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Új mûfüves labdarúgó pályát avatott
az MLSZ Algyôn
A Csongrád Megyei Labdarúgó
Szövetség 100 éves, valamint az
Algyôi Sportkör 60 éves fennállását
ünnepelte Algyôn november 12-én.
Az ünnepség fénypontjaként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
és Algyô Nagyközség Önkormányzata támogatása eredményeként
mûfüves labdarúgó pályát is avattak
Algyôn, a Sportközpont területén.
A programsorozat kezdetén az

MLSZ, a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség, Algyô Nagyközség
Önkormányzata és az Algyôi Sportkör az emlékezés koszorúit helyezte el a szegedi Dugonics-temetôben
Gyólay János sírjánál, aki hosszú
évtizedekig volt emblematikus fôtitkára a megyei szövetségnek, s aki
a teljes vagyonát a szervezetre hagyta. Azután két mûfüves pályát avattak a megyében: Mórahalmon és
Algyôn, ahol a Csongrád megye
utánpótlás-válogatottjai (U16, U19)
játszottak barátságos mérkôzést
Arad megyei azonos korú ifjaival.

Az algyôi pályaátadón a vendégeket és az Algyôi Sportkört Juhász
Sándor elnök mutatta be, verset mondott Kátó Sándor színmûvész, az ASK
ökölvívó szakosztály vezetôje, köszöntötte a megjelenteket Nacsa József, a
Csongrád Megyei Ökölvívó Szövetség elnöke, a Magyar Ökölvívó Szö-

vetség Bíróbizottságának elnöke.
A rendezvényen sportbemutatót
tartottak az ASK futball-, karate- és
ökölvívó szakosztályai. A rendezvényen közremûködött a szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar.
Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Csányi Sándor, az
MLSZ elnöke, Kiss Norbert sportkapcsolatokért felelôs helyettes
államtitkár, Nógrádi Tibor területi
igazgató, Kiss-Rigó László megyés
püspök, társadalmi elnök és Herczeg
József polgármester. A pályaavatón
az MLSZ-vezetôk közül megjelent
Nyilasi Tibor, Kovács László, Mészöly
Kálmán és Dunai Antal is.
A beruházás az MLSZ országos
mûfüves labdarúgó pályaépítési
programjának köszönhetôen valósult meg. A beruházás költsége
140 millió forint, melybôl Algyô
30 százalékos önerôt, közel 42 millió forintot támogatott. A 111 x 72
méteres mûfüves sportpálya mûfû
burkolatát – az uniós szabványoknak megfelelôen – speciális rétegezettséggel alakították ki. A 60
milliméter szálhosszúságú mûfû
szônyeg minden oldalról, a pálya
teljes felületérôl levezeti a vizet.
A lefektetett szônyeget két rétegben száraz, kvarchomokkal és gumi
– granulátummal töltötték fel.
A beruházás részeként megvalósult
a labdarúgó háló és tartószerkezet,
valamint a teljes világítás.
A szalagátvágást követôen az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola diákjai, a közoktatási típusú
sportiskolai képzésben és utánpótlásban részt vevô gyermekek
87 lufit eresztettek szélnek – ez az
idén országosan megépülô 87 új
futballpályát szimbolizálta. Ezek
sorában az algyôi a 43. pálya.
A pályaavató részeként barátságos mérkôzésen mérte össze erejét
a Csongrád megyei és az aradi
U19-es csapat.
B. L. N.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog
új esztendôt kívánunk olvasóinknak!
az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége

Algyôn járt a magyar nôi kézilabda-válogatott!
November 28. és december 2. között az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola adott otthont az Európa Bajnokságra készülô magyar
nôi kézilabda-válogatottnak. Nagy
izgalommal vártuk ôket!
Örömteli, hogy a gyerekek a
délelôtti edzéseket megtekinthették, elleshették a klasszisoktól a
fegyelmezett edzésmunkát, a csapatösszetartást. Pénteken a játékosok autogramot osztottak, s a
gyerekek kérdéseire is válaszoltak.
November 30-án pedig a brazil
nôi kézilabda-válogatottat gyôzték
le szoros küzdelemben, 24:20-ra
− az algyôi sportcsarnokban! Ez
a diadal nagy lökést adhat az EB
elôtt a lányoknak.
Langauf István, a csapat technikai
vezetôje elmondta, hogy miután
Szerbiában van az idei Európa Bajnokság, így a határhoz közel szerettek volna felkészülni. Választásuk
Szegedre esett. Elôzôleg, az NBI/B-s
pályahitelesítés alkalmával jártak
Algyôn is, nagyon megtetszett nekik
a korszerû, minden igényt kielégítô tornacsarnok, akit Iván Zsuzsanna igazgatónô a délelôtti idôszakban is biztosítani tudott számukra,

ezért az Újszegedi Sportcsarnok
helyett minket választottak.
Siti Beáta edzô és Karl Erik Böhm
szövetségi kapitány is elégedettek
voltak a vendéglátással, kiemelték,
hogy tanulóink milyen fegyelmezetten és tisztelettudóan viselkedtek egész héten. Ajánlani fogják
Algyôt mint felkészülési helyszínt
más szövetségeknek is.
Ez az esemény nagy jelentôséggel bírt Algyô Nagyközség életében. Szeretnék köszönetet mondani Iván Zsuzsanna Igazgatónônek,
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola dolgozóinak és tanulóinak
az együttmûködésért, a Sportközpont dolgozóinak a felszerelés biztosításáért, az Algyôi Sportkörnek
és Algyô Nagyközség Önkormányzatának!
Forgóné Canjavec Eszter
sportmenedzser
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Házasság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0240 „Ökoreferencia a Dél-alföldi régióban”
A referencia-intézmény más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti
innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni
képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A projekt megvalósításával az országos referencia-intézményi hálózat kialakításához kívánunk hozzájárulni. Kipróbált és
bevált jó gyakorlataink megismertetésével, átadásával és terjesztésével segíteni
kívánjuk más intézmények szakmai fejlesztő munkáját. Az intézményi fejlesztési
terv alapján a mentor-pedagógusok a jó gyakorlatot átvevő intézmények részére
további mentorálást biztosítanak, segítik a programok adaptálását. Erős partneri
kapcsolatokkal rendelkezünk a szülőkkel, helyi és településen kívüli intézményekkel, civil szervezetekkel. Szervezeti kultúránkra jellemző a team-munka
és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. A tanárképzésben résztvevő
hallgatóknak gyakorlóhelyet biztosítunk, a jól felkészült mentor-tanárok szakmailag, módszertanilag készítik fel a tanárjelölteket a magas színvonalú szakmai munkára. A képzéseken részt vevő kollégák szakmailag felkészültek a
referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési és
szolgáltatás-szervezési gyakorlat kialakítására és beépítésére a pedagógiai
gyakorlatunkba. A szolgáltatáshoz megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
Referenciaterületeink:
– kompetenciaalapú nevelés-oktatás
– ökoiskolai, környezetpedagógiai program
– saját fejlesztésű napközis projektek
– a tanárképzésben résztvevő hallgatók gyakorlóhelyének biztosítása,
– a hallgatók gyakorlatának vezetése, mentorálása

Jani Gábor és Vadlövô Angéla 2012. november 16-án házasságot kötött.
Sok boldogságot kívánunk!
*
Születések

DoháNy zétéNy – született: 2012. 11.
10., édesanya: Csokmai hajnalka, édesapa:
Dohány mihály.

Süli Noémi ErikA és Süli JózSEf DáNiEl – a született 2012. 10. 03., édesanya: Szabó Erika, édesapa: Süli József.
CziNE BENDEGúz – született: 2012. 11.
17., édesanya: radovanovic Sladana,
édesapa: Czine lajos.

DukAi iriSz – a született 2012. 11. 04.,
édesanya: Vatai lejla, édesapa: Dukai Attila,

Jó egészséget kívánunk!
*
Halálozás:
Pataki mihály 2012. 10. 23-án elhunyt.
Béke poraira!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Elekes Antal 2012. 11. 13-án elhunyt.

Projekt fizikai megvalósítása: 2012. 04. 01–2012. 11. 30.

 A Gyászoló család 

Projekt megvalósítása: 2012. 04. 01–2013. 01. 31.
Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év
Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.
Elnyert támogatás: 4 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 100%
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
Cím: 6750 Algyő, Sport u. 5.
E-mail: algyoisk@freemail.hu
Honlap: www.algyoiskola.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Dél-alföldi régiós karácsonyi vásár
az algyôi iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola és a Junior Achievement
Magyarország (JAM) ebben az
évben is megszervezi a dél-alföldi
régiós karácsonyi vásárt a JAM-es
és az ökoiskolák diákjai részére.
A vásár idôpontja: 2012. december
11. (kedd) 14.30–17.00 óra között.
Helye: az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola tornacsarnoka
(6750, Algyô, Sport u. 5.).
A résztvevôk választhatnak, hogy
saját termékeiket kínálják, vagy csak
ellátogatnak a vásárra, illetve rövid,

zenés, táncos, hangulatkeltô elôadással készülnek. A termékek készítésekor és árusításakor az elsôdleges
szempont: a környezettudatosság.
A vásáron – a hagyományok szerint – a JAM munkatársai különbözô kategóriákban értékelik a
diákvállalkozásokat.
A szervezôk minden érdeklôdôt
szeretettel várnak!
További információ: Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola, telefonszám:
62/517-192, e-mail: algyoisk@freemail.hu, honlap: www.algyoiskola.hu.

Ügyfélfogadási rend
az év végi ünnepek idején
a polgármesteri hivatalban
2012. DECEMBER 15. (szombat):
a pénteki ügyfélfogadás szerint
(8–12 óra között).
2012. DECEMBER 21. (péntek):
a pénteki ügyfélfogadás szerint
(8–12 óra között).
2012. DECEMBER 24. (hétfô):
PIHENÔNAP – zárva.
2012. DECEMBER 25–26. (keddszerda): KARÁCSONY – zárva.
2012. DECEMBER 27. (csütörtök):
nincs ügyfélfogadás.
2012. DECEMBER 28. (péntek):
a pénteki ügyfélfogadás szerint
(8–12 óra között).
2012. DECEMBER 31. (hétfô):
PIHENÔNAP – zárva.
2013. JANUÁR 1. (kedd): ÚJÉV
– zárva.
2013. JANUÁR 2–4. (szerda–péntek): az ügyfélfogadás hétfô 8–12
óra, szerda 8–17 óra, péntek 8–12
óra, ügyeleti rend szerint.

