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Képeslap – az elismerésrõl
„Meg kell engedni, amit csak szabad. Meg
kell követelni, amit csak lehet!” Nevelési elveit foglalta így össze a nyugalmazott igazgató, Vallyon Aladár. Most is tanultam
volt iskolámban, pedig azért hívtak öregdiák találkozóra, hogy éppenséggel én is mondjam el a magam bölcsességét a 90. születésnapját ünneplõ csongrádi Batsányi mai
gimnazistáinak, kedves húgom.
Velem együtt történelembõl jeleskedõk és
felvételizõk sorolták, mi mindent köszönhetnek az alma maternek, s leginkább az ott
tanító tanároknak. Például a matekosok
Fehér Joe bácsinak azt a tételt, mely szerint
csak akkor oldottál meg egy feladatot, ha
legalább kétféle megoldást találtál a feladványra. Vagy a magyar irodalmat dédelgetõ Szöllõsi Annamáriának, aki azt írta a
Mikszáth és Móricz parasztalakjairól szóló
dolgozat végére, hogy „Értelmes a munkád, de több alakkal kellett volna bizonyítanod a (V?) megjelölt részeken”. S persze
Szentandrási Erzsébetre, aki legendás történelem vázlataival örök mintát adott arra, miként egyszerûsíthetõ értelmes, átlátható és megtanulható összefüggés sorozattá a legösszetettebb históriai láncolat, vagy
éppen monográfia. Pedagógusok õk, akik
örökké nevelnek – a saját példájukkal is.
JELES TANÍTÓK õk, akik SZÁMÁRA
A JELES TANÍTVÁNY AZ igazi ELISMERÉS. Nem is szûkölködnek ilyenféle
kitüntetésben. Mint ahogy a Batsányisok találkozóján gyakran emlegetett magyar-francia szakos Fehér Ede sem. Vagy Fehér Ede
édesapja, Fehér Ignác, az algyõiek legendás iskolaigazgatója, akit olyannyira nagyra tartanak, hogy a nagyközségtõl most díszpolgári címet kapott.
Helyi kitüntetõ címeket és elismeréseket
adományoz, ezzel is erõsíti a belsõ összetartozást Algyõ. A leltár nem tanulságok nélkül való. Az önállóság 13 éve alatt – a múlt
évig – 4 díszpolgárt választott Algyõ. „DÍSZPOLGÁR” CÍMET nyert: Süli András
naív festõ (1998), Mucza Béla algyöi plébános (1999); a kitüntetõ címet nem adták
ki: 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2003ban és 2004-ben; elnyerte dr. Juratovics
Aladár egykori MOL vezérigazgató (2005);
a címet nem adták ki 2006-ban, 2007-ben,
elnyerte: Alfréd Wollingen bajor polgármester (2008), nem adták ki 2009-ben. A másik jeles kitüntetés, az „ALGYÕÉRT” CÍM
tulajdonosainak névsora is tekintélyes: Kovács Antal (1998) nyugdíjas pedagógus; dr.
Major József (1998) állatorvos; Bakosné

Fekete Mária (1999) nyugdíjas köztisztviselõ; Török István (1999) nyugdíjas köztisztviselõ; Kovácsné Budai Éva (2000)
Nõegylet-vezetõ; Szekeres István (2000) hagyományõrzõ tevékenységéért; Eke József
(2001) kulturális tevékenységéért; Iván Zsuzsanna (2001) általános iskolai igazgató;
Karsai Lászlóné (2001) óvodavezetõ; Lantos Tibor (2001) gyógyszerész; Leléné Gonda
Irén (2002) tanító; Kovács Sándor (2002)
volt képviselõ; a Nyugdíjas klub (2002) közösségi munkáért; Bera Sándor (2003), a
Faluvédõ Egyesület elnöke; Karsai László
(2003), az Õsgyeviek Baráti Körének elnöke; Kis Mihályné (2003)
könyvtáros; Mészáros Józsefné (2004) egyháztanács tag; Mészáros Balázs (2004) halász; Ménesi Lajosné (2005) könyvtár vezetõ; Pálinkó Lujza és Lengyel Zsolt (2005)
Tánciskola Alapfokú Mûvészeti Iskola;
Csamangó Attila (2006) Kajak-kenu EU
bajnok; Kátó Sándor (2006) népszínházi
vezetõ; Kopaszné Demeter Irén (2006) kajak kenu edzõ; Nõegylet (2006) civil szervezet, Sebõk Péterné (2007) köztisztviselõ,
Juhász Sándorné (2007) Nõegyleti tag; Süli Istvánné (2007) Nyugdíjas Klub, Faluvédõ Egyesület (2007) civil szervezet, Harcsás Gizella (2008) családsegítõ, Bakó Ferenc (2008) postumus, Herke István (2009)
magángyûjteményért kapta a kitüntetést.
„ELISMERÕ OKLEVÉL” fejezi ki az algyõiek tiszteletet a sportolók, a zenészek, a tudósok, a kézmûvesek, a kiváló szakemberek
teljesítménye iránt. Le a kalappal Juhász
Norbert (2004) vízisport (kenu), Csamangó
Krisztián (2004) vízisport, Belovai Dániel
(2004) atlétika, Fekete Erzsébet (2004) atlétika, Pataki Andrea (2004) zene (furulya), Bakos István (2008) Lovasklub, Kopasz Bence (2009) kajak-kenu, Varga Ágnes (2009) úszó oktató. Szabó János (2005)
Kosárfonó, Képíró Ibolya (2005) kísérleti fizikus, Oláh Ernõ (2006) mûvészkör (fafaragó), Szabó Ferenc (2006) környezetvédõ,
Terhes Gabriella (2006) kutató, Tóth
B.Mihály (2006) kosárfonó elõtt!
Az algyõiség lényegét leginkább mégis az
ALKOTÓI DÍJ fejezi ki leginkább, kedves
húgom. Bagi Dezsõné (2008) könyvkiadással, Oláh Ernõ (2009) fafaragással érdemelte ki a közelmúltban, s most SzilágyiPerjési Katalin szépíró. Mert Algyõ megad
mindent, amit csak lehet. Mert Algyõ attól
gazdag, hogy gazdagságát szétteríti.
Ölel nõvéred,
Ágnes
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XIX. évf. 10. szám

Algyõ napja: október 1.
Új utat, szolgáltatóházat avattak
(Algyõ napját, a Szegedtõl való
függetlenedésre emlékeztetõ október 1-jét avatóünnepségekkel,
ünnepi testületi üléssel, kitüntetésekkel, kulturális eseményekkel
ünnepelte Algyõ népe.

gáltatóházzá alakítása közel 40 millió forintba került. Ez része annak
a 12 és fél millió forintos vissza nem
térítendõ támogatásnak, melybõl a
polgármesteri hivatal, a tájház és a
szolgáltatóház külsõ nyílászáróit cserélték ki, a homlokzatokat felújítot-

A település önkormányzata nevében az akkori polgármester, dr. Piri József átadta a megújult szolgáltatóházat is. Az avató ünnepségen jelen volt Herczeg József képviselõ is
(képünkön), akit azóta nagyközségünk polgármesterévé választottak.
A Kastélykert utcai ingatlan szol-

ták, sõt a szolgáltatóház hõszigetelést is kapott. Algyõ Nagyközség
Önkormányzata sikeresen pályázott
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére meghirdetett Falumegújításra és- fejlesztésre
igénybe vehetõ támogatásra.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Kedves Algyõiek, Tisztelt választók!
Alig néhány órával a választási eredmények megszületése után, Algyõ újonnan
megválasztott polgármestereként az elsõ
szavam nem lehet más, mint az: köszönöm a támogatást! Köszönet a bizalomért, amellyel megtiszteltek, és amely lehetõvé teszi, hogy a jövõben polgármesterként tevékenykedhessem településünk
érdekében! Hiszem, hogy összefogással és
lokálpatrióta szemlélettel a sorsunkat továbbra is magunk tudjuk majd irányítani. Én, amint az elmúlt esztendõkben,
úgy a jövõben is nyitottan és elkötelezet-

ten fogom ellátni a feladataim, legjobb tudásom szerint, mindenkor a közösség, az
algyõi emberek érdekeit tartva szem elõtt:
minden algyõi lakosét. Nem az számít,
hogy ki kire adta a voksát, hanem az, hogy
mindannyian egyet akarunk: Algyõ fejlõdését, egy barátságos, jó hangulatú
nagyközséget, amely az otthonunk és ahol
szeretünk élni. Ebben a szellemben fogom
végezni azt a munkát, amire az október
3-i választáson felhatalmazást kaptam!
Herczeg József
polgármester

A tartalomból
Hajrá Algyõ! ...................................................................................... 6. oldal
Hirdetések ................................................................................ 10–11. oldal
Orvosi rendelési idõpontok .............................................................. 14. oldal
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Algyõ napja: október 1.
Koszorúzások, avatóünnepségek, kitüntetések a községi függetlenség napján
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem népünnepélyes falunap, hanem a Szegedtõl visszanyert függetlenség méltóságteljes ünnepe, vagyis
a falu napja október 1. Algyõ életében – 1993 óta.
Immár 13 éves hagyomány, hogy
Algyõ ünnepe koszorúzásokkal, az
elõdök elõtti tisztelgéssel kezdõdik.
Ünneplõ ruhás algyõiek vonultak
most is Süli András, az elsõ (posztumusz) díszpolgár egykori szülõházához, majd a katonahõsök és az Algyõn
eltemetett díszpolgárok síremlékéhez.
Elkészült a DAOP pályázat szkeretében a külterületi elkerülõ út. Az eddig a Téglás utcán át a fõút irányába haladó teherautók immár használhatják az Ipartelepet a 47. számú fõ
közlekedési úttal összekötõ, Algyõ
belterületét elkerülõ utat. A 182 millió 436 ezer 871 forint összköltségû
(ebbõl a támogatás 109 millió 593
ezer 837 forint) beruházás kivitelezõje a helyi Délút Kft. Az útavató ünnepséggel kezdõdött a nemzeti színû szalagvágások sora.
Ünnepi képviselõtestületi ülés kezdõdött délután a faluházban, ahol
egy nappal korábban a Faluház Galéria megnyílt Boldizsár Mária fotókiállítása. Algyõ napjának méltóságteljes ünnepélyességét fokozták a

Fandante Kamarakórus (Hódmezõvásárhely), és Kis-Iván Ágnes (Zenta)
énekes zenei betétei.
Az elmúlt évet, a most záruló önkormányzati ciklust és a rendszerváltozás óta eltelt idõszakot egyaránt értékelte dr. Piri József. A megbízatásától/hivatalától/hivatásától búcsú-

Az Ipartelepet a 47. számú fõ közlekedési
úttal összekötõ út immár elkerüli Algyõt,
így csökken a falun áthaladó teherforgalom.
zó polgármestert, a képviselõ-testületet, illetve Algyõ népét egyaránt
megtisztelték jelenlétükkel a környezõ kistelepülések elsõ polgárai.
A búcsúzó polgármester ünnepi
beszédében emlékeztetett: Szeged
„bolygótelepüléseként” 24 éven át
élt Agyõ. A rendszerváltozással lehetõvé vált, hogy népszavazáson kinyilvánított akaratukkal az algyõiek megszüntessék a „községegyesítést”, így
13 éve visszavették a nagyvárostól

önállóságukat. Az önállósodás óta eltelt idõszakot mérlegre téve megállapította: újra kellett alapítani a települést, el kellett ismertetni és rangot
adni neki. A két megyei jogú város
közötti lét, a 47-es út melletti központi hely arra determinálta Algyõt,
hogy szép településé növekedjen, sajátos kistérségi szerepkörrel, a rászorulóknak folyamatosan adakozva.
Tény: 1993 óta nagy lépésekkel fejlõdik a település: a polgármester hszan sorolhatta a jelentõsebbnél jelentõsebb beruházásokat, melyek révén új arcot kapott Algyõ. Fölidézõdött a csatornázás és a helyi úthálózat fejlesztésének hõskora, a Téglás
utca és a 47-es fõút keresztezõdésének kettõs körforgalommá építése, a
Borbála Fürdõ és a Bóbita Bölcsõde
életre hívása, az összes önkormányzati intézmény épületének renoválása és korszerûsítése, az új önkormányzat bérház és a Fõ tér kialakítása. S
a legújabb eredmények: az új elkerülõ út, a szolgáltatóház és a
szerkezetkész állapotig jutó új iskolaépület. A fejlõdés léptékét egyetlen szám is igazolja: az elmúltidõszakban 6 milliárd forintról 9 milliárdra nõtt a nagyközség vagyona.
Mindez kiegészült a Jura Ipari Park
és más vállalkozások támogatásával
– az algyõi munkahelyek reményé-

ben. Mert Algyõn a vállalkozó nem
puszta adóalany, hanem partner.
Az eredmények az önkormányzati képviselõtestület egy irányba tartó
munkáját is dicsérik. Az utolsó munkanapon, az Algyõ függetlenségi ünnepén köszönve búcsúzott dr. Piri
József. Köszönte az algyõieknek, hogy
részt vehetett az elmúlt húsz év község és közösségépítõ munkájában.
Köszönte valamennyi algyõi képviselõnek a közös erõfeszítéséket. Köszönte Botka Lászlónak, hogy a baloldali többségû szegedi közgyûléssel
szemben is kiállt a falu önállósulási
törekvései mellett mint Algyõ országgyûlési képviselõje. Köszönte
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármesternek a település vezetésében
nyújtott pótolhatatlan segítéségét. És
végül dr. Piri József megköszönte feleségének és családjának a munkasikerekhez elengedhetetlen háttér megteremtését, az örök támogatást.
A nagyközségi elismerések átnyújtása után a Szeged Táncegyüttes fergeteges mûsorával zárult a függetlenség ünnepi megemlékezés – Algyõ
napja.

