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Töklámpás játszóház
Népes csapat szorgoskodott Halloween elôestéjén a Tájházban.
A hagyományos tökfaragás, töklámpás készítés nagyon sok kicsit
és nagyot, gyermekeket és szülôt
csalogatott a játszóházi programra. Míg az anyukák és apukák
tököt farigcsáltak, a kisebbek töknyomdával készítettek vidám, han-

Közmeghallgatás Algyôn

gulatos vagy borzongató képeket.
A szép ôszi estén több mint ötven
töklámpás készült el és világította
be a lobogó tûz és fáklyaláng mellett a Tájház udvarát. A kitûnô
hangulatot így a szellemek sem
zavarták meg.
Leléné Erika

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. november 14-én,
szerdán 17 órakor közmeghallgatás lesz a Faluház színháztermében
(6750, Algyô, Búvár u. 5.) .
Napirendi pontok:
1. Herczeg József polgármester tájékoztatót tart a 2012/2013. évi
várható önkormányzati fejlesztésekrôl és beruházásokról.

2. Algyô Nagyközség településrendezési tervének ismertetése.
3. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója.
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete tisztelettel várja a Lakosságot és minden érdeklôdôt!
P.H.

Polgármesteri, alpolgármesteri fogadóóra
Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyô,
Kastélykert u. 40.) minden héten
szerdán 14–17 óra között fogadóórát tart. Idôpontok: 2012. novem-

ber 14., november 21.; december
5. Soros, nyílt képviselô-testületi
ülés: 2012. november 28. szerda
9 óra. INFO: algyôi polgármesteri hivatal telefonszáma: 62/517517; e-mail: pm@algyo.hu, alpm@
algyo.hu; honlap: www.algyo.hu.

Új buszmegállók épülnek
Algyô Nagyközség Önkormányzata a település belterületén buszvárók felújítására nyújtott be pályázatot 2009-ben. Ez évben a
DAOP-3.2.1/A-09-2009-0002
számú, „Szeged agglomerációjának
és az ahhoz kapcsolódó települések
közösségi közlekedésének fejlesztése”
címû projekten belül született az

önkormányzat számára kedvezô
döntés. Így két buszmegállót áthelyeztek és 15 helyszínen a meglévô buszmegállót újítják fel és
akadály mentesítik. A kivitelezés
ideje alatt kérjük a lakosság türelmét.
Keresztes Attila
mûszaki elôadó

Áramszünet Algyôn
Ebtartók figyelem!
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét,
hogy a 115/2012. Kormányrendelet 6.& (11) bekezdése alapján
a 2013. január 01-tôl minden 4
hónaposnál idôsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható. (A nyak bal oldalán, tulajdonképpen egy injekciónak felel
meg.)

A rendelet szabályozza a megjelölés díját, mely magába foglalja a transzponder árát és az állami
nyilvántartó rendszerben való regisztrálás díját. Ezek összköltsége
megközelítôleg 4000 Ft.
A megjelölés rendelési idôben
vagy háznál történik.
Dr. Major József Jogosult állatorvos

Algyô belterületén 2012. november 21-én (szerdán) 8 és 12 óra

között oszlopáthelyezés miatt
áramszünet várható.

A tartalomból
Pápai áldás az algyôi segítôknek ...................................................... 2. oldal
Könyvtári kávéház ............................................................................. 8. oldal
ôszi programok az idôsek otthonában ............................................. 12. oldal
Algyôi festô budapesti tárlata ......................................................... 13. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................. 14. oldal
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Algyõi tükör

Gázfelhô az algyôi gyakorlaton
„Súlyos ipari balesetet szimuláltak október 17-én „a katasztrófavédôk
az algyôi gáztelepen. Cseppfolyós PB-gázzal töltött, a feltételezett
balesetben megsérült vasúti tartálykocsikat hûtöttek, miközben Algyôn a veszélyrôl hangosbemondón tájékoztatták a lakosságot.

2012 november • Hírmondó

Házasság

Anyakönyvi hírek

Tót Szabolcs és Sebôk Melinda 2012. 10.
06-án;
Benkó Norbert Rajmund és Molnár Melinda
2012. 10. 20-án;
Kurják István és Tari Beáta 2012.10. 27-én
házasságot kötött.
Sok boldogságot kívánunk!
*
Születések

BERTa BENcE – született: 2012. 10. 03.,
édesanya: Nagy Ibolya, édesapa: Berta
Péter.

Jó egészséget kívánunk!

RéTI-SzaBó BaRBaRa – született: 2012.
09. 24., édesanya: dr. Németh Krisztina,
édesapa: Réti Szabó Gábor.

*
Köszönetnyilvánítás
A Mol NyRt. algyôi vasúti-közúti
töltô- és gáztermék-tisztító-üzemében bekövetkezô súlyos ipari
baleset következményeinek elhárítását gyakorolták a katasztrófavédelem és társszervek munkatársai szerdán.
Algyô mellett vasúti tartálykocsikba fejtik a cseppfolyós PB-gázt,
a szimuláció szerint egy balesetben
a töltôberendezésnél álló, tíz tartálykocsis szerelvénybe fékhiba
miatt belerohan egy másik vonat.
A tartálykocsik megsérülnek, az
egyenként 40 tonnás tárolókból
cseppfolyós PB-gáz kerül a szabadba.

A viccelôdés is belefér
Kora délután, az Algyô melletti 30
ezer köbméteres gáztározó tövében
tûzoltási gyakorlatot is tartottak.
A tervek szerint egy 45 négyzetméteres, lángoló felületet elôször
poroltóval akartak eloltani, de nem
sikerült. – Úgy tûnik megtréfáltak
minket a Mol-osok. Szinte repülôbenzin minôségû anyagot adtak a
gyakorlathoz, ami sokkal jobban
ég, mint vártunk – mondta a gyakorlat egyik résztvevôje. A tûzoltók
azért legyûrték a lángokat.”
(Forrás: www.delmagyar.hu
2012. 10. 17.)

Házaspárok köszöntése
Az 50 évvel ezelôtt házasságot kötött hívekrôl október 28-án a 8:30as mise keretében emlékeztek meg
az Algyôi Szent Anna plébánia
templomban. Összesen 27 pár kötött házasságot 1962-ben az algyôi
templomban. Közül már csak 10
pár él, ôk bensôséges ünnepség
keretében kapták meg dr. Benyik
György plébánostól az emléklapot
és a házassági áldást. A szentmisén
a Szeged Tarjánvárosi Lumen
együttes, az azt kísérô bensôséges
ünnepségen pedig az algyôi Parlandó énekkar énekelt.
A jubileumi eseményrôl szóló
képek megtalálhatók, a tarjáni
plébánia honlapján: http://szegedtarjanplebania.hu/2012-10-28-Jubilans-hazasok-Algyo.html
Fotók: Zólyomi Norbert

SzaBó DoRKa – született: 2012. 09. 30.,
édesanya: Tóth Erika adrienn, édesapa:Szabó Tamás.

Köszönetünket fejezzük ki Benyik György
Plébános Úrnak, hogy az 50 éve házasságot kötött pároknak ünnepi misével kedveskedett, melyen fellépett a Parlandó
Énekegyüttes is.
A mise végén emléklapokat nyújtott át a
megjelent házaspároknak.
Nagy Imre és felesége

Pápai áldás karitatív munkáért
Pápai áldásokat vehettek át az október 28-i szentmise keretében
azok, akik kiemelkedôen sokat
tettek az algyôi egyházközségért
és Algyô nagyközség szegényeiért.
Herczeg Józsefné, Juhász Sándorné,
Boldizsár András részesült pápai
áldásban. Az errôl szóló oklevelet
a pápai államtitkárság küldte meg
dr. Benyik György plébánosnak. Ezt
az áldást különleges alkalmakra a
plébános vagy püspök felterjesztésére egy külön okmányban jelzi
a pápai protokoll iroda.
- Herczeg Józsefné több éves
karitatív és szociális munkájáért
kapta a kitüntetést. Ezzel a településen élô szegények gondozására hívjuk fel a lakosság figyelmét
– válaszolta az Algyôi Hírmondó
kérdésére dr. Benyik György. Juhász Sándorné a több évtizedes
önkéntesen végzett templom gondozói munkásságáért kapta a pápai
áldást. Boldizsár András az egyházközségért végzett több évtizedes munkájáért vehette át a pápai
áldást és a róla szóló okmányt. A
magas helyrôl szóló megtiszteltetést dr. Benyik György plébános

Mádi György nyugdíjas kisegítôvel
együtt és a szentmisén megjelent
nagyszámú hívek jelenlétében adta
a kitüntetetteknek.

A szentmisén a Szeged Tarjánvárosi Lumen együttes, az azt kísérô bensôséges ünnepségen pedig
az algyôi Parlandó énekkar énekelt.
A jeles eseményrôl szóló képek
megtalálhatók, a tarjáni plébánia
honlapján: http://szegedtarjanplebania.hu/2012-10-28-Jubilans-hazasok-Algyo.html
Fotók: Zólyomi Norbert
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Változtak a súlyos mozgáskorlátozottakat
megilletô gépjármûadó-mentesség feltételei

Kétszer is tanácskoztak októberben
az önkormányzati képviselôk

A 2012. évi jogszabály módosítások következtében 2013. január 1.
napjától adómentességben/adókedvezményben az részesülhet, aki a
súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:

Október 8-án rendkívüli, 31-én soros ülést tartott Algyô Nagyközség
önkormányzati képviselô-testülete. A munkát Herceg József polgármester vezette.

1.) A szakértôi szerv (Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által 2012. március 30. napját
követôen kiállított szakvéleménynyel, szakhatósági állásfoglalással.
A 2011. július 1. napját megelôzôen kiállított ún. „7 pontos igazolással”, valamint a 2011. július 1. és
2012. március 30. napja között kiadott szakértôi szakvéleménnyel
rendelkezô személyek 2013. évtôl
nem tekinthetôk súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjármûadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz,
hogy ezen személyek – függetlenül
attól, hogy egészségi állapotuk évek,
esetleg évtizedek óta véglegesnek
tekintendô – adómentességben részesüljenek felülvizsgálaton kell részt
venniük, és súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolást
kell beszerezniük. (A „7 pontos igazolás” 2012. december 31. napjáig,
míg a 2011.július 1. és 2012. március 30. napja között kiállított szakértôi vélemény 2012. szeptember
15. napjáig használható fel, azaz az
adómentesség is csak eddig az idôpontig biztosítható részükre.)
A közlekedôképesség minôsítése céljából, a szakvélemény kiadására irányuló eljárást az Okmányirodánál (Szeged, Huszár u.
1.) kérelem benyújtásával lehet
kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a fellelhetô orvosi dokumentumok 1–1 másolati példányát.
Tájékoztatom, hogy a közlekedôképességében súlyosan akadályozottság tényérôl a szakértôi véleményt a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal állítja ki, annak
tartalmát sem az Adóiroda, sem az
Okmányiroda nem bírálhatja felül.

