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Képeslap – az önkéntességrôl
A jótékonykodásról is szól a szeretet
ünnepe, kedves húgom. Mintha a
jó cselekedetre nagyobb lenne a hajlamunk karácsony és újév idején.
Ilyenkor a szokásosnál több az adomány és az adományozó: példának
elég csak a Hírmondóba lapozni és
híreit sorolni. Önkéntes felajánlásból lett karácsonyi ajándék például
néhány Rákóczi-telepi családnak,
így készült ünnepi mûsor az oviban, került lovagrendi halászlé az
ételhordóba, majd – az ingyenes
kézmûves mûhelyben közösen készített díszekkel ékesíthetô – családi
asztalra.
Mintha ilyenkor egy egész évre
kipipálhatnánk azt, amit felebaráti
szeretetnek nevezve mindennapi
kötelezettségként ró ránk az örök
emberi törvény. Az év végi vásárlói roham miatt zsúfolt hipermarket
parkolójában kéregetônek még az
is alamizsnát ad, aki más napokon
elhessegeti az alázatoskodót. Máskor
nem, de most beleegyezik, hogy a koldusbotra jutott úgy dolgozzon 100
forintért, hogy a helyére tolja a pénzérméért kölcsönzött bevásárlókocsit.
Rászorulónak bélyegzik karácsonykor is, akit segítenek a jótékonykodói szerepkörben tetszelgôk.
Nem gondolnak arra, hogy mindig
létezik olyan nézôpont, amelybôl
minden egyes ember rászoruló –
a felebaráti szeretetre. Mert a téli
fény ünnepén is összekeverik a
„szezont” a „fazonnal” azok, akik
azt hiszik, a jótékonykodás egyenlô
a szeretettel. Holott a kettô – bár
nem ellentétes, de – nem azonos
cselekedet. A különbséget Hamvas
Béla az egyik Új Emberbeli cikkében így érzékelteti: „A jótékonyko-

dás némileg a tüneti kezelésre emlékeztet; a felebaráti szeretet mindig
gyökeres: alapjaiban érinti azt, aki
így cselekszik, s azt is, akit így szeretnek. A jótékonyság: adakozás. A
felebaráti szeretetben én magamat
adom. A jótékonyság viszonzása:
a hála. A felebaráti szeretet ellenértékéül: a másik embert kapom
cserébe”.
Próféciaként 1965-ben (a „társadalmi munka” – valójában „kötelezô önkéntesség” – korszakában)
fogalmazta meg Hamvas, hogy
tapintattá és figyelmességgé olvadhat a jótékonykodás, a „jól mûködô
társadalomban érvényét is vesztheti az egyén számára”. Ugyanezt
másképp mutatja meg a friss hír:
„a Volunteer England legutóbbi
felmérése szerint a britek csaknem
fele évente egyszer jótékonykodik.
(…) Viktória királynô idejében még
inkább elsôsorban pénzadományokat gyûjtöttek, ma már viszont nem
csak fontban mérik a jóindulatot.
Több tízezer önkéntes dolgozik csak
Londonban azért, hogy néhány óra
ingyen munkával segítsen a másikon”. Megsegít, nem kisegít a felebaráti szeretet, mert – Hamvassal
szólva –: „mindig megvan a kellô
éleslátása, hogy fölismerje a másik
baját, s ereje, hogy tettét végre
is hajtsa. Épp ezért – ahogy azt
Simone Weil gyönyörûen kifejti –
az igazi felebaráti szeretet elôl nem
lehet kitérni”. Az ilyenfajta szeretet
kulcsa: az önkéntesség. E kulcsot,
immár, mindennap forgathatjuk,
kedves húgom, mert az Európai
Unióban – így Magyarországon
is – 2011: az Önkéntesség éve.
Ölel nôvéred: Ágnes
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Újév: új lehetôségek, új feladatok
Mindannyiunk életében ott lapul
az idô, amelyet sok mindenre
elkölthetünk, de csak egyszer.
Az idôt hasznunkra fordíthatjuk,
vagy elajándékozhatjuk, de el is
pazarolhatjuk – csak megtartani
nem tudjuk magunknak. Ahhoz,
hogy jól tudjunk gazdálkodni
az idôvel, meg-megállunk, hogy
számvetést készítsünk.
Az újév számomra új reményeket
és új terveket jelent. Algyô esetében
ezt azt jelenti, hogy a település éljen
adottságaival és lehetôségeivel! Ha
valamibe belevágunk, és eredményeket akarunk elérni, szükségünk
van szilárd elhatározásra, józan
észre, és kemény munkára. Rövid
az idô, amely mögöttünk áll, csupán néhány hónapja végezzük azt
a feladatot, amelyre településünk
lakossága választott meg minket.
Mégis nyugodtan elmondhatom,
hogy következetesen dolgoztunk
az elképzeléseink megvalósításán.
Sok váratlan helyzettel találtuk
szemközt magunkat, amelyeket
igyekeztünk a lehetô legjobban
megoldani. Bizony azt kell mondanom, sok feladattal megbirkóztunk, de még nagyon sok áll elôttünk. Programomban olyan célokat
tûztem ki magunk elé, amelyek
folyamatos cselekvést igényelnek.
Az önkormányzat következô négy
évre szóló, részletesen kidolgozott
gazdasági programját a testület
márciusban tárgyalja. Igyekeztem úgy összeállítani a középtávú
céljainkat, hogy azok a lakosság
érdekeit szolgálják, mert a legfontosabb: hogy településünk lakói jól
érezzék magukat Algyôn. Örülni
tudjanak annak, hogy itt élnek s
hogy az álltaluk alkotott lakóközösség vonzó legyen a településünket
otthonukká választóknak is. Szeretném továbbá, ha egyre többen
érezhetnék azt, hogy a település
vezetôsége törôdik gondjaikkal,
és partnerük a problémák enyhítésében, megoldásában.

Kérem, észrevételeik megfogalmazásával, támogató segítô
ötleteikkel továbbra is segítsék
munkánkat! A lendület töretlen,
lépésrôl-lépésre folytatjuk a munkát, amit megkezdtünk: Algyô fizikai, szellemi, lelki építését, hogy új
esélyeket, új lehetôségeket teremtsünk valamennyi itt élô számára.
Összefog a település érdekében
a minden korábbinál sokszínûbb
képviselô-testület. Az esetenkénti
nagy viták ellenére a képviselôk
képesek fölülemelkedni pártszempontokon döntéshozatalkor.
A testületi munka változatlanul
színvonalas és hatékony.
A 2011. év gazdasági tervezése
és megalapozása elkezdôdött. Adóbevételeink várhatóan elérik az
elôzô évi szintet. Február végére új
költségvetést fogad el a képviselôtestület. A koncepciót már megvitattuk: az önkormányzati gazdálkodás középpontjában a település
mûködtetésének biztonsága áll.
Hangsúlyos még az általános iskola
új épületének határidôs – március
végi – befejezése, és az áprilisi falunapra idôzített ünnepélyes avatása.
Belevágunk a fürdô kültéri medencéinek építésébe: az elsôt májusra átadjuk. Folytatódik a járdák felújítása,
az útburkolat építés, a csapadékvíz
elvezetô árkok tisztítása – reméljük, a lakosság megelégedésére.
Mert kiemelt célnak tekintjük, hogy
„zord hivatal” helyett a helyhatóságot lakosságbarát, szolgáltató önkormányzatnak tekintsék az algyôiek.
Hétköznapokból áll életünk
nagy része – ezt az ünnepen sem
szabad szem elôl tévesztenünk.
Most, hogy nekivágunk az újesztendô új feladatainak, jó egészséget kívánok mindenkinek, és hogy
boldoguljunk egymást segítve,
képességeink szerint a közösségünket szolgálva – a hétköznapokban és az ünnepeken! Boldog új
évet kívánok az algyôieknek!
Herczeg József polgármester
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Terepjáróval dolgoznak
a rendôrök
Új Lada Niva terepjáróval gazdagodott a Szegedi Rendôrkapitányság jármûparkja. A gépjármû
Algyô Nagyközség Önkormányza-

tának jóvoltából állhatott a rendôrkapitányságon „szolgálatba”. Az
algyôi adományt, ünnepélyes
keretek között, 2010. december
16-án délelôtt a településen adta
át Algyô nagyközség polgármestere, Herczeg József: a jármû kulcsait dr. Lukács János rendôr dandártábornok megyei fôkapitány

és dr. Zélity László rendôr ezredes,
szegedi rendôrkapitány vette át.
Az algyôi körzeti megbízottak
használják a Lada Niva terepjárót. Segítségével a nagyközség
külterületén olyan helyekre is el
tudnak majd jutni, amely nehezebben megközelíthetô.
A Szegedi Rendôrkapitányság évek óta jó kapcsolatot ápol,
együttmûködik a település helyhatóságával. Ez nem egyszer konkrét
támogatásban is megnyilvánult az
önkormányzat részérôl. A helyhatóság célja, hogy a rendôrség
mûködési feltételeinek javításával is
hozzájáruljon a nagyközség közbiztonságának növeléséhez. Ezt kívánja
szolgálni az az új terepjáró is, mely
a múlt év decemberének közepétôl
Algyô és környékének útjait rója.

Szépülhet Algyô
Megújulhatnak az algyôi buszmegállók a DAOP-2009-3.2.1/A. pályázati lehetôségnek köszönhetôen. Az
algyôi önkormányzati képviselôk
tervei szerint a Radnai, Vásárhelyi
utca – Csónak utca sarok, a Kastélykert – Komp utca, Kastélykert
– Bányász utca, Bartók Béla utca
– fôtér, Bartók Béla utca – Búvár
utca, Bartók Béla utca– Tiszavirág
utca, Bartók Béla utca – Téglás utca,
és a Kastélykert utcai megállóknál
a buszváró javítása, a buszöblök
burkolatjavítása, a vízelvezetés, az
utas barát tájékoztatás, a teljes körû
akadálymentesítés és szeméttárolók
kihelyezése valósulhat meg. A testület megszavazta a következô forrástételeket – önerô: 2,1 millió forint,
támogatás: 39,9 millió forint, a projekt összköltsége: 42 millió forint.
Algyô településrendezési tervének módosításának jóváhagyására
azért volt szükség, mert a Bartók
Béla és a Tiszavirág utca közötti
ingatlanok telekhatárainak rendezése során e két utca között
meglévô önkormányzati út szabályozása módosul, illetve a Berek
utca kötelezô beépítési vonala szabályozatlan volt.

Az önkormányzat a Tiszavirág
utca közmûfejlesztési munkáit
készíti elô, illetve egy részét már
végezteti. Tervek szerint a közvilágítás, új aszfaltburkolatú út,
beton burkolatú járda és csapadékvíz-elvezetés kerül kiépítésre.
Az új lakóházak elôtt a nyugati
oldalon épül az új járda, mely
térkô burkolatú lesz kétoldali szegéllyel és 1,20 méter szélességben
kialakítva. A Tiszavirág utcában
az új iskola mellett, a tótól a Sport
utcáig kiépül 1,50 méter szélességben a térkô burkolatú járda.
A Tiszavirág utca ezen szakaszán
az új iskola bejáratához vezetô
térburkolat mellett a gyermekek
gépkocsiból való biztonságos
és kulturált kiszállását szolgáló
mûszaki megoldás is megvalósításra kerül. A tó partvédelméhez
és az iskola melletti járda kiépítéséhez szükséges a jelenleg nyílt
csapadékvíz – elvezetô csatorna
fedetté alakítása. A testület felhatalmazta a TÜK Bizottságot,
hogy 2011. januári határidôvel
tegyen javaslatot a Tiszavirág
utcán kialakítandó parkolók elhelyezésére.
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Az esélyegyenlôségek növeléséért
831 ezer forintos támogatás az algyôi általános iskolának
Algyô Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott az 5/2010.
(I. 29.) OKM rendeletben foglaltakra. A támogatás feltétele volt,
hogy a fenntartó az általa fenntartott intézményben az Integrációs
Pedagógiai Program (IPR) szerint
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést szervezzenek.
Az Algyôi Általános Iskola
összesen: 831.420 forint támogatásban részesül, melyet az esélyegyenlôséget szolgáló intézkedé-

sek és az integrációs rendszerben
részt vevô intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásárára kell fordítani.
Az úgynevezett IPR program
folytatása: a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek szakmai
integrációja és képesség-kibontakoztatása. Az érintett tanulók nevelése és oktatása speciális egyéni fejlesztési tervek szerint valósul meg.
Bereczné Lázár Nóra
közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Haditechnikai park épülhet
Haditechnikai közgyûjtemény
létesülhet Algyôn a Honvédelmi
Minisztérium és a Csongrád
Megyei Múzeumok Igazgatósága – Móra Ferenc Múzeum
közremûködésével. Az algyôi
önkormányzati képviselô-testület decemberi ülésén elhangzott:
méltó környezetben, a szabadidôközpont terültén kialakított
parkban, turisztikai látványosság
és az iskolai oktatás részeként fontos pedagógiai lehetôség volna
a Honvédelmi Minisztériumtól

átvett haditechnikai gépek, eszközök, berendezések és tárgyak
múzeumi kihelyezése. A létesítendô Haditechnikai Parkban
többek között felderítô és lánctalpas úszó gépkocsit, mozgókonyhát és egy MÍG-21MF vadászrepülôgépet tekinthetnének meg
az Algyôre látogató érdeklôdôk.
A tervek szerint a Haditechnikai
Parkban az algyôi repüléstörténet helyi emlékei, valamint egyes
technikai sportágak is megjelenhetnének.