A szabadságok kiadása miatt, valamint a 144/2012. (IV.25.) Kt.
határozat értelmében Algyô Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 27–2013. január 4. között
igazgatási szünetet rendelek el.
A hivatal ezen idôszakban ügyeleti rend szerint mûködik. Valamennyi csoportnál az ügyelet megoldott lesz, egyes ügyekben azonban
csak bizonyos napokon lesz ügyintézés és ügyfélfogadás.
A lakosság megértését elôre is
köszönjük!
*
A Polgármesteri Hivatal minden
munkatársa ezúton kíván Önöknek
kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben, örömökben gazdag új
esztendôt!
Dr. Varga Ildikó
jegyzô
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Üléseztek a képviselôk: nagyító alatt az önkormányzati büdzsé
35 napirendi pontot tárgyalt Algyô
Nagyközség Képviselô-testülete a
november 28-i ülésén.
A képviselôk elsôként tájékoztatót hallgattak meg az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának I.–III. negyedéves
helyzetérôl. A tájékoztatót szóban
kiegészítette Gajdánné Szatmári
Mária okleveles könyvvizsgáló. A
beszámolóból kiderül: az önkormányzat gazdálkodása megalapozott, megbízható, a bevételi és kiadási oldalon idôarányosan
megfelelô. Az önkormányzat és
intézményei a jóváhagyott pénzügyi kereteken belül gazdálkodtak.
A képviselôk a 2012. évi költségvetési gazdálkodás I.–III. negyedévi végrehajtását 2 milliárd 237
millió 173 ezer forint teljesítési
pénzforgalmi bevétellel és 1 milliárd 926 millió 428 ezer pénzforgalmi kiadással tudomásul vették.
Korrigált díjak
Jogszabályváltozás miatt módosítani kellett a kéményseprô ipari
közszolgáltatásról szóló 17/1999.
(VIII.9.) önkormányzati rendeletet.
2013. január 1-jétôl a feladatellátó
Szeged város önkormányzata lesz.
Módosult a kéményseprô ipari közszolgáltatási díj mértéke is: az infláció mértékét követô 4%-os emelés miatt 2013. január 1-jétôl az
alapdíj mértéke családi házakra,
közületek telephelyeire: 552 forint/
évrôl 574 forint/évre nô, a társasházak lakásaira 277 forint/évrôl
288 forint/évre nô. A módosított
önkormányzati rendelet megtekinthetô a www.algyo.hu/önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.
A képviselô-testület döntése értelmében az önkormányzati tulajdonban lévô nem lakás célú helyiségek (gyógyszertár és garázsok)

bérleti díja a 2013. évre az infláció
mértékéhez viszonyítva 5,8%-kal
emelkedik. A részletes díjszabások
a módosított 15/2001. (VIII.4.) önkormányzati rendeletben tekinthetô meg a www.algyo.hu/önkormányzat/
rendeletek menüpont alatt.
Támogatják a vállalkozásokat
A helyi vállalkozások támogatása és
a munkahelyteremtés elômozdítása érdekében a Képviselô-testület
elfogadta a korábban már többször
tárgyalt, a vállalkozások támogatására vonatkozó rendeletet, melyet
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Irodája is
jóváhagyott. Szakmai segítséget a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara nyújtott a rendelet-tervezetet szövegezése, a kapcsolódó
dokumentációk kidolgozása és a
támogatások lebonyolításával és az
után követéssel kapcsolatosan. A
végleges, a vállalkozások munkahelyteremtô támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet és mellékletei letölthetôk a www.algyo.hu/
önkormányzat/rendeletek menüpont
alatt. A pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatványok 2012.
december közepétôl jelennek meg
a www.algyo.hu honlapon.
Kész a költségvetési koncepció
A képviselôk hosszan tárgyalták
Algyô Nagyközség Önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepcióját. A folyamatos jogszabályváltozásokra figyelemmel a koncepció
tartalmazza a kormányzati gazdaságpolitika fôbb irányait, a Széll
Kálmán Terv 2.0 intézkedéseit,
valamint a várható adóváltozásokat. 2013-ban az önkormányzati
feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban
meg fog változni. Az önkormányzatok által korábban ellátott fel-

1. táblázat
Beszerzés
tárgya

Nyertes
ajánlattevô

Szerzôdés
összege

Meghívott
ajánlattevôk

Belterületi utcák
aszfaltozása

Délút Kft.

37.692.275 Ft + ÁFA

Délút Kft • Harmat bau Kft
Rmb transz Kft

Lovaspálya
kialakítása

Délút Kft.

17.864.700 Ft + ÁFA

Tám-Pont ’99 Kft.
Highroad út és mélyépítô Kft
Rmb transz Kft •Délút Kft •Kelenworld Bt.

Szabadidôközpont
konyhaépület tervezés

eredménytelen

Borbála fürdô
bôvítésének
tervezése

Hajós Építész
Iroda Kft.

17.000.000 Ft + ÁFA

Hajós Építész iroda Kft
Matrix Bau bt. • Vázterv Kft
Novák Építész iroda Kft

Bölcsôde bôvítés

Berill Invest Kft.

25.453.131 Ft + ÁFA

Berill Invest Kft •Csomiép Kft
Délút Kft •Enora Kft
Hód-Ing Kft •Megújuló Magyarország Kft.

Egalyt Kft •M&N Bauplan Kft
Szilágyi-4 Bt. •Novák Építész iroda Kft

adatok egy része az államhoz kerül.
Az önkormányzatok gazdálkodásához a feladatok csökkentése
miatt a 2013. évben várhatóan kevesebb forrás lesz biztosítva.
A most elkészített tájékoztató
jellegû koncepcióban megfogalmazott fontos rendezô elv: a fenntartható mûködést biztosító feladatorientált költségvetési terv
elkészítése. A gépjármûadó bevétel
várhatóan 35 millió 400 ezer forinttal csökken, a közoktatás átalakítása miatt megszûnô normatív
állami támogatások 60 millió forintos csökkenése mellett megszûnik az SZJA önkormányzatokat
megilletô bevételi jogcím 46 millió
609 ezer forinttal. A zavartalan
gazdálkodás érdekében az egyes
tételeken tartalékokat képeztek a
szakemberek, valamint kidolgozzák
a fejlesztések, beruházások fontossági sorrendjét és meghatározzák
fenntarthatóságát. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a képviselôk elfogadták.
Változó rendeletek
A hulladékszállítás 2013. évi díjára
vonatkozóan tárgyalt a Képviselô-testület a szolgáltatóval, a Csongrád Megyei Településtisztasági
Kft.-vel. Idôközben az Országgyûlés elfogadta az új hulladékgazdálkodási törvényt, amely jelentôs
módosításokat tartalmaz, így ezen
szolgáltatás 2013.évi díját valószínûleg a Magyar Energia Hivatal
állapítja majd meg, nem pedig a
Képviselô-testület. Jelentôs változás, hogy a törvény lerakási járulékot állapít meg, amely 2013. évben
3.000 forint/tonna, 2014. évben
6.000 forint/tonna, 2015. évben
12.000 forint/tonna lesz. Új szabály,
hogy a díjhátralékot adók módjára
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) fogja behajtani, akár a kilakoltatás eszközével is. A további
díjemelések elkerülése érdekében
a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. szakmai segítségét ajánlotta fel annak érdekében, hogy a
településen kidolgozásra kerüljön
egy hatékonyabb, szelektív hulladékgyûjtési rendszer, amivel a hulladék mennyisége jelentôsen csökkenthetô lesz, ezáltal a lerakási
járulék (amelyet a mennyiség arányában kell fizetni) összege is csökkenthetô.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Fôosztálya felhívása alapján, Alkotmánybírósági határozati döntés
értelmében a 2012. október 31.
napon elfogadott, a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló
36/2012. (XI. 12. ) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezték a döntéshozók.
A helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 2013. január 1-jei változásai miatt szükséges volt a
33/1999. (XII. 19.) helyi iparûzési
adóról szóló rendelet módosítása.
A módosított joganyag megtekinthetô a www.algyo.hu/önkormányzat/
rendeletek menüpont alatt.
Mezôôri és közbeszerzési leltár
A képviselôk elfogadták a mezôôrök
– Juhász Mihály és Vidács Sándor – éves
beszámolóját, melybôl kiderül: a
rendôrség körzeti megbízott munkatársaival, a faluvédôkkel, több társadalmi szervezettel, valamint az illetékes erdôgazdaság szakembereivel
és a hatóságokkal sikeres együttmûködés keretében járôröztek, szerveztek akciókat. Munkájuknak köszönhetôen csökkent a településen
az illegális hulladéklerakás. Terménylopásról nem érkezett bejelentés hozzájuk, a külterületi lakosság
látogatása és segítése folyamatos.
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete tudomásul vette a közbeszerzési szabályzatról szóló elôterjesztést
és tájékoztatást kért a hirdetmény
nélküli, illetve a közbeszerzési eljárás nélküli ajánlatkérésekrôl (beszerzés tárgya, értéke, ajánlattevôk,
nyertes vállalkozó).
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárások
Lásd. 1. táblázat
A helyi Közbeszerzési szabályzat
XVIII. fejezete rendelkezik a közbeszerzési értékhatárokat el nem
érô beszerzésekrôl és az „in house”
beszerzésekrôl. A szabályzat fejezete szerint a 3 millió Ft értékhatárt meghaladó beszerzések
esetén legalább három árajánlatot
kell bekérni. A fentiek alapján a
következô beruházásokhoz és fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések voltak 2012-ben:
Lásd. 2. táblázat

Folytatás a következô oldalon!
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Folytatás az elôzô oldalról!
A beszámolót a képviselôk tudomásul vették.
Támogatott sportolók
és polgárôrök
Az Algyôi Sportkör a 2012/2013.
évre pályázott és nyert TAO támogatást labdarúgás és kézilabda utánpótlás segítésére. A testület biztosítja az 1 millió 350 ezer forint
önrészt (508.591 forint kézilabda
utánpótlás nevelés és 841.672 forint
labdarúgás utánpótlás nevelés) a
Sportkör számára a látvány- és csapatsportok támogatására benyújtott
és elnyert pályázat megvalósításához. A pályázat részeként sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésére lesz lehetôség, valamint
versenyeztetés, edzôtáborok, sportszakemberek kifizetése valósulhat
meg.
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesület a régi úgynevezett fehér
iskola épületében kapott egy helyiséget közfeladatainak ellátásra. Az
idôközben felmerült rezsiköltségek
miatt kérték a bérleti szerzôdés mó-

dosítását, melyet a képviselôk elfogadtak azzal a kitétellel, hogy a civil
szervezet a bérlemény használatáért
bérleti díjat nem fizet, az általa elfogyasztott közüzemi szolgáltatások
költségének megtérítéséhez évi
20.000 forinttal járul hozzá, melyet
idôarányosan kell, hogy megfizessen.
Hasonló kérelemmel élt az Algyôi Lövész Egyesület is, ôk a Kastélykert utca 44. sz. alatti ingatlant
használják közösségi lôtérnek. A
döntés értelmében a társadalmi
szervezetnek évi 6.000 forintot kell
fizetnie, valamint felszereltek egy
vízóra almérôt.
Beszámoló és kimutatás
A képviselôk tájékoztatót hallgattak
meg a 100%-os önkormányzati tulajdonú Gyeviép Nkft. ellenôrzésérôl. A belsô ellenôrzési jelentés kiemelte, hogy az üzleti tervek
elkészítése az új feladatok esetén
elôzetes kalkuláció alapján történt.
A tervezési rendszer, a feladatellátás, a költségvetés, a folyamatos üzemelés a jogszabályi feltételeknek
megfelelôen történt.
A képviselô-testület korábbi kérésének eleget téve kimutatás ké-
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szült az önkormányzati bérlakások
esetében felhalmozott tartozásokról, a lakbérhátralékosok kimutatásáról. A képviselôk a tájékozatót
tudomásul vették, egyúttal felkérték a jegyzôt, hogy tegye meg a
szükséges intézkedést a bérleti díj
tartozások behajtására, illetve a
hátralékos bérlôk bérleti jogviszonyának felmondására. A testület
2013. márciusára újabb tájékoztató igénylése után kérte, hogy a
bérleti szerzôdésekbe kerüljön
bele, miszerint az ingatlanokban
csak a tulajdonos önkormányzat
engedélyével lehet állatot tartani.
Fejlesztések
Az önkormányzat a korábbi lakossági igényeknek megfelelôen a
Téglás és a Kosárfonó utca keresztezôdésében, az úgynevezett
„Faház” sörözô volt kerthelyiségében egy új fedett kerékpár tárolót
épít bruttó 2 millió 300 ezer forintért. A megvalósításhoz a hivatal 3
árajánlatot kér be, valamint megvizsgálja a további kerékpártárolók
lefedésének szükségességét.
Az önkormányzat az MLSZ-szel
közremûködve november 12-én

2. táblázat
Beszerzés tárgya

Nyertes ajánlattevô

Szerzôdés
összege (Ft)

Meghívott ajánlattevôk

Iskola szúnyogháló, árnyékoló,

Szeplast Zrt.