Kitüntetetteket méltattak
2010. október 1-jén, az Algyõ napi ünnepen a nagyközség képviselõtestülete FEHÉR IGNÁC úrnak az algyõi
oktató-nevelõ munkájának, igazgatói tevékenységének, a lakosság jobb
anyagi körülményeinek megteremtésében nyújtott kimagasló munkájáért ALGYÕ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA postumus címet adományozott. A laudációban elhangzott:
„Fehér Ignác Gyergyó-Csomafalván
született 1876-ban és Szegeden hunyt
el 1961-ben: az újszegedi temetõben
nyugszik. „Családjának felmenõi a
székely elõkelõségekhez tartozó lófõk
sorát szaporították.” 1899-ben vette
feleségül
Gerzsány
Emma
kiskunmajsai tanítónõt. 10 gyermekük született: Emma tanítónõ, László, Margit, Géza jogi doktor, Ede
magyar-francia-filozófia szakos tanár
(aki együtt utazott József Attilával
Franciaországba), Valéria tanítónõ,
Erzsébet banktisztviselõ, István jogi
doktor, újságíró, Kálmán jogi doktor,
ügyvéd, Ignás Károly banktisztvise-

lõ. 1896. november 1-jén került
Algyõre. A helyi iskolában történt alkalmazása után szorgalmazására épült
fel a Sárga Iskola, melyben 1903 óta
folyik az oktatás. Volt idõ, amikor
egyedül tanította az összes iskolába
járó tankötelest: 120 fõt! Közremûködött az 1914-ben átadásra került
Fehér Iskola megépülésében. Az iskola építtetésének számtalan gondja szakadt reá. Ebben az épületben
került kialakításra az a háromszobás
lakás, melynek elsõ lakója volt – innen kapta nevét a ’Fehér’ Iskola. Az
iskolai gyakorlókertet mintagazdasággá fejlesztette, a község lakosságát
kosárfonásra tanította. Megalapította a háziipari szövetkezetet. 1917ben megalapította az Algyõi Hangyaszövetkezetet. Tanítványa volt a
magyar naiv festészet alapítója: Süli
András. 1902-tõl a háziipari szövetkezet elnöke, az Algyõi Hitelszövetkezet könyvelõje, a település kántora volt. Számos miniszteri elismerés
és kitüntetés birtokosa. 1924-ben ve-

hette át a Koronás Bronz Érmet: a
neves kormányzói elismerést. Életébõl 53 évet szentelt Algyõ község kulturális, gazdasági életének felemelésére. Algyõt otthonának tekintette.
Székely római katolikusként fontosnak tartotta, hogy azok, akik nem
szándékoznak gimnáziumba menni,
a saját környezetükben hasznosítható ismereteket szerezzenek. „Azt a
népi bölcsességet vallotta, hogy az
embernek minden nap dolgoznia
kell, hogy egészségét megõrizze és
tartalmasak legyenek napjai.”
*
„ALGYÕ KÖZSÉGÉRT” kitüntetést
adományozott a nagyközség képviselõ-testülete VÁMOS ZOLTÁN úrnak „a településen elismert vállalkozói tevékenységének és a közösséghez fûzõdõ kiemelkedõ kapcsolatainak elismeréseként”, továbbá BARTA
LÁSZLÓ úrnak „Algyõn betöltött figyelemre méltó vállalkozói tevékenységének és karitatív munkájának elismeréseként”.

*
„ALKOTÓI DÍJ” kitüntetést adományozott a települési képviselõk testülete SZILÁGYI-PERJÉSI KATALIN
hölgynek irodalmi munkásságának és
a település közösségi életében vállalt
szerepének elismeréseként.
*
Algyõ Nagyközség Képviselõ-testülete BERKES ISTVÁN úrnak a sportban elért kimagasló tevékenységének elismeréseként „ELISMERÕ
OKLEVÉL” címet adományozott.
*
„ELISMERÕ OKLEVÉL” címet adományozott az algyõi képviselõ-testülete CZINE LAJOSNÉ hölgynek a település közösségi életének formálásában
elismert tevékenységéért. Ebben az elismerésben részesült BAI ISTVÁNNÉ
Tóth Erika az algyõi Szivárvány Óvoda pedagógusa, az Algyõi Hírmondó
szerkesztõbizottsági tagja, akinek hitvallása, hogy a gyermekek szeretete vitte
az óvodapedagógusi pályára, valamint
a családja imádata és szeretete.

2010 október Hírmondó

Önkormányzat

Önkormányzati választás Algyõn
Algyõn a választásra jogosult 4335
polgár közül 1949 vett részt az október 3-án, vasárnap tartott önkormányzati választáson. Az algyõiek 44,96 százaléka járult a szavazóurnához – Magyarországon
46,64 százalék. A régiók közül a
Dél-Alföldön élõk 44,98 százalékát mozgósította az önkormányzatok összetételérõl szóló döntés
– Csongrád megyében a helyi, az
országos, a régiós átlagnál is jobb,
összesen 46,92 százalékos volt választók aktivitása.
A nagyközség vezetésére 816
szavazattal Herczeg József (független) kapott megbízást.
Az új önkormányzati képviselõtestület összetétele az alábbiak szerint alakult (érdekességként és öszszehasonlítási lehetõségként zárójelben közöljük a 4 évvel ezelõtti szavazatok számát is):
Dr. Gonda János (Fidesz-KDNP)
777 szavazat (2006-ban 765),
Juhász Sándor (független) 637 szavazat (2006-ban 832),
Dr. Gubacsi Enikõ (független) 626
szavazat (2006-ban 899),
Dr. Roczkó András (Fidesz-KDNP)
623 szavazat (2006-ban nem indult),
Molnárné Vida Zsuzsanna (független) 599 szavazat (2006-ban 900),
Dr. György Antal (független) 590
szavazat (2006-ban 848),
Molnár Áron (Jobbik) 481 szavazat (2006-ban 426),
Torma Tiborné R. Nagy Mária (független) 475 szavazat (2006-ban
594 voks).
A megyei közgyûlésrõl is döntöttek az algyõiek: 5 jelölõ szervezet
listája közül választhattak egyet.
A megyeatya közé két algyõi is bekerült. Dr. Gonda János, a FideszKDNP listájának 4 helyérõl, illetve dr. Piri József az MSZP listájának 4. helyérõl lett a területi ön-

kormányzati testület tagja. A 20
megyei közgyûlési mandátumból
12 a Fidesz-KDNP-é, 6 az MSZPé, 2 a Jobbiké.
Algyõ népe 4 jelölt közül választott polgármestert. A négy pályázó – a szavazólapon olvasható sorrendben – az alábbiak szerint osztozott a voksokon:
Beke S. Tamás (független)
99 szavazat (5,12%),
dr. Gonda János (Fidesz-KDNP)
761 voks (39,37%),
Herczeg József (független)
816 szavazat (42,21%),
Molnár Áron (Jobbik)
257 voks (13,30%).
Csongrád megyében Algyõn jelentkeztek a legtöbben – összesen
30-an – a 8 önkormányzati képviselõi helyre. Képviselõjelöltként
a legtöbb szavazatot (878) Herczeg
József kapta, de õt polgármesternek választották meg az algyõiek.
A képviselõtestületbe került 8 személyen kívül, a többi képviselõjelölt – a szavazólapi sorrendben) a
következõképpen részesült az algyõiek támogatásából: Bakos András (független) 454 szavazat, Bakos István (független) 272, Balázs
Zsolt (független) 456, Barta László (FIDESZ-KDNP) 391, Beke S.
Tamás (független) 251, Canjavec
Tamás (Jobbik) 271, Gubacsi Zoltán (független) 305, Harcsás Erzsébet Gizella (független) 260 ,
Karaszné H.Szabó Katalin Nóra (Fidesz- KDNP) 218, Kecskeméti Zoltán János (Fidesz-KDNP) 291, Kiss
Róbert (független) 292, Kopaszné
Demeter Irén (Fidesz-KDNP) 454,
Lele Lajos Sándor (független) 223,
Pongrácz Tamás (Fidesz-KDNP)
303, Dr. Süli-Zakar Tímea (FideszKDNP) 380, Szûcs Szilveszter (Fidesz-KDNP) 149, Tóth Gyuláné (Fidesz-KDNP) 216, Török Rita (Jobbik) 202, Vidács János (független)
193, Vidács László (független) 387,
Zsoldos Zoltán (Fidesz-KDNP) 236.
Kisebbségi önkormányzati választás Algyõn nem volt.
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Közterületen tilos dohányozni
A közterület ellenõrzésekor kiderült, hogy a játszótereken, buszmegállóhelyek váróiban, vendéglátó ipari, kereskedelmi egységek
elõtti járdán, úttesten, valamint a
járdát szegélyezõ zöldsávban sok
az eldobott cigaretta vég (csikk).
Algyõ Nagyközség Képviselõtestülete a 11/2009. (VI.4.) Ör.
rendelete az közterületen történõ
dohányzás rendjérõl, tartalmazza
a dohányzási tilalommal érintett
területeket, valamint a szabálysértési eljárás szabályait.
Kivonat a rendeletbõl: „A dohányzási tilalommal érintett területek
3. §
(1) Tilos a dohányzás:
a) oktatási, egészségügyi, szociális feladatokat ellátó intézmények fõbejárata elõtti járdán,
úttesten, valamint a járdát szegélyezõ zöldsávban,
b) játszótereken,
c) buszmegállóhelyek váróiban

Épül az iskola
Országos viszonylatban is egyedülálló építkezés valósul meg
Algyõn a Sport utca és a Tiszavirág utca által határolt területen. A

színi sajtótájékoztatót tartott a félkész épületben, a programon részt
vett Mészáros András kivitelezõ építésvezetõ, a STRADEL 2010 Konzorcium projektvezetõje is
A tervek szerint Algyõnek 2011.
február 15-ére kész lesz az új iskolája, mely közel 1,7 milliárd forintból épül föl, az Európai Unió
és az Európai Fejlesztési Alap 200
millió forintos támogatásával valósul meg. Az épületben 16 tanterem, 6 szaktanterem, 488 négy-

XXI. század követelményeinek
megfelelõ 16 tantermes, tornacsarnokkal ellátott, multifunkcionális épületegyüttes építése rendben zajlik, új települési központ
van kialakulóban. Az épület
szerkezetkész állapotba jutott, jelenleg a szakipari munkák veszik
kezdetüket. Errõl szeptember végén a település vezetõi, önkorzetméteres aula, 100 fõs étterem,
melegítõkonyha, büfé, 1310 négyzetméteres tornacsarnok és lelátó,
igazgatási és orvosi szobák kapnak helyet. Az új iskolához 50 parkoló és 39 kerékpártároló tartozik majd.

ALGYÕI REFORMÁTUSOK!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján
(október 24-én) délután 3 órakor az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész

d) erdei tanösvényen
e) vendéglátó ipari, kereskedelmi
egységek elõtti járdán, úttesten, valamint a járdát szegélyezõ zöldsávban
(2) A kijelölt dohányzóhelyek kivételével tilos a dohányzás:
a) a Borbála fürdõ,
b) a Szabadidõközpont,
c) a Sportközpont,
d) a Faluház, a Könyvtár, a Tájház és a Polgármesteri Hivatal
intézmény területén.
Szabálysértési rendelkezések
4§
(1) Aki a rendelet 3. § (1)–(2) bekezdésében foglalt tilalmat,
korlátozást megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ftig terjedõ bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértést elkövetõkkel szemben a közterület felügyelõ helyszíni bírságot szabhat ki.”
Dr.Varga Ildikó s.k.
jegyzõ

mányzati testületének tagjai személyesen is meggyõzõdhettek.
Szeptember 29-én dr. Piri József,
Algyõ akkori polgármestere hely-
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Bölcsõdei hírek
Októberi térítési díj befizetésének
napja: 10.12. kedd 7.30-tól 15.30
óráig.
*
Szülõi beszélgetésre invitáljuk a
bölcsõdés szülõket október 22-én,
pénteken 17.30. órai kezdettel.
Kellemes környezetben, egy finom
tea mellett beszélgetünk a gyermekeket és szülõket érintõ aktuális témáról. Lehetõség nyílik egymás
megismerésére. Mindenkit szeretettel várunk! Helyszín: Bóbita
bölcsõde – Algyõ, Kastélykert 15
*
A bölcsõdébe jelenleg 16 kisgyermek gondozása nevelése folyik. A
legfiatalabb gyermek 12-hónapos
a legidõsebb 28-hónapos. A beszoktatások zökkenõmentesen haladnak a tervek szerint. A gyerekek nagyon ügyesek és igen rö-

vid idõ alatt beilleszkednek a csoportba. A szülõk együttmûködõek,
és ez nagymértékben segíti a gondozónõk munkáját.
*
A bölcsõdébe folyamatosan várjuk az elõjelentkezéseket a 20112012 nevelési évre. Az eddig jelentkezettek száma 26 fõ. 20122013 nevelési évre az elõjelentkezettek száma 6 fõ. Jelentkezni lehet személyesen a Bóbita bölcsõdében minden nap 8.00-12.00 óra
között, valamint az 517-368-as telefonon.
*
Köszönet. A Bóbita Bölcsõde ezúton szeretné megköszönni Kovács
Bálint, Juhász Emese, Nagy Benedek
volt bölcsõdések szüleinek, hogy
játékokkal, papírral és ruhanemûvel támogatták a bölcsõdét.