Közös múltunk a téeszesítés
A termelôszövetkezetek története Algyôn
Közös emlékezésre, az algyôi téeszek történetének feltárására kéri
és hívja az algyôieket a nagyközség
önkormányzata. A múlt cserepeinek most kezdôdô összegyûjtése
két részbôl áll, melyben részt vesz
az Algyôi Hírmondó, a könyvtár
és a polgármesteri hivatal.
Elsô lépésként az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége arra kéri
az algyôi téesz-szervezôket, illetve
téesz-tagokat és családtagjaikat,
meséljék el a termelôszövetkezetekkel kapcsolatos emlékeiket! A
könyvtárban, vagy az önkormányzati hivatalban jelentkezôket megkeresi az Algyôi Hírmondó, hogy
kérdésekkel is segítse a múltidézést. Az így összegyûjtött interjúkat megôrizzük.
Másrészt a téeszeinkkel kapcsolatos fotókat is szeretnénk

rögzíteni és összegyûjteni. Akinek a téeszekrôl, például az ott
dolgozókról, az ottani munkáról
van fényképe, kérjük, vigye el a
könyvtárba vagy a polgármesteri
hivatalba: azt néhány perc alatt
a számítógép segítségével lemásolják és vissza is adják. A közös
gyûjtômunka eredményeként
kirajzolódhat az algyôi téeszek
története, az emlékekbôl és fotókból álló mozaikkép, amely egy
újabb helyismereti kiadványként
megjelentetve közkincs lesz.
További információ kérhetô:
a könyvtárban (Algyô, Kastélykert utca 63., telefonszám:
62/517-170, e-mail cím: algyoihirmondo@gmail.com); a községházán (Algyô, Kastélykert u. 40.,
Bereczné Lázár Nóra, telefonszám: 62/517-517/132).
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Üléseztek a képviselôk
Költségvetés, településrendezés, buszmegállók
Herczeg József polgármester irányításával Algyô Nagyközség
Képviselô-testülete 2010. december 15-én tartotta soros ülését,
melyen 23 napirendi pontot tárgyaltak a képviselôk.
Módosították a 2010. évi költségvetésrôl szóló 3/2010. (III.2.)
önkormányzati rendelet. Így
tûzifavásárlásra 500.000 forintot
különítettek el, illetve az összekötô útra prizmák vásárlása vált
lehetôvé. A MOL által felajánlott
két volt olajkút megvételére 11,5
millió forint tartalékot képeztek.
Fokozott figyelmet kell fordítani a lakossági adósságcsökkentésre – hangzott el az ülésen. A
támogatási formák és az adósságcsökkentési rendelet felülvizsgálatát a képviselô-testület Pénzügyi
és Humán Bizottságának kell
elvégeznie 2011.januárjában.
Fô szempontok
Elfogadták a képviselôk Algyô
Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját. Ennek fô szempontjai: az
intézmények mûködtetésének
biztosítása, az új iskola építésének befejezése és a beruházás
környezetének rendbe tétele. Az
önkormányzati éves költségvetés tervezésének elsô szakasza a
költségvetési koncepció összeállí-

tása. A koncepciót a költségvetési
irányelvek, a helyben képzôdô
bevételek, az önkormányzat gazdasági programjában szereplô
feladatok és a közszolgáltatás
szükségleteinek és ismert kötelezettségeinek figyelembevételével
állították össze. Célja a bevételi
lehetôségek feltárása, a kiadások
leggazdaságosabb megoldása, a
rendezô elvek meghatározása a
részletes számszaki tervezô munkához, a jogalkotási feladatok
meghatározása, valamint ütemterv készítése a konkrét feladatokra.
A helyi társadalmi szervezetek
fontos változásra számíthatnak: a
2011. évtôl támogatási igényüket
csak az önkormányzat által kiküldött nyomtatvány kitöltésével
adhatják meg, illetve kizárólag
csak a bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek
kaphatnak támogatást. Kidolgozásra vár a helyi vállalkozások
támogatásai rendszerének megfogalmazása, összhangba kell hozni
a munkahelyteremtés – foglalkoztatás – környezetvédelmi szempontok rendszerét.
A képviselôk elfogadták az
önkormányzat 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletét
is, melyben a testület felhatalmazást adott a polgármesternek,
hogy a helyi önkormányzat bevé-

Új nyitva tartás: hétköznap 23 óráig
A jogszabályi változások, valamint a vendéglátó tevékenységet
folytató üzletek közelében élô
algyôiek részérôl érkezô jelzések, panaszok miatt szükségessé
vált a helyi üzletek nyitva tartási
rendjének további korlátozása. Az

önkormányzati képviselô-testület
2010. decemberi ülésén módosította a 11/2009. (VI. 4.) számú
önkormányzati rendeletet, így
2011. január 1-jétôl a vendéglátást folytató üzletek 23 óráig
lehetnek nyitva hétköznap.

Polgármesteri fogadóórák
Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyô, Kastélykert
utca 40., telefonszám 62/517-517)
minden héten szerdán 14–17 óra

között fogadóórán várja a polgárokat. Idôpontok: 2011. január
5., január 12., január 19., január
26. További információ: ph@
algyo.hu, www.algyo.hu

teleit beszedethesse és kiadásait
teljesítse, illetve meghatározza
a szükséges intézkedéseket – a
rendelet keretein belül. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján
megszûnik.
Változott a háziorvosok rendelôinek közmûdíj megállapítása: a módosítás értelmében
2011. január 1-jétôl a háziorvosok
közmû díjait 50%-ban átvállalja
az önkormányzat. Ennek megfelelôen módosítja az Egészségház utca 42. szám alatti ingatlan
közmûdíjaira vonatkozó megállapodást. Az Egészségházban
mûködô 4 orvosi rendelô (3 felnôtt háziorvosi, 1 fogorvosi), az
elôtér és kiegészítô helyiségek a
Gyeviép Nkft-vel történô takarítási munkálatok díjának 50%-át
2011. december 31-éig átvállalja.
Haszonbérlet, távfûtés
Felülvizsgálták az önkormányzati tulajdonú földek haszonbérleti díját. A döntés értelmében a
mezôgazdasági mûvelésre alkalmas bel- és külterületi ingatlanok
haszonbérleti díját a 2011. évre
vonatkozóan nem emelik. A belterületi ingatlanokat továbbra is
legfeljebb 1 éves idôtartamra, a
külterületi ingatlanokat legalább
5 éves idôtartamra adják haszonbérbe. A testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy az évek óta
nem mûvelt földeket továbbra is 3
éves idôtartamra ingyenesen adja
használatba. A jégkárok kompenzálásaként az önkormányzati tulaj-

donú termôföldek haszonbérleti
díjait visszafizette, vagy elengedte
az önkormányzat a 2010. évre.
A testület tárgyalta hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását az új iskola tervezett távfûtés
ellátásnak mûszaki tartalmának
módosítása ügyében. Egyet ért
azzal, hogy az új iskola távfûtési
vezeték kiépítése során felmerült mûszaki akadály kezelésére
a közbeszerzési szabályzat szerint
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást folytat le a kivitelezôvel.
Egyúttal szakértôi véleményeket
kér be annak vizsgálatára, hogy
történt-e tervezési hiba és hogy az
önkormányzat élhet-e kártérítési
igényével.

Események, tervek
Herczeg József polgármester
a testületi ülésen tájékoztatást
tartott az elôzô ülés óta történt
eseményekrôl. Egyebek közt szó
esett a testvér-települési kapcsolatokról, a hókotrás helyi problémáiról, a buszmegállók takarításáról, a határon átnyúló pályázati
lehetôségekrôl és a karácsonyi
rendezvényekrôl.
A testület zárt ülésen tárgyalta
a GYEVITUR Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátását, a külterület 01879/69. és 01879/63. hrsz-ú
ingatlanokon bányaszolgalmi jog
alapítását, valamint vételi ajánlatot az Algyô 1771/102 hrsz-ú
ingatlanra.
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete elfogadta a 2011. I. félévi
munkatervét.
B.L.N.

Üres álláshelyek Algyôn
Algyô Nagyközség Önkormányzata fontos feladatának tekinti,
hogy a helyi munkaerôpiac segítése érdekében nyilvánosságra
kerüljenek a megüresedett algyôi
álláshelyek. Ennek érdekében
az Algyôi Hírmondó Szerkesztôsége lehetôséget ad, hogy az
önkormányzat, a helyi intézmé-

nyek, vállalatok az újság hasábjain rövid álláshirdetés keretében ingyenesen jelentessék meg
munkaerôigényeiket, megüresedett álláslehetôségeiket. Rövid
szöveges hirdetésüket az algyoihirmondo@gmail.com elérhetôségre várjuk!
A Szerkesztôség
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Ünnepi készülôdés
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Díjfizetés az oviban
Gyermekeik óvodai ellátásáért az
étkeztetés térítési díjat 2011. elsô
felében az alábbi idôpontokban
fizethetik be a szülôk:

2011. február 7 (hétfô), március 7 (hétfô), április 5 (kedd),
május 4 (szerda), június 2 (csütörtök), július 5 (kedd).

Halászlé adományként

Luca napi készülôdésre várták
tavaly december 13-án a Bóbita bölcsôdébe jaz oda áró gyermekeket és
szüleiket. Karácsonyi dalok éneklésével hangolódtak az ünnepre: Timi
és Ági gondozónô furulyán játszott,
így tették még ünnepélyesebbé a
rendezvényt. A jó hangulatú családi
délutánon a gyermekek szüleikkel
mézeskalácsot díszítettek, közben
jól fogyott a Luca pogácsa, amelyért köszönet Vajnáné Margitkának.

Köszönet a szülôknek a sok finomságért, amellyel édesítették a kis
ünnepünket.
A gyermekek és a gondozónôk
karácsonyi meglepetése a szülôk
részére egy rövid diavetítés volt,
amely révén a szülôk betekintés
nyerhettek a gyermekek bölcsôdés mindennapjaiba. Köszönjük
Gyömbér Dórának és Olajos Gyurinak a vetítés technikai részében
való közremûködésüket.

Az Algyôi Halászcsárda és a Szent György Lovagrend halászlevet osztott a rászoruló
családoknak a Szivárvány Óvodában – karácsony alkalmából.