3 878 898

Szeplast Zrt.
(a nyílászárók garanciáinak megtartása miatt egyedüli
ajánlattevô)

1784/2.hrsz.”Téglagyári tó” környezetében gyalogjárda építés, korlátkészítés, fásítás, füvesítés, utcabútorok kihelyezése

GYEVIÉP Nkft.

9 551 792

„in house” beszerzés

Erdôtelepítés 01231/5.hrsz.01233 hrsz. 01231/4.
hrsz.

GYEVIÉP Nkft.

4 771 166

„in house” beszerzés

Egészségház u. 42.1.em.2–3. szolg.lakás felújítása

GYEVIÉP Nkft.

6 355 250

Kastélykert u. 106. sz. belsô befejezô munkái, padló
elbontás, új szigetelt padló kialakítás, belsô fôfalak
alászigetelése, belsô festési munkálatok

Berill Invest Bef. Ép.KFT.

4 483 767

Berill Invest Kft. •Gyeviép Nkft
Kbauwerk Kft. •Televillany Kft.
(honlapon a fehívás megjelent)

Belter. Fásítás virágosítás településkapu

GYEVIÉP Nkft.

2 908 808

„in house” beszerzés

1784/2.hrsz-on a Téglagyári tó környezetében közvilágítás kialakítása

ERZOL 2000 Kft.

4 783 960

TXL Electric Kft. •ICON H-3 Kft. •ERZOL 2000 Kft.

Közvilágítás bôvítése a Búvár utcában a Fazekas utca
és Bartók Béla utca között.

ERZOL 2000 Kft.

3 968 904

TXL Electric Kft. •ERZOL 2000 Kft. •ICON H-3 Kft.

KEOP 6.1.0 pályázathoz kapcsolódó rendezvénysorozat lebonyolítása

Buffalo Express Kft.

3 652 250

Buffalo Express Kft. • Értô Kft. •Gyerekterep Kft.

Intézmények felújítása(Óvodatisztasági meszelés,ESZI tisztasági festés burkolat csere, Faluház-Civilház
csapadékvíz elvez,színpad, burkolás

GYEVIÉP Nkft.

4 392 041

„in house” beszerzés

Rodostó u. járda felújítás

GYEVIÉP Nkft.

3 517 971

„in house” beszerzés

Járdaépítés Bartók Téglás utca és Vásárhelyi utca

GYEVIÉP Nkft.

29 889 496

„in house” beszerzés

01285.hrsz.út felújítása

DÉLÚT KFt.

13 373 579

JET Bau Kft. • Harmat-Bau Kft. • Vízép-Holding Kft.
Délút Kft.

Turizmusfejlesztési koncepció elkészítése

Econoconsult Kft.

3 035 300

Equinox Consulting Kft.
Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt.
Eurospa Investment Kft. •EX-ANTE 2002 Kft.
EconoConsult Kft.
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Pannon Projekt Kft.

Lovaspálya környékének tereprendezése, füvesítése és
öntözôrendszer gerincvezeték kiépítése

GYEVIÉP Nkft.

3 000 000

„in house” beszerzés

Fásítás a Téglagyári tó partján, Géza u. páros oldal,
Téglás u. Fazekas u. között, Temetô melletti dûlôút

GYEVIÉP Nkft.

3 506 000

„in house” beszerzés

adta át az új algyôi mûfüves labdarúgó pályát, melynek ápolásához
szükséges egy Verti-Brush ápológép
beszerzése. A gépet a Gyeviép Nkft.
1 millió 700 ezer Ft+ÁFA értékben
szerezheti be, bérbeadásának lehetôségét pedig vizsgálnia kell.
Az önkormányzat a Kastélykert
utca 44. szám alatt található, a lovas
udvarban lévô épületben borászati bemutató pincét és klubhelyiséget szeretne kialakítani, melyhez
az EMVA falumegújításra és -fejlesztésre kiírt pályázatán a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével pályázik. A tervezett
beruházásban egy borospince, egy
gyógynövény bemutatóhely, egy
borászati bemutatótér, szociális
blokk és terasz valósulhat meg. A
borpince kisebb rendezvények,
borkóstolással egybekötött baráti
összejövetelek helyszínéül szolgálna, a tájházzal összekötve turisztikai attrakció lehet. A beruházás
tervezett költsége: 4 millió 400 ezer
forint, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
A fenntartó megvizsgálta a Gyevitur Kft. által üzemeltett konyha
jövôbeni mûködésére és bôvítésére
tett szakmai javaslatot. A 600 adag
étel elôállítására bôvíthetô konyha
a helyi közétkeztetést teljes mértékben meg tudná oldani, valamint
fontos turisztikai tényezô volna a
szabadidôközpont területén megépülô étterem és szálló kapcsán is.
A kiviteli tervekre közbeszerzési
eljárást ír ki a felelôs kiíró: a Gyevitur Kft. Az árajánlattevôket és a
részletes tervezôi kiírást a decemberi ülésén tárgyalja a grémium.
A Borbála fürdô és a sportközpont további fejlesztése miatt szükséges a területek bôvítése csereerdôsítéssel. Az erdôtelepítés mintegy
4,1 hektáron, mintegy 3,3 millió
Ft-ból valósulhat meg.
Az önkormányzat fennállása óta
minden év végén, az ünnepek alkalmával, az elvégzett munka elismerésére, differenciálva jutalmat
ad az önkormányzat és az intézmények dolgozóinak.
A testület zárt ülésen tárgyalt
tagi hitel ügyletrôl, az intézményvezetôk teljesítményértékelésérôl,
a költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatokról, a tulajdonrész
vásárlásáról, valamint egy eladásra felajánlott ingatlan ügyérôl.
B. L. N.
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Intézményi hírek

Számolás fénysebességgel
A „Kovács Antal Alapítvány, felesége Vitéz Berta emlékére” elnevezésû alapítvány egy zárt, közhasznú magánalapítvány. Kovács
Antal tanár úr azzal a céllal hozta
létre, hogy támogassa az algyôi
tehetséges gyermekeket, hogy azok
minél több versenyen vehessenek
részt. Emellett célul tûzte ki azt is,
hogy jutalomban részesítse azokat
a tanulókat, akik az adott tanévben
teljesítményükkel kiemelkedô eredményt értek el.
Tóni bácsi találkozóra hívta az
elôzô tanévben jutalmazott diáko-

Horváthné Kunstár Andrea
a „Kovács Antal Alapítvány,
felesége Vitéz Berta emlékére”
kuratórium elnöke
*
Abban a megtiszteltetésben volt
részünk, hogy a Kovács Antal Alapítvány szervezésében az iskolánk
egykori tanárával, Tóni bácsival
ismerkedhettünk meg. Megmutatta ügyességét, és elképesztô fejszámolásával elkápráztatott minket.
A gyerekek úgy figyeltek, mint
még soha, hogy hátha elleshetnek

kat. Az összejövetelen az algyôi
diákok mûsorral kedveskedtek neki.
Majd a tanár úr bemutatta fejszámoló mûvészetét, mellyel nemcsak a gyerekeket varázsolta el, de
az ott lévô szülôk és pedagógus
kollégák ámulattal csodálták Tóni
bácsi szellemi frissességét. A találkozó végén a tanár úr vendégül
látta a résztvevôket.
Külön köszönet illeti az algyôi
iskola igazgatónôjét és pedagógusait, akik a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában
segítettek.

valami furfangosságot tôle. Feladatokat oldottunk meg együtt,
mesélt nekünk az új, kidolgozott
szorzási módszerérôl. Megtapasztalhattuk, hogy Tóni bácsival még
a számológépeink sem vehetik fel
a versenyt. Csodálatos volt a matematika világában a vele való barangolás.
Azt hiszem, Tóni bácsinak is
nagy örömet szerzett, hogy újra
(még ha rövid idôre is) visszatérhetett a diákok közé.
Kertész Tekla
4.b osztályos tanuló

Ajtók, ablakok a „Gyermekkertben”
Nagy örömünkre szolgál, hogy
elkészültek a „Gyermekkert” kis
épületeinek nyílászárói, így az
építményekben tárolt berendezési tárgyak, játékok megóvása biztosított lett. Könnyedebbé vált a
„Gyermekkert” mûködésével kap-

csolatos szervezés, több idô jut az
érdemi játékra, a tudatos fejlesztésre. Köszönet érte a Boldog
Gyermekkor Alapítványnak!
Sárkány Éva,
Szalainé Tombácz Erika
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Bajnokok az algyôi iskolában

A Magyar Vöröskereszt Algyôi Alapszervezetének és az Ifjúsági Vöröskereszt Algyôi Alapszervezetének
meghívására október 13-án iskolánkban járt Vajda Attila olimpiai
bajnok kenus és Gyôrfi Tamás ifjúsági Európa-bajnok kajakos. A bajnokokat nagy szeretettel és hatalmas tapssal fogadták az algyôi
iskolások. A gyerekek áhítattal nézték meg a kivetítôn Vajda Attila
2008-as pekingi olimpiai kenu
egyes 1000 méteres döntôjét. A
rendezvényen részt vett Buknicz
Ivett, az Ifjúsági Vöröskereszt országos elnöke és Kopaszné Demeter Irén,
az Algyôi Sportkör Kajak-kenu
szakosztályának edzôje és versenyzôje, aki levezette a beszélgetést.
Diákjaink megtudhatták, hogy
milyen úton jutottak el a sportolók
a bajnoki címekig, hogyan készültek a versenyekre, és milyen érzés
volt a dobogón állni. Vajda Attila
kiemelte a kitartás, az akaraterô,
az alázat fontosságát, az elszántsá-

got egy versenyzô életében. Mindkét fiatal elmondta, hogy a versenysport mellett a tanulás is fontos
szerepet tölt be az életükben.
Az egyik legizgalmasabb programpont az volt, hogy a gyerekek
is feltehették kérdéseiket Attilának
és Tamásnak. Így például elhangzott: hány éves korukban kezdték
el a kenuzást, illetve a kajakozást,
milyen érzés volt magyarként a
dobogó legfelsô fokán állni, indul-e Attila a Rio de Janeiro-ban
megrendezendô olimpián, hogyan
készülnek fel a téli idôszakban,
mennyi pihenés jut számukra
egy-egy nagyobb verseny, olimpia
után? A másik kiemelkedô esemény pedig az lett, hogy mindannyian kaptak autogrammot a
bajnokoktól és közös fotó készítésére is volt lehetôségük.
Leléné Gonda Irén
az algyôi iskola
Ifjúsági Vöröskereszt
Alapszervezetének tanárelnöke

Hangfürdô
Nem mindennapos zenei élményben volt részük a Pillangó csoportos
gyermekeknek. Bergerné Wilk Halina
gong, hang és ôsi gyógymódok mestere látogatást tett csoportunkban
egy Európai Uniós program keretein belül. Témája: Zenei improvizáció mint kapu a zenei oktatásban.

A különleges hangzásvilágot az
európai kultúrában szokatlan hangszerek, tibeti hangtálak és a gong
nyújtották. A gyerekek bevonásával
interaktív zenei játék alakult ki,
idevarázsolva a tenger morajlásától
kezdve a bálna hangján keresztül
sok-sok természetben és környezetünkben elôforduló hangot.
Megtapasztalhattuk a zene lebegô ritmusának nyugtató és relaxáló hatását, mely harmonizálta
egész testünket és lelkünket..
Köszönjük a lehetôséget, mely színesítette az óvodai mindennapjainkat.
Sárkány Éva,
Szalainé Tombácz Erika
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Sport és egészség
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Gyevi Zsongás: úszóverseny
Hetedik alkalommal, november
16-án rendezték meg a Gyevi Zsongás Úszóverseny ôszi fordulóját. A
kistérségi versenyen Domaszék,
Röszke, Mórahalom, Ásotthalom

Dániel, 13. Tóth Marcell, 14. Kovács
Mihály, 15. Belovai Krisztián; a 1999–
1998-as korcsoportban: 1. Kószó
Ádám, 2. Kiss Róbert, 3. Szvetnyik Martin, 4. Bozóki Richárd, 7. Kiss Norbert.