A járási hivatalok kialakítására
vonatkozó megállapodást tették nagyító alá október 8-án a képviselôk.
Az államigazgatási feladatok közül
még idén áprilisban a járáshoz kerültek a szabálysértési ügyek. Január 1-jétôl a okmányirodai feladatok
(például személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, közlekedési igazgatás) mellett a gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint
egyes szociális ügyek (az alanyi és a
normatív közgyógyellátás, alanyi
ápolási díj), továbbá a környezet- és
természetvédelmi igazgatási ügyek
kerülnek a járási hivatalokhoz a helyi
polgármesteri hivatalokból.
*
Tájékozódtak a képviselôk az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola 2009-2010-ben végzett tanulói
középiskolai tanulmányi eredményérôl. Az itteni pedagógusok
színvonalas szakmai munkáját igazolja, hogy az algyôi diákok megállták a helyüket a középiskolában, hiszen a 8. és 9. osztályos év
végi tanulmányi átlaguk között
nincs lényeges különbség.
Az idei tanév indításáról is képet
kaptak a képviselôk: az algyôi iskolába 329 diák tanul, közülük 20
(Szegedrôl 13, Nagyfáról 5, Farkirétrôl 2) gyerek ingázik. Az iskola
több mint 10 millió forint pályázati támogatást.
A Szivárvány óvoda beszámolójából kiderült: idén július óta 465 ezer
forintot költöttek fejlesztésre, a szükséges eszközök vásárlására. A 8 csoportban összesen 171 gyermekkel
foglalkozik a 18 óvodapedagógus.
A Szivárvány Óvoda és az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola is
együttmûködik a Mentorháló Szolgáltató és Kutató Központtal a dél-alföldi pedagógusképzés
és továbbképzés fejlesztésére, a
felsôoktatás és a közoktatás kapcsolatrendszerének erôsítésére.
Újdonság azonban, hogy együttmûködési megállapodást kötött
az Önkormányzat és a Szegedi
Egyetem az alapfokú oktatás szakmai fejlesztése érdekében.

Az a súlyosan mozgáskorlátozott
személy, aki a felülvizsgálaton
2013. január 1. napját követôen
vesz részt, annak az adómentesség
csak az „új” szakértôi vélemény
kiállítását követô hónap 1. napjától
biztosítható. A szakértôi véleményt
az Adóirodában be kell mutatni.
2.) Nagykorú személy esetében
– aki már rendelkezik – a Magyar
Államkincstár által kiadott, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági
határozattal, amely alapján megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága mozgásszervi eredetû,
illetôleg halmozottan fogyatékos
és a fogyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi.
3.) A 18. életévét be nem töltött
személy esetében a Magyar Államkincstár (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.) által kiadott hatályos igazolással, mely bizonyítja,
hogy a magasabb összegû családi
pótlékot a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrôl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet
1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában
meghatározott többszörös és öszszetett betegségben szenved és
többszörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.
Az esetlegesen felmerülô kérdéseivel kapcsolatban keresse
Algyô Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Adóirodáját személyesen
vagy telefonon az 517-514 számon.
P.H.

Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
• szociális, igazgatási elôadó
• pénzügyi elôadó
• pályázatkezelô
• irattáros, igazgatási
ügyintézô

• kommunikációs és ügyviteli
asszisztens
A részletes pályázati kiírások november hónapban jelennek meg
a www.algyo.hu honlapon.

Az idei algyôi nyári táborokról
tájékozódva a képviselôk megállapították: a magas pályázati és
önkormányzati támogatásnak köszönhetôen a szülôk kedvezményes díjakat fizettek gyermekük
nyári foglalkoztatásáért.
A nagyközségben élôk közegészségügyi helyzetérôl az ÁNTSZ
adott értékes pillanatfölvételt. Javasolták a szakemberek: az önkormányzat egészségügyi bizottsága terveiben legyen figyelemmel
az ÁNTSZ-tájékoztató adataira!
Az Egyesített Szociális Intézmény
(ESZI) szakmai programja, házirendje is a képviselôk elé került. Ugyanakkor idén júniusban hatósági ellenôrzést hajtott végre a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatal. A szakértôk észrevételeit hasznosítja munkájában az ESZI.
Módosították a képviselôk a közterületi szeszesital fogyasztás korlátozásáról, illetve a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
helyi rendeletet. A módosítást a
jogszabályok módosítása indokolja.
Beszámolót kapott az önkormányzati testület az adóügyi feladatok, illetve a szociális ellátások
és az igazgatási feladatok idei harmadik negyedévig látható eredményeirôl. (E témákról lapunk
késôbbi számában számolunk be.)
Megvitatta testület a sportfejlesztési koncepciót. Megállapították: a sport jelentôs anyagi támogatást kap az önkormányzattól.
A szakosztályok jól mûködnek,
ugyanakkor a gyermeklétszám nôhetne. A koncepciót turisztikai
elemekkel kell kiegészíteni – állapították meg az algyôi képviselôk.
A marketingstratégiához kapcsolódó települési arculat koncepciót is tárgyalták a képviselôk.
A közbeszerzési szabályzatuk tapasztalatait összegezték, a településrendezési tervet módosították
a képviselôk. Döntöttek a településkapuk környezetébe kihelyezett
kamerarendszerrôl. Szó esett a
Borbála Fürdô tartályának kialakításáról is.
AH
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Intézményi hírek

Bóbita hírek
Gyermekszám
a Bóbita bölcsôdében
Az algyôi Bóbita bölcsôdében a
2012–2013. nevelési évre eddig
33 kisgyermek számára igényeltek
ellátást a szülôk. Jelenleg folyik a
gyermekek beszoktatása 18 kisgyermek részesül ellátásban.
A 2013–2014 nevelési évre az
elôjelentkezettek száma 36. Várólista alakult ki. Kérem a szülôket,
aki még eddig nem jelentkezett, de
szeretné bölcsôdébe hozni gyermekét, keresse a bölcsôde szakmai
vezetôjét az 517-368-as telefonszámon, hétköznap 8–16 óra között!
A 2014-2015 nevelési évre elôjelentkezettek száma 11, a szabad
helyek száma 25.
*
Bôvítés
Az algyôi Bóbita bölcsôdében október 1-jén megkezdôdött az intéz-

Iskolai határidônapló

mény bôvítése. A munka megfelelô
ütemterv alapján halad. A felújítás
ideje alatt biztosítjuk a gyermekek
számára a bölcsôdei szolgáltatást.
A bölcsôde bôvítésével a férôhelyek
száma 26-ról 36- ra bôvül.
*
GYERMEK-HOLMI BÖRZE
Kedves gyerekek, anyukák, apukák nagyszülôk! November
24-én (szombaton) 9-tôl 12 óráig
– a Bóbita bölcsôde védjegye
alatt – az algyôi Faluházban gyermek-holmi bazárt szervezünk.
Aki szeretné portékáját (pl.
GYERMEK RUHÁK, JÁTÉKOK, BABAKOCSIK) kiárusítani, cserélni, kérem, jelentkezzen
a bölcsôde 62/517-368 telefon
számán – november 15-ig!
Gyömbér Kornélia
intézményvezetô

Bölcsôdekezdés: Matyi meséje
Néhány hét nyári szünet után megnyitotta kapuit a bölcsôde, a szép
napsütéses szeptemberben megkezdôdött az új gyermekek beszoktatása.
Ezt megelôzôen a kisgyermeknevelôk családlátogatásra mennek,
hogy megfigyelhessék a kisgyermeket az otthoni környezetben.
Nagy segítséget nyújt számunkra az a jellemzés is, amit a szülôk
írnak kérésünkre az üzenô füzetbe.
Az egyik különösen megérintett
bennünket, ezért az édesanya engedélyével idézünk egy részletet
az ô „Matyi meséjébôl”.
„Egyszer volt, hol nem volt, már
4412-szer bújt el a hold, olyan régen
volt. (…) Az én mesém itt kezdôdik,
hol a kisfiú megszületik, cseperedik.
(…)
Elmúlt két nyár, jött az ôsz, bölcsôdébe kellett mennie. Minden rendben
is zajlott, de a bölcsi kért egy fogalmazást Matyiról. Tanakodtak a szülôk,
mit is írjanak. Az apa a fiú bátorságával, ügyességével büszkélkedett volna,
hogyan mászik a létra legfelsô fokára,
hogyan mássza meg a kerítést, milyen
ügyesen tornászik, bukfencezik.
Az anya Mátyás eszével, értelmével
brillírozna, mily szépen rajzol, ír,
Matyi betût (M). Hogyan olvas, szívja magába a könyvek információit, és
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számolja a cukorkákat önállóan. Nem
tudtak dûlôre jutni, mit is írjanak…
Mígnem jött a kisfiuk, rámosolygott
mindkettôjükre, és a szülôk azonnal
tudták, hogy mit kell megfogalmazniuk:
Boldog, kiegyensúlyozott, mások
szerint is vidám, mosolygós a Mi Matyikánk, és ez a legfontosabb nekünk.
Kedves gondozók, bölcsis dolgozók,
szeressék, vigyázzanak rá, foglalkoztassák! Etessék, itassák finomságokkal,
hogy legyen továbbra is boldog gyerek.
Meglátják, meghálálja!
Eme szavakkal indítják útnak a
csemetét. Elérkezett a Matyi mese vége,
legyen boldog mindenkinek a gyerekekkel töltött éve!”
Ez a kis idézett szöveg is utal
arra, mennyire nehéz az elválás a
szülôk, és a gyermekek részérôl
egyaránt. A kisgyermek nevelôk
részérôl is nagy türelemre, empátiára, nyitottságra van szükség.
A beszoktatást segíti a jó szülô- kisgyermeknevelô kapcsolat, a bizalom, elfogadás. Ezek az alappillérei
a zökkenômentes beszoktatásnak.
Daru Lászlóné (szülô);
Gáborné Hevesi Márta,
Marincusné Karasz Erika,
Soós Attiláné
(kisgyermeknevelôk)

November
(tanítási napok száma: 21)
10. Munkanap, B hét pénteki órarend.
12. 16.30 Fogadóóra.
12. 14 órától Terepi túra – darules
a Fehértónál.
15. 11.30 Táncsics- DIDACT – iskola bemutató Orosházán.
16. Gyevi zsongás – úszóverseny.
19–23. Nyílt napok az 1–4. évfolyamban.
22. 14.30 Kazinczy-verseny 5–8.
évfolyamban.
23. Gyevi zsongás – focibajnokság.
24. Maros-szög templomai – gyalogos teljesítménytúra 5–8.
évfolyam tanulóknak.
26–30. Nyílt napok az 5–8. évfolyamban.
27–dec. 2. Magyar nôi felnôtt kézilabda válogatott edzôtábora iskolánkban.