Iskolai határidônapló
2011. január

Bóbita hírcsokor
Térítési díj befizetés. Idén elsô
alkalommal a térítési díjat január
11-én, kedden 7.30–15.30 óra
között fizethetik be a szülôk a
Bóbita bölcsôdében.
*
Szülôi értekezlet. Idén január
25-én, kedden 17.00 órára
szülôértekezletre hívják a bölcsôdés gyermekek szüleit. Tájékoztató hangzik el 2011 elsô félévének
munkatervérôl, a bölcsis rendezvényekrôl, illetve más fontos témákról is információt kapnak a szülôk.
*
Szülôk és gondozók egymás közt.
Az algyôi Bóbita bölcsôde gon-

dozónôi január 28-án pénteken
17.00 órára szülôi csoportos
beszélgetésre hívják a szülôket.
*
Mikulás volt. Tavaly december
6-án énekszóval várták a mikulást
a bölcsôdében. Minden kisgyermek mikulás csomagot kapott. Az
intézmény mesekönyv csomaggal
lepte meg a gyermekeket, akik
izgatottan bontogatták a dobozba
rejtett ajándékot. Köszönik a Szivárvány óvoda közremûködését
és segítségét.
Gyömbér Kornélia
szakmai vezetô

3. Téli szünet utáni elsô tanítási nap.
3–7. Napközis projektek indítása
a csoportokban: A mese.
6. 15.00 Nyílt nap 8. osztályosok
részére a Déri Miksa Tagintézményben.
Megyei Diákolimpia úszóverseny.
Diákolimpia játékos sportvetélkedô.
5. 7–17.00 Ebédfizetés január
hónapra (21 nap).
6. 8–12.00 Ebédfizetés január
hónapra (21 nap).
11. Magántanulók félévi osztályozóvizsgája.
14. I. félév vége.
14. 14.00 Félévi osztályozó értekezlet a Fehér iskolában.
17–24. Félévi diagnosztizáló
mérések.
21. I. félévi értesítôk kiosztása.
21. 14.00 Hangos olvasási verseny
a napköziben.
21. 15.00 Csere-bere a napköziben.
22. 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak a
megjelölt középiskolákban.

24–28. Iskolába csalogató rendezvények:
24. Kiállítás a Zöld iskolában.
24. 17.00 Szülôi értekwezlet a
leendô elsô osztályosok szüleinek
a Zöld iskolában.
26. 15.30 Élet a felsô tagozatban.
27. 14.00 Projektzáró a napköziben.
28. Évszaktúra: tél. Szánkótúra.
24–28. Nagycsoportos óvodások
fogadása az alsóban.
26. Teremlabdarúgó torna 3–4.
kcs. részére Szentesen.
27. 14.00 Pótló írásbeli felvételi
azoknak a 8. osztályos tanulóknak, akik alapos ok miatt nem
tudtak részt venni az elôzô felvételin.
Tanítási hetek:
január 3–7.
A hét
január 10–14.
B hét
január 17–21.
A hét
január 24–28.
B hét
január 31–február 4. A hét
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.
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Luca napi köszöntés

Azoviban a Méhecske csoportosok a hagyományôrzés jegyében népi rigmusokkal
köszöntötték a Luca napot. A csoportokban a gyerekek pogácsasütéssel, és Luca
búzaültetéssel emlékeztek meg errôl a jeles napról.
A Szivárvány Óvodában december 3-án az óvó nénik Mikulásváró mesejelenettel kedveskedtek a gyerekeknek. Mesebeli Lacika sürgôs levelét vitte a postás bácsi az erdei
állatkák segítségével a Télapónak. Együtt izgultunk az erdô lakóival, hogy idejében
oda érjen a levél, és a kisfiú kívánsága teljesüljön. Az elôadás hangulatát az ötletes
jelmezek tették még színesebbé.

Vendégünk a Mikulás

Karácsony az óvodában

Az algyôi gyermekek nagy örömére december 6-án a Szivárvány Óvodába is ellátogatott
a Mikulás bácsi. A kandalló tüzénél melegedve hallgatta, a boldogságtól kipirult arcú
óvodások énekét. Távozáskor minden kisgyereknek ajándékkal kedveskedett.
A kompetencia alapú óvodai programcsomag néphagyomány címû kötete alapján a Katica
csoportos gyerekek Betlehemes jelenetet adtak elô a karácsonyi ünnepségen. A Napraforgó csoportos gyerekek pedig Hótündérek táncát mutatták be – a Szivárvány Óvodában.

Segít az adó 1%-a
Eljött az adóbevallások ideje. Idén
is lehetôség nyílik
mindenkinek adója
1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy
érzi, szeretné iskolánk alapítványának
és ezen belül tanulóink helyzeté-

nek jobbítását, rendelkezô nyilatkozatán a következôket adja meg:
Algyôi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást, de nagyon sokat segíthet
az Alapítvány munkájában!

Alapítványi bál
Iskolánk apraja-nagyja izgatottan készül az idén február 12-én
megrendezendô Alapítványi bálra. Kérjük a
szülôk, a lakosság,
a helyi vállalkozók és
civil szervezetek segítségét is a nyereménytárgyak
összegyûjtéséhez, hiszen a
bevétel az iskola alapítványát
gazdagítja, amelyet az erdei

iskolára, a tanulók jutalmazására
és egyéb támogatására fordítunk. A felajánlott tombola tárgyak leadhatók a
Fehér iskolában munkaidôben: hétfôtôl-péntekig reggel 8 órától
délután 16.30 óráig.
Felajánlásaikat elôre is
köszönjük!
A szervezôk
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Mikulás labdarúgó torna
Az Algyôi Általános Iskola Mikulás Labdarúgó Tornát rendezett
tavaly december 10-én pénteken
14 órától az alsós gyerekeknek, a
helyi edzôteremben. A csapatok
tagjai az 1-4.osztályba járó diákok
közül vegyesen kerültek ki.
I. (narancs) csapat tagjai: Molnár Gergô, Belovai Krisztián, Major
Szabolcs, Papp Máté, Dénes Balázs.
II. (citrom) csapat tagjai: Major
Ernô, Bús Tamás, Gyömbér Mihály,
Bogdán Bence, Pap Csaba, Juhász
Enikô. III. (zöld) csapat tagjai:
Pap Dániel, Lengyel Márk, Demecs
Botond, Igaz Roland, Tápai Roland.
IV: (kék) csapat tagjai: Rózsa Alex,
Bíbor Martin, Tóth Norbert, Tóth
Gergely, Greksa Péter.
Eredmények: elsô helyezett
az I. (narancs) csapat 7 ponttal,
második a III. (zöld) csapat 4
ponttal, harmadik helyezett a II.
(citrom) csapat 3 ponttal, negyedik helyezett a IV. (kék) csapat 1
ponttal. A torna gólkirálya: Belovai Krisztián (3 góllal).

A felsôsök is pályára léptek
2010. december 13-án 15 órától.
Csapatok: I. (zöld) csapat: Szekeres Benedek, Misku Péter, Molnár
Szabolcs, Miklós Dávid. II. (citrom) csapat: Márta Csenge, Bozóki
Richard, Nagy Berta Roland, Jani
Zoltán. III. (narancs) csapat: Pál
Máté, Kalusi László, Molnár Krisztián, Danó József.
Eredmény: elsô helyzett az I.
(zöld) csapat 6 ponttal, második
helyezett a II. (citrom) csapat: 3
ponttal, negyedik helyezett: a III.
(narancs): 0 ponttal. A torna gólkirálya: Molnár Szabolcs (8 góllal).
Mindkét nap izgalmas mérkôzéseket játszottak a szépszámú
szülôi nézôközönség elôtt a lurkók. A csapatok és a különdíjasok érmes díjazásban részesültek,
melyet az Algyôi Általános Iskolának köszönhettünk.
Külön köszönet a szülôknek,
Varga Ágnes testnevelônek és
Magosi Krisztinának!
Makra Zsolt futball edzô

Taekwondó siker: 2 arany, 2 ezüst, 2 bronz
Fiatal algyôi taekwondo-sok,
a hódmezôvásárhelyi ITF
TAEKWON-DO klub algyôi tagjai országos sikerének örülhetünk,
mert a termés: 2 arany, 2 ezüst, 2
bronz érem.
A taekwondo egy koreai eredetû
harcmûvészet. A szó jelentése: a
lábbal és kézzel küzdés mûvészete.

Choi Hong Hi (hivatalosan: Choi
Hong Hi, koreaiul: 최홍희) nagymester, az 1940-es 50-es években,
24 formagyakorlatra (tull) alapozva fejlesztette ki a Taekwondót, majd hivatalosan 1955-ben
alapította meg a stílust.
Fenti mûvészeti sportágnak
Algyôn is egyre több kedvelôje
van, hiszen a hódmezôvásárhelyi
ITF Taekwon-do Klub kihelyezett

tagozatán Kiss Zsolt Gábor IV. danos
oktató segítségével a fiatal „harcosok” mutathatják meg ügyességüket és a sportág iránti szeretetüket.
2010. november 27-én, a
Mezôhegyesen megrendezett
Országos Diákolimpián az alábbi
eredmények születtek: Lajos Krisztián felnôtt formagyakorlat 2. hely,
küzdelem – 4. hely; Varga Renáta
felnôtt formagyakorlat – 1. hely;
Barta Viven serdülô küzdelem – 3.
hely; Bozsák Botond serdülô küzdelem – 1. hely; Bozsák Bence serdülô
küzdelem – 3. hely; Kovács Gergely
serdülô küzdelem – 2. hely.
Hasonló sikerekre vágyó gyerekek, felnôttek továbbra is jelentkezhetnek, akik érdeklôdnek a
sportág iránt, bôvebb információt
kérhetnek a +36-30-423-1082,
vagy +36-20-327-9179, illetve a
+36-70-327-5467 számú mobiltelefonon, illetve a www.taekwon-do.
hu honlapon. ). Az edzések helye
és ideje: Kastélykert utca 63.,
Edzôterem – kedd és csütörtök
18.30-tól 19.30 óráig.
Kiss Zsolt Gábor
négy danos nemzetközi mester edzô
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Borbála mikulás úszóverseny
2010. december 5-én elsô alkalommal rendeztünk Algyôn Borbála Mikulás Úszóversenyt egyesületek részére. Az Algyôi Úszó
Közhasznú Egyesület (AÚKE)
úszói mellett a Szarvasi - , Makói -,
Orosházi Úszóegyesület úszó versenyeztek. Az algyôi úszók sikeresen szerepeltek: 36 érmet szereztek. Az úszóversenyre a Mikulás
is ellátogatott és édességekkel

korcsoportban:1. Vidács Bianka, a
2002-es korcsoportban: 3. Ónodi
Boglárka, 4. Síkhegyi Luca, 5.
Kertész Tekla; a 2003-as korcsoportban:1. Solymosi Brigitta, 2.
Molnár Anna; a 2004-es korcsoportban:5. Szutor Adél
2005-ös korcsoportban: 1. Tóth
Kása Sára.
100 m fiú gyorsúszás – az
1997-es korcsoportban: 1. Györfi

kedveskedett a gyerekeknek! Az
algyôi úszóknak ez volt az idei év
utolsó versenye.