Óvodai szülõi értekezletek
Az együttmûködés jegyében
Szeptember 8-án a nagycsoportos
gyerekek szülõi értekezletére meghívtuk az Algyõi Általános Iskola
igazgatónõjét, Iván Zsuzsannát. A
két intézmény között eddig is szoros kapcsolat mûködött, de az idén
már az év elején fontosnak tartottuk, hogy a leendõ kisiskolások
szülei elsõ kézbõl kapjanak információkat az iskolában folyó nevelõ-oktató munkáról, arról a számos lehetõségrõl, amelyet az új
iskola épülete és az elhivatott nevelõ testülete nyújtani tud az odajáró gyerekeknek.
Az új iskola falai már állnak,
ahová várják a kisiskolásokat és
szüleiket is egy-egy betekintésre,
egyeztetés utáni „bejárásra” hogy
az érdeklõdõk megtapasztalhassák milyen feltételekkel várják a
jövõben Algyõ ifjúságát.
Az igazgatónõ bemutatta a két
tanítónõt, akik jövõ szeptemberben kézen fogják majd a kis elsõ-

söket és bevezetik õket a betûk és
számok birodalmába.
Szabóné Kálmán Mária és
Csepreginé Kiss Nóra tanítónõk elmondták, hogy már ebben az évben többször látogatást tesznek az
óvodába, ismerkednek a gyerekekkel, játszanak, beszélgetnek
majd velük, hogy ezzel is segítsék
a gyerekek iskolába lépését.
Ozsváth Lászlóné óvodavezetõ
hangsúlyozta, hogy az óvoda partner ebben az átmenetben, hiszen
ez mindkét intézmény közös célkitûzése.
Reméljük, hogy ez az alkalom
is segítette a szülõket abban, hogy
betekintést nyerhessenek a helyi
iskola életébe, ízelítõt kaphassanak
az intézmény eredményeirõl, az
ott folyó munkáról, s mindez hozzájárul majd a gyerekek eredményes iskolakezdéhez.
Szalainé Tombácz Erika

Olimpiai Reménységek Versenye
Szlovákiában, Piestanyban (Pöstyén)
22 ország versenyzõinek rész-vételével került megrendezésre a
kajak-kenus Olimpiai Reménységek Versenye. Az Ifjúsági Válogatott színeiben induló Gyõrfi Tamás kajak 200 m -es versenyszám-

okban indult. Tamás mind 3 egységben dobogóra állhatott. Egyéniben és párosban ezüstérmet a 4es egységben aranyérmet szerzett.
Az If jú sá gi ma gyar ka ja ko sok
pontversenyében 3. legtöbb pontot érte el.
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Bölcsõdei beszoktatás
A szülõvel történõ fokozatos beszoktatás-a gyermek igényeit is figyelembe véve-átlagosan 2 hétig
tart. Az elsõ és második napon a
kisgyermek 1 órát tölt el játéktevékenységgel. A 3. naptól már néhány órát tartózkodik a bölcsõdében és a szülõ rövid idõre távozik
a csoportszobából. A következõ
napokon a gyermek egyre hoszszabb idõt tölt el a szülõ nélkül és
általában a 2. héttõl már a bölcsõdében alszik.
A gondozónõ az elsõ napokon
megfigyelõként vesz részt a gyermek ellátásában, majd fokozatosan veszi át a gondozási feladatokat a szülõtõl. A „saját gondozónõ” rendszer célja az, hogy az anya
távollétében a gyermek biztonságban érezze magát, ami az egészséges személyiségfejlõdés fontos
feltétele. A gondozónõ és a kisgyermek közt kialakuló érzelmi
kötõdés segíti a gyermeket az új

környezet elfogadásában és megkönnyíti a beilleszkedést a közösségbe.
Az otthonról hozott játék vigaszt
nyújt, biztonságot ad. A beszoktatás folyamatát nehezíti a szülõ szorongása, bizonytalansága, amit a
kisgyermek megérez. Fontos, hogy
az elváláskor a szülõ határozottan
és rövid idõ alatt búcsúzzon el és
a gyermekkel megbeszélt idõben
(pl: uzsonna után) érkezzen viszsza. Ez csökkenti a kisgyermek bizonytalanság érzetét.
A hosszú hiányzás (pl.: betegség miatt), a családi körülményekben történõ változás szintén nehézséget okozhat a beszoktatás menetében.
Az óvodai visszajelzések alapján a bölcsis gyermekek többsége
önálló az öltözködés, étkezés terén, könnyebben szokja meg az
új környezetet és közösséget.
Marincusné K. Erika gondozónõ

Október-november havi programok
Szeptember 30-október 6. TÉMAHÉT: Honismereti hét. Téma: Algyõi népszokások tanórákon és
tanórán kívül.
1. Algyõ napja: Süli András emlékmûsor.
4–8. Projektnyitó a napköziben:
Õsz, õszi népszokások.
04. 14.30 MOZAIK digitális tananyag bemutató a Sárga iskolában.
06. Állatok Világnapja alkalmából
vadasparki foglalkozások az
1–4. évf. részére.
Plakátkészítés a felelõs állattartásról 5–8.évf. részére.
05. 7.00–17.00 Ebédbefizetés október hónapra (21 nap).
06. 8.00–12.00 Ebédbefizetés október hónapra (21 nap).
08. 14.00 Regionális ökoiskola találkozó a Zöld iskolában.
09. Pick futás Szegeden.
12. 12.00 Filharmónia hangversenye a Faluházban 3-8. évfolyamosok részére.
14. 14.30 Helyesírási verseny az
5–8. évfolyam részére.
15. Csere-bere a napköziben.
15. és 18. Önkéntesség napja.
18–22. Ajtódíszítési verseny a
DÖK szervezésében.
22. 12.00 Október 23-i ünnepség
a Faluházban.
25. 14.00 Konzultáció óvónõk és
tanítók részére.
25. 16.30 Fogadóóra a Sárga iskolában.

26–27. Pályaválasztási vásár a 8.
osztályosok részére Szegeden, IH Rendezvényközpont.
26. 14.00 Mese- és prózamondó
verseny az 1–2. évf. részére.
27. 14.00 Mese- és prózamondó
verseny a 3–4. évf. részére.
27. 14.30 Matematika háziverseny
az 5–8. évfolyam részére.
29. Takarékossági Világnap – tanórai keretben.
29. 14.00 „Kalandtúra õszapóval” napközis projektzáró: szüreti
mulatság szervezése. iskolába
csalogató foglalkozások szülõk, gyerekek részére.
29. 9.00 Gyevi zsongás úszóverseny.
29. Õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap. (Szünet utáni elsõ tanítási nap nov. 8.).
November 2–5. õszi szünet.
November 9–10. Ebédbefizetés
november hónapra (17 nap).
*
Tanítási hetek május-június
hónapban:
október 4–8. B hét
október 11–15. A hét
október 18–22. B hét
október 25–29. A hét
november 2–5. B hét
november 8–12. A hét
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.
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Szüreti mulatság „RÉPA KIRÁLY” udvarában
Szeptember 23-án a Méhecske csoport két kisbírója Kéri Dominik és
Illés Ákos pergõ dobszóval hívogatott a szüreti mulatságba.
Szereplõk, vendégek és óvodások kíváncsi izgalommal foglalták
el helyüket. Ezt követõen a Napraforgó csoportos gyerekek” Ez a
világ olyan kerek, akárcsak a sári
berek.”mondókája nyitotta meg a
nagy mulatságot.

A kislányok kékfestõ szoknyácskáikban billegve lépegettek a nyalka legénykék elõtt. Felelgetõs rigmusokkal elevenítették fel a régi
népi hagyományokat.
Majd egy falusi lakodalomba

csöppentünk a Katica csoportos
gyerekek segítségével.
A menyasszony, Czutor Adél és a
võlegény, Tóth Péter hangos szóval mondták ki a boldogító „igent”,
ezután kezdetét vette a fergeteges
mulatozás.
A Méhecske csoport gyermekei
népi rigmusokkal, csujjogatókkal
idézték a szüreti hangulatot melynek legizgalmasabb része a Répa
királyválasztás volt. Az idén a legnagyobb répát Izbéki Bátor hozta,
így az Õ fejére került a királyi
korona.. A citera zene hangjaira
szülök és gyerekek közösen táncoltak a gyümölcsökkel feldíszített
királyi udvarban.
Folyt a must, hencidátólboncidáig, a finomabbnál finomabb mézek kóstolgatása, készültek a csuhé játékok, gyékény pillangók. Délre mindenki alaposan
elfáradt a szüreti forgatagban, és
kellemes élménnyel tért haza.
Köszönjük: Minden kedves szülõnek, nagyszülõnek; támogatóknak, Török Gizella gyékényszövõ
iparmûvésznek, Balassi Marianna
kézmûvesnek, Dezsõ Anikónak a finom mézet Izbékiné Cseuz Gabriella folt-öltögetõnek, az Algyõi citera zenekar két tagjának Süli Tibornak és Gál Tibornak, és mindenkinek, aki hozzájárult e szüreti
mulatság sikeréhez.
Bai Istvánné
óvodapedagógus

Mozgásfejlesztés
A gyermek alapvetõ és mással nem
pótolható igénye a mozgás!!!
Ennek az igénynek a kielégítése
nem csak azért fontos, mert a gyermek testi lelki kiegyensúlyozottságához, mozgásszervek egészséges
fejlõdéséhez nélkülözhetetlen, hanem azért is mert az értelmi fejlõdés alapja a mozgás. A figyelem
és tanulási zavarok is a nem megfelelõ mozgásfejlõdésbõl, a testséma és térérzékelés zavaraiból,
az agyi kapcsolatok kialakulatlanságából fakadnak. Kiscsoportban
az úgynevezett nagymozgások fej-

lõdnek, erre kell az óvodában és
otthon is a lehetõ legtöbb idõt és
lehetõséget biztosítani. Ezek: kúszás, mászás, ugrások, járás, futás.
Ezzel párhuzamosan fejlõdik az
egyensúlyérzék, és a mozgáskoordináció (mozgás összerendezettség).
Erre a legjobb lehetõség a hintázás és a forgás: Otthon hintaszék,
forgószék és a gyermek egy helyben forgása. .Az óvodában megfelelõ helyet, idõt és változatos lehetõségeket és eszközöket biztosítunk ehhez a csoportokban, és az
udvaron is.

Anyanyelvi–kommunikációs nevelés
A teljes óvodai életet átszövi! A 3
éves gyermek a beszédtanulás idõszakában van. Ezt a tanulási folyamatot segíti az óvodában a sok
mese, vers, mondóka, beszélgetés. A zökkenõmentes anyanyelvi

fejlõdés érdekében meghatározó
a sok otthoni beszélgetés, napi
mesemondás, példamutató beszéd
a szülõk részérõl is.
Bakosné Szöllõsi Ágnes
óvodapedagógus
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Kiscsoportosok lettünk!
Az óvodába lépés óriási változás a
kisgyermek, sõt az egész család
életében. Mi óvodapedagógusok
igyekszünk mindent megtenni
azért, hogy eloszlassuk a gyermeki és a szülõi aggodalmakat.
Az újonnan felvett gyermekeknek már a beíratás után szerveztünk egy játszó délelõttöt és a szülõk számára egy szülõi értekezletet, amelyen az óvoda programjáról és praktikus tudnivalókról tartottunk tájékoztatást. Elsõ legfontosabb feladatunk a gyermekek
megismerése. Ezért elsõ lépésben
családlátogatások során folyamatosan keressük fel a gyermekeket
otthonukban, ahol sok hasznos in-

formációt tudunk meg róluk. Alaposan megfigyeljük õket a nap folyamán: hogyan és mivel játszik,
egyedül tevékenykedik vagy társakkal, mennyire önálló az önkiszolgálásban (öltözködés, étkezés,
WC használat, stb.), hogyan beszél, milyen a mozgása, stb. Ezen
kívül miden gyermekrõl személyiség fejlõdési naplót vezetünk.
Ebben minden csoport kezdéskor
szeptemberben jelöljük, hogy mely
területen milyen fejlett a gyermek.
Mindez alapos segítséget nyújt ahhoz, hogy a gyermekeket jól megismerjük, és egyéni fejlettségéhez
igazítsuk a nevelését. (Ezt nevezzük egyéni bánásmódnak.)

A beszoktatás
Ez az idõszak természetesen gyermekenként változó: ki rövidebb, ki
hosszabb idõ elteltével válik el a
szülõtõl. Eleinte minden gyermek
traumaként éli meg a magára hagyottság érzését, és ki-ki vérmérséklete szerint tiltakozik ellene. Az
elsõ hetekben sok simogatással,
dajkálással, ölbeli játékokkal érzelmi biztonságot kívánunk nyújtani
számukra. A meleg-megengedõ,
elfogadó, szeretetteljes nevelõi bánásmód és légkör veszi körül a kiscsoportosainkat. A beszoktatás tulajdonképpen akkor fejezõdik be,
amikor a kisgyermekekben tudatosul, és minden nap biztos benne,
hogy nem örökre hagyták magára, délután megérkezik valaki a
családból, aki hazaviszi. Amikor
ebben biztossá válnak, a gyermekek már oda tudnak figyelni az ovis
eseményekre is, barátokat szerezhetnek, képesek elkezdeni az önálló óvodai életüket.

A 3–7 éves gyermek alaptevékenysége a JÁTÉK. A játékon keresztül valósul meg az egyéni szocializáció, a közösségi szokások és
szabályok megismerése és gyakorlása, bõvül szókincse, és sok-sok is-

meretet szerez. Kiscsoportban még
sokat játszanak egymás mellett,
de egyedül a gyerekek. Fõ játékforma a gyakorló (autó húzogatás, tárgyak egymásra tétele, babaringatás, hangok, mozgások ismételgetése, stb.), késõbb a szerep (papás-mamás, boltos, orvosos, stb.) majd a szabály játék.