29. 14.30 Adventi koszorú készítés.
30-ig: Negyedévi szöveges értékelés.
30. 14.00 Napközis projektzáró:
Én és a családom.
December
1. Tanítási nap (A hét hétfôi órarend).
4–5. Ebédfizetés december hónapra (16 nap).
15. Tanítás nélküli munkanap,
igény szerint napközis ügyeletet tartunk.
21. Iskolai karácsonyi ünnepség.
December 22–január 2.: Téli szünet
Tanítási hetek novemberben:
05–09. A hét;
12–16. B hét;
19–23. A hét;
26–30. B hét
Híreket olvashatnak az iskola honlapján a www.algyoiskola.hu weboldalon is.

Pályázati felhívás bérlakásra
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô, Búvár u. 9.
emelet 4. szám alatt megüresedett
költségalapú bérlakás legfeljebb
5 évre történô bérbeadására.
1. A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkezô házaspárok, élettársi kapcsolatban élô
és egyedülálló személyek; keresô
tevékenységet folytatnak, vagy más
állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élôk havi nettó
jövedelme legalább 100 000 Ft/
hó; a pályázatot benyújtó személy
magyar állampolgár; legalább egy
éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyôn;
4 havi bérleti díjnak megfelelô
összegû óvadékot fizetnek meg.
2. Az elbírálás során elônyt
élveznek azok a pályázók, akik:
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb
idô alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.;
lakáselôtakarékossági szerzôdéssel
rendelkeznek; egy vagy több gyermeket nevelnek; elsô lakásszerzôk.
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak): a szerzôdés megkötésének idôpontjában kiskorú;
lakást, vagy nem lakás céljára szol-

gáló helyiséget önkényesen foglalt
el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétôl 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: Algyô, Búvár
u. 9. em. 4. sz.; 54 m2 alapterület,
2 szoba; komfortfokozata: összkomfort; bérbeadás jogcíme: költségalapú; lakbér 26.298,- Ft/hó,
további években a képviselô-testület által meghatározottak szerint.
5. A pályázatokat Algyô Nagyközség Polgármesteréhez (6750
Algyô, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2012. november 19-én
12 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetô pályázati adatlap
kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának
ideje: 2012. novemberi képviselô-testületi ülés. Az eredményrôl
az érintettek írásban értesülnek.
Herczeg József polgármester
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Intézményi hírek

Búcsú Ördöghné Pungor Erzsébet
tanítónôtôl

„Elôször felfogta a sorsát – majd megkísérelt tenni érte –, s most egyszer s
mindenkorra vége. Fájdalmasan, szelíden, csendesen. Oly kimondhatatlanul szerette mindazt, amit most itt kell
hagynia. A Napot, a füvet, a Földet.
Diákokat, kollégákat, szülôket, mindazokat, akiket szeretett, akik ôt szerették. Nem volt már benne szemernyi
keserûség sem - többé nem félt a hoszszú álomtól. Annyit tudott csak: mindaddig, míg egy szikrányi élet lesz
benne, kinyúl minden létezô felé, a
kedves és gyönyörû világ felé, a titokzatos és csodálatos élet felé. Tudata
utolsó rezdülésével is ezeket érzékeli
majd: a földet, a fákat, a madárdalt
és az ég kékjét.”
Ördöghné Pungor Erzsébet, Erzsike néni, tanító néni. 20 éve dolgozott

az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában. Tanító néni, aki a mi iskolánkban
szakmai elhivatottságból, precizitásból,
lelkiismeretségbôl, a tanítványival való
odaadó foglalkozásból mindenkinek
például szolgált. Határozott, magabiztos, következetes pedagógusként
diákjainak minden lehetôséget biztosított a készségek, képességek elsajátításához, a továbbhaladáshoz. Segítô
szárnyai alatt számos iskolai, területi,
megyei versenyen elôkelô helyezéssel
büszkélkedhettek tanítványai. Erzsike
mindig arra törekedett, hogy szakmai
tudását fejlessze, továbbfejlessze, ezért
elsôk között vett részt továbbképzéseken,
bemutató órák keretében mutatta be a
korszerû pedagógiai módszereket. Sok
algyôi kisdiák tanult meg a segítségével írni-olvasni, elvezette ôket a számok
világába, megszeretette velük a természetet, kirándulások alkalmával megismertette velük hazánk igazi kincseit.
Erzsike maradandó kincseket osztogatott önzetlenül, kitartóan, odaadóan
tanítványainak, kollegáinak, mindenkinek. A tanítványai, mi, a kollégái
viszont elveszítettünk egy nagyon értékes kincset, ami pótolhatatlan. Ez a
kincs a mi szívünkben örökké él: Ô a
mi Erzsikénk.
Iván Zsuzsanna
igazgató

Együttmûködés a Szegedi Pinceszínházzal

A Szegedi Pinceszínház színészei
rendhagyó irodalomórát tartottak
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában. A mûvészek havi rendszerességgel látogatnak el intézményünkbe, az 5.a, késôbb az 5.b
osztályba. Az elsô alkalommal

megismerkedtek a gyerekekkel,
és számos bemelegítô feladattal
készítették fel ôket a közös munkára.
Nagy érdeklôdéssel várjuk ôket
novemberben is.
Papp Leonóra magyartanár
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Határtalanul Erdélybe
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola 7. osztályos tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt 2012.
október 15-tôl 17-ig. A 32 tanulót
3 pedagógus kísérte el a programokban gazdag útra, aminek célja
Erdély történelmi helyeinek, magyarságának megismerése volt. Az
utat a Bethlen Gábor Alapkezelô
Zrt. 528000 forinttal támogatta. Az
utazás megkezdése elôtt az elôkészítô órákon megismertük a történelmi helyszíneket, ajándékokat,
plakátot készítettünk, kooperatív
tevékenységekkel erôsítettük a

A 2. napon a tordai sóbányát keretük fel elôször, ahol a régi idôk
nehéz munkáját mutatták be egy
nagyon csodálatos környezetben.
Utána gyalogtúra következett a
Tordai-hasadékban. A különleges
szépségû hegygerincen tanulmányoztuk a vulkáni kôzeteket (kôzetvizsgálat), a növény- és állatvilágot
(faj meghatározás). Szent László
legendáját ismertette a történelem
szakos tanárnô. Kirándultunk a
legendás hírû torockószentgyörgyi
várromhoz is. Sétáltunk az Europa
Nostra-díjas Torockón, amely az

közös munkát. Az iskola aulájában
kiállításon mutattuk be a tanulók,
tanárok által hozott erdélyi tárgyakat. A hetedik évfolyamos diákok
power point-os bemutatóval színesítve elmondták a többi tanulónak
a kirándulás programját.
Utunk elsô állomása Nagyszalonta volt. Itt Arany János Emlékmúzeumát látogattuk meg, sétát
tettünk a szoborparkban, megemlékeztünk Arany János költôrôl és
Lovassy Lászlóról az országgyûlési
ifjak vezetôjérôl, említést tettünk a
szarmaták által épített erôdrendszerrôl. Megfigyeltük a szikes puszták élôvilágát. Utunk következô
állomása Nagyvárad volt, ahol a
nagyváradi püspöki székesegyház,
Püspöki palota, kanonok sor, Szent
László szobor megismerése volt a
cél. Királyhágó: Erdély történelmi
határát tekintettük meg. Kolozsváron Mátyás király szobrát, és szülôházát, Babes-Bolyai Tudományegyetemet kerestük fel. Torockón,
a szállás elfoglalása, és a finom és
bôséges vacsora után feljegyzést
készítettünk a nap eseményeirôl.

egykori Aranyos vármegye kis magyar etnikai szigete. Régi mesterségeket idéztünk fel, megismerkedtünk helyi lakosokkal. 3. nap
utunk elôször Nagyenyedre vezetett, ahol a Református Kollégiumot, a Fôteret, az 1848-as vérengzés emléktábláját tekintettük meg.
Gyulafehérváron a római katolikus
székesegyház (Hunyadi János és
László síremléke), ortodox katedrális, várkapu volt utunk célpontja.
Már besötétedett, amikor Ótelekre,
Algyô testvértelepülésére értünk.
Itt találkoztunk az iskola igazgatónôjével, átadtuk neki az algyôi önkormányzat és az algyôi tanulók
üdvözleteit, és ajándékait. Utolsó
állomásunk Arad volt, ahol mécsest
gyújtottunk a vértanuk emlékmûvénél. A késô esti órákban értünk
haza, fáradtan, de rengeteg szép
élménnyel gazdagabban. A pályázatot Malustyik Mihályné és Retkes
Zsolt osztályfônökök írták, és készítették fel a tanulókat a hosszú útra
Janek Erzsébet tanárnô segítségével.
Malustyik Mihályné és Retkes Zsolt
osztályfônökök
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Sport és egészség
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Sikeresen zárták az iskolások az ôszi atlétika versenyszezont
Az iskolai atlétika versenyen az I.
korcsoportban (2004 után születtek) a következô eredmények születtek: 600 m-es futásban a fiúknál

lett Bogdán Bence 3.a (27 m), II.
lett Bacsa Bálint 2.b (22 m) és III.
lett Salamon Milán 2.a (20,5 m), a
lányoknál I. helyezett lett Karasz

I. helyezett lett Bogdán Bence 3.a,
II. lett Németh Bercel 1.a és III. lett
Ormándi Martin 1.a, a lányoknál I.
helyezett lett Üveges Gabriella 2.a,
II. lett Bíbor Mirtill 2.a és III. lett
Süli Eliza 2.a; 60 m-es futásban a
fiúknál I. helyezett lett Bogdán
Bence 3.a, II. lett Lovász Tamás 2.a
és III. lett Ormándi Martin 1.a, a
lányoknál I. helyezett lett Süli Eliza
2.a, II. lett Üveges Gabriella 2.a és
III. lett Karasz Luca 2.a; kislabda
hajításban a fiúknál I. helyezett

Luca 2.a (19 m), II. lett Mazurák
Ivett 2.b (17 m) és III. lett Süli Eliza
2.a (16 m).
A II. korcsoportban (2002–2003as születésûek) 600 m-es futásban
a fiúknál I. helyezett lett Major
Ernô 5.a, II. lett Szekeres Márton
5.a és III. lett Major Szabolcs 3.a, a
lányoknál I. helyezett lett Juhász
Enikô 3.a, II. lett Lantos Szabina 4.a
és III. lett Szekeres Rebeka 3.b;
60 m-es futásban a fiúknál I. helyezett lett Szekeres Márton 5.a, II.