Dávid; az 1998-as korcsoportban:
4. Szutor Erik.
100 m lány gyorsúszás – az
1999–2000-es korcsoportban: 1.
Györfi Kinga, 2. Portörô Dorina.
100 m fiú mellúszás – az 1997es korcsoportban: 1. Györfi Dávid;
az 1998-as korcsoportban: 2. Szutor Erik; az
1999-es korcsoportban: 3. Kiss Róbert.
100 m lány mellúszásban: (Korcsoport: 99–00 –ban)
1. Portörô Dorina, 2.
Györfi Kinga.
4*40 m mix mell váltóban:1.
Algyô (Györfi Kinga, Portörô
Dorina, Szutor Erik, Kiss Róbert)
4*20 m fiú mell váltóban: 1.
Algyô (Gyursánszky Bence, Karasz
Bence, Vincze Zsombor, Tóth-Kása
Bence).
4*40 m fiú mell váltban: 2.
Algyô (Györfi Dávid, Szutor Erik,
Rózsa Alex, Csarnai Martin)
Az AÚKE úszóinak edzôi:
Zsura Brigitta, Magosi Krisztina,
Zsura Zoltán.
Algyôi Úszó
Közhasznú Egyesület

Eredmények:
40 m fiú gyorsúszás – a 2000es korcsoportban: 2. Rózsa Alex,
3. Csarnai Martin; a
2002-es korcsoportban: 2. Karasz Bence;
a 2003-as korcsoportban: 3. Tóth-Kása
Bence, 4. Vincze Zsombor.
40 m lány gyorsúszás – az 1999-2000es korcsoportban: 3. Portörô
Dorina, 4. Györfi Kinga, 5. Jaksa
Vivien.
40 m fiú mellúszás – a 2000-es
korcsoportban: 1. Rózsa Alex, 2.
Csarnai Martin; a 2002-es korcsoportban: 2. Karasz Bence; a 2003as korcsoportban: 2. Vincze Zsombor, 3. Tóth-Kása Bence, 6. Kutas
Áron.
40 m lány mellúszás – az
1999-es korcsoportban: 1. Portörô Dorina, 2. Györfi Kinga; a
2000-es korcsoportban: 3. Jaksa
Vivien, 4. Római Petra; a 2001-es
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Csongrád Megye Sportjáért Emlékérem
Díjazottunk: Kopaszné Demeter Irén
A Csongrád Megyei Önkormányzat
Közgyûlése tavaly december 10-i
rendes ülését követôen ünnepélyes
keretek között adták át a Csongrád Megyéért, valamint a Csongrád
Megye Sportjáért Emlékérmeket,
illetve, az Elnöki Dicséreteket.
Az elismeréseket Magyar Anna,
a Csongrád Megyei Közgyûlés
elnöke nyújtotta át az érintetteknek
a megyeháza aulájában.
Csongrád Megye Sportjáért
Emlékérem kitüntetésben részesült: dr. Bohács Zsolt ötszörös kenuvilágbajnok, Faragó Csaba íjász,
Gáborné Madácsi Anikó ritmikus
gimnasztika edzô és Kovács Szabolcs judó edzô mellett az algyôi
Kopaszné Demeter Irén földrajz-testnevelés tanár, kajakedzô – a megyei
sportélet területén végzett kiemelkedô és áldozatos munkájáért,
oktatói-nevelôi tevékenységéért és
kiváló edzôi eredményeiért.
Az algyôi sportoló teljesítményének méltatásakor elhangzott:
Kopaszné Demeter Irén tanár, az
Algyôi Sportkör Kajak-kenu szakosztályának edzôje és versenyzôje.
A Kopasz-család (Kopaszné
Demeter Irént, férjét és három
gyermekük) többek között a
Tisza közelsége és szépsége miatt

választotta lakóhelyének Algyôt. A
Hajdú-Bihar megyei Sárrétudvarin
1962-ben született Demeter Irén
a szegedi tanárképzô fôiskolán
szerzett földrajz-testnevelés szakos
tanári diplomát, amit 1982-ben
„megfejelt” a kajakedzôi képesítéssel. Ô és férje azóta is hódol sportszenvedélyének, s nem csak gyermekeiket, hanem számos algyôi
kisdiákot is megtanítottak az erôt és
kitartást is fejlesztô sportág titkaira.
Kopaszné Demeter Irén azt
mondja, hobbija: a család és a
sport. Férjével együtt az Algyôi
Sportkör Kajak-kenu szakosztályának edzôje, sportolója - és emellett
mindketten rendszeresen versenyeznek is.
Demeter Irén figyelemre méltóak sporteredményei: 1979-1982
között az ifjúsági, junior, majd felnôtt kajak válogatott tagja, többszörös Magyar Bajnok, és Senior
Magyar Bajnok; 1983-ban megkapta „Az év nôi sportolója, Szeged” kitüntetést.
Az algyôi szakosztályrendszeresen részt vesz a bel-és külföldi
versenyeken. Tanítványai közül
több is országos bajnokságot
nyert, egyik tanítványa 2005-tôl a
nemzeti kölyökválogatott tagja. E

szakosztály 2006-ben sikerrel vett
részt – többek között – a Fizikai
Felmérô OB-n (Gyôr), a Tiszarégió Diákolimpián (Szolnok) és az
Országos Diákolimpián (Velence).
Az Algyôi Sportkört képviselve
eredményesen küzdött a szakosz-

tály az ország kajakos sportolóival
a Magyar Kajak Szövetség által rendezett „Eszkimó-Indián Játékok”
elnevezésû versenyen, a Balaton
átevezés 25 km-es Maratoni Szabadidôversenyen, a Velencei tavon
megrendezett Országos Vidék Bajnokságon és a rövidtávú Masters
Országos Bajnokságon Szolnokon.
Említésre méltó a szakosztály nemzetközi szereplése közül a németországi HOF-ban megrendezett
regatta-verseny, ahol az algyôi
sportolók 13 arany és 9 ezüstéremmel öregbítették az Algyôi Sportkör hírnevét.
Kopaszné Demeter Irén középfokú német nyelvvizsgával rendel-

kezik, kuratóriumi tagja az Algyô
Sportjáért Közalapítványnak.
Rendszeresen tart úszóedzést és
kajakfoglalkozást az érdeklôdô
gyermekeknek és felnôtteknek,
aktív résztvevôje és szervezôje a
települési sportrendezvényeknek.
További kiemelkedô sporteredményei: 2007 – Maraton Masters Magyar Bajnokság K 1 10
km.(kajak egyes) I. hely (Gyôr);
Rövidtávú Masters Magyar Bajnokság K 1 500m I hely. 2008
– Maraton Masters Magyar Bajnokság K 1 10 km I. hely (Gyôr);
Rövidtávú Masters Magyar Bajnokság K 2 Mix 200m I. hely; K2
Mix 500m I hely. 2009 – Maraton
Masters Magyar Bajnokság K 1
10 km I. hely (Gyôr); Rövidtávú
Masters Magyar Bajnokság K 4
200m I. hely (Sukoró); K1 2000m
I. hely. 2010 – Maraton Masters
Magyar Bajnokság K 1 10km I.
hely (Faddombori); Sárkányhalyó
Világbajnokság (Szeged); Magyar
Mastersválogatott Mix hajóegységében 200m I. hely; 2000m I.
hely; 200m I. hely; Nôi masters
hajóegységben: 2000m I. hely ez
a 4 világbajnoki érem!
Forrás:
www.csongrad-megye.hu

Sikeres volt az elsô esztendô!
Évértékelô az Algyôi Közhasznú Úszó Egyesülettôl
Az Algyôi Közhasznú Úszó Egyesület 2010-es esztendôben alakult
meg. Az egyesület a megalakulást
követôen 25 fôrôl 38 fôre bôvítette létszámát - ez a csapat korosztálybeli megoszlás szerint az
ovisoktól a felsôs általános iskolai
évfolyamokig terjed.
Két felkészülési csoportba
kerülnek a sportolók, a kisebbek heti két-három edzésen, a
nagyobbak akár heti öt edzéssel
is készülhetnek a versenyekre.
A napi edzésadag a nagyobbak
számára már gyakran meghaladja
az edzésenkénti 3000 métert is!
Az úszósportban két versenyidôszakot különböztetünk meg, a
tavaszi, mely gyakorlatilag februártól júliusig tart és az ôszit, mely

szeptembertôl decemberig sorolja
a versenyeket.
A frissen alakult AUKE már az
elsô esztendôben 15 versenyen
szerepelt. Volt olyan idôszak
mikor a hónap majdnem minden
hétvégéjén, versenyen voltunk!
A versenyeken számos érmes
helyezést sikerült elhoznunk.
Szinte minden versenyen voltak
dobogós helyezéseink. Kiemelkedô a Diákolimpián az Országos
döntôbe bekerült Gyôrfi Dávid,
valamint az Országos B-kategóriás bajnokságon az ötven méteres
gyorsúszásban harmadik helyen
célba érkezô Rózsa Evelin teljesítménye.
A Borbála Fürdôben három verseny megrendezésére került sor

annak ellenére, hogy a medence
nem szabványos méretû. A már
hagyományokkal rendelkezô
Gyevi Zsongás tavaszi, és ôszi fordulója mellett decemberben a Borbála Mikulás versenynek adtunk
otthont, ahol négy úszó egyesület
fiataljai mérték össze tudásukat.
Az egyesület gazdálkodásáról
röviden: a képviselô - testület a
2010-es esztendôben jelentôs
támogatásban részesítette a szervezetet. Az éves mûködés további
költségeit a tagsági díj egészíti ki.
A rendelkezésre álló keretbôl a
versenyeken való részvételen túl
sportruházat beszerzésére, valamint országos bajnokságon szállás és étkezés biztosítására volt
lehetôség.

Terveink:
A 2011-es esztendôben egyrészt
az utánpótlásképzést szeretnénk
tovább kiemelt módon folytatni
- ezzel biztosítva a jövô versenyzô
csapatát. Mindemellett természetesen még több versenyen és még
eredményesebben szeretnénk
szerepelni, amihez nagyon sok
edzésmunkát, rengeteg kilométert kell a medencében teljesíteni.
Bízunk abban, hogy a 2011-es
év hasonló lehetôségeket és ennek
függvényében sok sikert tartogat
számunkra!
Kívánunk minden olvasónak
Sikerekben Gazdag Boldog Új
Esztendôt!
Zsura Zoltán
AUKE elnöke
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Alakuló ülés
az algyôi cserkészcsapatért
Az Algyôi Hírmondó decemberi
számában már beszámoltunk
arról, hogy cserkészcsapat alapítását tervezik a szervezôk településünkön is. Az alakuló ülésre és
az elsô közös megbeszélésre dr.
Laurinyecz Mihály kerületi elnök

vezetésével minden érdeklôdôt
szeretettel várnak január 27.
(csütörtök) 17 órára a faluház
földszinti kistermébe.
Dr. Laurinyecz Mihály
kerületi elnök

Évzáró a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél

Egyesületünk Algyôi csoportja jó
hangulatú taggyûlést és klubestet
tartott december 15-én a faluház színháztermében. Elôször a
vezetôség éves beszámolóját hallgatta meg a tagság, amit Kapota
Mihály csoporttitkár terjesztett elô. Volt mirôl beszámolni,
hiszen a havi rendszeres klubfoglalkozásokon kívül számtalan
külön rendezvényt is szerveztünk
magunknak – így például kirándulásokat, horgászversenyeket,
piknik uzsonnnákat. Ezekrôl a
Hírmondó olvasóit az év közben
folyamatosan tájékoztattuk.
A hozzászólások zömmel a
jövôbeli elgondolásokról szóltak,
amire a januári foglalkozásunkon
térünk vissza. A megyei elnökség
részérôl delegált Magyar Istvánné
elismeréssel szólt a csoport tevékenységérôl, részint a taglétszám
határozott növekedése és a programok gazdagsága miatt .Megtisztelte rendezvényünket dr. Piri József
megyei önkormányzati képviselô
úr, volt polgármester, aki ugyancsak elismerését fejezte ki a munkánkkal kapcsolatosan. A tagság –
a polgármesteri ideje alatt nyújtott
támogatásáért – nem hivatalosan
ugyan, de közfelkiáltással „Örökös
Polgármesterünk” címmel tüntette
ki, aki a lehetôsége erejéig további
segítségérôl biztosított bennünket.
A vezetôség beszámolóját a tagság egyhangúlag elfogadta.

A hivatalos taggyûlés után egy
könnyed, ünnepköszöntô, óévbúcsúztató délutánra került sor, ahol
tagtársunk, Molnárné Rózsika saját
költésû ünnepi verseivel lepett
meg bennünket, majd Bakos Józsi
vidám harmonika mûsorára szórakoztunk. Bekapcsolódott ebbe
arany torkú tagtársunk, Lele Krisztián is, magyar nóta énekléssel,
mindnyájunk örömére.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a tevékenységünket
segítették, így az algyôi Nagyközség Önkormányzatának, Juhász
Sándor vállalkozónak, a Gyógycipô Kft-nek, a Vámos Cukrászatnak, az algyôi REÁL üzletnek, a
SZE-ROCK Egyesületnek, László
Istvánnak, a Kormorán Horgászegyesület elnökének az adott
anyagi és természetbeli támogatásért.
Legközelebb január 12-én
(szerdán) 15 órakor találkozunk
a faluházban, ahol dr. Rhénes Imre
állatorvos tagtársunk az állati
eredetû élelmiszerek táplálkozás
egészségügyi hatásairól tájékoztat
bennünket. Ezt követôen a 2011es tervünk még lezáratlan kérdéseirôl beszélgetünk.
Szeretettel várunk – egészségi
állapottól függetlenül – mindenkit, aki szeretne vidám csoportunkhoz csatlakozni.
Sermann József
vezetôségi tag

Kisdedet segíthet
Kisgyermekes családok várnak
segítséget: Algyôn Rákóczi-telepre
keresnek babahordozót, kiságyba

való matracot, pólyát lés babakocsit. A felajánlásokat a Vöröskereszt
algyôi szervezete várja, fogadja.
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ÔBK: Dalok szárnyán a „Szôke Tiszáról”
Az Ôsgyeviek baráti Köre (ÖBK)
segítségével gyûjtjük és közre
adjuk a Tiszához kapcsolód dalok
újabb csokrát.
*
9. Messze túl a Tiszán…
Messze túl a Tiszán, ott lakik a
babám,
Legszebb a világon!
Oda vagyok, oda, hej, de nem is
csoda,
Mindig csak Ôt látom.
Szép is, jó is, de hamis a szentem,
Kacagása itt cseng a fülembe.
Messze túl a Tiszán, ott lakik a babám,
Legszebb a világon!
Messze túl a Tiszán, ott lakik a
babám,
A szívem virága…Jaj, mi is lett
velem?!
Nyugalmam nem lelem, miért is
néztem rája?
Két szemében ragyog a világom:
vissza hozzá hely, de nagyon
vágyom:
Messze túl a Tiszán csókkal vár a
babám,
Mert Ô lesz a párom.
*
10. Szôke Tisza haragjába
megárad…
Szôke Tisza haragjába megárad,
Szilaj habja elszakítja a gátat.