Egészséges életmód kialakítása
A napirendben ismétlõdõ tevékenység az étkezések elõtti, utáni
illetve szükség szerinti ( festés, homokozás után) tisztálkodás- higiénikus folyékony szappant használunk- fogmosás, az öltözés, vetkõzés, WC használat, kulturált étkezés, pihenés. A környezet rendben tartása során: saját holmijuk,
ruháik jelhez, a játékok, eszközök
helyre tétele, szalvéta, zsebkendõ
és egyéb hulladék szemetesbe dobása. A szemetelés, mint negatívum- és a tisztaság, mint pozitívum
közti különbség észrevetetése.
Ezeknek a tevékenységeknek a
gyakorlására igen sok idõt kell
szánnunk a napirendbõl. Minden-

kinek annyit segítünk, amennyi
segítségre szüksége van. Nagyon
sokat levegõzünk, csak kifejezetten szélsõséges idõjárás esetén maradunk az épületben. Rendszeresen tartunk vitamin napokat és
igyekszünk sok gyümölcsöt és zöldségfélét fogyasztani.
Folyadék kiegészítésrõl a dajka
néni egész nap gondoskodik. Célunk a szokásalakítás.
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Sárdagasztás gyevi módra

Kerékpártúra az Autómentes Világnapon
Szeptember 22-én az Autómentes
Világnap alkalmából elmentünk
kerékpárral Hódmezõvásárhelyre. A családi kerekezésre az Európai Mobilitás Hét keretein belül
került sor. A túrán 87 gyerek és

10 szülõ vett részt, de ez még nem
minden, mert a pedagógusokat
és a konyhás néniket bele sem számoltam. Az út a felsõsöknek a Fehér iskolától, az alsósoknak a Zöld
iskolától kezdõdött fel a töltésre,
majd a hídon keresztül – és ha
már itt tartok, akkor hadd említsem meg a rendõri segítséget a
híd átkelésénél – Köszönjük nekik,
hogy lezárták a hidat és így biz-

Ország Sugár Ákos
6.b osztályos tanuló

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Földünk útjain jelenleg több mint
600 millió gépjármû közlekedik, és
ez a szám a közeljövõben várhatóan csak növekedni fog. Kutatók ta-

Mobilitás, autómentes nap plakát (készítette Poprádi Nóra és Bodó Máté 6.a osztályos tanuló.
nulmánya szerint 2050-re bolygónk
gépjármûállománya közel 3 milliárdra fog emelkedni. Ennek megfelelõen várható, hogy a gépkocsik
által kibocsátott szén-dioxid mennyisége is megduplázódik, illetve megnégyszerezõdik a légkörben. A
megnövekedett szén-dioxid üvegházhatást okoz, amely több szempontból veszélyezteti környezetünket. Ahogy saját bõrünkön is tapasztalhattuk: hazánkban óriási esõzé-

Ismét sikeres off-road esõerdõ kaland!

tonságosan átkelhettünk! Ezután
az újonnan épített kerékpárúton
haladtunk és elértünk egy spirál
alakú lejáróhoz, ami elvezetett egy
kis alagúthoz a fõút alatt. Az utat
fák szegélyezték és láttunk pár bá-

nyatavat is. Szerencsénkre nagyon
kellemes volt az idõ és sütött a
nap. Hódmezõvásárhelyen a Szõke Cukrászdánál pihentünk, ahol
fagyit és sütit ettünk. Az út hoszsza kb. 25 km volt. Nekem nagyon tetszett a túra és remélem
jövõre is megszervezik.

sek voltak szélviharokkal, jégesõvel;
és az ország bizonyos területein az
árvíz is jelentõs károkat okozott. Az
átlaghõmérséklet emelkedése miatt olvadnak a jéghegyek a sarkvidékeken, aminek következtében bizonyos állatfajokat a kihalás veszélye fenyegeti, egyes kártevõk pedig
elszaporodnak. Világszerte megrázó természeti katasztrófák történtek: tornádó, erdõtûz, szmog. Mit
tehetünk azért, hogy ezek természeti katasztrófák nem ismétlõdjenek meg?!?! Hogyan akadályozzuk
meg, hogy mindez ne folytatódjon!?!?! Felelõsséggel tartozunk környezetünkért és meg kell õriznünk
Földünk élõvilágát!
Az Európai
Mobilitás Héthez kapcsolódóan például diáktársaink döntõ többsége
a környezetbarát közlekedést részesíti elõnyben: sokan kerékpárral,
gyalog vagy busszal jönnek iskolába. A rendszeres kerekezéssel, gyaloglással a levegõ tisztaságáért és
egészségünkért is sokat tehetünk.
Az autó legjobb és legegyszerûbb alternatívája: a saját lábad!
Szûcs Lilla 8.b osztályos tanuló
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Az Algyõi IV. Esõerdõ Kalandot a
tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezték az algyõi
off-roadosok 2010. szeptember
17. (péntek) -18-án (szombat)! A
két napos kalandra az esõs, rossz
idõ ellenére mégis sokan kilátogattak., versenyzõk az ország több
pontjáról is érkeztek. Az Algyõi
Off-road Klub ezúton is szeretne
köszönetet mondani támogatóik-

nak az esõerdõ kaland sikeres
megszervezéséhez: Algyõ Nagyközség
Önkormányzata,
GYEVITUR Kft. Márton Mária
ügyvezetõ, Zsura Zoltán fürdõvezetõ (Borbála Fürdõ), Bene Zoltán (Algyõi Faluház, Könyvtár és
Tájház), Herczeg József, Bereczné
Lázár Nóra, algyõi START ABC.
Molnár Zoltán elnök,
Algyõi Off-road Klub

Hajrá Algyõ!
2010. október 15. (péntek) – Diák Úszóverseny (Algyõ, Borbála
Fürdõ) (Algyõ Sportjáért Közalapítvány, Bajusz János).
2010. október 18–20. (hétfõszerda) - Díjugratás (Mezõhegyes)
(Algyõi Lovasklub, Bakos István).
2010. október 24. (vasárnap) –
Õszi Úszóverseny (Algyõ, Borbála Fürdõ) (Algyõi Közhasznú Úszóegyesület, Zsura Zoltán).
2010. október 26. (kedd) – Gyermekügyességi lovasverseny (Balástya)
(Algyõi Lovasklub, Bakos István).
2010.
október
27.
(szerda)–Díjugratás (Zsombó) (Algyõi Lovasklub, Bakos István).
Csütörtökönként
16–18 óra – Ökölvívás edzés (Algyõi Faluház, Kátó Sándor),

18.30 óra – Taekvon-do edzés
(Edzõterem, Kis Zsolt G.).
Hétfõnként, csütörtökönként
18.30 óra – Asszonytorna (Algyõi Faluház, Kovács Krisztina).
Keddenként
18.30 óra – Jóga tanfolyam
(„Zöld iskola”, Jóga a Mindennapi Életben Egyesület, Pasek Attila).
A szervezõk a programváltozás
jogát fenntartják! A sporteredményekrõl az Algyõi Hírmondó hasábjain, ill. a www.algyo.hu
internetes oldalon folyamatosan
beszámolunk.
A szervezõk és a csapatok versenyeikre minden szurkolót és érdeklõdõt szeretettel várnak!
Info:
www.algyo.hu

Labdarúgás sorsolás 2010. õszi szezon
dátum
10.10.
10.16.
10.17.
10.23.
10.24.
10.30.
10.31.
11.06.
11.07.
11.13.
11.14.
11.20.
11.27
12.05.

kezd idõ
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap

M II csapat

kezd idõ

U 19 csapat

M III csapat
Algyõ - Csengele
Algyõ - Mártély

14:30 Szõreg - Algyõ 12:30 Szõreg - Algyõ
14:30 Algyõ - Fábiánseb 12:30 Algyõ - Fábiánseb
Kübekháza - Algyõ
14:30

Algyõ - Szegvár

12:30

Algyõ - Szegvár
Algyõ - Makó
Röszke - Algyõ

13:30
13:30

Földeák - Algyõ
Algyõ - Szentes

11:30
11:30

Földeák - Algyõ
Algyõ - Szentes
Algyõ - Baktó
Tiszasziget - Algyõ
Algyõ - Rúzsa
Alsóváros - Algyõ
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Önkormányzat

Bursa Hungarica
Felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2011. évi forduló
Általános információk:
1. a települési önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát 2010. szeptember 30-ig juttatta el az OKM
Támogatáskezelõ részére
2. a www.bursa.hu internetes oldalon 2010. október 6-ig az
OKM Támogatáskezelõ nyilvánosságra hozza a csatlakozott
települések listáját
3. a pályázatok kiírásának határideje 2010. október 1.

4. a pályázatok benyújtásának határideje 2010. október 29.
5. a pályázatok elbírálási határideje a települési önkormányzatoknál 2010. november 23.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a pályázati kiírásról és egyéb részletekrõl az októberi hírmondóban valamint a
www.bursa.hu és a www.algyo.hu
oldalon bõvebben tájékozódhatnak.

Tájékoztató
Élelmiszer-vállalkozóknak
Az alkalmi rendezvényeken történõ árusítás feltételeit elsõsorban
a kereskedelmi tevékenység végzésének a feltételirõl szóló
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza.
A rendezvényeken élelmiszert
forgalomba hozókra azonban
egyéb jogszabályok is vonatkoznak, amelybõl külön kiemelendõ,
hogy az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK Rendelet I. fejezete 1. cikkének a) pontjában foglaltak szerint, az élelmiszerbiztonság elsõdleges felelõsségét az élelmiszeripari vállalkozó viseli.
A rendezvényeken végzett élelmiszerforgalmazás alatt is be kell
tartani a vonatkozó élelmiszerhigiéniai, élelmiszerbiztonsági elõírásokat és jogszabályi rendelkezéseket.
Az élelmiszert forgalmazó vállalkozó a rendezvényen is csak az
eredetileg enge dé lye zett,
nyilvántartásba vett tevékenységet végezheti, terméket forgalmazhatja. Az
élelmiszert forgalmazó vállalkozónak mûködési jogosultságát a
helyszínen is ellenõrizhetõ módon igazolnia kell.
A rendezvényen élelmiszert forgalmazókra is érvényes a 2010.
július 1. napjától hatályos 57/2010.

(V.7.) FVM rendelet, amelynek 2.
mellékletében felsorolt élelmiszerek forgalmazásához az MgSzHtól, egy alkalommal megkért, külön engedéllyel kell rendelkezni.
A rendezvényen forgalmazók esetében a külön engedélyen, a forgalomba hozatal helyeként, az üzlet címe mellett a „rendezvényeken” megjegyzés is szerepeljen.
Az üzlettel nem rendelkezõ élelmiszerkereskedõk részére a székhelyük szerinti kerületi hivatal állítja ki a külön engedélyt, amelyben a forgalomba hozatal helyeként a „rendezvények” meghatározás van.
Az alábbi élelmiszerek forgalmazásához
kell külön engedély: friss
hús, friss halászati termék, az élõ
hal kivételével, nyerstej,
valamint a
hûtést igénylõ
tej és tejtermék, vendéglátó-ipari termék, az italok
ki vé te lé vel,
hûtést igénylõ
cukrászati készít mé nyek,
békacomb,
élõ kagyló,
élõ tüskésbõrû, tengeri csiga.
A rendezvényen élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi elvárásokat be kell
tartani.
Dr. Nagy Judit Pálma
aljegyzõ
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Pályázati felhívás
Algyõ Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az Algyõ, Búvár u. 9.
fszt. 3. szám alatt megüresedett
költségalapú bérlakás legfeljebb
5 évre történõ bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezõ házaspárok, élettársi kapcsolatban élõ és egyedülálló
személyek;
– keresõ tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az
együtt élõk havi nettó jövedelme legalább 100.000 Ft/hó;
– a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár;
– legalább két éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyõn;
– 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 önkénye-

sen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétõl
számítva 10 év még nem telt
el;
– korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szûnt
meg;
– lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még
nem telt el;
– lakástulajdonát 3 éven belül
elidegenítette;
– 60 napon túli köztartozása áll
fenn.
Valótlan adatok közlése esetén
a pályázat érvénytelen.
4. A lakás adatai: Algyõ, Búvár u.
9. fszt. 3. sz.
55 m2 alapterület, 2 szoba, komfortfokozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: költségalapú, lakbér 24 585 Ft/hó, további években a képviselõ-testület által meghatározottak szerint.
5. A pályázatokat Algyõ Nagyközség Polgármesteréhez (6750
Algyõ, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2010. október 15-én 12
óráig a Polgármesteri Hivatalban
beszerezhetõ pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2010. októberi 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.

Tájékoztató
Rendezvényszervezõknek
Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elõállításának
engedélyezésérõl szóló 57/2010.
(V.7.) FVM rendelet 17. §-a szabályozza a rendezvényszervezõk
feladatait.
Eszerint a rendezvényt, annak
szervezõje, több szervezõ esetén
felelõs szervezõje, legalább 5 munkanappal a rendezvény kezdete
elõtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint illetékes megyei MgSzH kerületi hivatalának.
A szervezõ köteles nyilvántartás
vezetni a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó vállalkozóról. A szervezõ kizárólag a nyil-

vántartás vezetéséért tartozik felelõsséggel. A szervezõ köteles a
nyilvántartást folyamatosan naprakészen vezetni, és azt a rendezvény helyszínén tartani.
A bejelentéshez formanyomtatvány az MgSzH honlapon
(www.mgszh.gov.hu) elérhetõ, illetve a kerületi hivatalokban kérhetõ. A bejelentõ lapot 2 példányban kell kitölteni, mert a bejelentést a hivatal, záradékának aláírásával veszi tudomásul és az egyik
példányt visszaadja, illetve visszaküldi a szervezõ részére. A bejelentés illetékmentes.
Dr. Nagy Judit Pálma aljegyzõ
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Szülõknek
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Szülõnek lenni … Jó szülõnek lenni? Jó szülõnek lenni!
Gondolatok…
Teljesen természetes érzés, hogy
féltjük gyermekeinket, amikor jelen korunk különbözõ kihívásai között botladoznak. Szeretnénk õket
minden bajtól, rossz érzéstõl, feszültségtõl megvédeni, „hogy nekik jobb legyen!” Ugyanakkor mindig tudatában kell lennünk annak,
hogy a maguk kortársi közegében is meg
kell tanulniuk mindazt, ami alkalmassá teszi õket kisebb – nagyobb konfliktushelyzeteik megoldására,
az ebbõl eredõ feszültségek feldolgozására,
kapcsolataikban való
eligazodásra. Ez nem kis feladat a
szülõ számára. Ha túlságosan is
félt, akkor „üvegházban nevel”,
nem készíti fel gyermekét az élet
kihívásaira. Ha túl szabadjára hagy,
akkor pedig a gyermekkel „szalad
el a ló”, nehezebben lesz képes alkalmazkodni közössége szabályaihoz. Jó lenne megtalálni egy biztos középutat, amelyet igyekszünk
mindig keresni, de ez sokszor elvérzik a szülõ - gyermek közötti
csatározásokban. Ha folyamatosan
az önálló, felelõsségteljes döntésekre készítettük fel gyermekünket, ha megtanítottuk, hogy követelmények, elvárások, szabályok keretezik életterünket, hogy közösségben élni csak alkalmazkodva lehet, akkor bízhatunk abban, hogy
kevésbé lesz szélsõségesen kilengõ
a viselkedése serdülõkorban.
Mindezek ellenére mégis elõfordul, hogy az életkorára jellemzõ
kíváncsiságtól hajtva, a felnõttek
józan szabályait számos esetben felrúgva, vagy ellenállva neki, önálló
próbálgatásokból próbál tapasztalatokat szerezni. Még akár úgy is,
hogy közben ismeri az intéseket, a
tiltásokat. Különben is, már az el-