Országos döntôben az algyôi iskola magasugrói

A budapesti Puskás Ferenc Stadionban az idei tanév Atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó
Csapatbajnokságát 2012. október
9-én rendezték meg. Iskolánk csapata a III–IV. korcsoportban az
országos döntôben a VIII. helyen
végzett. A csapat tagjai: Bozóki Ri-

chárd, Ilia Róbert, Slebics Gábor, Szekeres Mátyás, Szvetnyik Martin és
Zerza Dániel 8.a osztályos tanulók,
felkészítô tanáruk Retkes Zsolt.
A sportos eredményekrôl beszámoltak:
Varga Ágnes és Retkes Zsolt
testnevelôk

lett Demecs Botond 4.a és III. lett
Bogdán Bence 3.a, a lányoknál I.
helyezett lett Lantos Szabina 4.a,
II. lett Balázs Anna 5.a és III. lett
Juhász Fanni 4.a; távolugrásban a
fiúknál I. helyezett lett Szekeres
Márton 5.a (3,70 m), II. lett Bogdán
Bence (3,40 m) és III. lett Molnár
Tamás 4.a (3,15 m), a lányoknál I.
helyezett lett Balázs Anna 5.a (3,36
m), II. lett Lantos Szabina 4.a (3,25
m) és III. lett Juhász Enikô 3.a (3,19
m); kislabda hajításban a fiúknál
I. helyezett lett Szekeres Márton 5.a
(34,5 m), II. lett Pap Csaba 3.a
(29,5 m) és III. lett Tápai Roland
3.a (29 m), a lányoknál I. helyezett
lett Balázs Anna 5.a (27 m), II. lett
Igaz Nikolett 3.a (25,5 m) és III.
lett Szekeres Rebeka 3.b (24,5 m)
*
2012. szeptember 28-án Szegeden
rendezték meg a Dugonics András
Piarista Gimnázium Nyílt Atlétikaverseny és Megyei Ôszi Gyermekbajnokságot, ahol a következô
eredmények születtek: a II. korcsoportban 60 m-es futásban III.
lett Lantos Szabina 4.a; 600 m-es
futásban II. lett Major Ernô 5.a;
kislabda hajítás a fiúknál I. helyezett lett Szekeres Márton 5.a, III.
lett Major Ernô 5.a, a lányoknál I.
helyezett lett Balázs Anna 5.a, II.
lett Igaz Nikolett 3.a és III. lett Sze-

keres Rebeka 3.b; távolugrásban III.
lett Kecskeméti Réka 5.b;
a III. korcsoportban 60 m fiú síkfutásban a fiúknál V. lett. Bodó
János 7.a, VII. lett Belovai Krisztián
5.a, a lányoknál IV. lett Gábor Zsófia 6. osztály; távolugrásban a fiúknál II. lett Bodó János 7.a, V. lett
Nemcsok Balázs 6. osztály, X. lett
Belovai Krisztián 5.a, a lányoknál
IV. lett Gábor Zsófia 6. osztály, VII.
lett Molnár Viktória 6. osztály, IX.
lett Bura Beatrix 5.b; kislabda hajításban a fiúknál III. lett Nemcsok
Balázs 6. osztály, IV. lett Szalontai
Botond 5.a, a lányoknál IV. lett
Nagy Natália 5.a, V. lett Bura Beatrix 5.b; a IV. korcsoportban 800
m fiú síkfutásban III. lett Pál Máté
7.a; súlylökésben a fiúknál I. helyezett lett Pál Máté 7.a, IV. lett
Szekeres Benedek 7.a, a lányoknál
II. lett Jaksa Vivien 7.a, III. lett
Nyulas Imola 8.a, IV. lett Rácz
Klaudia 6. osztály; 100 m síkfutásban V. lett Bakos Dorina 7.a, VI.
lett Portörô Dorina 7.a; távolugrásban V. lett Portörô Dorina 7.a, VII.
lett Bakos Dorina 7.a osztályos tanuló.
Felkészítô tanárok:
Varga Ágnes,
Retkes Zsolt,
Ficsór Barnabás

Kézilabdásaink jelentik
Az NBI/B – ben a KSZSE – ALGYÔ
nôi kézilabda csapata, az NBII –
ben pedig az FKSE –ALGYÔ férfi
kézilabda csapata menetel a bajnokságban. A szép számmal megjelent szurkolói tábor küzdelmes
mérkôzéseket izgulhatott végig
hazai környezetben.
További kézilabda események:
2012. november 17. (szombat),
18:00, FKSE-Algyô – P-P Kiskunfélegyháza (ifjúságiak 16:00);
2012. november 18. (vasárnap),
18:00, KSZSE-Algyô – SZKKSE
(kupamérkôzés);
2012. november
24. (szombat),
14:00, FKSE-Algyô – Kunszentmárton Unitrade
KSK (ifjúságiak
12:00);

2012. november 24. (szombat),
18:00, KSZSE-Algyô – Csorvási SK
(ifjúságiak 16:00);
2012. december 08. (szombat),
18:00, KSZSE-Algyô – SZKKSE
(ifjúságiak 16:00).
*
Az ALGYÔI SPORTKÖR férfi kézilabdásai is megkezdték a városi
bajnokságot. 2012. november
23-án (pénteken) 20:00 órakor
hazai pályán fogadják a Roadway
Transport csapatát.
Mindhárom csapatunk az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnokában, a Sport utca 5.
szám alatt várja az érdeklôdôket.
Szurkoljunk együtt az Algyônek!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Komposztálás a kertekben
A komposztálás egy olyan biológiai folyamat, amely a hulladékok,
a melléktermékek szerves anyagait humuszszerû anyaggá alakítja át. A mezôgazdaságban – különösen a kertészetekben – régóta
ismert és alkalmazott módszer.
A komposzt az a morzsalékos, sötétbarna színû, földszerû, magas
szervesanyag-tartalmú anyag,
amely szerves hulladékokból, maradványokból, elsôsorban mikroorganizmusok, valamint a talajlakó élôlények tevékenységének
hatására jön létre, megfelelô hatások mellett (oxigén, megfelelô
nedvességtartalom). Komposztálható anyagok:
konyhai hulladékok: gyümölcs,
zöldség, kávézacc, teafû, tojáshéj
(összetörve);
háztartási hulladékok: kezeletlen papír, pamut rongy;
kerti hulladékok: gallyak, falevelek, fû, sövények, bokrok nyírásából származó nyesedékek, egyes
gyomnövények (amennyiben még
nem hoztak magot);
egyéb hulladékok: kartonpapír,
fa, hamu, elhervadt virágok;
növényevô állatok ürüléke.
Olyan komposztálót válasszunk,
amelyik közvetlenül a talajra helyezhetô, biztosítva ezáltal az átjárhatóságot a talajlakó élôlények
és a komposzt között. Célszerû a
talajra elôször egy fakéreg (mulcs),
szalma vagy gallyakból álló réteget
rakni, ez biztosítja majd rétegek
átszellôzését. Erre váltakozva kell
konyhai és kerti hulladékokat
tenni. A jobb eredmény eléréséhez
néhány lapát földet, esetleg korábbról maradt komposztot szórjunk a rétegek közé. Ez azért hasznos, mert megköti a kellemetlen
szagokat, és mert tartalmaz a lebontás szempontjából fontos mikroorganizmusokat, gilisztákat stb.
Három-tizenkét hónap alatt érik

meg a komposzt. A folyamatot úgy
tehetjük gyorsabbá, hogy gyakrabban forgatjuk át a komposztot és
közben rendszeresen rutinellenôrzéseket végzünk: körültekintôen
válogassuk ki a komposztálható
nyersanyagokat, ügyeljünk arra,
hogy ne kerüljön bele idegen
anyag, pl. üveg, fém, mûanyag,
veszélyes hulladék stb.; jól aprítsuk
fel a nyersanyagokat; a nedves,
„puha”, fehérje-dús zöld hulladékokat alaposan keverjük össze a
száraz, „barna”, sok szenet tartalmazó hulladékokkal, hogy homogén kiindulási anyagot kapjunk;
tartsuk nedvesen a komposztot;
védjük a túlzott csapadéktól és a
kiszáradástól egyaránt; forgassuk
át a komposztot minél többször,
annál jobb; a kész komposztot rostáljuk át.
Miért komposztáljunk?
Csökkenteni lehet a hulladéklerakókra, égetôkbe vagy a szennyvíztisztítókba kerülô szerves, hasznosítható hulladék mennyiségét.
Visszajuttatjuk a kerti és konyhai
hulladékokat a természetbe.
A kertünkben termékenyebb
lesz a talaj, több és egészségesebb
növény terem.
Költségeket lehet megtakarítani azáltal, hogy kevesebb szemetet
teszünk a gyûjtôedénybe, ezért
ritkábban kell elvinni a kukát, és
nem kell többé a gazdaboltból beszereznünk virágföldet, komposztot, hanem a kiskertünkben elôállított anyagot használhatjuk fel.
Nem égetjük el az avart és a
kerti hulladékot, így csökkentjük
a légszennyezést és komposztot
használunk tôzeg helyett. Ezzel is
hozzájárulunk a környezet és a
természet védelméhez.
Forrás: http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/komposzt.htm
az Algyôi Zöld Diákparlament
képviselôi

Bursa Hungarica ösztöndíj
A Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjra a pályázatok benyújtási határideje:
2012. november 23.

Az eddigiektôl eltérôen a kötelezô regisztrációnak a www.
emet.gov.hu felületen kell eleget
tenni.
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Futóversenyeken az algyôi diákok
Október 5-én rendezték meg az
Ôszi iskolai futóversenyt az 1849es vértanuk emlékére.
Az I. korcsoportban (2004 után
született gyerekek) a fiúknál I. helyezett lett Németh Bercel 1.a, II. lett
Forgó Dániel 1.a, III. lett Borbás Bálint 2.a, IV. lett Salamon Milán 2.a,
V. lett Lovász Tamás 2.a, VI. lett
Farkas Dávid 2.b, VII. lett Szénási
Kristóf 1.a, VIII. lett Temkó Levente
2.b, IX. lett Izbéki Bátor 2.b, X. lett
Dedovics Rádó 1.b; a lányoknál I.
helyezett lett Üveges Gabriella 2.a,
II. lett Bíbor Mirtill 2.a, III. lett Süli
Eliza 2.a, IV. lett Bakos Jázmin 1.b,
V. lett Pálfi Dorina 2.a, VI. lett Canjavec Panna 2.a, VII. lett Janecskó
Tamara 2.a, VIII. lett Gál-Joó Jázmin
1.b, IX. lett Sulyok Rebeka 1.a, X.
lett Tóth Katalin 1.a; a II. korcsoportban (2002–2003-as születésûek)
a fiúknál I. helyezett lett Major Ernô
5.a, II. lett Szekeres Márton 5.a, III.
lett Major Szabolcs 3.a, IV. lett Koza
Zsolt 4.a, V. lett Belovai László 4.b,
VI. lett Demecs Botond 4.a, VII. lett
Igaz Roland 3.a, VIII. lett Nemcsok
Dávid 3.b, IX. lett Szula Péter 4.b,
X. lett Boldizsár Attila 4.a; a lányoknál I. helyezett lett Juhász Enikô 3.a,
II. lett Kecskeméti Réka 5.b, III. lett