Haragszik, mert azt végezték felôle,
Hogy a magyar, - az oláhnak, csehnek, rácnak
Adjon jussot belôle.
Tisza vizét magyar könnycsepp
táplálja
Nem is lehet, nem is lesz más
gazdája,
Beszélhetnek Párizsban, amit
akarnak,De a Tisza, minden cseppje mindörökre
Csak megmarad magyarnak.
*
11. Tisza mellett
van egy város…
Tisza mellett van egy város Beregszász
Volt szeretôm, néha ötven, néha száz
Volt szertetôm néha száz is,
Jó volna most csak egy pár is, ihajla!
Erdélyország fôvárosa Kolozsvár
Volt szeretôm, de elhagyott az is
már.
Volt szeretôm, de elhagyott,
Irgalmatlan megtagadott, ihajla!
Ritka árpa, ritka búza, ritka rozs
Ritka legény, ritka leány takaros.
Ritka leány ki megállja,
Hogy a legényt meg ne szánja, ihajla!
(folytatjuk)

Vöröskeresztes köszönet a támogatóknak
A mai nehéz gazdasági körülmények között különösen fontos
és nagyra értékelendô bármilyen áldozatvállalás. Az alig két
hónapja alakult helyi Vöröskereszt
alapszervezet elnökeként, levélben
kerestem meg több helyi, illetôleg térségi nagyvállalat vezetôjét,
hiszen nem lehet nem észrevenni,
hogy mennyi ember szenved szükséget napjainkban. Az emberiesség
erejének mozgósításával kértem
segítségüket az életkörülményeik,
valamint alacsony jövedelmük
miatt hátrányos helyzetben élô
20 Rákóczi-telepi tanyai család
karácsonyának szebbé tételéhez.
Azt tapasztaltam, hogy a humanitárius eszmék napjainkban sem
veszítettek értékükbôl, mindenki
lehetôségeihez mérten próbált
segíteni. Köszönet és tisztelet Kre-

mer Attila úrnak, a Prímagáz Zrt.
területi vezetôjének, aki 19 cseregázpalackot és Kovács László úrnak,
a Pick vezérigazgatójának, aki 20
kg szalámit ajánlott fel. Köszönjük
a Sole-Mizo Zrt. Vezetôségének a
felajánlott tejdesszertet és Kelemen
János úrnak, a Coop vezérigazgatójának a mosóport és az édességet. A Megyei Vöröskereszt elnöke
is sok hasznos dolgot adományozott a Rákóczi-telepiek részére,
ezzel is enyhítve szociális gondjaikon, míg Algyô Nagyközség
Önkormányzata szaloncukorral
kedveskedett nekik.
Jó szándékú adományozókra
ma is szükség van, mert ez teszi
életünket tartalmassá!
Herczeg Józsefné
Vöröskereszt algyôi
alapszervezetének elnöke
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Adventi vásár, adventi hangulat

December 18-án, szombaton
délután néhány órára a fôréten
adventi vásár nyílott. A tér sarkain
lobogtak a lángok, a bebugyolált
szökôkút mellett karácsonyfa állt
sudáran. A tüzek fölött a csípôs
hidegben melegíthették ujjaikat
a vásárosok és vásárlóik, a szállingózó hó valódi adventi-karácsonyi hangulatot biztosított.
Karácsonyi díszeket, gyümölcsöt
(Cs & Cs Édenkert Bt.), könyvet
(Katedrális Bt.), ruhanemût (Fürgéné
Heni) kínáltak a standok, folyt a
forralt bor és a meleg tea (Pálfy Szilvia), szólt a zene élettelenül és élôben - utóbbi Balázs Péter és Lengyel
Tibor jóvoltából, akik az embert (de
fôként gitárhúrt pengetô ujjakat)

próbáló hidegben is helyt álltak.
Amint helyt álltak az árusok is, a
föntebb említetteken túl a saját
alkotásaikat, termékeiket kínáló
algyôi kézmûvesek (Balasi Mariann,
Gálné Nagy Ildikó, Izbékiné Cseuz
Gabriella, Molnárné Süli-Zakar Zita
és az Algyôi Általános Iskola diákjai),
valamint Farkas Imre és csapata,
akik sajtot árusítottak és magukra
vállalták a Czine és Társa Kft. által
felajánlott pálinka kóstoltatását.
Ám nem csak az ô közremûködésük, de a Gyeviép Nkft. áldozatos munkája és a Faluvédô Egyesület segítsége is nélkülözhetetlen
volt ahhoz, hogy a rendezvény
megvalósulhasson. Köszönet érte
mindannyiuknak!
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ZölDiák:
zöld hírek diákszemmel
Az 1990-es évek elején egy kanadai
reklámszakember kezdeményezése
nyomán minden év novemberének
utolsó péntekén tartják a Nemzetközi Vásárlásmentes Napot.
Az akciót persze nem véletlenül
idôzítették éppen karácsony elôtti
idôszakra: ez az a periódus, amikor
a szokásosnál is több, haszontalan,
illetve felesleges holmira költjük
el a pénzünket – még ha ajándéknak szánjuk is. Remélhetôleg
ráébresztették az embereket, hogy
túlzott vásárlás nélkül is jól érezhetik magukat, és meghitté tehetik a
karácsonyi ünnepet.
A kezdeményezés a már-már
betegessé váló vásárlásmánia
mellett arra is fel kívánja hívni
a figyelmet, hogy a világ lakosságának 20 százaléka éli fel a Föld
készleteinek 80 százalékát. A hirdetések által közvetített ideálok,
melyek már kiskorunk óta befolyásolják világképünket, arra ösztönöznek, hogy minél több, minél
gyorsabban és minél drágábban
kielégítendô szükségletünk
legyen. Mindeközben elterelôdik
a figyelem arról, hogy a termékek elôállítása többnyire hosszú
távon fenntarthatatlan mértékben
veszi igénybe környezetünket. A
kényszerbôl-szórakozásból megvásárolt holmik nyersanyag- és
energiaigénye, a csomagolt termékek fogyasztásával keletkezô
szemét mennyisége és a szállí-

tásukkal kibocsátott különbözô
szennyezések mára az ökológiai
katasztrófa súlyosbodásának elsô
számú okaivá nôtték ki magukat.
A túlfogyasztás jelenségének
komolyságát jól mutatja az Ökológiai Lábnyom fogalma, amely
megmutatja, hogy az egyes
emberek életmódjukkal a Föld
mekkora részét veszik igénybe,
hány hektár terület tartja el ôket
jelenlegi fogyasztási szintjükön.
Az ökológiai lábnyomok összehasonlításából kiderül: ha mindenki
olyan nagy lábon élne, mint egy
átlagos magyar, akkor három
bolygóra volna szükségünk.
Forrás: SuliNet
*
Éppen ezért az Algyôi Általános
Iskola Zöld Munkaközössége és a
Zöld Diákparlament meghirdeti
a „Hulladékból Játék” Családi
Pályázatát. Minden tanuló értesült a leírásról és izgatottan várjuk
milyen használható ötletes játékok
készülnek majd a háztartásokban
felgyülemlett karácsonyi hulladék
dobozokból, anyagokból. Lehet,
nem kell messzire menni az ötletekért, hisz nagyszülôk rokonok
ismerhetik a régi egyszerû játékok
titkait.
Kellemes és hasznos idôtöltést
kívánunk a pályázó családok számára!
Zöld Munkaközösség
és Zöld Diákparlament

Térítési díjfizetés a suliban
Milyen lesz a 47-es fôút?

A 47. számú fôközlekedési út szélesítése, burkolat-megerôsítése,
a kerékpárút kiépítése és az új
pályaszerkezet kialakítása 2013ra várható, a szélesítés – a tervek
szerint – a körforgalomtól algyôi
hídig terjednének – hangzott el
a helyi képviselô-testület 2010.
decemberi ülésén.

Várhatóan zajvédô fal kerül a
Kócsag utca – Bácska utca – Kôfal
utca vonalra. Jelenleg közel 15
ezer gépkocsi halad el naponta
a 47-esen – ezzel is környezeti és
egészségi problémákat okozva: a
zajszint határérték felett van és a
forgalom folyamatos növekedésével is számolnak a szakemberek.

2011 elsô felében az alábbi idôpontokban lehet befizetni a diákok iskolai étkezésének díját az
Algyôi Általános Iskolában:
2011. január 5. (szerda) 7.00–
17.00, január 6. (csütörtök) 8.00–
12.00 óra között.
Február 7. (hétfô) 7.00–17.00,
február 8. (kedd) 8.00–12.00 óra
között.
Március 7. (hétfô) 7.00–17.00,
március 8. (kedd) 8.00–12.00 óra
között.

Április 5. (kedd) 7.00–17.00,
április 6. (szerda) 8.00–12.00 óra
között.
Május 4. (szerda) 7.00–17.00, május
5. (csütörtök) 8.00–12.00 óra között.
Június 2. (csütörtök) 7.00–
17.00, június 3. (péntek) 8.00–
12.00 óra között.
A változás jogát fenntartjuk!
Változás esetén tájékoztatjuk
önöket az iskola hirdetôtábláin,
valamint a www.algyoiskola.hu és
a www.algyo.hu honlapon.
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Felülvizsgálják a bérlettámogatást
Középpontban az iskola
2011-tôl módosulnak a Tisza
Volán Zrt-vel kötött tömegközlekedési megállapodások. Az algyôi
önkormányzat múlt év decemberi
ülésén elhangzott: a helyi közoktatási rendszer megújítása, az új
iskola építése kapcsán szakértôi
vélemények, valamint az ad hoc
bizottság javaslata alapján célszerû
a bérlettámogatási rendszer felülvizsgálata. A javaslat szerint: felmenô rendszerben 2011. második
félévétôl az általános iskolások
bérlettámogatása megszûnik (a
gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézménybe járók kivételével). A
nyugdíjas és dolgozó támogatási
rendszere megmarad, az eddigiekhez hasonlóan.
A képviselô-testület tudomásul
vette az ad hoc bizottság munkájáról szóló beszámolót, mely tartalmazta az Algyôi Általános Iskola
pedagógiai programjának javasolt
módosításait a 2011/2012. tanévtôl. A szakmai javaslatok alapján
az új iskola kialakításával kapcsolatban az intézmény pedagógiai
programjában a 2011/2012. tanévtôl megjelenik az emelt szintû
testnevelés az alábbi sportágakkal: kézilabda, labdarúgás, úszás,
atlétika (mint alapozó sportág).
Megjelenik az emelt szintû ide-

gen nyelv oktatás angol nyelvbôl
1. osztálytól felmenô rendszerben
1-3. évfolyamon heti 1 órában, 4.
osztályban: 2+1 órában, ötödiktôl
5 órában. Az intézmény pedagógiai programjában a 2011/2012.
tanévtôl megjelenik a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
délelôtti rendszerben, délelôtti
csoportbontás keretében matematika és magyar tantárgyak
vonatkozásában 5. osztálytól a
felsô tagozatban. Az egyéni felzárkóztatás délutáni keretben az
egyéni fejlesztési tervek alapján
fog megvalósulni, a 2011/2012.
tanévtôl pedig hangsúlyozottan
meg fog jelenni a meglévô rendszer (informatika, környezeti
nevelés, természetbarát szakkör)
mellett a mûvészeti oktatás. Az új
iskola arculatának, illetve marketingstratégiájának terve 2011.
januárra készül el, de addig is
kiemelten megjelenik a település
hivatalos honlapján (www.algyo.
hu), valamint javasolt az országos
médiumok és regionális televíziók, nyomtatott sajtóbeli való
folyamatos kommunikáció.
Az új iskola névadási lehetôségeit is tárgyalni fogja januári testületi ülésen az ad hoc bizottság
által összeállított szakmai anyag.