és Algyô gyerekei mérték össze
tudásukat. Az Algyôi csapat az Algyôi Általános Iskola tanulóiból és
az Algyôi Úszó Közhasznú Egyesület úszóiból állt. Az algyôi úszók
sikeresen szerepeltek.
Eredményeink a 20 m lány mell
kategóriában – a 2004 és fiatalabb
korcsoportban:1. Szutor Adél, 2. Karasz Luca, 5. Csiszér Réka, 6. Mészáros
Dóra, 9. Bíbor Mirtil, 10. Mazurák Ivett,
11. Szabó Napsugár, 12. Üveges Gabriella, 13. Vidács Viktória, 14. Ördög
Boglárka; a 2002–03-as korcsoportban: 2. Szalontai Regina, 3. Síkhegyi
Luca, 5. Haushel Dorka, 6. Rózsa Viktória, 8. Kovács Angelika, 9. Juhász
Enikô, 10. Kiss Fanni, 11. Solymosi
Brigitta, 12. Mircse Gréta, 14. Kertész
Tekla, 18. Varga Enikô, 19. Szabó Sára.
A 20 m fiú mell kategóriában – a
2004 és fiatalabb korcsoportban:
1. Bogdán Bence, 2. Farkas Dávid, 4.
Zahuczky Dávid, 5. Forgó Dániel, 7.
Farkas Ádám, 9. Tóth Benedek, 10.
Kertész Mihály, 11. Szénási Kristóf,
13. Borbás Bálint. A 2003–2002-es
korcsoportban: 1. Vincze Zsombor,
8. Kovács Balázs, 10. Igaz Roland,
11. Kiss Bottyány Bendegúz, 12. Mesterházy Máté, 14. Papp Csaba.
A 40 m lány mell kategóriában
– a 2001–2000-es korcsoportban:
2. Nagy Natália, 4. Greksa Kinga,
5. Vidács Bianka, 6. Gábor Zsófia, 7.
Mészáros Eszter, 8. Balázs Anna, 11.
Túri Alíz a 1999–1998-as korcsoportban: 1. Portörô Dorina, 4. Szaniszló V. Erzsébet, 6. Németh Éva.
A 40 m fiú mell kategóriában – a
2001–2000-es korcsoportban:1. Rózsa
Alex, 2. Bodó János, 3. Csarnai Martin,
4. Demecs Bálint, 5. Gyursánszky Bence,
8. Bíbor Martin, 9. Bús Tamás, 10. Pap

A 20 m lány hát kategóriában
– a 2004 és fiatalabb korcsoportban: 1. Karasz Luca, 2. Szutor Adél,
3. Füzesy Vanda, 4. Csiszér Réka, 5.
Mészáros Dóra; a 2002–03-as korcsoportban: 1. Síkhegyi Luca, 2.
Szalontai Regina, 3. Rózsa Viktória,
4. Kertész Tekla, 5. Mircse Gréta, 6.
Péter Fanni, 7. Solymosi Brigitta, 8.
Haushel Dorka, 9. Kovács Angelika.
A 20 m fiú hát kategóriában – a
2004 és fiatalabb korcsoportban:
1. Forgó Dániel, 2. Bogdán Bence,
3. Farkas Ádám, 4. Szénási Kristóf;
a 2003–02-es korcsoportban: 1.
Demecs Botond, 2. Kiss Bottyány Bendegúz, 4. Vincze Zsombor.
A 40 m lány hát kategóriában – a
2001–2000-es korcsoportban: 1.
Jaksa Vivien, 2. Nagy Natália, 3. Greksa Kinga, 4. Gábor Zsófia, 5. Vidács
Bianka, 6. Mészáros Eszter; a 1999–
1998-as korcsoportban: 1. Portörô
Dorina, 2. Szaniszló V. Erzsébet.
A 40 m fiú hát kategóriában – a
2001–2000-es korcsoportban: 1.
Rózsa Alex, 2. Bodó János, 4. Gyursánszky Bence, 5. Bíbor Martin, 6.
Csarnai Martin, 7. Tóth Marcell, 8.
Kovács Mihály, 9. Belovai Koppány;
a 1999–98-as korcsoportban: 1.
Kiss Róbert, 2. Bozóki Richárd, 3.
Kószó Ádám, 5. Szvetnyik Martin.
A 20 m lány gyors kategóriában
– a 2004 és fiatalabb korcsoportban: 1. Szutor Adél, 4. Csiszér Réka,
5. Karasz Luca, 6. Mészáros Dóra; a
2003–2002-as korcsoportban: 1.
Síkhegyi Luca, 3. Szalontai Regina,
4. Rózsa Viktória, 5. Haushel Dorka,
7. Kertész Tekla, 9. Solymosi Brigitta.
A 20 m fiú gyors kategóriában – a
2004 és fiatalabb korcsoportban: 1.
Bogdán Bence, 2. Forgó Dániel, 4.

Szénási Kristóf; a 2003–2002-es korcsoportban: 1. Demecs Botond, 4. Vincze Zsombor, 9. Kiss Bottyány Bendegúz.
A 40 m lány gyors kategóriában
– a 2000–2001-es korcsoportban:
1. Jaksa Vivien, 4. Nagy Natália, 5.
Vidács Bianka, 6. Greksa Kinga, 8.
Gábor Zsófia, 10. Mészáros Eszter; a
1999–98-as korcsoportban: 1. Portörô Dorina, 5. Szaniszló V. Erzsébet.
A 40 m fiú gyors kategóriában – a
2000–2001-es korcsoportban: 1.
Rózsa Alex, 2. Bodó János, 3. Demecs
Bálint, 5. Bíbor Martin, 7. Csarnai Martin, 8. Gyursánszky Bence, 9. Gyömbér
Mihály, 10. Kovács Mihály, 11. Belovai
Koppány; a 1999–98-as korcsoportban: 1. Kiss Róbert, 2. Bozóki Richárd,
3. Kószó Ádám, 5. Szvetnyik Martin.
A 4*20 m lány mellváltó kategóriában – a 2004 és fiatalabb
korcsoportban: 1. Algyô (Szutor,
Csiszér, Bíbor, Karasz) csapata, a
2003–2002-es korcsoportban: 1.
Algyô (Szalontai, Rózsa, Kertész, Síkhegyi) csapata.
A 4*20 m fiú mellváltó kategóriában – a 2004 és fiatalabb kor-

csoport: 1. Algyô (Bogdán, Tóth B.,
Farkas Á., Borbás) csapata; a 2003–
02-es korcsoportban: 2. Algyô (Demecs, Pap, Mesterházy, Vincze) csapata.
A 4*40 m lány mellváltó kategóriában – a 2001–2000-es korcsoportban: 2. Algyô (Jaksa, Vidács,
Nagy, Greksa) csapata; az 1999–98as korcsoportban: 1. Algyô (Szaniszló V., Németh, Kecskeméti, Portörô).
A 4*40 m fiú mellváltó kategóriában – a 2001–2000-es korcsoportban: 1. Algyô (Bodó, Csarnai,
Rózsa, Bíbor) csapata; a 1999–98-as
korcsoportban: 1. Algyô (Kiss, Szvetnyik, Bozóki, Kószó) csapata.
Felkészítô tanárok és edzôk:
Varga Ágnes, Ficsor Barnabás, Retkes
Zsolt, Zsura Brigitta, Zsura Zoltán
és Magosi Krisztina.
Támogatóinknak – Algyô Nagyközség Önkormányzatának, a Gyevitur Kft – Borbála Fürdônek, az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolának – ezúton is köszönjük a
segítségüket!
Magosi Krisztina edzô

Gyevi Zsongás: labdarúgótorna
Immár 7. alkalommal rendeztük
meg Algyôn a GYEVI ZSONGÁS
Labdarúgó torna ôszi fordulóját.
Az idén november 23-ra idôzített
programot támogatta: Algyô
Nagyközség Önkormányzata, az
Algyôi Sportkör, az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola.
A GYEVI ZSONGÁS Labdarúgó
tornán a III. korcsoport focistái
mérték össze tudásukat. Az Ôszi
fordulón Röszke, Tiszasziget, Szôreg, Domaszék, Szeged és Algyô
csapata vett részt.
A 6 csapat 2 csoportban játszott:
az „A” csoportban Röszke, Algyô,
Szeged, a „B” csoportban Tiszasziget, Szôreg, Domaszék.
Eredmények: A csoport meccseken Röszke – Algyô 2–1, Tiszasziget
– Szôreg 3–2; Algyô – Szeged 2–0,

Szôreg – Domaszék 2–1; Röszke
– Szeged 2–1, Tiszasziget – Domaszék 3–1. A helyosztókon az 5.helyért: Szeged – Domaszék 2–4, a
3.helyért: Algyô – Szôreg 2–0, az
1. helyért: Röszke – Tiszasziget 2–0.
A végeredmény: 1. Röszke, 2.
Tiszasziget, 3. Algyô, 4. Szôreg, 5.
Domaszék, 6. Szeged.. A torna
gólkirálya: Tóth Márk (Tiszasziget,
3 góllal). A legjobb kapus: Széll
Dominik (Szôreg), a legjobb játékos:
Bíró Dániel ( Röszke). A legjobb
algyôi játékos: Belovai Krisztián.
Az algyôi csapat tagjai: Belovai
Krisztián, Bús Tamás, Molnár Gergô,
Papp Dániel, Szalontai Botond, Szekeres Márton, Tóth Norbert, Demecs
Botond, Lengyel Márk, Belovai László, Papp Máté; edzôjük: Makra Zsolt.
Magosi Krisztina és Makra Zsolt
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Bölcsôdei hírcsokor
Mikulás
December 6-án érkezett a Mikulás
az algyôi bölcsis gyermekekhez.
*
Luca nap
A bölcsôdés gyerekeket és szüleiket december 14-én (pénteken)
17 órától, Luca napra hívjuk, hogy
közös kézmûveskedéssel, és beszélgetéssel meleg tea, és sütemény mellett hangolódjunk rá az
év legszebb ünnepére.

Téli szünet
A Bóbita bölcsôde idén december
24-tôl 2013. január 1-jéig zárva
tart. Az idei utolsó munkanap:
december 21. ( péntek), a jövô évi
elsô munkanap 2013. január 2.
(szerda).
*
Jó kívánságok az ünnepekre
Békés, boldog karácsonyt, és Boldog Új esztendôt kíván a bölcsôde
minden dolgozója!

Nyomkövetés
Az algyôi általános iskolában 2010ben 34 nyolcadikos diákunk fejezte be korosztályának megfelelô
tanulmányait. Közülük 7 diák gimnáziumban, 22 szakközépiskolában, 2 szakiskolában és 1 diák
speciális szakiskolában folytatta
tanulmányait. A középiskolák és
szakiskolák helyi tanterve eltérô,
ezért nem minden 9. évfolyamos
tanuló részesül biológia, fizika,

kémia vagy földrajz tantárgyak
oktatásban, vagyis az eredmények
statisztikai átlaga nem reális.
Ugyanakkor a tantárgyi átlagokat
tekintve elmondható, hogy nagy
eltérés nincs a két év végi átlagot
összehasonlítva. A tantárgyi eredmények alapján megállapíthatjuk,
hogy az algyôi iskola tanulói megállták helyüket a választott középiskolában vagy szakiskolában.

Iskolai határidônapló

December

(tanítási napok száma: 16)
10-ig 8. osztályosok jelentkezési
lapjainak továbbítása a központi
írásbeli felvételi vizsgára.
10. Napközis ügyelet igényfelmérése: 12. hó 15. és 12. hó 27., 28.
napokra.
11. 14.30 Iskolába csalogató program: Karácsonyi vásár a Dél-alföldi régió ökoiskolái számára.
15. Tanítás nélküli munkanap.
Igény szerint napközis ügyeletet
biztosítunk.
14. 14.00 Napközis karácsony:
Tél, téli ünnepek, szokások.
19. 17.00 PRO MUSICA karácsonyi hangversenye az ének teremben.