sõ emberpár történetébõl tudjuk és ez folyamatosan újra és újra ismétlõdik az egyéni fejlõdési folyamatban -, hogy a tiltott dolgok a
legédesebbek. Tehát a serdülõ próbálkozik. Kipróbálja a felnõttel,
szülõvel való ellenállást, kísérletezik elõször a szabályok felrúgásával, aztán meg az átszabásával, próbálgatja, mennyi a
körötte élõ felnõttek
szeretete. Vajon erõsebb-e, mint a türelme? Kipróbál veszélyes és jó dolgokat is,
saját tapasztalatával
akar meggyõzõdni a
világ dolgairól. Nem
tud, de nem is akar
kimaradni a kortársi csoportból,
ami újabb kihívások elé állítja.
Számos csábítás hatásának engedve kipróbálja a cigarettát, az alkoholt, némely drogokat. Sokaknak közülük ez csak egy megtapasztalás lesz, néhányuknak sajátos életvitel. De lemaradni nem lehet! Mûködik a csoporthatás! A reklám, a
tömegkommunikációs hatások!
„Csak fogyassz! Még akkor is, ha
erre sem pszichésen, sem gazdaságilag nem készültél fel! Mi majd
adunk neked hitelt! Pénzügyit is.
Meg lehetõségeket is. Mindent megkaphatsz, amit csak szemed – szád
megkíván!” És a virtus: „Igy több
lehetsz másoknál! Látod, milyen felnõttes dolgokat mûvelsz, dohányzol,
iszol. Apád a … -dik születésnapodon cigivel, itallal ritualizálja a felnõtté avatási szertartást.” Stb. stb. …
Jövõtervezés …
S ha ezt a – szerintem természetes
és mindennapos - folyamatot szülõként észrevesszük (nem nehéz,
ha fontos a gyermekünk, ha figyelünk rá, hiszen mi is voltunk serdülõk) akkor megijedünk: „Mi lesz
így vele? El fog zülleni! Drogos

lesz!” De közben teljesen természetes mozdulattal megkínáljuk cigarettával, egy pohár itallal. Vagyis nem vagyunk következetesek
még a saját féltésünkben sem! Ekkor lehet, hogy túlkötjük, túlszabályozzuk, büntetéseket alkalmazunk.
Hát csak tegyük! Igy biztosan elfordul tõlünk!

Õ nem ezt várja! Azt szeretné,
hogy fogadjuk el, hogy már nem
kisgyerek! Ne kelljen neki nap mint
nap ezt bizonygatnia. Vágyik önállóságra, de ugyanakkor fokozott
igénye van a szeretetünkre és a velünk való együttlét meghittségére
is. Ennek megteremtését nem tõle kell várnunk, nekünk kell(ett)
kialakítani. Számos olyan kérdése,
gondolata van, amelyet meg szeretne osztani mással, s erre az elfogadó, támogató szülõi attitûddel biztosított beszélgetések nyújthatunk
lehetõséget. Ha nyitott vagyok rá,
és biztosítom a számára szükséges
idõt, akkor megbeszélheti velem,
szülõvel is a gondjait, gondolatait,
ötleteit, félelmeit, akár a „tiltott világban szerzett” tapasztalatait is.
Mindennek alapja a kölcsönös bizalom és a partnerség, amelyet szülõként nekünk is meg kell tanulnunk serdülõ gyermekünk mellett.
Ha a szülõ:
– tudja, hogy gyermeke jövõje
nagyban függ az õ szülõi magatartásától,
– vallja, hogy a tudás, a tájékozottság fontos tényezõ az ember életében,

– belátja, hogy gyermeke fejlesztése nem kizárólag az intézmények feladata,
– érzi, hogy õ a legfontosabb és
legmeghatározóbb személy a
gyermeke életében,
– keresi a megoldást arra, hogy
gyermeke a képességeit minél
jobban kibontakoztathassa,
– képes arra, hogy saját igényeit
(szórakozás, pihenés) – idõnként
– a gyermekével való foglalkozásért háttérbe szorítsa,
akkor érheti el legbiztosabban,
hogy a gyermeke
– megtiszteli õt bizalmával,
– követi a szülõ által nyújtott mintát,
– érvényesülve halad a saját útján,
– kiegyensúlyozott lesz,
– örömteli életet élhet.

És ha mégis vannak, lesznek problémák?
Mindenképpen ajánlanám, hogy
forduljanak szakemberhez. Elsõdlegesen az iskola pedagógusa, ifjúságvédelmi felelõse, iskolaorvosa,
iskolai védõnõje áll rendelkezésre
a segítségnyújtásban.
Általános problémák esetén 18
éves életkorig felkereshetõ a szakellátó hálózat – Szegeden a Temesvári krt. 35–37. -, 18 éves koron túl Szegeden a Vasas Szent Péter u. 1–3.
Drogproblémák esetén a Dr.
Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum segítségét vehetik igénybe.
Schád László
Pszichológus

Algyõ segített az árvízkárosultakon
Algyõ Nagyközség Önkormányzata is együtt érez az árvíz sújtotta települések lakóival. Ezért települési összefogásra kérte és buzdította a nagyközség lakosságát,
intézményeit, civil szervezeteit és
vállalkozóit.
Az önkormányzat a Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett elkülönített
számlájára több mint 400.000 forint. támogatás gyûlt össze köszönhetõen a lelkiismeretes segíteni
szándékozóknak.

Algyõ Nagyközség Képviselõtestülete a 210/2010. (IX. 22.) Kt.
határozatának értelmében az árvízi károk helyreállításának céljából a katasztrófavédelmi igazgatóság árvízi ajánlása alapján Ónod
települést támogatja azzal, hogy
az elkülönített számlán összegyûlt
támogatási összeget 500.000 Ftra egészíti ki. A testület továbbá
szükségesnek tartja az elkülönített számla fenntartását is.
Ezúton szeretnénk köszönetet

mondani támogatásukért a 2010.
szeptember 14-ei befizetések szerint az alábbi segítõknek:
Aradán Ferencné, Ács Lajosné, Bakos József, Belovai Józsefné, Bereczné
Lázár Nóra, Délút Kft., Dr. Gubacsi
Enikõ, Dr. Nagy Judit Pálma, Dr.
Piri József, Dr. Varga Ildikó, Elekes
Béláné, Erdélyiné Szûcs Judit, Garajszki Andrásné, Gonda Józsefné, Gubacsi Béla, Hegyesné Donáth Hajnalka, Horváth József, Jani Zoltán, Juhász Rita, Juhász Zsolt, Kaposvári

Lajos, Karsai László, Kecskés Istvánné,
Kiss Ferenc, Kiss Mihályné, Kiss János, Kocsis Mihály, Kovács Antal, Kovács Erika, Krammer Gyula, Lele János, Molnár János, Nagy József, Német Kálmán, Névtelen, Nyári József,
Ozsváth László, Özv. Farkas
Sándorné, Pap László, Süli József,
Szabó Beáta, Szabóné Szél Ildikó, Szekeres Kálmán, Tanács Lajosné, Terhes Sándorné, Természetvédõ Horgászegyesület, Török Andrásné, Török Sándorné, Turák Béla.
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Algyõi összefogás: mobilitás hét
Az Európai Mobilitási Hét (EMH)
a fenntartható városi és települési közlekedésért minden évben

ben!” szlogen volt. A szervezõk
megkeresésére azonnal csatlakoztak az intézmények, civil szerve-

szeptember 16-22.-e között megrendezett kampány az európai városi hálózatok szervezésében és az
Európai Bizottság Környezetvédelmi és Fõigazgatósága támogatásával. A kampány célja az európai önkormányzatok ösztönzése a fenntartható közlekedést szolgáló intézkedések bevezetésére,
valamint arra, hogy a helyi lakosok, civil szervezetek,
vállalkozók figyelmét
felhívják a környezettudatos viselkedésre, valamint a
gépkocsin kívüli
egyéb közlekedési
eszközök használatára.
A 2002-es indulás
óta a kampányhoz évrõl évre egyre több önkormányzat társult – a 126/2010.
(V. 26.) Kt. határozat értelmében
pedig az idei esztendõben Algyõ
Nagyközség is csatlakozni kívánt
a nemzetközi kezdeményezéshez,
melynek idei mottója a „Közlekedj okosabban, élj egészségeseb-

zetek, érdeklõdõk és segítõk a
nemzetközi kezdeményezéshez,
így Algyõn egy – a helyi specialitásokra és lehetõségekre alapozott –programsorozat bontakozott
ki. A mobilitási hét alkalmával az
érdeklõdõk kerékpár- és gyalogostúrákon ismerhették meg a település épített és természeti értékeit, megtisztították a fõtér és
faluház
környékét,
egészség- és életmód
napon szépülhettek és gyógyulhattak. A szûrõvizsgálatok mellett
állapotfelmérés,
lovaskocsizás,
úszás, rendhagyó
kerékpáros testnevelõ órák, óvodai
rajzpályázat, ügyességi
traffipax-os kerékpár-gyorsasági verseny, kajak-kenu bemutató, horgászverseny, életreform
klub és Pálinkó tánciskola várta
az érdeklõdõket.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a program sikeres meg-

valósításában részt vevõknek és
reméljük, hogy Algyõ jövõre is
kapcsolódni fog a nemzetközi környezetvédelmi ’mobilitási’ héthez.
Köszönet a résztvevõknek: Algyõi Általános Iskola, Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház, Algyõ
Nagyközség Önkormányzata, Algyõi Lovasklub, Algyõi Nõegylet,
Algyõi Sportkör Kajak-Kenu Szakosztály, Algyõi Természetvédõ és
Horgász Egyesület, Bóbita Bölcsõde, Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság, Egyesített Szociális Intézmény és Gyermekjóléti

Szolgálat, Gyevi patika, GYEVIÉP
Nkft., GYEVITUR Kft. – Borbála
Fürdõ, Magyar Vöröskereszt,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Enegriagazdálkodási Fõosztály
Mészáros Imre vezetõ-tanácsos,
Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán,
Szeged Rendõrkapitányság, Szivárvány Óvoda, Szõke Tisza Algyõi Nyugdíjasklub.
Ajánlott honlapok:
www.mobilityweek.eu,
www.nfm.gov.hu/emh,
www.algyo.hu.
B. L. N.

Felmentõ sereg indult Egerbe
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi csoportjában elhatároztuk, hogy Egerbe utazunk, és, ha
ott még partizánkodó törököket
találunk, azokat botjainkkal elkergetjük. Minthogy ilyeneket nem
találtunk, megnéztük a várat, a
nevezetességeket. Nem hagyhattuk ki a Szépasszonyvölgyét sem,
ahol megebédeltünk, megkóstol-

tuk a bikavért, így jó hangulatban
tértünk haza.
A megyei egyesület szervezésében került sor szeptember 11-én
a Juniold együttes rock koncertjére, akik kitûnõ talpalávalót játszottak. Ezt követõen csoportunk
tagja, Lele Krisztián készülõ lemezérõl tartott bemutatót nagy sikerrel.

Még szeptember 8-án a Szõke Tisza nyugdíjasklubbal közös horgászversenyt rendeztünk a Kormorán
Horgász Egyesületnek köszönhetõen.
A tizennyolc induló közül elsõ lett
Nagy László, aki egy kapitális csukát
fogott. Második helyezést Szabó Imre, harmadikat Portörõ Lajos érte el.
A versenyt követõen az asszonyok kellemes uzsonnával vendé-

geltek meg bennünket és a szurkoló tagtársakat, és ahogy annak lennie kellett, elõkerült néhány üveg
bor is. Ezúton is köszönjük Németh Istvánnak, hogy a pihenõházat rendelkezésünkre bocsátotta.
Legközelebb október 13-án,
szerdán találkozunk a klubfoglalkozásunkon.
Sermann József vezetõségi tag
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ÕBK: Dalok szárnyán
a „Szõke Tiszáról”.
2. ESTHARANG
Virít már a szarkaláb odahaza régen,
Ezer tücsök muzsikál most is künn a
réten.
Oda jár ki a babám, mosolygott a szeme rám,
Istenem, de szép volt… Istenem, de
rég volt!
//:Álmodó Tisza part, szívem, lelkem
odahajt!
Legelészõ nyáj, délibábos táj,
Árva szívem csak utánad fáj, fáj, fáj,
Nádfedél, faluvég, eljutok-e haza még?
Vár otthon reám az édesanyám, viszszavár a szép magyar hazám.://
Hajladozó búzaföld, vadvirágos árok,
Bánatomat altatom, ha így hazajárok.
Csilingelõ estharang, összebúvó vadgalamb,
Istenem, de szép volt… Istenem, de
rég volt…
//:Álmodó Tisza part, szívem, lelkem
odahajt!

KÕMÛVES VÁLLALJA
régi házak teljes felújítását, csempézését, térburkolását, új házak építését.
Udvari kemenceépítést,
külsõ homlokzati
szigetelést.

Telefonszám:
06-20/574-55-98
HA VELÜNK TANUL,
NEM LESZ IDEGEN A NYELV!!!
2010. augusztus 27-tõl nyelvvizsgára
felkészítõ ANGOL tanfolyam indul
ALGYÕN az igényeknek megfelelõen
kezdõ, újrakezdõ és haladó szinten.
Az intenzív tanfolyam heti 2x3 óra a
sikeres nyelvvizsgáig.
A tanfolyam díja: 650 Ft/óra (amely
magába foglalja a tanfolyam anyagát is).
A tanfolyam díját csak azok az órák után
kell fizetni, amelyen a hallgató részt vett.
Államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga
lehetõséget is biztosítunk!
Jelentkezni lehet:
a 20/823-05-13-as telefonon.