Vízben az orvosság
Új szolgáltatást indít a Gyevitur Kft.
2011-ben az algyôi lakosok
részére új szolgáltatást indít a
Gyevitur Kft.: Magyarország legjelentôsebb gyógyfürdôibe szervezünk csoportos, autóbuszos utakat. A szervezésénél figyelembe
vettük a gyógyvíz összetételét,
a szervezetre gyakorolt hatását,
ezért 2 éjszakás, 3 napos túrákra
várjuk a jelentkezést. Elsôsorban mozgásszervi-, reumatikus-,
nôgyógyászati-, és légzôszervi

panaszokban szenvedôk részére
ajánljuk kirándulásainkat.
Elôzetes terveink szerint: Bükk
fürdô (február), Mezôkövesd (március), Zalakaros (április), Abaliget
(július), Sárvár (szeptember), és
Egerszalók (október) gyógyvizeit
„minôsítené” kiránduló csapatunk.
Minimális csoportlétszám: 15 fô.
Érdeklôdni lehet: Márton Máriánál, a +36 / 30-489-6965 számú
mobiltelefonján.

Boldog, eredményekben és egészségben gazdag új évet kíván Algyô
minden lakójának Algyô Nagyközség Önkormányzata és
az Algyôi Hírmondó Szerkesztôsége!
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Mikulás játszóház
Gyerekek sokaságától volt hangos
a faluház aulája 2010. december
3-án, péntek délután. Az Algyôi
Mûvészkör és a faluház közös szervezésében ismét megrendeztük a
több mint tíz éves múltra visszatekintô Mikulás játszóházat.
A mûvészkör alkotóinak vezetésével a gyerekek több kézmûves
technikát is kipróbálhattak, és
próbálkozásaik eredményeit
haza is vihették. Kísérletezhettek
dekopázs-technikával, készíthettek tobozmanót, tobozangyalkát,
ugyanakkor nagy sikere volt a méhviasz-gyertyának is. A lelkes gyereksereg izgatottan várta a Mikulás és
krampuszai érkezését, akik fél 6 tájt

landoltak szánjukkal a faluháznál.
Többen szép verseket mondtak,
dalokat énekeltek, ünnepelték az
ôsz szakállas, kedves öregúr jelenlétét. Idônként a három krampusz
igyekezett a Mikulás útjába állni,
próbálták ellopni az ajándékokat,
de a gyerekek éberségének köszönhetôen nem jártak sikerrel. Miután
a Mikulás meggyôzôdött arról,
hogy mindenki kapott ajándékot,
továbbállt, hiszen sok feladatnak
kellett még eleget tennie.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a Lambris Kft-nek, akik
alapanyagot biztosítottak a dekopázs technikához.
Gál Boglárka

KRISZTUS SZERETETE
EGYHÁZ ALGYÔI GYÜLEKEZETE
AZ ISTEN SZERETET!
Az ô akarata az, hogy egészséges légy!
Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl!
Adj lehetôséget magadnak, és
gyere el Isten szent jelenlétébe,
ahol imádkozunk a gyógyulásodért
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
ALGYÔ, GÉZA U. 1.
Minden csütörtökön 16 órakor.
A részvétel ingyenes.
Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Telefonszám: 20/46-66-138
Email: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséretet Fróna Mihály vezeti.
www.ksze.org. Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.
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Hirdetések

m – dental kft.
fogászat és fogtechnika
mesterfokon

Teljes körô fogászati és szájsebészeti ellátás, igényes környezetben, ingyenes
állapotfelméréssel.
Vegye igénybe magas színvonalú szolgáltatásunkat, amelyet januárban és
februárban 50 % kedvezménnyel kínálunk önnek.
Az ön idôbeosztásához alkalmazkodó vizsgálati és kezelési idôpontok és
igény szerint, ingyenes szállítás a szegedi rendelôbe. Egészségpénztári kártya
is beváltható!
Elôzetes egyeztetés: Kovács István
Algyô, Bartók Béla u. 34.
Tel.: +36 20/3525447
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VÉDÔOLTÁS HELYETT VAGY
VÉDÔOLTÁS MELLETT
Belegondolt már valaha abba, hogy mennyi vírust, baktériumot viszünk haza
a bölcsôdébôl, az óvodából, iskolából, munkahelyrôl! Fogjuk a kapaszkodót
a buszon, villamosán. Hány ember kezében volt csak aznap az a bevásárlókosár, amely most éppen nálunk van!
Minden családban létfontosságú ebben a vírusos idôszakban, hogy rendelkezzen egy olyan komfortos méretû, asztalra, polcra, akár a falra is helyezhetô,
hordozható készülékkel, amely a teljes család egészsége védelmében alkalmazható!
Fontos, hogy a várandós kismama vagy a szoptatós anyuka ne kapja el az
influenzát, hiszen gyógyszert nem ajánlatos szednie, ezt tudjuk.
Mindenkit aggodalommal tölt el, ha a csecsemôvel szaladni kell az orvoshoz,
mert szörtyög, nem kap levegôt, vagy mert befulladt .
Vannak szülôk, akiknek megnyugvást jelent, ha tudja, hogy a gyerek játékait,
cumiját, használati tárgyait is könnyen fertôtlenítheti.
Az se jó, ha a nagyobb gyerekek, anya, apa is ágynak dôl egymást lefertôzve.
A táppénzes hiányzást sem nézi jó szemmel a munkáltató.
Sok háziasszony elmondja, hogy egészségesen étkeznek, sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak. Ha a nem kívánt vegyszermaradványokat is eltávolítja
a felszínükrôl, akkor valóban figyelnek arra, hogy egészségesebben étkezzenek.
Ezzel a zöldségek és gyümölcsök élvezhetôbbekké válnak, és tovább maradnak frissek. Ugyanez elérhetô a húsok esetében is. Csak egyszer lássa meg,
hogy mi minden „habzik ki” belôlük!
Az ivóvizünkkel sem vagyunk mindig megelégedve. Rossz az íze, agyon van
klórozva. Úgy érezzük, hogy muszáj a boltban megvenni, de nehéz hazacipelni.
Ha a testünk 70% víz, nem mindegy, hogy milyet iszunk. A család egészséges
életmódjába a víz is beletartozik. Itt a lehetôség inni, fürdeni, fôzni, teát
készíteni, virágot locsolni....
Egyre gyakoribb, hogy a konyha, étkezô esetleg nappali egy légterû. Ha zavaró
az ételszag, ez is megoldható már percek alatt.
Nem kell veszekedni, ha az egyik fél cigarettázik, a másik meg nem. A cigarettafüst is eltüntethetô már a lakásból is, sôt az autóból is.
Ha már a szagoknál tartunk, ott vannak a cipôink. Lábszaggal párosuló talpi
izzadás, lábujjak közti kipállás, létezô gond. Kezelje a lábát is meg a család
cipôit is!

Az EGÉSzSÉGES ÉLET innEn kEzDÔDik!
Vásárolja meg a TIENS ÓZONIZÁTOR KÉSZÜLÉKÉT / D31 gyümölcs - és zöldségtisztító/, amely az ÓZON, mint negatív ion elônyös hatását felhasználva - a
család sokrétû igényét elégíti ki.
Ön el akarja kerülni a téli fertôzéseket, szeretné felerôsíteni a saját- és családja immunrendszerét és szervezete öngyógyító képességét?
Manapság tekintetünk egyre inkább kelet felé fordul, ahol a kínai császárok
korától fogva elképesztô eredményeket értek el és ahol óriási mennyiségû
tapasztalatot gyûjtöttek össze az egészségmegôrzés és a hosszú élet terén.
Ismerje meg és használja kúraszerûen ön is a kínai orvoslás alapkészítményének számító Természetes Antibiotikum és Gyulladáscsökkentôként emlegetett TIENS CORDYCEPSET! Hatását ötezer év / tapasztalata / tesztelte! Már
beszerezhetô Családi Immuncsomag – akcióban (december 17-ig) is!
Cordyceps kapszula: védheti a teljes testet, erôsítheti az immunrendszert
Rágókálcium tabletta: a szájban fejti ki hatását, a torok védôpajzsát erôsíti,
hiszen ez a kórokozók egyik” behatolási kapuja „
Tiens Teakeverékek: kellemes folyadékpótlás mellett, a kínai összetevôk speciális elônyökkel szolgálnak a teljes testnek külsôleg és belsôleg egyaránt.
A TÁVOL-KELET BÖLCSESSÉGE ÉS TUDÁSA TERMÉKEINKBEN!
Vásárolja a 15 éves, megbízható TIENS CÉG magas minôséget képviselô étrend kiegészítôit!
Sándorné Vasvári Katalin
Az Ön ALGYÔI, TIENSES SZEMÉLYES VEVÔGONDOZÓJA +36-20-5357-467
csabibuli@invitel.hu
Dr. Tápai Mária
orvos +36-30-201-1465
tapai.maria @gmail.com
Ahol a szálak összefutnak: Tiens Tréning Központ
Szeged, Ôsz u. 5.sz. tel.:62/440-401, www.tiensalfa.hu
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Karácsonyi ünnepség
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Karácsony az idôsek otthonában
Az idôsek otthona sem maradt
ki az ünnepvárásból. Az idôsek
a gondozónôk irányításával karácsonyi asztali díszeket készítettek, ezeket is feltették az otthon
fenyôfájára. Sütemény kóstolással

és karácsonyi receptek cseréjével
zárult az idôsek karácsonya.
Eredményekben és sikerekben
gazdag boldog új évet kívánnak
minden kedves olvasónak az ESZI
dolgozói!

Adventváró

Az algyôi idôsek otthonában
tavaly december 8-án a helyi
gyermekjóléti szolgálat várta a
gyermekeket ajándékkészítésre.
Nagyon jó hangulatban telt
az idô.A gyermekek boldogan

A faluházban december 15-én
rendezték meg a gyermekjóléti
szolgálat által meghívott gyermekeknek a karácsonyi ünnepséget.
Az Egyesített Szociális Intézmény
vezetôje kedves szavakkal köszöntötte a gyermekeket és a szülôket.
Filmvetítéssel kezdôdött az ünnepség, a film címe: Alfa és Omega.

ragasztották a díszeket a dióhéjra.
Sok szép asztali dísszel lettek teli
a kistenyerek, amivel vidáman
indultak hazafelé.
„Találkozunk a karácsonyon” –
így köszöntek el.

Ezt követte a meglepetés uzsonna,
a pizza.62 gyermek evett vidáman
öröm volt nézni, ahogy vitték haza
a kis ajándékcsomagokat,a saját
karácsonyfájuk alá.
Köszönjük a felajánlott ajándékokat: Süli Zakar Sándorné Julinak,
Molnárné Süli Zakar Zitának és
Molnárné Juhász Beátának.