21. 8.00 Karácsonyi hangverseny
a templomban.
21. 11.00 Iskolai karácsonyi ünnepség a faluházban. Mindenkit
szeretettel várunk.
December 27–2013. január 2. Téli
szünet. (Szünet elôtti utolsó tanítási nap: december 21. péntek,
szünet utáni elsô tanítási nap:
2013. január 3. csütörtök.)
Január
4. 16.00 Iskolába csalogató: Varázslatok a könyvtárban.
7–8. Ebédfizetés január hónapra
(21 nap).
Híreinket elolvashatják iskolánk
honlapján a www.algyoiskola.hu
weboldalon is.
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A határon innen és túl: szakmai látogatás
az Algyôi Szivárvány Óvodában
Szakmai tapasztalatcserére érkezett november végén a szerbiai
Óbecsérôl kilenc, Szolnokról tizennégy óvónô az Algyôi Szivárvány
Óvodába.
Vajdasági vendégeink a fejlesztô
pedagógia bevezetése elôtt állnak,
ezért látogatásukon az óvodánkban
mûködô Montessori nevelési program gyakorlati megvalósításával,
az eszközök használatával ismerkedtek.
A szolnoki óvónôk szakmai tapasztalatcsere keretében látogatták

meg óvodánkat. Délelôtt a Gomba
csoportban megtekintettek egy
csendjáték foglakozást, majd a
Montessori pedagógia idôszerûségérôl, a fejlesztési lehetôségekrôl
tartottunk délután szakmai megbeszélést.
A szorosabb együttmûködés érdekében a késôbbiekben eleget
fogunk tenni az Óbecsei, és Szolnoki vendégek meghívásának.
Szénásiné Juhász Brigitta
óvodapedagógus

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Tippek a „zöld karácsonyért”

A fogyasztói társadalmunkban a
termelôk és forgalmazók célja az,
hogy minél többet vásároljunk,
pazaroljunk, fogyasszunk. A karácsony is a fogyasztás ünnepe lett
manapság, amit persze nem ünnepelnünk kellene, hanem restellnünk. Karácsonykor fogyasztjuk a
legnagyobb mennyiségû energiát,
étkezünk legtöbbet szükség felett,
termeljük a legtöbb hulladékot és
szennyezzük legjobban a környezetünket. Nem csupán környezetünk védelmét biztosítja a „zöld
karácsony” megvalósítása, de ez
az egyik legsikkesebb mód a karácsonyi ünnepek leforgatásához.
Összeszedtünk egy-két tuti tippet
az öko-karácsonyhoz.
Az elôkészületeknél a legfontosabb a szervezettség: ha idôben
elkezdjük a karácsonyi elôkészületeket, kimaradunk az ünnepeket
megelôzô ôrületbôl, és így kevésbé költekezünk majd feleslegesen.
A karácsonyi vásárlást a tudatos
vásárlás elvei alapján végezzük:
elsôsorban hazai, szezonális terméket vásároljunk. Vigyünk magunkkal táskát, és ne fogadjunk el
nejlon zacskót!
Környezetbarát kartonból készítsünk egyedi karácsonyi üdvözlôlapokat, akiket interneten el
tudunk érni, azok számára küldjünk saját tervezésû e-lapokat.
Öko megoldás a karácsonyfára
a gyökeres fenyô, amit az ünne-

peket után ki tudunk ültetni a
kertbe.
Természetes alapanyagokból
(termésekbôl, papírból, só-liszt
gyurmából, agyagból) könnyen
készíthetünk környezetbarát díszeket és füzéreket.
Égôsorok helyett energiatakarékosságból használjunk gyertyákat. Óvatosabban kell velük bánni,
de sokkal hangulatosabbak, mint
az áramfogyasztó égôsorok.
Kerüljük a túlcsomagolt ajándékokat, sokkal több örömet tudunk szerezni saját készítésû karácsonyi ajándékokkal – különösen
sikeresek a házilag készített finomságok.
Ajándékok csomagolásánál
remek és trendi megoldások a
textíliák is.
Az ünnepek alatt – akármenynyire is próbáljuk elkerülni a pazarlást és a túlcsomagolást –, akkor
is lesz bôven hulladékunk. A hulladékot szelektíven gyûjtsük össze,
amit tudunk, tegyük el jövôre (például díszdobozok, dísztasakok,
szalagok).
A zöld karácsony megvalósítása
nem jár sok lemondással, csupán
egy kis odafigyelésre van szükség.
Minél többen tartunk természetbarát öko-karácsonyt, annál szebb
és kíméltebb marad a környezetünk.
Algyôi Zöld Diákparlament
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Regionális paprika – ökovetélkedô az algyôi iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolával közösen játékos
vetélkedôt szervezett a Dél-alföldi

ban és eszközökkel (például szavazógépes-kvíz, titkosírás feladat,
totó, szövegértés, logótervezés).
A versenyzôk szerint az egyik legérdekesebb feladat a természet-

Régió ökoiskoláinak. November
9-én az általános és középiskolások
közösen töltöttek el egy kellemes
napot, játékosan. A 3 megyébôl az
idén 28 csapat jelentkezett, így
110 tanuló foglalta el az algyôi új
iskolában a hatalmas tornacsarnokot.
Az idei vetélkedôt is három korcsoportnak hirdettük meg: 2–4.
évfolyamnak, 5–8. évfolyamnak és
9–10. évfolyamnak, témánk a paprika volt. A diákok paprikával kapcsolatos különbözô elméleti, gyakorlati és játékos feladatokat
oldottak meg, változatos formák-

tudományi laborunkban volt, ahol
a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi
Tanszék vegyészhallgatóinak segítségével az alsós diákok a szegedi édesnemes fûszerpaprika ôrleményébôl vonták ki a színanyagot
különbözô oldószerekkel, a felsôsök összehasonlították a C-vitamin
tartalmat a paprikában és a citromban, a középiskolások a C-vitamin kémiai tulajdonságának
vizsgálták. Németh Veronika, egyetemi tanársegéd segítô hallgatói
és tanulói: Damásdi Eszter és Péter
Nóra vegyészhallgatók (MSC), va-

Környezetismeret verseny és ökotalálkozó
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolában november 9-én környezetismeret versenyt rendeztek,
amelyre sok csapat érkezett.
A gyerekek sokat készültek hisz
jól tudták, hogy nem lesz könnyû
dolguk. A versenyre jelentkezhettek alsós, felsôs, és középiskolás
csapatok. Mindenki ugyanazt szerette volna elérni: az elsô helyet.
Tíz órakor kezdetét vette a verseny. Az elsô feladat egy keresztrejtvény volt. A másodikban a
paprika részeit kellett megnevezni. A harmadik körben pedig egy
szöveget kellett kiegészíteni. Ezután csapatokat alakítottunk és
forgószínpadszerû feladatok következtek. Állomásokat alakítottak

ki, volt: totó, kvíz, kísérlet és még
sok érdekes fejtörô. Közben az
állomáson lévô tanító nénik füle
mögött betûk bújtak el, és ha
mindegyik betût megtaláltuk a
PRITAMIN szót lehetett összeállítani.
Ezután mindenki evett egy
szendvicset és mellé teát ivott.
Végül már nem maradt más,
mint az eredményhirdetés.
Mindenki jól érezte magát,
akkor is, ha nem lett helyezett,
mert nem a gyôzelem a lényeg,
hanem a részvétel.
Az algyôi Paprikamanók csapata a szoros versenyben a harmadik
helyen végzett.
Kertész Tekla 4.b osztályos tanuló

lamint Szûts Tamás és Dormán Mihály 4. osztályos tanulók.
Hasonló sikert aratott a „Vaj van
a füle mögött” elnevezésû játékunk
is, amiben az algyôi pedagógusok
egy-egy betût rejtettek el a fülük
mögött. A diákok a meglesett betûkbôl egy, a paprikával kapcsolatos szót tudtak kirakni.
Regionális vetélkedônkön a következô eredmények születtek: az
I. korcsoportban a 2–4. évfolyamon: 1. helyezést ért el a Vitapap
csapat – Búzás Barnabás, Szarka
Gerda és Kis Ágnes (Varga Tamás
Általános Iskola, Hódmezôvásárhely), 2. helyezett lett a Paprika
Jancsi csapat – Halász Henrik,
Tatár Botond és Zsarnai Emese
(SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola, Szeged), 3. helyezett lett a Paprikamanók csapata – Farkas Dávid, Kiss Virág és
Kertész Tekla (Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola); a II. korcsoportban az 5–8. évfolyamon: 1 helyezést ért el a Boni-Makkos csapat
– Simon Dominika, Jakus Kartal,
Pigniczki Lili és Komáromi Richárd (Bonifert Domonkos Általános Iskola, Szeged), 2. helyezett
lett a Zöldikék csapata – Lôrincz
Ádám, Kovács Henrietta, Gurmai
Boglárka és Hajdu Gyula (Kis Bálint Református Általános Iskola,
Vésztô), 3. helyezett lett az Ôszikék
csapata: Marhás Letícia, Rózsa
Mónika, Szilágyi Vivien és Szabó
Nóra (Kis Bálint Református Általános Iskola, Vésztô); a III. korcsoportban a 9–10. évfolyamon:
1. helyezést ért el a TIG-ris csapat:
Bálint Zsófia, Varga Krisztina, Do-

hány Eszter és Kristó Melánia
(Tömörkény István Gimnázium és
Mûvészeti Szakközépiskola, Szeged), 2. helyezett lett a Logosz
csapat: Sipos Bernadett, Vadász
Izabella, Jaksa Fanni és Lekrinszki Tamás (Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csongrádi
Oktatási
Központ,
Gimnázium, Szakképzô Iskola és
Kollégium Tagintézménye, Csongrád), 3. helyezett lett a Napsugár
csapat – Kis Barbara, Tóth Erika,
Szôke Szandra és Gömöri Zsanett
(Bársony István Mezôgazdasági
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, Csongrádi Oktatási
Központ Tagintézménye, Orosháza).
A csapatok munkáinak értékelésében segítségünkre volt: Horváthné Kunstár Andrea (a Mozaik
Kiadó természettudományi szerkesztôje), Németh Anikó (a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatóhelyettese, botanikus)
és Pintér Tibor (a Szegedi Vadaspark zoopedagógusa). Vetélkedônket kiadványaival támogatta a
Mozaik Kiadó, az Orpheus Állatvédô Egyesület, a CSEMETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület, a DALERD Délalföldi
Erdészeti Zrt., felkészítô pedagógusoknak virággal kedveskedett a
Flóratom Kft.
Csauth Zsuzsanna és Koczka Ágnes
szervezô pedagógusok
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolából és
Özvegy Judit szervezô pedagógus
a SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskolából

Évszaktúrán az algyôi iskolások
Ez év október 18-án Ôszi évszaktúrára indultunk az iskolával. Már
nagyon vártuk a közös kerékpártúrát, talán még izgalmasabb volt
a készülôdés, mivel mi szegediek
vagyunk. 27 gyermekkel és 14 felnôttel közösen egy csodálatos délutánt töltöttünk el együtt.
Nemcsak mi, szülôk kerültünk
közelebb egymáshoz, hanem a pedagógusokat is jobban megismertük. Hiszen megismerni egymást

játék és kirándulás közben lehet
a legjobban. Gyönyörû napsütésben élveztük az együtt töltött idôt.
Ez az elsô élményünk az iskolában, és reméljük, hogy még sok
ilyen izgalmas program vár még
ránk. Köszönjük!
Bakos Jázmin és
Gál-Joó Jázmin
1.b osztályos tanulók
családja
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„Vidáman egészségben” – ôszi egészséghónap az iskolában
Iskolánkban 2012. október 15–27.
között elsô alkalommal szerveztük
meg ôsszel is az Egészséghetet.
Az iskolai rendezvények ismét szorosan kapcsolódtak az Algyô
Egészségéért Programsorozathoz,