Szekeres Rebeka 3.b, IV. lett Lantos
Szabina 4.a, V. lett Vágó Natália 5.b,
VI. lett Zakar Zsanett 4.b, VII. lett
Tóth Szilvia 4.b, IX. lett Pál Andrea
4.a, X. lett Juhász Fanni 4.a; a III.
korcsoportban (2000–2001-es születésûek) a fiúknál I. helyezett lett
Belovai Krisztián 5.a, II. lett Rózsa
Alex 6. osztály, III. lett Angyal János
5.b, a lányoknál I. helyezett lett
Szekeres Anna 6. osztály, 2. lett Nagy
Natália 5.a, 3. lett Vörös Angelika 5.b;
a IV. korcsoportban (1998–1999-es
születésûek) a fiúknál I. helyezett
lett Pál Máté 7.a, II. lett Molnár
Szabolcs 8.b, III. lett Bozóki Richárd
8.a, a lányoknál I. helyezett lett
Csiszár Krisztina 7.b, II. lett Márta
Csenge 7.b, III. lett Szaniszló Varga
Erzsébet 7.b osztályos tanuló.
*
Október 13-án Szegeden rendezték
meg a DÓM – Váltó utcai futóversenyt, melyen iskolánk alsós csapata
a III. helyen végzett. Az alsós csapatunk tagjai: Szekeres Márton 5.a, Juhász Enikô 3.a és Koza Zsolt 4.a osztályos tanulók. Felsôs csapatunk tagjai:
Kalusi László 7.b, Csiszár Krisztina 7.b
és Pál Máté 7.a osztályos tanulók.
Felkészítô tanárok: Varga Ágnes,
Retkes Zsolt, Ficsór Barnabás

Iskolába csalogató rendezvénysorozatunk:
Karácsonyi vásár

Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola és a Junior Achievement
Magyarország (JAM) szeretettel
meghívja Önt és családját a 2012.
december 11-én (kedden) 14:30
órától az új iskolánkban megrendezésre kerülô karácsonyi vásárunkra. Vendégeink a dél-alföldi
ökoiskolák diákjai és a JAM diák-

vállalkozásai. Programjaink: a gyerekek által készített karácsonyi
díszek, ajándékok vására; kézmûves foglalkozások a helyszínen;
a vendégek és az algyôi diákok
hangulatos elôadásai. Mindenkit
sok szeretettel várunk!
Az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola diákjai

Pályázat az áramhátralék csökkentésére
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és
az EDF DÁMÁSZ Zrt. áramhátralék-csökkentô modellprogramot
indított „Hálózat a közösségért” címmel a rászoruló háztartások megsegítésére. Az összesen 100 millió
forintnyi támogatási keretbôl
elektronikusan benyújtandó pályázat útján lehet igényelni. A pályázónak vállalnia kell, hogy felhalmozott hátralékának 50%-át
– akár három részletben – befize-

ti önrészként a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz, hogy a számára megítélt támogatási összeget
a Szeretetszolgálat utalni tudja a
Szolgáltatónak.
A programmal kapcsolatban további felvilágosítás, illetve egyeztetés céljából segítség kérhetô:
Péchy Zsófia referenstôl a 061/3914-700 telefonszámon, vagy
e-mailben: halozat@maltai.hu, vagy
a www.maltai.hu honlapon.
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Könyvtári Kávéház

Kedves Olvasóink!

Ezúton szeretettel meghívunk mindenkit novemberi és decemberi rendezvényeinkre.
Idôpont és helyszín: november
10. (szombat) 9 óra, Könyvtár.
Téma: Fonó …”leányjáró nap”:
A fiúk és a lányok összecsapása.
Ügyességi vetélkedô óvodás és
alsó tagozatos gyerekeknek.
*

Idôpont és helyszín: december 1.
(szombat) 9 óra, Könyvtár
Téma: Advent
Karácsonyi sütemények és italok
versenye: Szülôk részére rendezzük, akik a helyszínen nevezhetnek
az elkészült finomságokkal. A zsûrizést követôen eredményhirdetés
és díjátadás a könyvtárban.
Karácsonyfa díszítô verseny:
A résztvevô gyerekek megalakítják
csapataikat, majd mindegyik feldíszít
egy kis fenyôfát, a helyszínen készített díszekbôl. Lehet hozott anyagból
is dolgozni. Az elkészült alkotásokat
zsûrizzük, majd díjazzuk. A karácsonyfák az advent végéig megtekinthetôk lesznek a könyvtárban.
Kérjük Önöket és Kérünk Benneteket,
hogy minél több rendezvényen vegyetek
részt, a jó hangulatról mi gondoskodunk!
Szeretettel Várunk Minden Érdeklôdôt!
Könyvtárosok: Adél és Noémi

Zöld Hírek az Óvodából
Az állatok ünnepét Assisi Szent Ferenc, az állatok elsô védelmezôje
elôtti tisztelgésbôl tették halálának
napjára, október 4-re. Az algyôi
óvodában a megemlékezést csoportonként, a gyermekek életkorának
megfelelôen tartottuk. Ötletekkel,
javaslatokkal segítette a téma feldolgozását a „Zöld Munkacsoport”.
A rendezvény elsôdleges célja, hogy
a gyerekek közelebb kerüljenek a
természethez, az állatvilághoz.
A gyerekek játékidôben könyvek
nézegetésekor, állatos képkirakókkal, párkeresôvel, memória és
Montessori kártyával való játék közben megnevezték az állatokat, majd
hangjukat és mozgásukat utánozták. Kockából a háziállatoknak ólat
és a vadállatoknak állatkertet építettek. Aznap állatokról szóló dalokat énekeltünk, zenét hallgattunk, verseket, meséket mondtunk,
találós kérdéseket tettünk fel, barchobáztunk. Az egyik csoportban

állatfigurát készítettek gyurmából,
máshol magvakat ragasztottak állatformára. Lehetett házi kedvencekkel (pl: hörcsög, nyuszi, teknôs,
halak, futó egér, gekkó) ismerkedni, simogatni. Madár-odukat helyeztünk el az óvoda udvarán lévô
fákra. Több csoport látogatást tett
a Kastélykert utca 16-ban mûködô
kisállatrendelôbe, ahová gyógyításra váró plüss-állatokat vittek magukkal a gyerekek. Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Krajcsovics
László és dr .Csomor Sándor Róbert
állatorvosoknak, hogy lehetôvé tették a gyerekeknek az ismerkedést
az állatorvosok munkájával.
Úgy gondoljuk, sikerült felhívni a gyermekek figyelmét a vadon
élô állatok, valamint a házi- és
haszonállatok fontosságára és azok
védelmezésének, segítésének jelentôségére.
Szegfûné Nemes Ottilia,
Görög Annamária

Református istentisztelet
Az algyôi templomban református
istentiszteletet tartanak – legköze-

lebb november 25-én (vasárnap) 11
órakor; lelkész: Czirokné Botár Éva.
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Ôszi algyôi egészséghetek ’12.
„Vége van a nyárnak,
Hûvös szelek járnak…”
Bizony betette kezét, lábát az ôsz.
A maga nyirkos, esôs, szeles idôjárásával Algyôt sem kerülte el.
(A havat még megúsztuk!)
Idén október 15-e és 27-e között
került sor az Ôszi Algyôi Egészséghetek rendezvénysorozatára.
Az ôsz színekben pompázó évszakunk, és ehhez méltó színes,
gazdag – és nem utolsó sorban –
mindenki számára hasznos programokat szerveztek és bonyolítottak
le az algyôiek, széles összefogással.
Mint az élet számos területén, így
itt és most is bebizonyosodott, hogy
összefogással, ha csodákra nem is,
de egymás épülését szolgáló dolgokra igen is képesek vagyunk.
Nem volt ez másként ebben a
pár napban sem.
A szervezôk, koordinátorok –
szabadidejüket sem kímélô – áldásos tevékenységének köszönhetôen
az elôre meghirdetett szûrôvizsgálatok egy-némelyikére (szemészet,
bôrgyógyászat) két idôpontot is ki
kellett jelölni.
Az egyéb programokról, sikerérôl e lap hasábjain már olvashatnak.
Álljon itt egy kis statisztika az
egészségügyi szûrôvizsgálatok látogatottságáról!
Urológia 35 fô dr. Király István;
szemészet (2 alkalom) 49 fô
dr. Szebeni Marietta;
bôrgyógyászat (2 alkalom) 40 fô
dr. Fárk Mariann;
nôgyógyászat 76 fô dr. Kajtár
István.
Ezek a számok (is) bizonyítják,
hogy településünk lakóinak túl-

nyomó többsége felelôsséggel viseltetik egészségi állapotáért, s
fontos számukra, hogy legalább
egy évben egyszer megragadják
az ilyen alkalmakat.
A szervezôk felelôssége pedig
abban áll, hogy biztosítsák ezeket
a lehetôségeket!
Köszönjük a program sikeres lebonyolításához nyújtott tevôleges,
szakmailag kimagasló munkáját – a
szûrôvizsgálatokat végzô szakorvosokon túl – dr. Bakó Ildikónak (belgyógyászat és háziorvostan szakorvosa), Törökné dr. Kálmán
Antóniának (belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa), Lakatos Albertné dr. Tóth Máriának (belgyógyászat
és a háziorvostan szakorvosa).
Szó esett már a szervezôk koordinátorok idôt, energiát nem kímélô munkájáról. Kik is ôk?
A sok-sok önkéntesen kívül
megköszönjük az ESZI munkatársainak azt, hogy napi teendôik
ellátásán túl minden megtettek
– az immár hagyományosnak
mondható – Ôszi Algyôi Egészséghetek sikeres lebonyolításáért.
A fôkoordinátori teendôket Jankovicsné Veres Katalin, az ESZI vezetôje látta el, bebizonyítva azt,
hogy szakértelemmel, mérhetetlen
empátiával, s nem utolsósorban
kellô türelemmel és kompromiszszumkészséggel mindenki megelégedésére szolgáló rendezvények jöhetnek létre.
Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy az egészséghetek egy a
sok sikeres algyôi rendezvény közül.
Köszönjük szervezôknek, résztvevôknek egyaránt.
„Egészségügyben” viszontlátásra 2013-ban!
H. G.

