisteremben (Nagymihály Mária).
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.
MÁRCIUS 10. (szerda) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme VI. szemeszterének
3. elõadása a földszinti kisteremben – A polgári Magyarország születése. Elõadó:
dr. Árpás Károly történész, tanár.
MÁRCIUS 11. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Herke
István tárlata. Megtekinthetõ: március 26-ig.
MÁRCIUS 15.-én hétfõn, az ünnepi szentmise után (kb. 1/4 10-kor) a NEMZETI
ÜNNEP alkalmából koszorúzás és megemlékezés az Országzászlónál. Ünnepi
beszédet mond Dr. Csernus Sándor történész, az SZTE BTK dékánja.
MÁRCIUS 18. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban. Csuhébabakészítés Gálné Nagy Ildikóval.
MÁRCIUS 19. (péntek) 17 óra: A Pálinkó Lujza Tánciskola gálamûsora a színházteremben.
MÁRCIUS 20. (szombat) 11 órától: Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozója a faluházban.
MÁRCIUS 22. (hétfõ) 9-13 óra: Véradás a faluház a földszinti kistermében (Vöröskereszt).
MÁRCIUS 23. (kedd) 17 óra: Foltvarrók Köre a tájházban.
MÁRCIUS 23. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme VI. szemeszterének 4.
elõadása a faluház emeleti klubtermében – Az olvasókörök, mint a közgondolkodás fejlõdésének meghatározó terei. Elõadó: Barátné dr. Hajdú Ágnes fõiskolai tanár (SZTE JGYPK, Felnõttképzési Intézet).
MÁRCIUS 24. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a klubteremben. Téma: Hatékony
alternatív terápiák helye a gyógyításban. Elõadó: Dr. Bogdány Anikó orvos.
MÁRCIUS 25. (csütörtök) 16 óra: Fafaragók Társasága a tájházban.
MÁRCIUS 29. (hétfõ) 17 óra: Civil Fórum a kisteremben.
MÁRCIUS 31. (szerda) 9-17 óra között: Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
ÁPRILIS 1.-2. (csütörtök-péntek) 9-17 óra között: Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
ÁPRILIS 1. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Oláh Ernõ
és Bereczné Lázár Nóra tárlata. Megtekinthetõ: április 13-ig
ÁPRILIS 1. (csütörtök) 16 óra: Húsvéti játszóház a tájházban az Algyõi Mûvészkörrel.
ÁPRILIS 2. (péntek) 19 órától: Húsvéti Nosztalgia Est. Zenél: Sándor Csaba. Belépõdíj: 700 Ft/fõ, ám mindazoknak, akik Húsvétkor születtek – ingyenes!
ÁPRILIS 6. (kedd) 18 óra: Sok-mindent-tudás Egyeteme VI. szemeszterének 5. elõadása a Faluház emeleti klubtermében – Nevelhetetlen vagy nevelhetõ? Hogyan segítse a szülõ gyermeke személyiségfejlõdését? Elõadó: Schád László pszichológus.
ÁPRILIS 8. (csütörtök) 16 óra: Fafaragók Társasága a tájházban.

MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 óráig a faluház mögötti parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásárf
MÁRCIUS 12. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásárf
MÁRCIUS 16. (kedd) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásárf
MÁRCIUS 18. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai- és munkaruha vásárf
MÁRCIUS 19. (péntek) 9-14 óra: Termékbemutató.
MÁRCIUS 23. (kedd) 9-12 óra: Ruha, cipõvásár.
MÁRCIUS 26. (péntek) 9-12 óra: Ruha, cipõvásár.
ÁPRILIS 9. (péntek) 9-12 óra: Ruha– és vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 12. (hétfõ) 9-12 óra: Ruha– és vegyes iparcikk vásár.

SOK-MINDENT-TUDÁS EGYETEME ALGYÕN
– a VI. szemeszter elsõ elõadásai
Március 10., szerda, 18 óra – A polgári Magyarország születése. Ezúttal nem kedden,
hanem szerdán várunk mindenkit, s nem az emeletre, hanem a földszinti kisterembe,
ahol is Árpás Károly beszél a polgári Magyarország születésérõl. Polgári Magyarország – számtalanszor halljuk ezt a kifejezést, most talán tartalommal is megtölthetõ…
*
Március 23., kedd, 18 óra – Az olvasókörök, mint a közgondolkodás fejlõdésének
meghatározó terei. Barátné dr. Hajdú Ágnes fõiskolai tanár (SZTE JGYPK, Felnõttképzési Intézet) a közkönyvtárak s egyben a mûvelõdési házak egyik legfontosabb
elõzményeirõl, az önszervezõdõ, demokratikus civil mozgalmak egyik legelsõ, legmarkánsabb formájáról tart elõadást a szokott helyen, szokott idõben.
*
Április 6., kedd, 18 óra – Nevelhetetlen vagy nevelhetõ? Hogyan segítse a szülõ
gyermeke személyiségfejlõdését? Schád László pszichológus régi, manapság gyakran föltett kérdésekre keresi a választ elõadásában április elsõ keddjének estéjén.

Mondjunk verset!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az algyõi könyvtár költészetnapi
felolvasó-estet szervez áprilisban. Az estre úgy is várjuk a versszeretõ algyõieket, hogy
jelentkezzenek (fiatalok, idõsek), 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; 517-172), e-mailben
(bibl@algyo.hu). A mûsorban résztvevõk között magyar költõk versesköteteit és CDket sorsolunk ki.Felhívom az irodalomkedvelõk figyelmét, hogy Kölcsey Ferenc 220
éve, Reményik Sándor 120 éve, József Attila pedig 105 évvel ezelõtt született.
Ménesi Lajosné a tollforgatók köre vezetõje

Vetélkedtek a civilek
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!

A faluház hagyományos farsangi
vetélkedõjét február 26-án rendezték az idén. A játékos versengésre
kilenc csapat nevezett (a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Nyugdíjasklub, a Mûvészkör és Citerások közös brigádja, a Faluház Baráti Köre, a Fidelitas, az Ezittaz, a
Borbarátnõk, a Szittyafattyak és a
Hivatal csapata), akik közül (soro-

zatban immár harmadik alkalommal) a Szittyafattyak csapata bizonyult a legjobbnak, ennélfogva végelegesen megtarthatták a régi Vándordíjat s egy évig náluk lehet az
új Vándordíj is: Oláh Ernõ busó álarcot formázó maszkja. Második
helyen a Mûvészkör és Citerások, harmadikon pedig a Mozgáskorlátozottak végeztek.

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