Koczka Ágnes tanárnô megörökítette az
Ezerjófû Egyesület tagjait az elkészült
büfé-asztal mellett: Bakó Ferencné,
Berek Ágota, Canjavecné Borbás
Annamária, Doktor Istvánné, Hingl
Lászlóné, Klug Mátyásné, Kövér Imréné
(a képen sajnos nem lehetett rajta más
elfoglaltsága miatt), Nagy Menyhértné,
Merlákné Dombóvári Ibolya, Pataki
Dezsôné.
mely a nagyközség egészségtervében megfogalmazott iskolai feladatok megvalósulását segítette.
A hónapban diákjainkat, a szülôket, pedagógusokat és a falu lakosságát vártuk számos sokrétû
programmal.
Célunk volt az egészséges életmód népszerûsítése, az egészséges
élethez nélkülözhetetlen feltételek
tudatosítása. A programok nagy
részét délután rendeztük, de voltak a tanítási órákba beilleszthetô
foglalkozások is.
Ízelítô a programkavalkádunkból: október 15-én ragyogó napsütésben, vidáman indult útnak 43
tanuló 3 pedagógus kíséretében a
Nemzetközi gyaloglónap alkalmával megrendezett túrának. Október
16-án az Ifjúsági Vöröskereszt alakuló ülésen megbeszéltük az éves
feladatokat, kiemelten a karácsonyi
adománygyûjtést és az önkéntes
véradók toborzását. Az érdeklôdés
továbbra is töretlen a gyermekek
körében, így a 2012/2013-as tanévben 66 fôvel folytatják munkájukat az önkéntesek. Október
17-én Schád László klinikai szakpszichológus elôadásában a résztvevôk hallhattak a mentális betegségekrôl, a stressz káros hatásairól,
és ezek kezelésérôl. Október 18-án
Nagyné Kecskeméti Klára védônô
koordinálásával a résztvevô Ifjúsági Vöröskeresztes diákok elô-

adást hallhattak és bemutatót láthattak a csecsemôk gondozásáról,
táplálásáról.
Dr. Mikulán Rita sportorvos elôadásában kiemelte a sportolók
táplálkozásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Megtudhatták a résztvevôk azt, hogy aki
sportol, az megfelelô táplálkozással segítheti szervezete mûködését.
A sportolók számára alapvetôen
kedvezôbb a több kisebb étkezés,
mint a kevesebb nagyobb, mivel
az emberi szervezet a kisebb adagokat jobban dolgozza fel.
Október 19-én délelôtt „Egészségeset, finomat, esztétikusat…”
címmel kicsik és nagyok, alsósok
és felsôsök tanáraik felügyeletében
tetszôleges zöldség- és gyümölcsalapanyagokból készítettek egészséges ételeket. Az elkészült mûalkotásokkal versenybe szálltak, az
eredményhirdetést követôen pedig
jóízûen fogyasztották el azokat.
Délután Leléné Gonda Irén irányításával az iskola tanulóinak lehetôség nyílt meghitt, csoportos
beszélgetésre, önismereti játékra.
A gyerekek a gyakorlatban is megtapasztalhatták a lazítás és a meditálás testükre és szellemükre
gyakorolt jótékony hatásait. A foglalkozáson elhangzott 7+1 stresszûzô tipp, amelyek a következôk:
legyenek barátaink, találjunk egy
jó hobbit, készítsünk napirendet,
állítsunk fel fontossági sorrendet,
ne vállaljuk túl magunkat, mindig
szakítsunk idôt a kikapcsolódásra,
sportoljunk, relaxáljunk, meditáljunk.
Október 24-én tanár-diák kosárlabdameccset rendeztünk, melyet
az elôzô tanévi kezdeményezés
után ismét örömmel fogadták
mind a gyerekek, mind a pedagógusok. Az izzasztó mérkôzést, fergeteges szurkolással kísérte a napközis tanulók nézôközönsége.
Lada Szilvia dietetikus beszélt a
gyermekek napi kalóriaszükségletérôl, a megfelelô mennyiségû folyadékfogyasztásról, részletesen
bemutatta a táplálékpiramist. Ezen
kívül tanácsokat is adott, melyek az
elfogyasztott ételek változatosságára, mértékére hívta fel a résztvevôk
figyelmét. Kiemelte a kevesebb
cukor, kevesebb só fogyasztásának
fontosságát.

Október 25-én Berek Ágota természetgyógyásszal, az Ezerjófû
Egyesület vezetôjével tölthettek a
résztvevôk egy izgalmas és „gyógyító” délutánt. Elôször beszélgettek a hidegebb idôben jelentkezô
betegségekrôl, valamint az ezekre
a betegségekre jótékony hatást
gyakorló gyógynövényekrôl. Majd
megismerkedtek a menta, kamilla, citromfû, levendula, komlótoboz, macskagyökér szárítmányaival.
Miután elhangzott a teakészítés
helyes módja, citromfû teát készítettek, és kóstolhattak a résztvevôk.
Október 26-án az elôadó felvázolta, hogy a különbözô fázisokban
hogyan lehet kezelni a sportsérüléseket. A sérülések csoportosítása
súlyosságuk foka szerint: az I. típusú enyhe sérülések esetében az
izommûködésben nem tapasztalható funkciókiesés; a II. típusú
sérülések egyértelmû funkciócsökkenésben nyilvánulnak meg; a III.
típusnál a funkciócsökkenés nagymértékû, például teljes izomszakadás esetén. Alapvetô szabály,
hogy sérülés esetén az edzést azonnal abba kell hagyni. Teendôk
sportsérülés esetén: pihenés, tehermentesítés; jegelés, hûtés. Fontos,
hogy a sportsérülés után a mozgást
mielôbb megkezdjük, mert nagyban segíti az izomzat helyes regenerálódását, biztosítja a sérült izom
szerkezetének újjáépülését.
Az iskolában minden hónap
utolsó péntekjén tartandó napközis projektzáró ebben a hónapban
„Vidáman, egészségben” telt,
ugyanis az ôsszel és az egészséggel
kapcsolatos vetélkedôn vehettek
részt a napközis gyerekek. 5+1
állomáson mérettették meg magukat a diákok. A tanulók 5 vegyes
csoportot alkottak, csapatnevet
választva, egy-egy napközis nevelô kíséretében érkeztek a vetélkedô helyszíneire, ahol felsôs diákok
vezénylésével végezhették el a feladatokat. Az elsô helyszínen az A-,
B-, C-, D-, E-vitaminnal, valamint
ásványi anyagokkal kapcsolatos
kérdésekre kellett helyesen válaszolni, melynek alapját egy Marslakócska pályázat biztosította. Az
iskolai könyvtárban szavazógép
segítségével kellett megoldani a
helyes száj- és fogápolással kapcsolatos totót. A harmadik hely-

színt az iskolai futópálya biztosította, ahol a gyerekeknek idôre,
egy dísztökkel a kezükben kellett
minél gyorsabban teljesíteniük a
váltó-futó versenyt. A negyedik
helyszínen szintén idôre, elrejtett
ôszi terméseket, gyümölcsöket kellett megtalálni. A következô helyszínen szétdarabol mondatokból
kellett szólásokat és közmondásokat kirakni az egészség témakörében. Az utolsó helyszínen pedig
egy plakátot kellett alkotni, a csapatok bármit rajzolhattak, írhattak
rá, ami az egészséggel kapcsolatban eszükbe jutott. A közösen létrehozott plakát az iskola auláját
díszíti.
A vetélkedô eredményhirdetését
követôen, a csapatok összes tagja
jóízûen fogyasztotta el a jutalmul
kapott egészséges nyalánkságokat,
az ízesített kölesgolyót, az aszalt
gyümölcsöket, a müzliszeletet és
a 100%-os gyümölcslevet.
Jani Ivett gyógytornász vezetésével a résztvevôk kipróbálhatták
az általános gerinctornát. A jelenlévôk egyénre szabott gyakorlati
tanácsot is kaptak, arra vonatkozóan, hogy hogyan elôzhetjük meg
a gerincproblémák kialakulását,
illetve hogyan kezelhetôk a már
meglévô panaszok.
Az ôszi egészséghét nagyon jól
sikerült. A programokkal minden
korosztályt megszólítottunk.
A résztvevôk – különösen a gyerekek – és a szervezôk visszajelzése
arra biztat minket, hogy a jövôben
is kell ôszi egészséghét. A megvalósításban az alábbi civil szervezetek és egyéni segítôk vettek
részt: Ezerjófû Egyesület, Dévény
Módszer Alapítvány, Egészségkuckó, Arcadia Reklám Kft., Nagyné Kecskeméti Klára védônô, Jani
Ivett gyógytornász.
Iskolánk tanulói és pedagógusai
nevében köszönjük Jankovicsné
Veres Katalinnak a szervezô, koordináló, segítô munkáját, Algyô
Nagyközség Önkormányzatának
pedig az anyagi támogatását.
Iván Zsuzsanna
igazgató
és Leléné Gonda Irén
iskolai
koordinátorw
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Az algyôi iskola
az orosházi Táncsics-Didacton
Az orosházi Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont a VI. Táncsics-Didact
Tankönyv- és taneszköz kiállítást
november 15-én rendezte meg.
Az intézmény hagyományossá vált
kiállításán kiadók, tankönyvkiadók
és felsôoktatási intézmények voltak
jelen. Idén elsô alkalommal kiemelt meghívottként vett részt az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola is a rendezvényen. Kiadvá-

nyainkon, iskolaújságainkon, fényképes prezentációkon, diák- és
családi munkákon keresztül mutattuk be az érdeklôdôknek iskolánkat, mint ökoiskolát és mint
sportiskolát. Szóbeli tájékoztatást
adtunk az ökoiskola kritériumrendszerrôl, a Dél-alföldi régió
ökoiskoláit koordináló munkánkról.
Iván Zsuzsanna
igazgató

Sikeres iskolai nyílt napok
Nagy tisztelettel köszönjük a Kedves Szülôknek, hogy az iskolai
nyílt napjainkon ilyen magas létszámmal részt vettek, és érdek-

lôdtek a nevelô-oktató munkánk
iránt.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola Pedagógusai

Mesemondó verseny
az alsó tagozatban
Az alsó tagozatos tanulók a mesék
birodalmába utaztak. Szebbnél-szebb
mesékkel tértek vissza és október
25-én a mesemondó versenyen
adták elô azokat. Két kategóriában
történt a megmérettetés.
Az eredmények: az 1–2. évfolyamon I. helyezést ért el Németh
Bercel 1.a, II. lett Farkas Dávid 2.b
és III. helyezést ért el Zsurka Luca

2.b; különdíjban részesült Molnár
Loretta 1.b osztályos tanuló. A 3–4.
évfolyamon I. helyezett lett Zakar
Zsanett 4.b, II. lett Üveges László
4.b és III. helyezést ért el Jernei
Richárd 3.b; különdíjban részesült
Karai János 4.a osztályos tanuló.
Köszönjük a Szülôknek is a felkészítésben nyújtott segítséget.
Dobó Gyöngyi tanító

Elsô helyezés
az Egészséges életmód vetélkedôn
A SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna
Egészségügyi és Könnyûipari Tagintézmény 8. osztályosok számára
Egészséges életmód címmel vetélkedôt szervezett. Céljuk, hogy a
tanulók játékos és vidám formában
összemérjék tudásukat, kreativitásukat a vitaminokról, az egészséges táplálkozásról, az egészséges

életmódról. A vetélkedôn Szeged
és környéki iskolák csapatai vettek
részt, köztük iskolánk csapatai is
indult, mely a 3+1 fantázianevet
viselte, Poprádi Nóra, Tóth Adrienn
8.a és Deák Gyöngyi 8.b osztályos
diákokkal és I. helyezést ért el.
Poprádi Nóra 8.a
osztályos tanuló

Algyôi Betlehem
Karácsonykor, szentestén 23 órától az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesület forralt borral várja az
algyôieket az Országzászlónál föl-

állított Betlehemnél, ahol 23 óra
30 perctôl az Aranygyapjú Társulat pásztorjátékát tekinthetik meg.