Közös Szenteste a BETLEHEM körül

Mikulás kupa
Az Algyô Sportjáért Alapítvány
december 12-én vasárnap. megrendezte az immár hagyományos
Mikulás kupa kispályás labdarugó
tornát a községi edzôteremben.
Hat csapat indult, közel 50
személy vett részt a szurkolókkal együtt. A torna megmozgatta
falunk idôsebb és fiatalabb korosztályát.
Vidáman telt el a nap, szendvicsek, üdítôk, szaloncukor és

meglepi sütemény várta a résztvevôket.
A kedvezményes süteményt
köszönjük a Sarokház cukrászda
vezetôjének, és köszönet a szendvicsek készítôjének, Nagy Lászlónak.
Az elsô helyezett Tx Norbert
csapata lett!.További helyezések:
II. Cudar Boys, Daró csapat, Csiríz, Fidelitas, Ifik.
Portörô Lajos

A didergôs téli reggelen a Faluvédô Egyesület hívására, az
Országzászló tövében gyülekezett
a lelkes kis csapat.
A Természetvédô Horgász
Egyesület, a Hagyományôrzô
Citera zenekar, és a Borbarátok
tagjaival közösen, egy emberként
álltak helyt a kavargó hóesésben.
Jó hangulatban, lelkesen folyt a
szervezett munka. Közben arról
beszélgettek, mennyi minden történt már az elmúlt idôk Betlehemeinek építések során. Mindig jól
érezték együtt magukat, örültek a
közösen végzett munka sikerének.
Ehhez a sikerhez a Gyeviép Nonprofit Kft teherautót biztosított a
faanyagok szállításához.
Az idei munkát kedves meglepetés „szakította” félbe. Bakó
Lászlóné, Marika frissen sült hurka,
kolbásszal és ízes forralt borral

vendégelte meg a fázó Betlehemépítôket.
A kis pihenô jól jött, jól esett
a fagyos kezeknek a boros pohár
melege.
December 24-én reggel a
Nôegylet tagjaival közösen feldíszítették a Betlehemet. József és
Mária féltô tekintettel vigyázták a
kisded Jézust. A Három királyok
és a barmok védôn állták körül a
Szent családot. A szenteste hangulatát a Negyednégy Színház
megszokott színvonalas ünnepi
mûsora tette emlékezetessé. A
fázós hallgatóságot, és az éjféli
Szentmisére igyekvôket a hagyományokhoz híven a Faluvédô
Egyesület, és a Borbarátok tagjai,
forralt borral kínálták. A szeretet
melege járta át szívünket. Ismét
egy szép karácsonyt köszönthettünk együtt!
Bai Istvánné
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Adománygyûjtés
A Fidelitas algyôi szervezete
csatlakozott a szegedi Fidelitas
adománygyûjtô akciójához –
írja a szervezet közleménye.
Pongrácz Tamás a helyi csoport elnöke elmondta, hogy
a szociálisan rászoruló algyôiek
karácsonyát kívánták szebbé tenni.

IV. régiós karácsonyi vásár

Ezért településünkön játék- és
ruhagyûjtô-akcióba kezdtek. Mivel
az összegyûlt adományok
átadására lapzártánk után
kerül sor, ezért a kezdeményezés eredményeirôl Algyô
Nagyközség honlapján, a www.
algyo.hu weboldalon olvashatnak.

Az Életreform Klub 2011. évi tervezett programja
idôpont

Téma

Elôadó

2011. január 19.
szerda, 17 óra

A bôrbetegségek korai diagnosztizálása

Dr. Kohán József orvos,
kozmetológus

2011. február 23.
szerda, 17 óra

Csontritkulás, a néma járvány

Cs. Szabó Zsuzsanna orvos

2011. március 23.
szerda, 17 óra

Az ásványok, kövek gyógyító ereje
Szalainé Erzsébet
Az Íriszdiagnosztika szerepe a betegségek Karancsi Eszter
megelôzésében
természetgyógyász

2011. április 20.
szerda, 17 óra

A hazai rákkutatás legújabb eredményei

Prof. Dr. Molnár József
orvos

2011. május 7.
szombat 10 óra

Egészség és szépség nap

Bemutatók, mûsor,
szépségverseny, kezelések,
szolgáltatások, tanácsadás

Az elôadásokra – melyek ingyenesek
– várnak minden érdeklôdôt, aki a

betegségek megelôzését, az egészség megôrzését fontosnak tartja..

Algyôi polgárôr megyei kitüntetése
Évet zártak a polgárôrök. Kibôvített elnökségi ülést tartott a
Csongrád Megyei Polgárôr Szervezetek Szövetsége a Megyeházán. Az ülés végén elismeréseket
adtak át a legkiválóbb szakembereknek. A megyei okleveleket
Vízhányó Ferenc alelnöktôl vehette
át hat polgárôr.
Megköszönte a Csongrád
megyei polgárôrök munkáját Vízhányó Ferenc, a Csongrád Megyei
Közgyûlés alelnöke. A megyei
önkormányzat elismeréseit hat
kiváló szakembernek adta át
Nobik Lászlónak (Szegvár), Botytyán Istvánnak (Csongrád), Szûcs
Bélának (Zákányszék), Arany Margitnak (Algyô), Vancsó Ferencnek
(Makó) és Tóth Ernônének (Hódmezôvásárhely).
Csongrád Megye Önkormányzata az elôzô ciklusban kiemelt
figyelmet szentelt annak, hogy
önként vállalt feladatain keresztül értékelhetô lépéseket tegyen
a megyében élôk biztonsága
érdekében. A megyei képviselôk
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úgy látták, hogy a közrend, közbiztonság, illetve közös értékeink védelme nem hárulhat teljes
egészében a rendôrségre. Ezért
az elmúlt négy évben több mint 7
millió forintot fordított a megye
arra, hogy a polgárôr szervezetek
mûködését segítse.
A megyei pályázati alapok
segítségével formaruhát, üzemanyagot vásárolhattak, gyakrabban járôrözhettek a megyében,
segíthették a rendôrség munkatársait a szolgálat-teljesítésben,
aktívabban lehettek jelen a településeken, szolgálhatták a lakosság értékeinek védelmét, vagy
részt vehettek a megyei rendezvények biztosításában.
A CSMÖ ezen kívül további
összegekkel támogatta a Megyeházán tevékenykedô megyei
polgárôr szervezet mûködését,
segítette a megyei polgárôr nap
megrendezését, és több alkalommal jutalmazta a kiemelkedô
munkát végzô polgárôröket.
Forrás: www.csongrad-megye.hu

Szeged környéki embereknek,
Algyôrôl már nemcsak az isteni
ételeket kínáló Algyôi Halászcsárda jut eszükbe, hanem a JAM
és az Algyôi Általános Iskola,
illetve az ökoiskolák által, immáron negyedik éve megrendezésre
kerülô Dél-alföldi Régiós Karácsonyi Vásár is. Az idei vásáron résztvevô csapatok, a hagyományhoz
illôen, igazán kitettek magukért!
Mosolygós, angyalarcú kisdiákok
ezer féle karácsonyi termékkel,
csodálatos színpadi bemutatókkal,
elôadásokkal várták a vendégeket
és a vásárlóközönséget. Aki eljött,
biztos, hogy nem unatkozott! És
nem unatkoztak a csapatok sem,
hiszen a vásár közben, nemcsak a
vevôkkel voltak elfoglalva, hanem
az egymás közötti versennyel
is. Négy kategóriában lehetett
elnyerni a legjobbnak járó díjat.
A „Legjobb eladó” kategóriában
a hazai, algyôi diákvállalkozások
emelkedtek ki, és tôlük is a leghatékonyabb eladói munkát a Gyevi
Felsô 8. b. vállalkozása teljesítette.
A vásár ideje alatt süteményes tálcákkal kezükben jártak az emberek között, egyrészt a süteményt,
mint saját készítésû terméket
árusítva, másrészt a közönség
figyelmét a standjukra irányítva.
És itt még nem ért véget a kreatív
eladói technikák felsorakoztatása.
Legpompásabb terméküket, egy
mézeskalács házat úgy próbálták
eladni, hogy rendeztek egy mini
árverést. A „Legszebb stand” díját
a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola Móricka csapata nyerte
el. Kifogástalan díszítéssel, kifogástalan helykihasználással, kifogástalan elrendezéssel találkozha-

tott az, aki a standot megcsodálta.
Igazi mûvészi alkotás volt maga
a „kirakat” is. A „Legötletesebb
terméket”, egy karácsonyhoz
méltó, arany ruhába öltöztetett,
tésztából készült angyalka nyerte
el. A karácsonyfadíszként is töké-

letesen funkcionáló apró ajándék,
a Gyevi Alsó 4. osztályának volt
köszönhetô. A „Legjobb diákvállalkozás” címet, mint a régióban
már sokadszor, a szegedi Tabán
Általános Iskola ÚJ(RA)FINÉRIA
csapata nyerte el. Ezen persze
nincs mit csodálkozni, hiszen már
több éve együtt tevékenykedô,
évente számos vásárban megjelenô diákvállalkozásról van szó,
akik tapasztalatukra és felhalmozott tudásukra építve, igazi üzleti
profizmussal szolgálták ki vevôiket. Fantasztikus vásár volt! Errôl
fôként az Algyôi Általános Iskola
pedagógusai, élükön Hegyi Gabriella tanárnôvel, gondoskodtak.
Ilyen tökéletes szervezô munka
nélkül, csak pusztán látványos
díszes csillogás lett volna, minden
érzelmi és szellemi töltés nélkül.
Így viszont teljes egész volt minden!
Ilyen szenzációs karácsonyi
hangulatot kívánok mindenkinek!
Szekeres Sándor
projekt koordinátor
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ
Rendelése
Páros héten: délelôtt (8.00-tól 12.30 óráig).
Páratlan héten: délután (12.30 órától 16.30 óráig).
Zsukáné Makai Éva telefonszáma megváltozott, elérhetôsége: 30/960-28-17.
Telefonszám: 267-202

DR. KOVÁCS ÁGNES

2011 január • Hírmondó

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Január 3-tól 7-ig: 7.30–12.00 óra között.
Január 10-tôl 14-ig: 12.30–16.30 óra között.
Január 17-tôl 21-ig: 7.30–12.00 óra között.
Január 24-tôl 28-ig: 12.30–16.30 óra között.
Január 31-tôl február 04-ig: 7.30–12.00 óra között.
Február 7-tôl 11-ig: 12.30–16.30 óra között.

fogszakorvos rendelése

Telefonszám: 62/267-909 • 30/249-5708

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 (implantáció)
• fogpótlások minden fajtája • fogászati röntgen • ultrahangos fogkô
eltávolítás • fogfehérítés, fogékszer • tömések minden fajtája • góckutatás.

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

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN

Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).
Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetôség: 62/267-707, 06-30/638-1863

DR. MOLNÁR MÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30-9633-756
Rendel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csütörtök: 8–10 óra között.
Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között.

GYERMEK ÉS FELNôTT KÖZPONTI SüRGôSSÉGI
ORVOSI üGYELET
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15-17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

Anyakönyvi hírek


Halálozás
Terhes Antal elhunyt
2010. december 4-én.
Béke poraira!

Homlokzati és
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono
zást, külsõ, belsõ hõszigetelést
és festés utáni takarítást vállalok.
érdeklõdni
a 0630/9874060as
telefonszámon.

GYEVI PATIKA

NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra
szombat: 9–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

HÚsFÜstÖlést vállalok
nyitva: Hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön
15tôl 17 óráig.
Pénteken zárva
szombaton: 8tól 12 óráig.
vasárnap: 8tól 11 óráig.
szeged (baktó) ladvánszky u. 19.
algyô felôl a tyúkász kocsmánál jobbra.
telefonszám: 30/4779132

„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

Bartók Béla
utcai, 2 szobás,
erkélyes, elsô
emeleti
lakás kiadó.
Ár: 70 000 Ft
(rezsivel)/hó.
Érdeklôdni:
30/239-8948
telefonszámon.
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Visszatekintô és elôrepillantó
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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

Zenei hírek

A Pro Musica Mûvészoktatási
Intézmény karácsonyi koncertjeit december 14-én, 15-én és
16-án Szegeden, az iskola hangversenytermében (Fô fasor 68.),
17-én pedig Algyôn, a Kosárfonó
u-i iskolában tartották.
A rendezvényeken – melyek
egyben a félévi nyilvános vizsgák is voltak – minden növendék

szerepelt. A közönség hallhatott
komolyzenei mûveket zongora,
könnyûzenei mûveket szintetizátor tolmácsolásában, valamint
gyermekdalokat furulya és gitár
kíséretében. A gyerekek kamaramuzsikálása az együtt zenélés örömét fejezte ki. A mûsor karácsonyi
dalok éneklésével ért véget.