Legelészõ nyáj, délibábos táj,
Árva szívem csak utánad fáj, fáj, fáj,
Nádfedél, faluvég, eljutok-e haza még?
Vár otthon reám az édesanyám, viszszavár a szép magyar hazám.://
3. „TAVASSZAL A TISZA…”
Tavasszal a Tisza mikor kivirágzik,
Millió kis lepke vize fölött játszik,
De egy sem él odáig, míg számolok
százig
Temetõ a Tisza, mikor kivirágzik.
A mi szerelmünk is olyan kérész élet,
Alig született meg máris semmivé lett,
De az én két szemem, mindig könnyben ázik,
Úgy látom a Tiszát, mikor kivirágzik.
Hûvös õszi esõ verdesi a fákat,
Égõ szerelemmel mindhiába várlak,
Elnézem a Tiszát, szívem hozzád vágyik,
Halálom a Tisza, mikor kivirágzik.
(A további tiszai dalok szövegét lapunk következõ számába közöljük)

Ida
Virágüzlet
Várja kedves vásárlóit.
Elõrendelést felveszek
Nyitva: H.–P.: 8–17
Szo. 8–12, Vas.: 9–12.
Tel.: 267-297.
Cím: Algyõ,
Vásárhelyi u. 21.

„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
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Sikeresen folytatódik
Algyõn a méhnyakrák
elleni küzdelem
Algyõ Nagyközség Önkormányzata helyi kezdeményezés alapján
védõoltási programot indított a
méhnyakrák megelõzésére 2009ben. Ennek keretében az algyõi
állandó lakóhelyû, 12. életévüket
betöltõ lányok számára térítésmentesen biztosította a 3 oltási sorozatot.
Az érintettek írásbeli nyilatkozattételét követõen a tavalyi évben 15 algyõi kislány kérte és kapta meg a humán papillóma-vírus
(HPV) elleni védõoltást. A fejenként 100.000 Ft értékû, a szülõk
számára ingyenesen biztosított védõoltással egy fontos lakossági
egészségprogram vette kezdetét.
A program a 2010-es esztendõben is folytatódott: a nagyközség
Képviselõ-testülete a 2010. évben
is támogatta a HPV okozta betegségek védõoltásának térítésmente-

sen történõ beadatását a már korábban elfogadott feltételek szerint.
A 2010-ben 12. életévüket töltõ kislányok esetében: 19 fõbõl (a
szülõi nyilatkozatok beérkezését
követõen) 15 fõ kislány kapta meg
térítésmentesen a 3 oltási sorból
álló vakcinát, melynek teljes bekerülési összege: 894.000 Ft.
Szülõi kezdeményezés alapján
az igényfelmérést követõen a
124/2010. (V. 26.) Kt. határozat
értelmében a 2010. esztendõben
14 éves algyõi állandó lakcímmel
rendelkezõ lányok is megkapták
a HPV- védõoltást, melynek bekerülési összege: 1.072.800 Ft.
Így összességében a 2009. óta
tartó HPV-megelõzési programban már az algyõi önkormányzat
2.860.800 Ft-tal támogatta a az
algyõi családokat, a méhnyak-rák
programban részt vevõket.

HOMLOKZATI ÉS
GURULÓÁLLVÁNY BÉRELHETÕ.

TOJÁS

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

Legelõn tartott
tyúkoktól
friss tanyasi
NAGY tojás kapható.
Kastélykert u. 169.

Gumiszervíz

Téli gumiszerelési akció! 4 csere esetén
900 Ft/db 15”-ig
szereléssel, centírozással, szelepcserével.
16”-ig 1000 Ft/db
Új és használt gumik kedvezõ áron!
Teher, kisteher, kamion gumi szerelés, javítás.
Cím: Algyõ, Géza u. 15. Tel.: 06-20/455-83-00
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IMMUN- CSOMAG AKCIÓ!
VÉDELEM A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK!
A kínai orvoslás / öt elemtan /szerint most van itt az ideje, hogy immunrendszerünk erõsítésével a tüdõt, vastagbelet, vesét, húgyhólyagot, petefészkeket és a prosztatát megtámogassuk annak érdekében, hogy szervezetünk stressz tûrõ képessége folyamatosan magas szinten megmaradjon!
A nyugati orvoslással teljesen összecseng ez a megfigyelés. Ilyenkor, ha bekukucskálnak a különbözõ orvosi rendelõkbe, azt láthatják, hogy megnõtt azon gyerekek és felnõttek száma, akiknek fáj
a torka vagy folyik az orra, sok az influenzás, és aki tüdõgyulladást
kapott. Ilyenkor szoktak fellángolni a bélpanaszok is. Könnyebben
felfázunk, csíp a vizeletünk. A nõgyógyászoknál gyakoribb diagnózis a petefészek-gyulladás, az urológusoknál meg a prosztata-gyulladás.
VÁLASSZA A MEGBÍZHATÓ TIENS CÉG hatékony, magas minõséget képviselõ biológiailag aktív étrend kiegészítõit: IMMUN-CSOMAG
2 doboz tiens kálcium por 12 420 Ft. + 1 doboz tiens cordyceps
/14 850 Ft helyett / 5 Ft-ért!
Kérdésével és immuncsomag vásárlási igényével forduljon:
Sándorné Vasvári Katalin
Dr. Tápai Mária
az Ön személyes vevõgondozója
a Tiens orvos,
független munkatársa
+36-20-5357-467,
+36-30-201-1465,
csababuli@invitel.hu
tapai.maria@gmail.com
AHOL A TIENSES SZÁLAK ÖSSZEFUTNAK:
TIENS INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ KÖZPONT
SZEGED, ÕSZ U. 5.SZ, 62/440-401
www.tiensalfa.hu
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KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
ALGYÕI GYÜLEKEZETE
Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségbõl!
Adj lehetõséget magadnak és gyere el Isten szent jelenlétébe,
ahol imádkozunk a gyógyulásodért.
Szeretettel várunk hitközösségünkbe.
ÁLLANDÓ ALKALOM
Algyõ Tájház, Kastélykert u.42.
Minden páratlan héten szerdán 15 óra.
Részvétel ingyenes

DR.CZÉKUS SZILVIA
ÜGYVÉD

vállalja peres és peren kívüli ügyek,
cégügyek, büntetõ ügyek,
földhivatali ügyek intézését,
okiratok, szerzõdések szerkesztését,
ellenjegyzését. Ügyfélfogadás
Algyõn is elõzetes telefonos
idõpont egyeztetést követõen.
ÜGYVÉDI IRODA:
6726 Szeged, Bérkert u. 54.
Telefonszám: 0662/547-170
Mobil tel. szám: 0630/248-9425
E-mail: czekus.szilvia@vnet.hu

NYUGDÍJAS FÉRFI
munkaerõt keresek
kerti munkára,
állandó jelleggel.
Jelentkezni:
+36 20/591-88-48-as
telefonszámon lehet.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása,
beépítése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök,
szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök)
értékesítése, szerelése, javítása
Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõbelsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás
Díjtalan és kötelezettségmentes
helyszíni felmérés és árajánlat készítés!
Szeptemberi AKCIÓNK keretében új nyílászáróját
FELÁR NÉLKÜL 3 rétegû üvegezéssel szállítjuk!
(Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.)

Érdeklõdni:
Pongrácz Tamás
Algyõ, Korsó utca 34.
+36 70 615-4359

Bemutatóterem:
Szeged, Kálvária sgt. 9–11
(régi autójavító az udvarban)
+36 30 533-8355

alfoldablak.algyo@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
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Kirándulás a Dunakanyarba
Még tavaly megbeszéltük, hogy az
idei õszön megnézzük a királyaink lakta részét az országnak. Szép,
napsütéses, kellemes reggel köszöntötte a gyülekezõ társaságot.
A nyugdíjasklub csoportja indult
felfedezõ útjára.

Az elsõ megállónk a Citadella
volt. Néztük a Duna ezüstös csíkját és soroltuk a rajta levõ hidakat. A budai és a pesti panoráma,
a rengeteg külföldi turista között
örültünk, hogy mi is itt lehetünk,
hisz a világörökség része ez a panoráma. Sokan most jártak elõször a Gellért-hegyen közülünk.
A panoráma megcsodálása után
megnéztük a felújított szabadságszobrot.
Itt fényképezkedtünk, és folytattuk utunkat Szentendrére. A
festõien szép városban az elsõ akadály volt a Szamárhegyre feljutni.
Lépcsõk sokasága várta, hogyan
birkózunk meg ezzel az akadálylyal. Szerencsére felküzdöttük magunkat, amit szívóságunknak köszönhettük. Szentendre nem adja
könnyen magát, a dombokra épült
városban kevés a vízszintes út.

Ez a város a sok templomával,
a szépen karbantartott szerb, sváb,
görög házaival igazi gyöngyszem.
Amit lehetett, megnéztünk, fényképeztünk és megkóstoltunk. Az
idõ gyorsan szaladt, így nekünk
is folytatni kellett utunkat szálláshelyünkre Dunabogdányba.
Megérkezésünk után elsétáltunk
Nepomunki Szent János szobrát
megnézni, amit még 1527-ben
hagytak itt a menekülõk.
A faluban az óta ápolják és védik védõszentjüket. Megnéztük a
nevezetességeket, felmentünk a
Kálvária dombra és bementünk a
templomba is. Ezek után elfoglaltuk szállásunkat. Kis pihenés után
a Duna partján lévõ vendéglõben
vacsoráztunk. Kellõen elfáradva
tértünk nyugovóra.
A második nap is nagyon tartalmas volt. Az idõ ragyogó, szinte
nyárias, még felhõ sem igen volt
az égen. Jókedvûen, izomláz nélkül érkeztünk Visegrádra. Elõször
a Palotát csodáltuk meg, és köztünk szólva - tudtak élni- õseink.
Ezután felmentünk a kilátóba. A
látvány mesés, el is feledkeztünk
a lihegésrõl, hisz mindenkit magával ragadott az elénk táruló táj
szépsége.
Rövid pihenõ, kávézás, sörözés
után a hegyen át gyalog folytattuk
utunkat a Visegrádi Várba. Az erdõ kellemes, hûvös csendjében
igazi kikapcsolódást éreztünk. A
fák levelei között játszó napsugarak olyanná tették az egészet,
mintha a mesében lennénk. Kiértünk az erdõbõl és megláttuk az

elõttünk magasodó várat. A vár
bevétele nehéz diónak látszott,
hisz a pénztárhoz
már egy meredek lépcsõn kellett felmenni. Kis pihenéssekkel,
szinte mindenki feljött a várba, és
nem gyõztünk hálálkodni magunknak, hogy megtettük ezt a
megerõltetõ utat. A vár csodálatos, a panoptikum pedig teljesen
életszerû érzéssel töltött el minket,
mintha Mátyás király vendégei lettünk volna. Sajnos sokáig nem maradhattunk, hisz még elõttünk volt
Dobogókõ felfedezése.
Mindenki tudja, hogy itt található a föld szív-csakrája. Ezoterikus tanok szerint itt futnak össze
a föld erõvonalai. Nagyon jó a levegõ, és a kilátóból szép látvány
tárult elénk. Miután kigyönyörködtük magunkat, a fülünket a
sziklára téve figyeltük a kõ dobogását, de nem hallottunk semmit.
Sajnos mi nem találtuk meg a
„dobogókõvet”, de így is nagyon
jól éreztük magunkat. Megnéztük
a nevezetességeket és indultunk
vissza a pilisi hegyeken keresztül
szálláshelyünkre, „Bogdányba”.
Ez a nap is gyorsan eltelt, a vacsora után nem kellett senkit ringatni, hogy elaludjon.
Elérkeztünk a kirándulásunk
harmadik napjához. Erre a napra hagytuk az Esztergomi Bazilikát, hogy kényelmesen mindent
meg tudjunk nézni. Bementünk
a Kincstárba és csak néztünk, hogy
milyen ékszerek, ruhák, és egyéb
dolgok sokasága mutatja az elmúlt
idõk gazdagságát. Miután meg-

néztük belülrõl a Bazilikát, a körülötte lévõ Szent István térben
gyönyörködtünk. Megtekintettük
még Melocco Miklós alkotását,
mely „István király megkoronázása” címet viseli.
Ezt követõen átmentünk a Mária Valéria hídon Párkányba. Szétnéztünk a belvárosban, megkóstoltuk a „sztrapacskát” és a Szlovák
sört. Mindkettõ igen jól esett.
Folytatva utunkat tovább, megérkeztünk Zebegénybe. Itt a Kós
Károly által tervezett páratlan
szépségû „magyar szecessziós” plébánia templomot Kapás László
plébános mutatta be, és tartott
egy rövid tájékoztatót a templom
történetérõl.
Megköszönve a hallottakat, búcsút vettünk ezen varázsos szépségû tájtól. Már csak átsuhantunk
Nagymaroson, Verõcén, és csak
Vácon álltunk meg. Itt megnéztük a barokk fõteret a megújuló
történelmi épületekkel. A várost
mûemlékei vonzó turisztikai célponttá tették, ez csalogatott minket is ide.
Összefoglalva ennyi fért a háromnapos kirándulásba. Köszönöm mindenkinek, hogy együtt
lehettünk, köszönöm azt a sok segítséget, amit a csoporttól kaptam, kaptunk, és köszönöm
Rudolfné Marikának hogy végig
kalauzolt ezen a gyönyörû tájon.
Dédelgetve egy új álmot, feltöltõdve energiával, jókedvûen tértünk haza a mi szeretett Algyõnkre.
Kneip Ferencné

Népi iparmûvészeti és iparmûvészeti zsûrizés Algyõn
Az Algyõi Mûvészkör szervezésében az idén már 6. alkalommal
zajlott le szeptember 22-23. között a népi iparmûvészeti és iparmûvészeti zsûrizés Algyõn.
Idén elõször nemzetközivé vált
rendezvényünk, hiszen a határon
túlról is csatlakoztak hozzánk: a
Vajdasági Magyar Folklórközpont
6 alkotója is nálunk minõsíttette
munkáit. Sajnos a zsûrizést követõ kiállításra nem tudtak itt maradni, de tervezzük, hogy a jövõ
év folyamán, az Algyõi Mûvészkör meghívására, egy kiállítás keretében betekinthetünk az ottani
Alkotóház mûködésébe.
A minõsítést a Hagyományok Háza és az Iparmûvészeti Lektorátus
szakemberei végezték. A népi iparmûvészeti megmérettetésen 134 al-

kotás vett részt, ebbõl 16 db tárgy”A”,
87 db alkotás „B,”minõsítést ért el,
9 db alkotást „ajándéktárgy” kategóriába sorolt a zsûri, míg 22 db-ot
elutasított. Az iparmûvészeti zsûrizésen 48 alkotás indult, ebbõl 45 db
került elfogadásra. Két alkotó, köztük az algyõi Gonda Károlyné, lektorátusi dicséretben részesült.
A zsûrizett alkotásokból szeptember 28-án nyílt kiállítás a tájházban, amely október15-ig tekinthetõ meg.
A két zsûrizésre összesen 38 alkotó jelentkezett, 182 alkotással.
Ágoston Andrea Bácskatopolya,
Bajnócziné Rácz Éva
Hódmezõvásárhely
Bereczné Lázár Nóra
Hódmezõvásárhely