2012 december • Hírmondó

Iskolai matematika verseny
Az október 25-én megrendezett
iskolai matematika versenyen 26
felsôs diák mérettette meg magát.
A versenyen a következô eredmények születtek: az 5. évfolyamon
I. helyezett lett Szalontai Botond
5.a, II. lett Bura Beatrix 5.b és III.
lett Boldizsár Mihály 5.b; a 6. évfolyamon I. helyezést ért el Kucsera Edina, II. lett Csarnai Martin
és III. lett Vidács Balázs 6. osztályos tanuló; a 7. évfolyamon I.
helyezett lett Németh Éva 7.b, II.
lett Márta Csenge 7.b és III. lett
Szilágyi Ákos 7.b; a 8. évfolyamon

I. helyezett lett Bezdán Dóra 8.a,
II. lett Ország-Sugár Ákos 8.b és
III. lett Ilia Róbert 8.a osztályos
tanuló.
A helyezettek oklevelet és ajándékokat vehettek át, ill. minden
versenyzô csokoládét kapott Horváthné Kunstár Andreától és Némethné Bognár Veronikától, a
„Kovács Antal Alapítvány, felesége
Vitéz Berta emlékére” kuratórium
elnökétôl és tagjától.
Malustyik Mihályné
matematikatanár

Nyertes IPR pályázat az algyôi iskolában
megvalósuló felzárkóztatásra
lgyô Nagyközség Önkormányzata
sikeresen pályázott az esélyegyenlôséget szolgáló intézkedések és az
integrációs rendszerben részt vevô
intézményben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról szóló
30/2012. (IX.28.) EMMI rendeletben foglaltakra. Az elnyert támogatási összeg: 891 ezer forint,
melynek köszönhetôen tovább

folytatódhat az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskolában az esélyegyenlôséget, képesség-kibontakoztatást,
felzárkóztatást, valamint integrációs felkészítést segítô program, a
projektben részt vevô 2H-s, 3 H-s
tanulók egyéni fejlesztési tervre
épülô felzárkóztatása.
Bereczné Lázár Nóra közoktatási,
ifjúsági és sportreferens

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
– Erzsébet utalvánnyal
A gyermekek védelmérôl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében 2012. október 1. napjától
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. (továbbiakban: NÜSZ Kft.) által forgalmazott
– fogyasztásra készétel, tanszer és

ruházat vásárlására felhasználható
– Erzsébet-utalvány formájában
kell nyújtani a jogosultak részére.
Tájékoztatjuk az érintett családokat, hogy az Erzsébet-utalványokat az önkormányzat által
megadott címre (lakóhelyükre) a
Magyar Posta Zrt. közremûködésével lezárt csomagolásban a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. küldte
november 24-ig.
P. H.

Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák
a községházán
Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester Algyô Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyô,
Kastélykert utca 40.) minden héten
szerdán 14–17 óra között fogadóórát tart. Legközelebbi idôpontok:

2012. december 12., december 19.
A soros, nyílt képviselô-testületi ülés
idôpontja: 2012. december 17.
(hétfô) 9 óra. INFO: a Polgármesteri Hivatal telefonszámán: 62/517517, e-mail: pm@algyo.hu, alpm@
algyo.hu, honlap: www.algyo.hu.
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Civil tükör

Felhívás adományozásra
Az Egyesített Szociális Intézmény
Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálata ezúton kér segítséget
azoktól, akik együtt éreznek – az
önhibájukon kívül – nehéz helyzetbe került családokkal. Adományaik eddig is sokat jelentettek a
szûkös anyagi körülmények között
élôknek, ezért most is számítunk
nemes lelkûségükre például ruhanemûk, háztartási eszközök, gyermekjátékok formájában.
Az utóbbi idôben sajnos – a megemelkedett energia árak miatt –

egyre többen kényszerülnek áttérni
a fatüzeléses fûtési módra. Várunk
tehát a fentieken túl, esetlegesen
feleslegessé vált, a hideg téli hideg
napokban meleget adó kályhákat is.
Az algyôi önkormányzat tûzifa
biztosításával igyekszik a rászorulókat segíteni.
Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján bízunk abban, hogy most
is eredményes lesz felhívásunk,
melynek eredményeként kis fényt
tudunk vinni a nehéz sorban élôk
szürke napjaiba.
ESZI

Pályázati lehetôség a lakosság
áramhátralék-csökkentésére
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
ezúton tájékoztatja a Lakosságot,
hogy 2012. február 15-én az EDF
DÁMÁSZ Zrt. és a Szeretetszolgálat áramhátralék-csökkentô modellprogramot indított „Hálózat
a közösségért” címmel a rászoruló háztartások megsegítésére
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés
megyék teljes területén, valamint
Pest megye egyes részein.
A célok megvalósításához 100 millió forint áll rendelkezésre. A támogatást elektronikusan benyújtandó
pályázat útján lehet igényelni. A pá-

lyázónak vállalnia kell, hogy felhalmozott hátralékának 50%-át – akár
három részletben – befizeti önrészként a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, hogy a számára megítélt
támogatási összeget a Szeretetszolgálat utalni tudja a Szolgáltató felé.
A programmal kapcsolatban további felvilágosítás, illetve egyeztetés céljából segítség kérhetô:
Péchy Zsófia referens, telefonszám:
06-1/3914-700, e-mail: halozat@
maltai.hu, honlap: www.maltai.hu.
Gyôri-Dani Lajos, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat ügyvezetô alelnöke

Virtuális Falu Program
Az AGryA és partnerei a Virtuális falu Programmal abban szeretnének segítséget nyújtani, hogy a falusi közösségek tevékenységébe
minél több fiatal kapcsolódjon be, valamint
hogy erôsödjenek a falusi ifjúsági közösségek,
hogy ezzel is segítsék a falvak megmaradását,
fejlôdését. A Program része egy képzés sorozatra, egy kutatás és egy konferencia.
lehetôségem nyílt, így jelentkeztem a programra: a 2 körös forduló után felvételt nyertem
a 30 fôs csapatba. Ehhez az elôzô projektekbôl
8 fiatal csatlakozott még. Így november 23-án szakmai konferencián vettünk részt Szlovákiában,
Búcs községében. Az elôadásokon
szó esett a vidékfejlesztési támogatások hatásáról, a 2007-2013
szakasz értékeirôl, az „Európa
2020” vidékfejlesztési stratégiáról. Elsôsorban a fiatal gazdák támogatását, az
ifjúság bevonását, a biotermesztés növelését,
új marketing lehetôségeket, az Európai uniós
támogatások minél nagyobb és célratörôbb
lehívását tûzték ki célul. Az elôadók között
szerepelt a program védnöke, V. Németh zsolt,
vidékfejlesztésért felelôs államtitkár. hasznos
információkat hallhattunk Stefan Adam szlovák
államtitkártól, Wootsh Pétertôl, az AGryA szak-

értôjétôl, aki a képzések vezetôje is egyúttal,
rok Sedminektôl, a CEJA brüsszeli alelnökétôl.
November 24-25-én a Virtuális falu Program képzésén, és csoportmunkán vettünk részt.
A 18-26 év közötti fiatalok között gazdákat,
intézmény vezetôket, ifjúsági szervezetek vezetôit, a saját településükön aktív közösségi
életet élô személyeket ismertünk meg. A képzés-sorozat egy falusi - virtuális - település
életéhez, mûködéséhez kapcsolódó témákat
dolgoz fel. Így képzések témája lesz – többek
között – a vállalkozás-fejlesztés,
a közmûvelôdés, a szociális ügyek,
a közösségfejlesztés, a helyi demokrácia és az önkormányzatok
mûködése, a fenntartható gazdálkodás, a környezet és természetvédelem kérdései. A képzések a
falut mint részfeladatok szervesen
összekapcsolódó egységét mutatják be, ahol
minden szereplônek megvan a saját szerepe
és felelôssége. Az eredményeket, problémákat,
megoldásokat a csoport egy konferencián
mutatja be az adott területeken dolgozó sz
akembereknek, akik munkájuk során a jövôben
hasznosítani tudják ezeket az információkat.
torma tibor
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Karácsonyvárás
Idén december 2-án gyújtottuk meg
az elsô gyertyát az adventi koszorún.
Ismét elérkezett a karácsonyi készülôdés ideje, ami modern világunkban
– sajnos – egyre inkább kimerül az
ajándékok utáni rohangálásban, a
plázák, hipermárketek és fôutcák gicscses-csillogóra díszítésében és a szabadtéri forralt borozgatásokban. Pedig
ennek az idôszaknak nem errôl kellene szólnia.
Gyújtsuk meg most mi is képzeletbeli adventi koszorúnk gyertyáit szép
sorban, melyen a négy gyertya a hitet,
a reményt, a szeretetet, az örömöt jelképezi.
Egy internetes közösségi oldalon
feltették a kérdést: Te várod már a
karácsonyt? Mire egy bejegyzés a következô volt: „Nálunk minden nap
karácsony van, hiszen közel, vagy
távol, de itt vagyunk egymásnak mi
szeretetben, ha nem is mindig békességben, de tudjuk, számíthatunk egymásra, s ennél nagyobb AJÁNDÉK
nem kell, s fôleg nem egy, erre „kijelölt”
napon. Hisszük és reméljük, hogy ez
az öröm még sokáig része lesz életünknek!”
Ez a pár mondat úgy gondolom,
rávilágít arra, amely a karácsonyvárás igazi tartalmát jelenti számomra. Ne csak ebben az idôszakban figyeljünk szeretteinkre, barátainkra,
embertársainkra, s ne gondoljuk, hogy
egy értékes, vagy kevésbé értékes ajándékkal „megválthatjuk” az év közben
elmulasztott alkalmakat.
Az elsô gyertya a hité.
Hinni, hogy gyermekeink, egy jobb
világban, jobb körülmények között nôhetnek fel, s hinni, hogy saját életüket
felelôsséggel irányító, igaz emberekké
válnak.
Hinni, hogy semmi nem volt hiába
való, amit eddigi életünk során megtettünk.
A második gyertya a reményé.
Reménykedni, hogy a család, a barátok még sokáig megmaradnak mellettünk, nekünk, s mi nekik, hiszen ôk
mozgatórugói, szerves részei létünknek,
akik nélkül, mint egy darab fa a folyóban, cél nélkül sodródnánk az árral.
A harmadik gyertya a szereteté.
„A szeretetnek nem azért nincs ára,
mert értéktelen, hanem mert megfizethetetlen!”
A negyedik gyertya az örömé.