Módosult a menetrend
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatta az
utazóközönséget, hogy társaságuk
2012. szeptemberétôl az alábbi helyközi és távolsági vonalakat érintô
menetrend módosításokat vezetett
be: 1100, 1514, 5000, 5001, 5004,
5005, 5010, 5015, 5032, 5047, 5050,
5055, 5056, 5063, 5064, 5110, 5111,
5125, 5129, 5140, 5160.
A részletes tájékoztató letölthetô a www.tiszavolan.hu oldalon.
Részletes információ szerezhetô

be: menetrendi információ (kék
szám): (40) 828-000 (éjjel-nappal);
forgalmi szolgálat: (62) 421-388
(éjjel-nappal); Tisza Volán Pont
ügyfélkapcsolati iroda: 6721 Szeged, Szent István tér 3., nyitva
tartása: munkanapokon hétfôtôl
csütörtökig 8–12 óra és 12:30–
5:30 óra között, pénteken 8–13
óra között; telefon: (62) 555-099,
fax: (62) 555-091, e-mail: pont@
tiszavolan.hu.
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„Közlekedj okosan!”
A gyermekek nagy örömére október 15–19. között, ismét megrendeztük a Közlekedésbiztonsági
hetet a Szivárvány Óvodában.
Programjainkat az „Ovi -zsaru”utolsó foglalkozásával nyitottuk,
melynek témája: A kerékpáros
közlekedés szabályai, felkészülés
a „kerékpárral biztonságosan”
programra.
Elsô nap Horváth Zoltán és Tóth
Gábor rendôr fôtörzsôrmesterek
beszélgetett az óvodásokkal a helyes közlekedés szabályairól. A
gyerekek szívesen meséltek családjuk közlekedési szokásaikról,
ki mivel jár óvodába, mire szoktak
figyelni, ha szüleikkel jönnek kerékpárral, autóval, autóbusszal
vagy gyalogosan. A beszélgetésben
a rendôrök kihangsúlyozták a kerékpáros közlekedés szabályait, és
felkészítették a gyermekeket a következô nap nagy eseményére a
„Szivárvány túra két keréken”
programra, melynek biztonságos
lebonyolításában rendôreink mellett az Algyôi Faluvédô Polgárôr

Egyesület négy tagja – Bai István,
Bába István, Becsei János és Gulyás
Sándor – segédkeztek. Az idôjárás

Szerdán a Maci és Margaréta
csoportos gyermekek „Jobbra
nézek, balra nézek” címû közle-

kicsit csöpörgôsre változott, de a
lelkes kis biciklisták kedvét nem
vette el néhány esô csepp. A kisebb
csoportosok az óvoda udvarán a
„KRESSZ” pályán gyakorolták a
gyalogos közlekedés szabályait.

kedési jelenettel kedveskedtek a
gyerekeknek, majd az udvaron
megtekinthették az Újszülött Életmentô Alapítvány Szolgálat gyermekmentô-autóját. A mentôben
folyó munkáról és a benne talál-

Köszönet a színekért, a javításért, a felújításért

Köszönjük Berek Csaba nagypapájának, Berek Sándornak, hogy
idôt és fáradságot nem ismerve,
játszóudvarunkon felújította és
új színûre varázsolta a babaház
falát.
Továbbá köszönet Konc Rudolfnak, aki gyermekeink kerékpárjait
megjavította, ezzel hozzájárult a

közlekedési hét „forgalmának”sikeréhez.
Végül, de nem utoljára köszönjük
az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület négy tagjának – Becsei Jánosnak, Gulyás Sándornak, Czirok Csabának és Radics Andrásnak – az óvoda
KRESZ pályájának felújítását.
Gyermekek és Óvónôk

ható felszerelésekrôl Kovácsné Süli
Mónika szakápoló és Kocsis Tibor a
mentôautó vezetôje mesélt a gyermekeknek.
Másnap délelôtt Mucsiné Szabolcski Ágnes rendôrfôhadnagy az
interaktív táblán „Pityke ôrmester”
segítségével elevenítette fel a gyermekek eddig szerzett ismereteit a
balesetmentes kerékpározásról.
Ezután rendôrautót, rendôri felszereléseket próbálhattak ki a kíváncsi óvodások. A legnagyobb
meglepetést Holik Tamás rendôrzászlós szerezte, amikor megérkezett a várva-várt rendôrmotorral.
A programokkal párhuzamosan
a gyermekek élményeiket rajzaikban, szabadidôben készített munkáikban elevenítették meg, melyekbôl kiállítást szerveztünk az
óvoda aulájában.
Köszönjük a vendégeknek és a
segítôknek a közremûködést, melylyel hozzájárultak programjaink
sikeres lebonyolításához.
Bai Istvánné
óvodapedagógus

Látogatóban az állatok világnapján

Az állatok világnapja alkalmából
Molnár Boglárka nagyszüleinél,
Molnár Balázséknál vendégeskedtek az óvodások. A házigazdáink
nagy szeretettel fogadták a zsibongó gyermeksereget. A melegben
jól esett a kedves szóval kínált hûsítô ital, és a rövid pihenô az árnyas udvaron.
Különös élményt jelentett természetes környezetében megfigyelni a ficánkoló pónilovakat,
hápogó kacsákat, röfögô malaco-

kat, tetôn turbékoló galambokat,
az udvaron kapirgáló tyúkokat, a
doromboló cicákat és a csaholó
kutyust.
Visszafelé az óvodába menet a
gyermekek élményeiket mesélve
fáradtan haladtunk az úton.
Köszönjük Molnár Balázsnak és
„Jutka mamának”, hogy meghívták a gyermekeket otthonukba!
Margaréta és Maci
csoportos gyermekek és óvónôk
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Miért kedves a harmonikamuzsika?

ALMAVÁSÁR

A zene a lélek vitaminja

Jöjjön el minden pénteken a Faluházhoz,
és vásároljon piaci áron minőségi magyar
(zalai és szabolcsi) almát!
Ha nem tud, vagy nincs kedve cipekedni,
10 kg felett a házhoz szállítás ingyenes!
Várjuk szeretettel
november 16-án pénteken 10–18 óráig!

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

MAGYAR KIRÁLYNÉK ÉS
NAGYASSZONYOK
26 részes, Budai-díjas könyvsorozat

Dr. Major József
JOGOSULT
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.

MAGYAR KIRÁLYOK ÉS
URALKODÓK
27 részes könyvsorozat

A sorozat ára kötetenként: 1695 Ft
Az első kötet ára csak 695 Ft
Fizesse elő - részletre is - közvetlenül a
kiadóban! Így akár 5 kötetet INGYEN
kap a sorozatból!
(Egyösszegű fizetés
esetén 42.375 Ft
helyett 33.875 Ft-ért)

- egy összegű fizetéssel 44.765 Ft helyett
36.010 Ft, és AJÁNDÉKBA kap 5 kötetet.

1106 Budapest,
Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555,
mobil: 06-70-364-7433
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

1106 Budapest,
Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555,
mobil: 06-70-364-7433
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

www.dunakiado.hu
ref_50x65_ff.indd 1

- négy részletben történő
fizetéssel 44.765 Ft
helyett 38.135 Ft,
és AJÁNDÉKBA
kap 4 kötetet.

Gyerekkori szokásom, hogy a napot a
megyei újság átolvasásával kezdem.
Így tettem tavaly is egy nyári reggelen,
amikor ráakadtam a kulturális események között a maroslelei nyári zenés
esték programjaira. Szeretem a falusi
mûsorokat. Amióta „fesztivál ország”
lettünk, rendszeresen látogatjuk ezeket
a rendezvényeket. Nem csalódtunk
Maroslelén sem, mert egy csodálatos
mûsort kaptunk ajándékba.
A dél-alföldi harmonikabarátok
klubja lépett fel. Nekem , mindig is
nagyon kedves volt a harmonika muzsika. Ott és akkor egy nagyon lelkes,
felkészült, mûvészi színvonalon harmonikázó csoportot ismerhettünk meg.
A mûsor után beszélgetésbe elegyedtünk
a fellépôkkel, és akkor derült ki számomra, hogy van lehetôség más rendezvényeken is hallani ôket.
Így is történt. Nem is olyan soká
Bakos József barátunk jelezte hogy
Algyô lesz az egyik helyszíne az elsô
délalföldi harmonika fesztiválnak, természetesen ott voltunk, és egy fantasztikus estét tölthettünk a harmonika
zene csodálatos világában. Józsival
azóta tartjuk a kapcsolatot, és rá egy
évre, most október 12-én újból részesei
lehettünk a második harmonika fesztivál nyújtotta zenei élményeknek.
Nagy érdeklôdéssel készültünk rá,
még barátainkat is elhívtuk a rendezvényre. A már jól megszokott színvonal
ellenére, némi csalódást okozott a nézôközönség létszáma. Nem egészen
értettük, hogy miért nem telt házas egy
ilyen esemény. Persze, biztosan megvan
ennek is az oka. Mindenesetre az elôadók fantasztikusan jók voltak, változatos, szórakoztató mûsort kaptunk.

„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

www.dunakiado.hu
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Most is tapasztalhattuk, hogy nincs
két egyforma hangszer, és nincs két
egyforma elôadó.
Szívbôl gratulálunk a fellépôknek,
rendezôknek. Remélem jövôre is lesz
folytatása ennek a megkezdett fesztiválsorozatnak! Mi csak annyit szeretnénk

kérni, vagy ha szabad, javasolni, hogy
legyen ennek a rendezvénynek sokkal
nagyobb reklámja, hogy mindenhová
eljusson a híre, mert igazán azokat
sajnáljuk, akik ennek hiányában maradtak le róla. Meggyôzôdésünk, hogy
egy ilyen, külföldi szereplôket is felvonultató színvonalas zenei rendezvény a település megítélése szempontjából sem elhanyagolható kérdés. A mai
„feszült” világunkban a zene a lélek
vitaminja. Kapjon belôle minél több
ember, hogy lélekben is egészségesebbek
lehessünk!
Köszönettel:
dr. Németh Judit
és Tóth Mihály
Hódmezôvásárhelyrôl

KERÉKPÁRSZERVÍZ
KERÉKPÁROK JAVÍTÁSA
ÉS SZERVÍZELÉSE.
Nyitva tartás:
Hétfôtôl – péntekig
16:00–18:00-ig
Hevesi Zoltán
Téglás u.
Telefon:
06-70/384-72-98
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GYERMEKKARRIER KÖZPONT

GYÓGYNÖVÉNY TANFOLYAM

NYÍLT SZEGEDEN!

indul november 15 - én felnőttek részére az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában az Ezerjófű Egészségvédő Közhasznú
Egyesület szervezésében.
A tanfolyam 8x2 órás,
hetente 1 alkalommal du. 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig tart.

GONDOLT MÁR GYERMEKE JÖVÔJÉRE?
Valószínûleg igen, de vajon fel is készült rá?
Gyermektaníttatási programja megoldást kínál az egyre emelkedô
oktatási költségek fedezésére, valamint segítségével Ön, és kedves
családja könnyebben eligazodhat az oktatás rögös útvesztôjében.
Szolgáltatásaink:
• interaktív gyermektaníttatási program
• tájékoztatás a várható költségekrôl
• speciális karriertervezés
• külföldi nyelvtanulási lehetôség ( 8 éves kortól)
Mindezen élethelyzetekre mielôbb érdemes gondolni,
hogy a megvalósításuk könnyebb legyen.
Kérjen idôpontot, most ingyenes személyre szabott
megoldást karriertervezést kínálunk Önnek!

Farkasné Móra Andrea
TGR Zrt. megbízott
Tel.: 20/9185-647

Bán Roberta
TGr Zrt. megbízott
Tel.: 70/6154-393

…Fizikai közérzetet
javító szolgáltatás…

Bakó Tibor

csontkovács-masször
egyéni vállalkozó
Telefon:
+36 30/979-80-79
3000 Ft
/teljes test/alkalom
az ár 2012. December
31-ig érvényes
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A gyógynövényeket felhasználás szerinti csoportosításban
Berek Ágota
ﬁtoterapeuta természetgyógyász
ismerteti sok gyakorlati tanáccsal.
Érdeklődni és jelentkezni Berek Ágotánál
lehet az alábbi elérhetőségeken:
mobil: 30/605 3978, e-mail: berekagota@gmail.com
Mesélj Te is Elek Apóval!