Bózsó Sándorné Szatymaz
Chemezné Fekete Alexandra
Szentes
Dániel Réka Dunabogdány
Erdei Gáborné Makó
Erdélyi László Szeged
Faragóné Horváth Katalin
Makó
Fábián Zsuzsa Szabadka
Fodor Jánosné Algyõ
Gálné Nagy Ildikó Algyõ
Gonda Károlyné Algyõ
Gyenes Gyöngyvér Szeged
Jeges Ilona Szabadka
Jójárt Rozália Petõfiszállás
Kerekes Ibolya Budapest
Kiss Ferenc Hódmezõvásárhely
Kovácsné Tóth Éva Sándorfalva
Kovács Sándor Szeged
Lazarevic Terézia Szabadka
Lele Zoltánné Földeák

Lindeman Éva Szabadka
Losonczi János Tömörkény
Muhari Mária Szeged
Nagy Gábor Szeged
Nyíri Dániel Zoltánné Szentes
Ormándi László
Kiskunfélegyháza
Papp László Szeged
Radics Bálint
Pusztamérges
Rébeli Szabó János
Hódmezõvásárhely
Szabó Éva Csongrád
Szakál László
Hódmezõvásárhely
Szalai Jolán Szabadka
Szûcsné Urbaniczki Ilona
Csongrád
Ungi Jánosné Ûllés
Vincze János Csengele
Zádori Éva Szeged
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Iskolapéldák

Az öngyújtógázról…
Drog minden olyan kémiai anyag,
mely a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak normális mûködését, általában a központi idegrendszerre hat, s rendszeres használata elõbb, vagy utóbb függõséget alakít ki. Jogilag két csoportba soroljuk, legálisak és illegálisak.
Fontos tudni, hogy ez a szétválasztás a szerek élettani veszélyességével nincs összefüggésben.
Számtalan legális anyag tudatmódosítóként használva halálos lehet. Ilyen pl. az öngyújtógáz is,
amely élettani hatásairól, veszélyeirõl a szakember az alábbiak
szerint vélekedik:
Az elmúlt hónapokban több tragikusan végzõdött eset kapcsán
lehetett hallani az öngyújtók töltésére használt butángázról. Olcsó és könnyen beszerezhetõ. Hatását, mint más szerekét is az alkohol fokozza.
Két dolog miatt használják ezt
a gázt a fiatalok, egyrészt hallucinációs, érzékcsalódásos állapotot
okoz (pl. látomások), illetve eufóriát ad. Néhány szívás és meg is
van a kívánt hatás...
Mint minden szernek, azonban
ennek is lehetnek mellékhatásai,
többek között járásbizonytalanság, koordinációs zavarok, hányinger, szédülés, különféle görcsök,
fulladás, akár halálos szívritmuszavar. Szerencsétlen esetben a hányadékba való megfulladás, vagy
valamilyen halálos szerencsétlenség (pl. magasból leesés, közlekedési baleset) bekövetkezte. Minden évben van néhány alkalom,
amikor az öngyújtótöltõ palack
tartalma végzetesnek bizonyul.
Ilyenkor többnyire egyébként
makkegészséges fiatalokról van
szó, ami még inkább aláhúzza a
halál értelmetlenségét.
„Az öngyújtógáz áldozatai nem
megrögzött drogosok, hanem egyszerû hétköznapi – és kíváncsi –
fiatalok, akiket vonz az újdonság
varázsa, esetleg a társak nyomására vállalkoznak a szer kipróbálására. Tipikus „nagyszüneti” kábítószerrõl beszélhetünk, hiszen a
szokásos forgatókönyv szerint a fiatalok a húszperces szünetben el-

vonulnak a mosdóba - és mint ahogyan a korábbi generációk elfüstöltek egy-egy szál cigarettát két
tanóra között –, szívnak néhányat
a gázból. Majd két-három perces
eufória után kitisztulva, mintha
mi sem történt volna, visszamennek az osztályterembe a következõ órára – és a tanár általában
semmit nem vesz észre.
A történet többnyire eddig tart,
mindig van azonban néhány tragikus eset, és elõre senki nem tudhatja, hogy nem éppen õ lesz-e a
szerencsétlen kisebbség.
A helyzetet tovább rontja, hogy
a rosszullét idõpontjában az áldozat általában már egyedül van, így
hamar letelik az a néhány perc,
amikor még idõben jöhetne a
szakszerû segítség.” (Dr. Zacher
Gábor toxikológus)
A mentõk szintjén eddig „csupán” néhány esetben találkoztunk
tragédiával végzõdõ használattal.
Ez azonban az õ szüleiket aligha
vigasztalja, hiszen nekik ez pontosan 100% volt…
Nyeste Zsolt állomásvezetõ
Országos Mentõszolgálat
Szeged Mentõállomás
*
A megelõzés, a szülõi odafigyelés,
a prevenciós jó tanácsok önmagukban nem elegendõek. Alternatívák nélkül több esélye van,
hogy gyermekünk „rossz társaságba keveredik”, hogy felelõtlenül
súlyosan egészségkárosító anyagokat próbál ki. Ezért nagyon fontos a szabadidõ megfelelõ, ellenõrzött, ugyanakkor a fiatal számára örömet jelentõ hasznos eltöltése. Az egyik legjobb, kipróbált alternatíva a sport. Tegyünk minél
többet azért, hogy fiataljaink sportolhassanak!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendõrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ:
06/80/555-111

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság
Bûnmegelõzési Osztály
6722 S z e g e d Kosssuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
E-mail: barka@csongrad.police.hu
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Projektzáró a napköziben
A napközi otthon programja az idén
is minden hónapban egy-egy téma
köré szervezõdik. Örömmel hallottuk
a gyerekektõl, hogy a nyári szünet
mindenki számára élményekben gazdag, igazán pihentetõ programokkal teli kikapcsolódást jelentett, és
mindannyian – kicsik és nagyok egyaránt – érdeklõdve várjuk, hogy a tanuláson kívül milyen izgalmas események várnak ránk ebben az évben.
Szeptember az újrakezdés, beszoktatás, egymásra hangolódás idõszaka. Éppen ezért ennek a hónapnak az „Újra együtt” címet adtuk.
Minden napközis csoport fõ tevékenysége e projekten belül a játék
volt, mely játékok segítségével mi,
csoportvezetõk elsõdleges célként
a gyerekek beilleszkedésének segítését, szorongásaik oldását, önbizalmuk fejlesztését, mások értékes tulajdonságainak elismerését tartot-

tuk szem elõtt. A napközis projektzárót szeptember 24-én délután tartottuk, ahol a csoportok bemutatták
azokat a „produktumokat”, melyeket Újra együtt hoztak létre. Sor került a csoportok által legjobban kedvelt közösségépítõ játékok bemutatására, a III. csoport bábelõadással
készült, a IV. csoport pedig a híres
„Répamese” dramatizálásával örvendezetett meg minket, Bukor Anna 3.b osztályos tanuló verssel köszöntötte a legkisebbeket, és nem
maradt el a közös éneklés sem.
Bízunk benne, hogy egész tanévben ilyen jókedvûen, vidáman tudunk majd együtt dolgozni, reméljük, hogy a komoly tanulás mellett
lesz idõnk az önfeledt játékra is,
melynek segítségével igazán összetartó, egymást segítõ közösségek
alakulhatnak ki!
Csepreginé Kis Nóra napközis nevelõ

Találkoztunk 50 év után
Nem akármilyen napra ébredtünk
2010. szeptember 11-én: osztálytalálkozónk volt!
Elõször is reggel a temetõbe mentünk - aki tudott- egy-egy szál virággal azoknak a sírjához, akik már sajnos nem lehetnek köztünk.
Utána a fehér iskola padjaiba ültünk - mint nagymamák, nagytatákszemben velünk az asztalnál tanáraink: osztályfõnök Marótiné (késõbb
Palágyiné), Várhelyiné Czirok Magdika énektanárunk, Dr. Bereczky
Tiborné Erzsike rajztanárunk, és Bózsó
István történelem tanárunk. Mindenki izgatott volt és örültünk, hogy újra
látjuk egymást- többen elkerültek
Algyõrõl. Sok-sok ajándékot kaptunk
Algyõrõl is emléklapokat, életképeket. Késõbb az iskola udvarán emlékfát ültettek a fiúk. Utána elmentünk
a Tájházba, megnézhettük a Bóbita

Bölcsõdét, igaz csak kívülrõl, a Faluházat, a Borbála fürdõt. Majd a Szabadidõ Központba mentünk ebédelni, mesélni a régi csínytevésekrõl. Közben meghozták az óriás, ötven szeletes tortát, és 50-es szám volt a torta formája. Ebbõl csak a 0 fogyott el, az 5öt szétosztottuk, mindenki vihetett haza is. Nagyon finom dobostorta volt.
Köszönet érte a Vámos Cukrászdának, fõleg, hogy ajándékba kaptuk.
(A mester anyukája is velünk járt.)
Nagyon jól érezte magát mindenki.
Köszönjük a tanárainknak, hogy eljöttek. Köszönet az igazgatónõnek,
Iván Zuzsannának, ha rövid idõre is,
de újból diákok lehettünk. Köszönet
Karsainé Manyikának a szervezést,
hogy betegen is vállalta (jobbulást kívánunk neki) és köszönet mindenkinek, hogy eljöttek és hogy ott lehettünk.
Az osztály nevében: Egy nagymama

A Dél-alföldi Régió „Környezõ világ tevékeny megismerése”
Fejlesztõmûhely elsõ foglalkozása
A Dél-alföldi Régió közoktatásfejlesztést támogató hálózat kiépítését szolgáló TÁMOP-3.2.2-08/A/22008-0003 pályázat keretében a referencia intézményjelöltek közül
fejlesztõmûhelyek jöttek létre. Egyegy mûhelybe hét intézmény képviselõjét választották be. Nagy megtiszteltetés, hogy iskolánk is közöttük lehet. A „Környezõ világ tevékeny megismerése” címû mûhely elsõ foglalkozásának megtartására is
intézményünket kérték fel, amit
nagy örömmel teljesítettünk szeptember 24-én. A tagokon kívül Kiss

Tamásné, a TÁMOP szegedi irodájának vezetõje is részt vett a délutáni programokon. Az „Újra együtt”
projektzáró megtekintése után a
napköziben alkalmazott projektpedagógia bemutatása következett,
amit Pallagi Anna napközis munkaközösség-vezetõ tartott. Az
ökoiskola kritériumrendszerének
algyõi megvalósítását Iván Zsuzsanna igazgató mutatta be a vendégeknek. A foglalkozást a fejlesztõmûhely munkatervének közös tervezése zárta.
Pallagi Anna
napközis munkaközösség-vezetõ
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Orvosi rendelések
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Október 11-15-ig: 12.30-16.30
Október 18-22-ig: 8-12.30
Október 25-29-ig: 12.30-16.30

RENDEL:
Szeptember 27–Október 1.: 7.30–12.00
Október 4–8.: 12.30–16.30
Október 11–15.: 7.30–12.00
Október 18–22.: 12.30–16.30
Október 25–29.: 7.30– 12.00
November 2–5.: 12.30–16.30

2010. 10. 16-án szombaton INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT lesz
Dr. Bakó Ildikó rendelõjében.
Bejelentkezni a 62/267-202 telefonszámon lehetséges!

Tel.: 62/267-909, 06-30/249-5708

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!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

DR. ELEK ÁGNES

DR. MOLNÁR MÁRIA

Tel.: +36 30/212-84-95

Tel.: +36 30/968-37-56

Rendelési idõ: 2010. június 28-tól augusztus 28-ig:
Szeged, Vadas Márton u.10.
Tel.: 06-62/632-266
7.30 – 9.30 óra
7.30 – 9.30 óra
Tanácsadás: 8.00–10.00 óra
Betegrendelés:10.00–12.00 óra
Csütörtök: 7.30–9.30 óra
Tanácsadás: 12.00–14.00 óra
Péntek: 7.30–9.30 óra

Algyõ, Egészségház u. 42.
Tel.: 06-62/268-038

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:

10.00–12.00 óra
10.00–12.00 óra.
13.00–15.00 óra
10.00–12.00 óra.
10.00 – 12.00 óra

Ügyelet (Szeged, Szilágyi u. 2.): hétköznap: 16.00 – 7.30 óra
hétvégén: 8.00 – 8.00 óra
12.00 és 16.00 óra között mobiltelefonon érhetik el a paciensek az egyik orvost.

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, 06-30/638-1863

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

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

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Süveg János és Kovács Tünde
2010. 08. 28-án
Turi Lajos Zoltán és Kuczora Renáta
2010. 08. 28-án
Simon Csaba Gábor és Benárik Ágnes
2010. 09. 04-én
Hajdu Márk István és Kádár-Németh
Melinda 2010. 09. 04-én
Farkas László Róbert és Ba Ágnes Irén
2010. 09. 11-én
házasságot kötött.
SZÜLETÉS:
Magyar Gergõ – született: 2010. 08. 25-

én an.: Kiss Mária, apa: Magyar László
Major Márk – született: 2010. 09. 03-án
an: Vass Eszter, apa: Major József Attila
Gyõrfi Enikõ – született: 2010. 09. 08-án
an: Sebõk Mónika Katalin, apa: Gyõrfi Gábor János
Maros Panka Emília – született 2010. 09.
09-én an: Varga Emília apa: Maros Ferenc
HALÁLOZÁS:
Kovács Istvánné szül.:
Süli Mária 2010. 09. 04-én
Belovai Józsefné szül:
Juhász Mária 2010. 09. 11-én elhunyt.