Köszönet a tombolatárgyakért
Az Algyôi hírmondó karácsonyi rendezvényére tombola tárgyat ajánlott fel, ezért köszönet:
Garajszki Évának, Herczeg Józsefnek
és feleségének, Földi Ibolyának,
Hegedûs Józsefnének, a Tollforgatóknak, Dr. Tóth Máriának, Magyarné
Varga Annának, Kis Mihálynénak,
Horváth Józsefnek és feleségének, a
Szôke Tisza Nyugdíjas Klubnak,
Jankovicsné Veres Katalinnak, Süli
Zakar Sándornénak, Harcsás Gizellá-

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre január 21-én
17.30 órai kezdettel filmvetítést,
kiállítást és beszélgetést szervez a
Napkelet c. folyóiratról és fôszerkesztôjérôl, Tormay Cecile munkásságáról az algyôi könyvtárban.

nak, Kovácsné Losoncz Magdolnának,
Dudásné Molnár Adélnak, Gyevitúr
Kft.-nak és Borbála Fürdônek,
Fodorné Erzsikének, Molnárné Vida
Zsuzsannának, a Borbarátok Fiú
tagozatának, az Algyôi Nôegyletnek, Gubacsi Bélánénak, Pataki
Mihályné dr. Gubacsi Enikônek, az
Algyôi Egészségvédô Körnek,
Ménesi Lajosnénak, az Ôsgyeviek
Baráti Körének, Karsai Lászlónénak
Szerkesztôbizottság

Képzés indulhat: Panziós és falusi vendéglátó
Érdekli a falusi turizmus? Esetleg
Ön is szívesen foglalkozna szálláshely-adással, vendéglátással?
Vagy egyszerûen csak szeretne
egy jó közösségben sütni-fôzni,
megtanulni pályázatot írni, számítógépes ismereteket szerezni,
sôt nyelvtudását is fejlesztené?
Az algyôi faluház 2011. januártól az alábbi OKJ-s végzettséget
nyújtó képzést hirdeti:
Panziós – Falusi vendéglátó +
Szaknyelvi képzés (Okj-száma:
31 812 01 0000 00 00)
Jelentkezés feltétele: a 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
A képzéshez emelt szintû számítástechnikai és szaknyelvi (angol
vagy német) nyelvoktatás társul.
Képzéseinkhez pályázati tréning kapcsolódik, amelynek célja,
a hallgatók felkészítése a hazai és

Majdnem Nobel-díjas írónônk, Tormay Cecile
„Volt egyszer egy Napkelet”
– elhallga(tta)tott irodalom

EU – s pályázatokon való részvételre, azok lebonyolítására.
A szakmai vizsga sikeres letétele után nyíló álláslehetôségek:
panzióvezetô, vállalkozó, falusi
vendégház vezetôje, kistermelôi
élelmiszer elôállításával foglalkozó gazda, gasztronómiai szolgáltató, recepciós, szobaasszony,
animátor, gazdaasszony.
Esti tagozaton korhatár nélkül
ingyenes a képzés, ha a jelentkezô
nem rendelkezik államilag finanszírozott OKJ-s szakmai képesítéssel.
A képzést a KATEDRA Alapítványi Szakképzô Iskola bonyolítja,
oktatóik ismert és szakmájukban
elismert szakemberek Képzéseiket szakmailag támogatja a Falusi
Vendéglátók Országos Egyesülete.
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
a 06 62/517-172 számú telefonon.

A Volt egyszer egy Napkelet címû filmet szerkesztette és
a forgatókönyvet Jobbágy Éva, a
Tormay Cecile Kör elnöke írta.
Közremûködik az Ismerôs Arcok
zenekar, valamint Simó József
elôadómûvész.
A Napkelet címû irodalmi folyóiratot 1923-ban alapította Tormay
Cecile, és 1940-ig mûködött. A
Magyar Irodalmi Társaság támogatta, melynek alelnöke Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. A lap tehát – ha
közvetve is – állami támogatással,
de mindenképpen jóváhagyásával

mûködött. Azt azonban Tormay
Cecile sohasem hagyta, hogy lapjában megjelenjen a politika, cikkei
mindvégig kizárólag az irodalom
területén maradtak. Csak keresztény vallású írók munkáját közölte,
kritikai részeiben is inkább a
keresztény íróknak kedvezett.
Tormay Cecile írónô és
mûfordító Budapesten született
1876. október 8-án; meghalt
Mátraházán 1937. április 2-án.
Német, olasz, francia, angol és
latin nyelven eredetiben tanulmányozta a világirodalmat.
Létrehozta a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevû
szervezetet, 1930-ban kulturális
tevékenysége elismeréseként a
Corvin-koszorú tulajdonosa lett.
1935-ben a Népszövetség Szellemi Együttmûködés Nemzetközi Bizottságába egyhangúlag
választották a Marie Curie halálával megüresedett székbe. Ez év
július 16-ai megnyilatkozásában
itt is síkraszállt Trianon ellen.
1937-ben irodalmi Nobel-díjra
jelölték, amelynek átvételében
halála megakadályozta.
Fôbb mûvei: Aprószerelem,
Apró bûnök, Virágok városa-szirének hazája, Emberek a kövek
között, A régi ház, Viaszfigurák,
Bujdosó könyv, Az ôsi küldött,
Petneházy, Korinthoszi szerelem, Boldogasszony Arkádiában,
Találkozás alkonyatkor, Assisi
Szent Ferenc kis virágai, Örök
Magyarország…

Köszönet a fenyôért!
A Faluház színpadán felállított
karácsonyfa igazi ünnepi melegséget árasztott a karácsonyi
ünnepségeken. A fát Süli István
és felesége ajánlotta föl, míg a fa

színpadra állítása, feldíszítése a
Faluház technikai munkatársai
mellett a Gyeviép Nkft. dolgozóit
dicséri. Köszönjük!
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Mi? Hol? Mikor?

ezerjóFû egészségvédô klub
Az algyôi Ezerjófû Egészségvédô Klub a tájházban tartja foglalkozásait. Az új év
elsô felében az alábbi idôpontokban a következô témákról esik szó.
Január 18. 17.00: A gyermekbetegségek kiegészítô kezelése gyógynövényekkel.
Február 1. 17.00: Milyen betegségeket okozhat a méreganyagok felszaporodása?
Hogyan segítenek a méregtelenítô gyógynövények?
Február 15. 17.00: Hogyan hatnak az érzelmekre a gyógynövények? Mik azok
az afrodiziákumok?
Március 1. 17.00: A gyógynövénykert fejlesztése, elôkészítô munkák, (Rossz
idô esetén: Lelki méregtelenítés, érzelemkontroll, relaxáció, meditáció.)
Március 29. 17.00: Tavaszi munkák a gyógynövénykertben. (Rossz idô esetén:
Lelki méregtelenítés, gyakorlás.)
Április 5. 17.00: Gyógynövények telepítése, vetése, aktuális munkák. Aromaterápia 1. Mire jók az illóolajok?
Április 19. 17.00: : Kerti munkák. Aromaterápia 2. Hogyan használjuk az illóolajokat?
Május 3. 17.00: Kertgondozás. Gyógyító táplálkozás 1. A fûszernövények gyógyhatásai.
Május 17. 17.00: Kertészkedés. Gyógyító táplálkozás 2. A zöldségfélék gyógyhatásai.

sokmindenttudás egyeteme
Az algyôi Sok-mindent-tudás Egyetemének hátralévô elôadásai:

idôpont

Téma

Elôadó

2011.
január 11. kedd, 1800

A vörösiszap nyomában
Vásárlói szokások,
szemléletformálás

Ábrahám Krisztián
környezeti nevelô (Kiskunsági Nemzeti Park)

2011.
január 18. kedd, 1800

Kalandozás történelmi
Magyarország borvidékein

Mód László etnográfus
(SZTE BTK Néprajzi
Tanszék)

2011.
január 25. kedd, 1800

Az elhízás, a XXI. század
járványa

Dr. Cs. Szabó
Zsuzsanna orvos

2011.
február 2. szerda, 1800

A Hawai-szigetek világa
képes útibeszámoló
érdekességekkel

Bardócz Attila tanár,
fotós, világjáró

2011.
február 8.
kedd, 1800

A serdülôkor érzelmi
problémái

Dr. Vasadi Anna
pszichiáter fôorvos
(SZTE)

2011.
február 15. kedd, 1800

570 éve történt – Nándorfehérvár elsô, 1440.
évi török ostroma

Szabó Pál történész
(SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola
Medievisztika Program)

ingyenes jógabemutatók a FaluHázban
Januárban két hétvégén, 15-én és 29-én szombaton 16-18 óra között Karancsi
Eszter természetgyógyász várja az érdeklôdôket, jelentkezôket, akik a jógázást tanfolyami keretek között szeretnék elsajátítani.

megalakult a matasz algyôi klubja
November 15-én megalakult a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) helyi
szervezete. A jelenlévôk a belépési nyilatkozatokat átvették, a MATASZ alapszabályát
megismerték és megválasztották a helyi tisztségviselôket.
Elnök: Leléné Juhász Erika. Elnökhelyettes: Fróman Gábor. Titkár: Benedek Káplár
Csaba. A jövô évi elsô találkozót a vezetôség január 17., hétfô 17 órára tûzte ki,
melyen a tagdíj befizetéseket várják és az éves programot tervezik meg a résztvevôk.
Továbbra is várnak jelentkezôket soraikba!
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rendezvénynaPtár

JAnUÁR 11. (kedd) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – A vörösiszap
nyomában. Vásárlói szokások, szemléletformálás. Elôadó: Ábrahám Krisztián környezeti nevelô (Kiskunsági Nemzeti Park).
JAnUÁR 12. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyôi csoportjának évadnyitó találkozója.
JAnUÁR 13. (csütörtök) 9-tôl 11 óráig: Az Írisz Optika szemvizsgálatot tart a
faluház földszinti kistermében. Szemüvegkészítés megrendelhetô.
JAnUÁR 13. (csütörtök) 16 óra: Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô
vezetésével
JAnUÁR 18. (kedd) 12 óra: Filharmónia hangverseny a faluház színháztermében.
JAnUÁR 18. (kedd) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – Kalandozás történelmi Magyarország borvidékein (borkóstolóval!). Elôadó: Mód László etnográfus
(SZTE BTK Néprajzi Tanszék).
JAnUÁR 19. (szerda) 17 óra: Életreform Klub az emeleti klubteremben. Téma:
A bôrbetegségek korai diagnosztizálása. Elôadó: Dr. Kohán József orvos, kozmetológus.
JAnUÁR 20. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban.
JAnUÁR 20. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában.
JAnUÁR 21. (péntek) 19 óra: KONCERT a Civil Szervezetek Házában (a volt
Vadász, Kastélykert u. 38.). Fellépnek: Varga Bernadett „Ianaa”,valamint FMaN &
Vajk. A belépés ingyenes, a helyszínen büfé és jó hangulat!
JAnUÁR 22. (szombat) 15 óra: A Magyar Kultúra napja a faluházban.
JAnUÁR 25. (kedd) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – Az elhízás, a XXI.
század járványa. Elôadó: Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna orvos.
JAnUÁR 27. (csütörtök) 16 óra: Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô
vezetésével.
FEBRUÁR 2. (szerda) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – A Hawai-szigetek
világa. Képes úti beszámoló érdekességekkel. Elôadó: Bardócz Attila tanár, fotós,
világjáró.
FEBRUÁR 3. (csütörtök) 16 óra: Kézmûves foglalkozás a tájházban.
FEBRUÁR 5. (szombat) 14 óra: Civilek napja.
FEBRUÁR 8. (kedd) 18 óra: Sok- mindent-tudás Egyeteme – A serdülôkor érzelmi
problémái. Elôadó: Dr. Vasadi Anna pszichiáter fôorvos (SZTE ÁOK).
FEBRUÁR 9. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak algyôi csoportjának találkozója.
FEBRUÁR 10. (csütörtök) 16 óra: Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô
vezetésével.
FEBRUÁR 10. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában. Bánki
Dorottya fotói.
FEBRUÁR 12. (szombat) 18 óra: Az Algyôi Általános Iskola Alapítványi Bálja.

vásárnaPtár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
JAnUÁR 21. (péntek) 9–12 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
*
Vásárok más helyszíneken:
MinDEn HÉTEn HÉTFÔn, SzERDÁn ÉS SzOMBATOn 7–12 óráig a faluház
elôtti parkolóban: Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár

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.