Karl May Művei I. sorozat

I. sorozat

30 részes könyvsorozat

Benedek Elek Összes Meséje

30 részes könyvsorozat

Az első kötet CSAK 695 Ft!
A további kötetek ára: 1195 Ft
Keresd kéthetente az újságárusoknál
vagy fizesd elő
közvetlenül,
RÉSZLETRE IS
a kiadónál!
1106 Budapest,
Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555,
mobil: 06-70-364-7433
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

Az első kötet CSAK 695 Ft, a további kötetek ára: 1495 Ft. Előfizetéssel - Az 1-30
kötet ára egy öszegben 43.905 Ft helyett
37.455 Ft, így ajándékba kap 5 kötetet!

1106 Budapest,
Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555, mobil: 06-70-364-7433, E-mail:
terjesztes@dunakiado.hu

www.dunakiado.hu

www.dunakiado.hu
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KEDVES

2012.07.26. 13:26:40

VÁSÁRLÓINK!

EGÉSZSÉGKUCKÓ
a COOP ABC-ben!
Kínálatunkból:
• különbözô mézek
• 60 féle gyógynövény
• bio és reform élelmiszerek
• illóolajok, füstölôk
• folyamatosan bôvülô ajándéktárgyak
• tanszerek, irodaszerek
Nyomtatványok:
• számlatömbök
• fuvarlevelek
• szállítólevelek
Nyitva tartás: h.–p.: 8–12; 13–17; szo.: 8–12
Minden kedves vásárlónkat szeretettel váruk!
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Algyõi tükör

Algyô, az én falum
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre a tavasszal hirdette meg az „Algyô, az én falum”
címû pályázatot, mely irodalmi és
kézmûves kategóriából állt. A pályázatra 9 pályázó küldött be 14
munkát, verseket, alkotásokat.
A 3 tagú zsûri az elsô díjat Bereczné Lázár Nórának adta, aki Algyô
Nagyközség címerének mintavariációit készítette el írott tojásokon,
ugyanakkor komoly kutatómunkát
igénylô, gazdag forrásanyaggal ellátott dolgozatot is készített a témához.

címû grandiózus írásmû nyerte el
a zsûri különdíját.
Pályázott még Molnár Péterné és
Zsingellér Éva.
A beadott pályamunkák eredményhirdetését és kiállítását október 12-én tartottuk az algyôi
könyvtárban, ahol elhangzottak a
díjazott versek, és Bereczné Lázár
Nóra diaképes elôadással mutatta
be pályamunkáját. A felejthetetlen
élményt és sok ismeretet nyújtó
dolgozat megerôsített bennünket
abban, ahogy Nóra írja a dolgoza-
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Ôszi programok az Idôsek Otthonában
Szeptember 18-án ellátogattunk
az Alkotóházba, valamint az Faluház Galériába az Algyôi Foltvarrók
Körének tárlatára. Mindkét helyen
színvonalas alkotásokat láttunk.

*
Versbe foglalt köszönet
„Itt van az ôsz itt van újra,
elrepült a fecske a gólya.
Elmult már a szép meleg nyár,
sárgul a levél lehullik már.
Szeptember 26-án a Vadasparkba kirándultunk az önkormányzat
kisbuszával. Az égiek is nekünk
kedveztek, kellemes napsütéses
idônk volt. Mindenkinek nagyon
tetszett a kirándulás, sok érdekes,
különleges állatot is láttunk. Élményeinket megbeszéltük, mindenki elmondta, mi tetszett neki
a legjobban.
*

Különdíjat kapott Magyarné
Varga Anna „Algyôi halászok” címû
akvarell festménye.
Az Algyôi Tojásmûhely tagjai szintén Algyô címerét írták tojásokra.
Bakosné Szöllôsi Ágnes óvónô sógyurmából alkotta meg a számára
fontos intézményeket: óvodát, iskolát, faluházat, halászcsárdát,
fürdôt, postát.
Szôkéné Bera Szilvia üvegfestékkel
alkotta meg az algyôi Tisza partot.
Az irodalmi pályázatok közül
Szilágyi Perjési Katalin Az algyôi
templom és Algyôi halászok címmel Varga Anna képeihez írt verset.
Terhes Gábor 3 verset is írt, melyek közül az „Algyô szent titkai”

ta végén, hogy „az Algyô címerébôl
ismert szimbólumok közösségmegtartó ereje és áthagyományozása
a településen élôk közös jövôjét,
hitét és összetartozását és jövôbeni megtartó erejét is jelképezi. Így
Algyô már nemcsak az én, hanem
a „mi falunk” is lehet”.

Az Egészség hét keretében a klub
tagjai Tisza parti sétát tettek valamint gyümölcsnap keretében beszélgettünk az egészséges táplálkozásról.
Az ESZI dolgozói

Október 4-én köszöntöttük az idôseket: hangulatos ünnepséget rendeztük számukra intézményünk

Vándor útra kelt a madár.
Merre mentek, merre jártok,
napsugárt hol találtok?
Nincs a fészeknek lakója,
de tavaszra gyertek újra!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
az Idôsek Napközi Otthonának vezetôjének, Katikának és a kollektívának, nem utolsó sorban a Polgármester Úrnak a szép mûsoros
délutánért az idôsek napja alkalmából
rendezett családias ünnepségért
magam és nyugdíjas társaim nevében.
özv. Gábor Józsefné

Ez a „mi falunk” érzés áthatotta a
rendezvényen jelen lévôket. Elindult egy együttgondolkodás,
hogy miként aknázzuk ki a címerben található szimbólumokat. S
ha most kevés pályázat született
is, a kezdeményezés, reméljük,
hogy meghozza gyümölcsét!
Ménesi Lajosné
udvarán. Némethné Vida Zsuzsanna
alpolgármester asszony köszöntôje után Varga Sándorné Juliska néni
szavalta el saját versét. Ezután Ágoston Anita elôadó mûvész szórakoztatta a megjelenteket. A mûsor
mindenkinek tetszett, többen táncra is perdültek. A program végén
köszöntöttük vendégeinket, s virággal kedveskedtünk nekik.
Október 17-én megtekintettük
Szegeden a Munkácsy kiállítást, a
szép képek maradandó élményt
jelentettek.

*
Programok az ESZI-ben
November 15. 10 óra: Az Ezerjófû
Egyesület elôadása a gyógynövényekrôl.
November 21.: Könyvtárlátogatás.
November 29.: Egészségmegôrzô
termékek bemutatója.
December 06.: Mikulás ünnepség.
December 13.: Luca nap.
December 17.: Karácsonyfadíszítés.
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Civil tükör

Köszönet az adományért
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
köszönetét fejezi ki Török Istvánnénak (Algyô, Téglás utca 96.),
amiért 5 csillagmintás, szövött terítôt adományozott az Algyôi Alkotóház részére.
Ugyancsak szeretné megköszönni Ménesi Lajosnénak (Szeged, Éva

u. 14.) a hódmezôvásárhelyi majolika tárgyadományokat, melyeket az Algyô, az én falum pályázat
ajándékozására ajánlott fel. A majolika tányérokat a 2012. október
12-i rendezvényen átadtuk.
Gyevi Art Kulturális
Egyesület elnöksége

Apró történet egy macskáról
Október 30-án reggel mentem az algyôi Takarékszövetkezetbe, ahol a lépcsôn a lábtörlôn napozott egy nagyon
csúnyán kinézô fehér macska. Látszott
rajta, hogy szenved. Biztosan egy mérges kutya szájából került ki, olyanok
voltak a sérülései (sebesek a lábai, sebes
a farka és hiányzott az egyik füle, amit
szerintem a kutya tépte le).
Amint belépek a Takarék elôterébe,
hozzám lépett egy fiatalember és azt
kérdezte van-e a faluban állatorvos,
ha van, hol lakik? Miután útbaiga-

zítottam azt mondta elviszi a macskát
hozzá. Ez után még láttam, hogy felveszi és elmegy.
Dolgom végeztével a fehér macska
újra a lábtörlôn ült, de már látszott,
hogy az állatorvos lekezelte súlyos sebesülését.
Nagyon jólesett látnom, hogy van
még ilyen ember, aki az állatok sorsát
így a szívén viseli. Köszönet érte a
fiatalembernek és a doktor úrnak is.
Kovács Józsefné
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Algyôi festô budapesti tárlata
Tíz éve fest Magyarné Varga Anna. Az algyôi amatôr festônek – több
csoportos és egyéni kiállítást követôen – november 15-én Budapesten nyílik tárlata.
– Örömet okoz! Megnyugtat. Festés közben megtalálom önmagam
– válaszolja Magyarné Varga Anna
a szokásos kérdésre: „Miért kezdett el festeni?” Az algyôi amatôr
alkotó elárulja: újságot olvasva
ötlött fel benne a gondolat, hogy
akár festegethetne is. Válasz volt
ez arra a kérdésére is: mi az, amit
egyedül csinálhat az az ember, aki
például a nyugdíjazása miatt a
korábbinál sokkal több szabadidôvel rendelkezik.
Dísznövénykertésznek tanult, a
szegedi egyetem Füvészkertjében
dolgozott korábban Magyarné
Varga Anna. A széphez, a természethez mindig is vonzódott. Így
elsô festményeinek fôszereplôi is
a napraforgó és más virágok, a
gyümölcsök, az alföldi táj.
– Képelemzéssel, irodalommal,
történelemmel foglalkozunk a vásárhelyi Németh László Könyvtár
mûvészettörténeti önképzô körében. Ott dr. Cserjés Katalin irányításával nagyon sokat tanultam,
megváltozott a szemléletem. Másképp látom a világot – fogalmaz
Anna. Újabb képei színvilágában,
témaválasztásában is látható az
önképzés következménye. Ugyanakkor a Szûcs Árpád festômûvész
által vezetett szegvári alkotótáborok is sokat segítettek abban, hogy
továbblépjen az alkotásban. B. Tóth
Edit kecskeméti festô irányításával
jutott el az akvarell technikához.
A különbözô pályázati lehetôségekre, az ehhez kötôdô kutatómunka fontosságára az algyôi mûvelôdésszervezô és alkotó Bereczné
Lázár Nóra hívta föl a figyelmét.
Ennek köszönhetôen a minap például a Tízparancsolattól a Bibliáig
elnevezésû, illetve a Sissinek emléket állító felhívásokra készített
mûveket Anna.