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.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.
Bejelentkezés: +36-20/965-0997
Fogpótlás minden fajtája
Zirkon kerámia koronák, hidak
Fémre égetett porcelán koronák
Ultrahangos fogkõ eltávolítás
Fogfehérítés, fogpolírozás
Fogékszer felrakása garancia idõvel
Lézeres nyálkahártya kezelés
Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
MOL, OTP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

2010 október Hírmondó

Visszatekintõ és elõrepillantó
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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 Zoltán Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Gál Boglárka
Könyvtárosok: Szabó Noémi, Dudásné Molnár Adél Gyûjteménykezelõ: Szõkéné Bera Szilvia

Jótékonysági koncert
Szegedi Rocker Egyesület
Szeptember 11-én, szombaton rock
koncertre vártuk az érdeklõdõket
a Faluházba. Jótékonysági estet
rendeztünk a szegedi Juniolds
Együttes közremûködésével. A ren-

dezvényen adományt gyûjtöttünk
az algyõi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete számára. A szervezésben oroszlánrészt vállalt Lele Krisztián az említett csoport tagja, aki az
este folyamán nagyreményû énekesként lépett színpadra. Nem elõször mutatkozott be közönség elõtt,
hiszen a klubtagoknak már többször énekelt, muzsikált. Most azonban nagy fába vágta a fejszéjét, Kelemen István zenész segítségével saját CD lemezt készít. Ebbõl a készülõ anyagból mutatott be énekszámokat a kisszámú, ám annál lelkesebb közönségnek a vendégek
mûsora után. A szegedi rockerek
az elmúlt 40 év legismertebb, legjobb számait, elõadóit idézték fel,
egy fergeteges rock történeti utazásra repítették a hallgatókat.

Nagyon kellemes estét töltöttünk el és ezúton is tisztelettel köszönjük a SZEROCK Egyesület
tagjainak a fellépést, a rendezvény
támogatását.

Köszönjük szépen a résztvevõk
adományait és reméljük, hogy a
legközelebbi koncerten is itt lesznek, hiszen lesz folytatás!
Leléné Erika

Eszperantó nyelvtanfolyam a könyvtárban
A Szivárvány Stúdió kihelyezett
felkészítõ nyelvtanfolyamot indít
közép szintû nyelvvizsgára. A
foglalkozás heti 1 alkalommal (10
hét) és 4 órában történik (45 perces órák).
Tandíj: 75 ezer Ft/fõ.

A tanfolyam kellõ számú jelentkezõ esetén azonnal indulhat.
Bõvebb információ kérhetõ a
62/ 517-170 számon. Jelentkezni
személyesen lehet a könyvtárban.
(Kastélykert u. 63)

Pimpimpápa
Vajon kedves algyõi Olvasó, tudod,
hogy mi ez?
Tudod, hogy hogyan kell csigaide-pározni? Tudod, hogy kell
aranykacsát ütni a jégen? Mi az a
trüccsölés?

Emlékszel még a szaporhegyi iskolára, a Köves-töltésre, Palásti inspektorra, a Stánkasznárra, László
bácsi és Vince bácsi koldusokra, hol
õröltek jobb lisztet, a Solti-malomban vagy a Hívõ-malomban? Tudod, hol volt a nagykereszt? Tudod, hogy 1896-ban fúrták az elsõ
ártézi kutat Algyõn, s nem akartak
inni belõle az algyõiek, azt mondták, kihullik tõle a foguk. A Tisza vizét itták sokáig!
S tudod, biztosan tudod, hogy nem
volt olyan parasztfiú, aki ne tudott
volna kaszálni, s olyan lány, aki ne
tudott volna kenyeret sütni, tésztát
gyúrni.
Mindezeket, és még sok más történetet megismerhetsz kedves Olvasó az idei Algyõ Napjára megjelent „Algyõ népélete az 1900-as évek
elején” címû könyvbõl, melyet szeptember 30-án mutattak be a Faluházban.
Dr. Piri József polgármester köszöntõje és méltató szavai után Kátó
Sándor színmûvész olvasott fel részletet a könyvbõl, majd Bene Zoltán
a házigazda szerepében elindította
a beszélgetés fonalát.
Az igényes, reprezentatív kiadvány
Czirok Sándor, a „boros” Czirok öszszegyûjtött írásait, Belovai Sándor algyõi népszokásokról – születés, házasság, halál – írt tanulmányát, Lakatos
Mihály naplóját a második világháborúról valamint Gál Tibor – Gálné
Nagy Ildikó az algyõi kismesterségekrõl szóló dolgozatát tartalmazza. A
könyvet Bene Zoltán, Ménesi Lajosné és
Vida Zsuzsanna szerkesztették. Ajánlást Molnárné Vida Zsuzsanna írt. Az
utószót Ménesi Lajosné írta.

A könyvbemutatón jelen volt a 88.
életévébe lépõ Lakatos Miska bácsi,
Gál Tibor és Gálné Nagy Ildikó, valamint Czirok Sándor leánya – Várhelyi Flóriánné Czirok Magdolna, aki tanított és könyvtároskodott Algyõn
– és unokája - Várhelyi Flórián. Róla kevesen tudják, hogy gyermekeivel – Czirok Sándor dédunokáival
- 2003-ban egy geoládát helyezett
el a szaporhegyi iskola helyén, a
Köves-töltésnél. A geoládához kapcsolódik egy olyan játék/sport geocaching (kiejtése: geokesing) ami összeköti a természetjárást és a
számítástechnikát, emellett összehozza az embereket, családi programot jelent és megismertet az ország (és a világ) rejtett kincseivel.
A játék lényege: egy elrejtett dobozkát kell megkeresni a koordinátái alapján egy GPS segítségével. A
geoládákat általában olyan helyekre rejtik el a játékosok, amit valamilyen szempontból érdekesnek tartanak. A megtaláló játékos a
geoládában levõ naplófüzetbe bejegyzi a megtalálás tényét és idejét,
és a naplóban található jelszó segítségével az Interneten is bejegyezheti a megtalálást, és közzé teheti élményeit, a ládakeresés közben készített fényképeit. A láda tartalmaz
még néhány apróbb ajándéktárgyat,
amit a megtaláló magához vehet,
azzal a feltétellel, hogy helyette õ is
otthagy egy hasonló értékû ajándékot a következõ megtaláló részére.
Hajrá algyõiek! Irány a Kövestöltésnél lévõ geoláda megkeresése! Bizonyára nagy élmény lesz!
És irány a honismereti, szépírói
könyv felfedezése, megidézése. Bizonyára nagy élmény lesz!
nj
A kiadvány a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében, a HURO/0801/166. szám alatt
nyilvántartásba vett Szimbiozisban ket
kultura – kozos mult – egy europai
regioban. A kulturak es a hagyomanyok
megõrzese a sokszinû egyseges Europaert
címû pályázat támogatási forrásának köszönhetõen valósult meg
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Mi? Hol? Mikor?

VÁSÁRNAPTÁR
MINDEN HÉTEN HÉTFÕN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház elõtti
parkolóban nõi-, férfi- és gyermekruha vásár.
OKTÓBER 11. (hétfõ) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 14. (csütörtök) 8–11 óra : Katonai-, és munkaruha vásár.
OKTÓBER 15. (péntek) 9–12 óra: Ruha és vegyesiparcikk vásár.
OKTÓBER 20. (szerda) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 25. (hétfõ) 9–12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 28. (csütörtök) 9–12 óra: Ruha, vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBER 8. (hétfõ) 9–12 óra: Ruha, cipõ vásár.
NOVEMBER 9. (kedd) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.

2010 október Hírmondó

Megújulva folytatódik...
az algyõi Sok-mindent-tudás Egyeteme
2010 novembere és 2011 januárja között megújulva folytatódik az algyõi Sok-mindenttudás Egyeteme
2007 õsze óta 6 szemeszter során 45 elõadás hangzott el a faluházban, az algyõi
Sok-mindent-tudás Egyetemének keretében. 2010 telén terveink szerint újabb 9
elõadásra kerül majd sor. Ezúttal azonban a korábbi gyakorlattól eltérõen kötöttebb
tematika mentén: novemberben veszi kezdetét az algyõi Sok-mindent-tudás Egyetemének piros-fehér-zöld szemesztere. Esetünkben a piros a történelmet, a fehér
az egészségnevelés és lelki egészség témaköreit, a zöld pedig a környezetünkkel
kapcsolatos témákat öleli fel, s minden egyes téma 3-3 elõadása teszi ki a 9 alkalmat. Részletes program a Hírmondó novemberi számában lesz olvasható!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
OKTÓBER 8. (péntek) 17 óra: Kocsis István: Árva Bethlen Kata címû monodrámáját, elõadja: Meister Éva.
OKTÓBER 9. (szombat), Idõsek napja: Mûsort adnak az algyõiek, valamint Kurina
Irén nótaénekes.
OKTÓBER 12. (kedd) 12 óra: Filharmónia Szeged hangverseny, Erkel Ferenc a magyar nemzeti opera megteremtõje, részletek a Bánk bán és a Hunyadi János c. operákból.
OKTÓBER 13. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyõi csoportjának találkozója.
OKTÓBER 14. (csütörtök) 15-17 óra: Írisz optika, térítésmentes szemvizsgálat.
OKTÓBER 16. (szombat) 16 óra: Sasvári Sándor koncertje. A belépés ingyenes!
OKTÓBER 23. (szombat): NEMZETI ÜNNEP.
OKTÓBER 25. (hétfõ) 9-13 óra: Véradó nap a Magyar Vöröskereszt szervezésében.
OKTÓBER 27. (szerda) 17 óra: Életreform Klub, téma: Hasznos tanácsok és termékek az egészséges táplálkozáshoz.
OKTÓBER 29. (péntek) 16 óra: Halloween kézmûves foglalkozás a tájházban.
NOVEMBER 5. (péntek) 20 óra: a Blaskó Quartet koncertje a faluház elõcsarnokában.

CITERA SZAKKÖR INDUL A FALUHÁZBAN
Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk! Kedves Gyerekek!
Algyõ zenei életében szeretnék egy ûrt betölteni azzal, hogy a Faluház támogatásával citera szakkört indítok 10-12 éves gyerekeknek.
A szakkör célja a gyerekek ritmusérzékének, zenei hallásának fejlesztése, a népdalok, a népzene megszerettetése, a „citerázás” elsajátítása, a hagyományápolás
fontosságának tudatosítása, különbözõ tájegységrõl származó dalok megismerése.
Várok minden, a citera, a népzene, a néphagyományok iránt érdeklõdõ zenebarátot október 15-én, pénteken, 17 órakor egy megbeszélésre a Faluházba:
Gál Tibor (tiborgal@t-online.hu., 0630-2813108)

MEGHÍVÓ JUBILÁLÓ HÁZASOK SZÁMÁRA
Az algyõi Szent Anna templomba szeretettel hívjuk és várjuk azokat az algyõn esküdött, vagy itt élõ házaspárokat családtagjaikkal együtt október 24-én, vasárnap
délelõtt 8 óra 30 perckor kezdõdõ szentmisére, akik idén ünneplik kerek házassági évfordulójukat. A jubiláló párokat ünnepi áldásban részesítjük ebben a hálaadó
ünnepségben. A résztvevõknek szeretnénk egy emléklapot az ünnep kapcsán átadni. Tisztelettel kérjük, hogy aki el tud jönni, elõzetesen jelentkezzen a plébános atyánál: laurin@szentgellert.szeged.hu e-mail cimen, vagy a +36208231980-as telefonszámon.
Dr. Laurinyecz Mihály plébános

KÁVÉHÁZI HANGULAT, JAZZ MUZSIKA
A BLASKÓ QUARTET KONCERTJE
November 5-én, pénteken 20 órától a faluház elõcsarnokában játszik a Blaskó Quartet.
A zenekar repertoárján klasszikus jazz darabok szerepelnek. Egyedi hangzásukat a jazzben szóló hangszerként ritkán hallható, ezért unikális kürt jelenti, melynek lágy, selymes hangját visszafogottan kíséri a zongora-bõgõ-dob trió.A zenekar tagjai: Blaskovics
László (kürt), Csanádi Lajos (zongora), Szorcsik Attila (nagybõgõ), István Attila (dob)

VÉRADÓ NAP ALGYÕN
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ munkatársai véradó napot szerveznek Algyõn, a faluházban október 25-én, hétfõn 9 és 13
óra között, melyre minden segíteni szándékozót tisztelettel várnak. A véradásra jelentkezõk személyi igazolványukat, TAJ kártyájukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal!
Tájékoztatásul közöljük, hogy míg az országos átlag: 1000 lakosára 50 véradás,
addig a Csongrád megyei átlag szerint 1000 lakosra 80 véradás jut.
Segítségüket elõre is köszönjük!
Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ

EZERJÓFÛ A TÁJHÁZBAN
November 2. 16.00: Ezerjófû Egészségvédõ Klub a tájházban. Téma: Immunerõsítés, felkészülés a télre gyógynövényekkel. Õszi teendõk a gyógynövénykertben. A
következõ év elõkészítése.
December 7. 16.00: Ezerjófû egészségvédõ Klub a tájházban. Téma: Talpmasszázs
otthon, gyakorlás. Karácsonyi ajándék ötletek gyógynövényekbõl.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
NYUGDÍJASOKNAK
Kezdõ számítógépes tanfolyamot indítunk október végétõl olyan nyugdíjasok számára, akik szeretnék megtanulni a számítógép helyes használatát (kezdve a bekapcsolástól), szeretnének egy hivatalos levelet írni, de nem tudják, hogyan kell, vagy
az interneten szívesen böngésznének, de nem ismerik a benne rejlõ lehetõségeket.
A tanfolyam díja: 5 ezer Ft/fõ.
Bõvebb információ kérhetõ a 62/517-170 számon vagy személyesen a könyvtárban.
(Kastélykert u. 63)
A könyvtár számítógépei korlátozott számban állnak rendelkezésre!
Nyitva tartás: hétfõn: 9.30-12; 13-18 óra között; kedden 9.30-12, 13-18 óra
között; szerdán 9.30-12, 13-18 óra között; csütörtökön délelõtt zárva, majd 13–18
között; pénteken 9.30–12, 13–18 óra között; szombaton 9–12 óra között.

ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1100 példányban Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi Lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Újszászi Ilona
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: s. Paw Bt.