– Alkotó közösséget találtam
Algyôn – érzem a felém irányuló
szeretetet. Ezt igyekszem továbbítani másoknak is: önkéntesként
diákokkal, érdeklôdô felnôttekkel
is foglalkozom. Korábban az algyôi
Ifjúsági Klubban, ezentúl az Alko-

tóházban várom szombatonként
azokat, akik ki szeretnék próbálni,
milyen nagyszerû érzés, amikor
az ecset viszi a kezünket! – mondja Magyarné Varga Anna.
Több tárlat mellett néhány albumba is beválogatták az algyôi
amatôr festô alkotásait. Így is eljutnak a közönséghez munkái közül
például a Tiszavirágzás, a Madonna, a Tiszapart, a Lenni vagy…
Most fényesi Tóth János figyelmének
köszönhetôen a budapesti Zila Kávéház – Krisztina Cukrászda és az
óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör
meghívására november 15-én 17
órakor nyílik tárlata. Magyarné
Varga Annát és mûveit Némethné
Vida Zsuzsanna algyôi alpolgármester ajánlja majd az érdeklôdôk figyelmébe. Kiemeli talán az Anna
egyik festményén kitüntetett helyen
olvasható, hitvallásszerû bibliai idézetet is: „Semmit sem cselekvék
versengésbôl, sem hiábavaló dicsôségbôl, hanem az alázaton egymást
különbnek tartván magatoknál…”
P. I.

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását
rövid határi dôvel vállalom. Használt, jó állapotban lévô kerékpárok
értékesítése. Telefon: 06-20/4318503.

*
Két szobás panellakás, buszmegállóhoz közel albérletbe kiadó. 70
ezer Ft/hó rezsivel együtt. Érd.:
06/30 2398948
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKnÉ DR. KÁLMÁn AnTÓnIA

RenDeL:
Páros héten délelôtt: páratlan héten délután.
November 12–16.: 7:30-tól 12:00-ig.
November 19–23.: 12:30-tól 16:30-ig.
November 26–30.: 7:30-tól 12:00-ig.
December 03–07.: 12:30-tól 16:30-ig.
December 10–15.: 7:30-tól 12:00-ig.

RenDeL:
november 12–16-ig 12:30–16:30-ig
november 19–23-ig 07:30–12:00-ig
november 26–30-ig 12:30–16:30-ig
December 03–07-ig 07:30–12:00-ig
December 10–15-ig 12:30–16:30-ig

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefonszám: 62/267-202 • 06-30/635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGneS
fogszakorvos rendelése

Hétfô 12.00-tôl 18.00 óráig. • Kedd 12.00-tôl 18.00 óráig.
Szerda 8.15-tôl 14.15 óráig. • Csütörtök 7.00-tôl 13.00 óráig.
Péntek 8.15-tôl 14.15 óráig.
Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés,
fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.
Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UnIQA és MOL-utalványt elfogad!

GYeVI PATIKA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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

Hétfô,szerda 12,30 órától 16,30 óráig ( délután)
Kedd, csütörtök, péntek 07,30 órától 11,30 óráig ( délelôtt)
Telefonos elérhetôség: 62/ 267-707 • 06-30/638-18-63

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

algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
nYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. MOLnÁR MÁRIA

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

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 csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes
Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06 20/2046-66-138
E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály
Web: www.ksze.org

Rendel: hétfôtôl csütörtökig
Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
· fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô
eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.
Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

Öregkishomoki Búzás utca 50. szám alatti 1720 m2-es
telek (szôlô, gyümölcsös) lakható épülettel eladó.
érdeklôdni: 06-20/200-23-40-es
telefonszámon.
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Októberi kavalkád

Az októberi hétvégék gazdag programmal várták az érdeklôdôket a
Faluházban és a Tájházban.
A hónap elejétôl az algyôi Boldizsár Marika egyedi, izgalmas fotókiállítását, a hó végétôl november
közepéig Tóth Bogyó István elektrográfiáit nézhette, illetve nézheti
meg a közönség.

Volt jótékonysági komolyzenei
koncert algyôi gyerekek megsegítésére Ferge Béla és tanítványai
révén, de fergeteges hangulatú,
zenés matiné is az ovisoknak – a
Csiga Duó jóvoltából.
Az idén is köszöntöttük az idôseket, akik igazán szép ajándékmûsort
kaptak az algyôi fellépôktôl. Az estet
közkívánatra Kurina Irén és Koltai
Zoltán nótamûsora zárta, majd egy
„pazar lakoma” következett a Szôke
Tisza Nyugdíjas klub ügyes kezû
asszonyai, lányai jóvoltából.
Október közepén zajlott a II.
Harmonika Fesztivál a MATASZ
Dél-Alföldi Harmonikabarátok
Klubjának rendezésében az Algyôi
Faluház támogatásával. A rendezvény sok érdeklôdôt vonzott, hiszen az algyôi harmonikások mellett
neves fellépôk, köztük a határon
túlról érkezettek harmonikajátéka
kápráztatta el a közönséget.

Sokan voltak kíváncsiak Hobo József Attila-estjére is, amely a várakozásoknak megfelelôen maradandó élményt nyújtott mindenkinek.
Megtelt a színházterem a GYEVIFESZT nevet viselô délutáni
mûsorra is, ahol régebbi és új algyôi fellépôk, csoportok és együttesek mutatkoztak be a nagyérdemû elôtt. Nagyon szép verseket
adott elô Molnár Péterné Rózsika,
Kuk Istvánné Erzsike, Gonda Károlyné Julika, Varga Sándorné Juliska és
elôször lépett színpadra Varga István. A két moderntánc produkciót a Booming Dance Club és az
Algyôi Fitness csoport lányai mutatták be nagy sikerrel. A muzsikát
Pataki Andi és tanítványai, Király
Imre klarinétjátéka, a Mami Trió
humoros dalai, a Parlandó Énekegyüttes slágerei, az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar és az
Asszonykórus népdalai, végül Lele

Krisztián nótái képviselték (Krisztiánt Bakos József kísérte harmonikán). A minifesztivált végezetül
Kurina Irén és Fodor Károly remek
nótamûsora zárta, amelyen Bakró
Lajos cigányzenekara nemcsak kísérôként mûködött közre, hanem
önálló mûsorszámokkal is kedveskedett a közönségnek – kellemes
és népszerû dallamokkal.
Ebben a hónapban Berek Ágota
természetgyógyász tartott elôadást
az Életreform klub keretében (november 28-án majd Dr. Gyalay Mónika háziorvos lesz a vendégünk).
Kézmûves foglalkozásból októberben kettôt is tartottunk a Tájházban:
a hónap közepén a rendszeres kézmûveskedés soron következô foglalkozására került sor, míg a hónap
végén az immár évtizede hagyományos és rendkívül népszerû Halloween játszóházi programot szerveztük meg kicsiknek és nagyoknak.
A „Borestek” elôadássorozat
elsô két elôadása is lezajlott a Tájházban, a záró „fordulóra” november 13-ára várja az érdeklôdôket
dr. Mód László néprajzkutató és a
Borbarátok, valamint a Tájház
Számítunk Önökre az év utolsó
két hónapjában is!
Leléné Erika
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OKTÓBERI – NOVEMBER ELEJI VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
NOVEMBER 9. (péntek) 9–12 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár;
NOVEMBER 12. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár;
NOVEMBER 20. (kedd) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár;
NOVEMBER 28. (szerda) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár;
DECEMBER 5. (szerda) 9–11 óra Ruha- és vegyes iparcikk vásár.
A Faluházban:
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig a faluház
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka.
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óráig a Faluház elôtti parkolóban játék, bizsu,
ajándéktárgyak vására!
NOVEMBER 15. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha vásár.
NOVEMBER 24. (szombat) 9–12 óra BÖLCSI BÖRZe a faluház színháztermében!
Gyermek ruhák, holmik, játékok cseréje és vására

OKTÓBERI – NOVEMBER ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Katalin-köszöntés
zenével, tánccal
Katalin-köszöntô zenés-táncos
estre várjuk a bulizni vágyókat
november 24-én, szombaton
18 órától. Zenél a Mr.Shame.
A belépéS inGyeneS!

Világzenei est

December 1-jén 19 óra
30 perckor világzenei
estet rendez a Faluház.
Fellépnek: Félnótások,
Sheket, GypoCircus
A belépés ingyenes!

ALGYõI HÍRMONDÓ

Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Herczeg József, Harcsás Gizella,
Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Némethné Vida
Zsuzsanna, Újszászi Ilona.
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.

November 10. (szombat) 10 óra – Fonó: „leányjáró nap”
– fiúk és lányok összecsapása (ügyességi vetélkedô gyerekeknek) a Könyvtárban.
November 10. (szombat) 19 óra – a faluház színháztermében
a Móra Ferenc Népszínház bemutatja Bene Zoltán: Bujdosók
címû drámáját.
November 12. (hétfô) 17 óra – a Foltvarrók Körének foglalkozása a Tájházban.
November 13. (kedd) 18 óra – Borestek a Tájházban. dr. Mód László néprajzkutató borkóstolással egybekötött elôadása Szôlôhegyi ünnepek, szokások címmel.
November 14. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak egyesülete algyôi csoportjának találkozója a Faluház elôcsarnokában.
November 17. (szombat) 14 óra – népzenei találkozó az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekarral.
November 20. (kedd) 12 óra – Filharmónia-koncert. Zene és költészet.
November 20. (kedd) 16 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a Tájházban.
November 22. (csütörtök) 17 óra – kézmûves foglalkozás a Tájházban.
November 23. (péntek) 17 óra – kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Návay
Sándor szobrászmûvész tárlata.
November 23. (péntek) 18 óra – az ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülése
a kisteremben.
November 24. (szombat) 18 óra – Katalin-köszöntô zenés-táncos est. Zenél a
Mr.Shame.
November 27. (kedd) 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása a
Tájházban.
November 28. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a klubteremben.
Téma: Mit tehetünk otthon, munkahelyen, az utcán a mentôk megérkezéséig?
Vendég: dr. Gyalay Mónika háziorvos.
November 30. (péntek) 18 óra – Mozg(olód)ó KépKör a klubteremben: „Lelkünk
várja Jézusát” Adventtôl vízkeresztig. Molnár V. József elôadása.
December 1. (szombat) 9 óra – adventi készülôdés a Könyvtárban: Karácsonyi
sütemények és italok versenye, karácsonyfa díszítô verseny, versmondás és
éneklés a gyerekekkel.
December 1. (szombat) 19 óra 30 perc – Világzenei est: Félnótások, Sheket,
GypoCircus.
December 4. (kedd) 16 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása
a Tájházban.
December 7. (péntek) 16 óra – Mikulás-mûsor és játszóház a Szegedi Miniszínházzal és algyôi alkotókkal a Faluházban.
December 11. (kedd) 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása a
Tájházban.
December 11. (kedd) 13–17 óra a Mozgáskorlátozottak egyesülete algyôi csoportjának karácsonyi ünnepsége a faluház színháztermében.
December 13. (csütörtök) 15 óra a Szôke Tisza nyugdíjas klub karácsonyi
ünnepsége a faluház színháztermében.
December 14. (péntek) 17 óra – kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Bánki
Dorottya festményei.