Paulo Coelho, napjaink népszerû
brazil írója szerint: „Minden embernek
joga van keresni az örömet, ez alatt
pedig azt kell érteni, aminek ô ürül
– és nem feltétlenül azt, aminek mások
örülnek”
Ez azonban nem azt jelenti, hogy
az öröm egy önzô „mûfaj”. Az öröm
bizony jelenti azt is, amikor az ember
valaki másnak jót téve, annak boldog
pillanatokat, perceket, órákat szerez.
Sokszor egy boldog pillanat örökre az
ember emlékezetébe vésôdve, végig kíséri életét. Egy barátommal az ajándékozásról beszélgettünk, és elmondta,
ôk bizony sokszor – és az utóbbi idôben
egyre inkább – „élménnyel” ajándékozzák meg egymást. Elmennek olyan
helyekre – s ez nem feltétlenül drága,
felkapott üdülô helyek –, ahol még
nem, vagy nagyon régen voltak. Akár
egy hosszú séta, vagy biciklitúra keretében kellemes órá(ka)t, jó levegôn,
szép környezetben eltöltve, jól kibeszélgetik magukat. S bár létezik egy mondás, hogy nem az eltöltött idô mennyisége, hanem minôsége számít, de
mindannyian tudjuk jól, hogy ez egy
kicsit sántít, mert bizony szeretteinkkel
együtt lévén nincs az az idô, ami sok
lenne!
December 24-én, 25-én, 26-án bensôséges légkörben ünnepelnek a családok. Igyekszünk szeretetben összegyûlni közelebbi és távolabbi
családtagjainkkal, békében tölteni az
ünnepeket. Ki-ki a maga módján,
több-kevesebb sikerrel igyekszik megtalálni az ünnep értelmét.
S ha gondolataim ezt segítették, már
nem volt hiába való papírra vetnem
azokat.
Boldog, békés Karácsonyt kíván:
Harcsás Gizella
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„Betlehemi csoda karácsony elôtt”
Az Algyôi Nôegylet Angyalkáinak varázslata

Szörnyû és igen zaklatott hetem volt
november második hete, hiszen az emberi rosszindulat szét tudja zilálni az
optimista lelkületû embert is. Ha kifelé igyekszem is mindig mosolyogni,
megértônek, nyitottnak látszani, azért
a szívem sokszor elkeseredik.
Szombat délelôtt, munkanap lévén, úgy
igyekeztem az óvoda felé, hogy próbáltam
magamban összegezni dolgaimat. A jólesô
meleg reggeli után felfrissülve, optimizmussal telve fogtunk a komoly dolgok
áttekintéséhez kolléganôimmel, amikor
aztán jött a derû és a fény, a Nôegylet
lelkes tagjai személyében. Ôk önzetlenül
felajánlották segítségüket és elkészítették a
Betlehemi állókép szereplôinek életnagyságú figuráit az óvodánk részére. Munkálkodásuk élmény volt a javából, de nem
a mai hétköznapi szóhasználatban, vala-

miféle közhely szintjére lekoptatva, hanem
a maga ôszinte valójában.
Mindannyiunk számára maradandó, embert, lelket építô élményt nyújtott
ez a délután! A lányok, asszonyok
megmutatták, hogy ebben az érzéketlennek tûnô világban szeretettel, jó
szándékkal, önzetlenséggel mennyi
jókedvet, örömet lehet nyújtani, amely
olyannyira hiányzik a hétköznapokból.
Nem is tudom, hogy fogom megköszönni ezt a segítséget, de külön
köszönettel tartozom Kovácsné Budai
Évának a Nôegylet lelkes vezetôjének,
aki önzetlenségbôl, segítôkészségbôl –
mint már oly sokszor, most is – tanúbizonyságot tett mindannyiunk elôtt.
Köszönjük – a Szivárvány Óvodások nevében!
Ozsváth Lászlóné óvodavezetô

Állami támogatás a Digitális Átállás
programhoz kapcsolódóan
A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi
LXXIV. törvény értelmében legkésôbb 2014. december 31-ig
végre kell hajtani az országos digitális átállást. Ennek során a hagyományos földi sugárzású televíziós
mûsorszórás helyébe a lényegesen
több csatorna jobb minôségben
történô átvitelére alkalmas digitális technológia lép. Ez a változás
mindazokat a háztartásokat érinti,
ahogy hagyományos földfelszíni
vétellel televízióznak. A digitális
adásokat a hagyományos tévékészülékekkel nem tudják megjeleníteni, ezért ezeknek a háztartásoknak speciális vevôkészülékre,
esetenként új antennára van szüksége ahhoz, hogy továbbra is foghassák a földfelszíni adást.
A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
a 2013. évben - elôsegítve a televíziózás 2014. december 31. napjáig
esedékes országos digitális átállását
– a Magyarország területén élô szociálisan rászorult háztartások tévékészülékeinek a digitális adások vételére való alkalmassá tételéhez
állami program keretében nyújt támogatást. Az országos analóg lekapcsolásra vonatkozó idôbeli és területi ütemezést a Hatóság a honlapján
(www.nmhh.hu) fogja közzétenni.

Az állami támogatási programban az jogosult részt venni, aki
amellett, hogy kizárólag az analóg
földfelszíni adás vételére alkalmas
televíziókészülékkel rendelkezik,
szociálisan rászorulónak is minôsül.
A rászorult jogosulti kör feltérképezéséhez az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság (ONYF), a
Magyar Államkincstár (MÁK), illetve az érintett helyi önkormányzatok
adataira támaszkodik a Hatóság.
A támogatásra jogosultság feltételeinek tisztázása érdekében a
program felmérési szakasza során
kérdezôbiztos keresi majd meg
személyesen a szociálisan rászorulókat. Ezt követôen a program
második, telepítési szakaszában a
jogosultak választása alapján a szerelôk felszerelik a digitális sugárzás vételére alkalmas berendezéseket (dekóder, antenna), vagy a
Hatóságnál regisztrált digitális
mûsorterjesztô szolgáltató üzembe
helyezi a támogatott mûsorcsomagot tartalmazó szolgáltatást.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a folyamat sikeres lebonyolítása érdekében folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
Ajánlott internetes oldal: www.
nmhh.hu.
Aranyosné dr. Börcs Janka fôigazgató,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
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Köszönet Horváth Gyuri
kerékpárjáért
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az
algyôi Vöröskeresztnek és a vállalkozóknak, akik külön kérés nélkül Horváth
Gyuri 100 százalékban mozgáskorlátozott 11 éves kisfiú speciális kerékpárját
– mely egy normál jármû duplájába
került – megvásárolták és egy ajándékcsomaggal együtt neki eljuttatták!

Ezen tettükkel igen nagy örömet
okoztak a kisfiúnak.
Emberségbôl mind a szervezôk,
mind a vállalkozók jelesre vizsgáztak.
Köszönettel:
Horváth György
és családja

Tájékoztatás az 1%-ról

A Gyevi Art Kulturális Egyesület
tájékoztatást ad arról, hogy az
SZJA 2011. évi, vagyis au adófizetô magánszemélyek által felajánlott 1%-os összegét, összesen 42
ezer 650 forintot a Parlandó Ének-

együttes utazási költségeire, valamint a „Miénk a tér” elnevezésû
programra használta fel.
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Ménesi Lajosné egyesületi elnök

EU-s Élelmiszersegély program 2012.
A Gyermekétkeztetési Alapítványtól Algyô 300 személy részére kapott élelmiszer csomagot. A 300
algyôi közül 173 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban része-

sül, továbbá 127 személy létminimum alatt élô, illetve kisnyugdíjas
november 15-én vehette át ezt a
minden bizonnyal segítséget jelentô csomagot.

Országos elismerés egész egészségügyi
tanácsadó programért
A Dr. Tóth Mária Háziorvosi Bt.
pályázott 2012 év elején, az Országos Alapellátási Intézet által
szervezett, a nem kezelt vizelettartási zavarban szenvedô betegek
feltérképezése és a beteginformálási szint növelése céljából indított,
Cseppnyi Önbizalom elnevezésû
oktató programba.
A kampány keretében országosan 142 háziorvosi praxisban tanácsadási fogadóórákon vehettek
részt az érintettek, érdeklôdôk, és
családtagjaik- A tanácsadást a praxis szakdolgozója Biacsi Anna végezte, aki az általános tájékoztatáson túl arra is lehetôséget biztosított,
hogy négyszemközt is feltehessék
kérdéseiket az érintettek.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) az országos felmérés, a betegedukáció
és a tanácsadás tekintetében kiemelkedô teljesítményûnek minô-

sítette az általunk végzett munkát.
A MESZK – a tagozatvezetôk véleménye, a leadott kérdôívszám és
a tanácsadás színvonala alapján
– országos második helyezést ítélt
oda praxisunknak. A programban
való részvétel sikere fôként Biacsi
Anna kitartó, szakszerû, odaadó
közremûködésének köszönhetô.
Az elismerést november 23-án
a Novotel Hotelben Szegeden
megtartott tudományos konferencián vehettük át.
A felmérés részleteirôl elemzô
cikk jelent meg a Háziorvos Továbbképzô Szemle 2012. szeptember számában. Bizakodom, hogy a
programunkban résztvevôk eredményesen hasznosítják a megszerzett információkat ; és egyben köszönöm a részvételüket, bizalmukat!
Dr. Tóth Mária háziorvos
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Ezerjófû öko-büfé
Októberben felkérést kaptunk az
Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolától, állítsunk össze öko-büfét október 26-ára a 7. és 8. osztályos
tanulók számára. Olyan ételeket és
innivalót kellett készítenünk az iskolában megrendezett Öko-napon
részt vevô tanulók és az elôadók
számára, amelyek adalékanyagmentesek, és egészséges alapanyagokból, hagyományos módszerekkel készülnek.
Szerencsére már volt tapasztalatunk, ugyanis 2011. decemberétôl
az Ezerjófû szakkör foglalkozásain
Canjavecné Borbás Annamáriával és
a gyerekekkel rendszeresen készítünk egészséges finomságokat.
Ilyen volt például a „raffaellós”
golyó, a sütôtökös kókuszgolyó, és
a házi vajkrém. Igen ám, de most
közel 80 embert kell ellátnunk, a
szokásos 15–20 helyett!
Összedugtuk a fejünket az egyesület sütni szeretô tagjaival és öszszeállítottuk a „menüt”. Úgy döntöttünk, 3 féle sós ízelítôt, kétféle
szendvicskrémet, négyféle édes
süteményt készítünk, szomjoltóul
pedig az ezerjó teát kínáljuk, gyengére készítve, mézzel ízesítve.
Az alapanyagok megválasztásánál arra törekedtünk, hogy a finomlisztet, ahol lehet, mással helyettesítsük, vagy keverjük egészségesebb
liszt fajtákkal. Így Bakó Ferencné
Magdika a finomliszt helyett teljes
kiôrlésû búzalisztet használt a csicsókás pogácsa elkészítésénél. A
lenmagvas, túrós – hajdinás pogácsánál hajdinaliszttel, és lenmagpehellyel kevertem a finomlisztet,
a sós rudakat pedig Klug Mátyásné
Klárika pirított olajos magvak keverékével gazdagította. Az édességeink sem a megszokott alapanyagokból készültek. A golyók
elkészítésénél a hagyományosan
használt kekszport, kekszreszeléket
zabpehelyliszttel helyettesítette
Nagy Menyhértné Margitka („raffaellós golyó”) és Pataki Dezsôné Marika
(sütôtökös kókuszgolyó), a cukrot
pedig mézzel váltották ki. A többi
sütemény sem volt szokványos. A
Kukoricás görhét kukoricaliszt és
kukoricadara keverékébôl Kövér
Imréné Juci sütötte,és a padlizsán
krémet is ô készítette, székelyföldi
recept alapján. A Sárgarépás kocka
nemcsak egészségesebb, de fino-

mabb, puhább, „szaftosabb” úgy,
ahogy Doktor Istvánné Anikó készíti.
A kétféle szendvicskrémet rozskenyéren tálaltuk zöldségekkel és az
iskolai gyógynövénykertben termett
zöldfûszerekkel. Elôkészületeinket
az iskola nagyszerûen felszerelt tankonyhájában végeztük Merlákné
Dombóvári Ibolya és Hingl Lászlóné
közremûködésével. Nagy örömünkre a tanulók és az elôadók jóízûen
elfogyasztottak mindent! Ez volt
sikerünk legjobb fokmérôje.
Szívesen ajánljuk és adjuk közre
a recepteket, remélvén, hogy minél
többen elkészítik otthon a családjuk
számára.
Berek Ágota
*
RecepTeK
Magvas sós rúd
Hozzávalók: 75 dkg finomliszt,
25dkg zabpehelyliszt, 2db 20
dkg-os vaj, 2 diónyi zsír, 1 csomag
sütôpor, 4 tojás sárgája, 2 kis
pohár tejföl, 5 dkg élesztô, 4 teáskanál só, pirított tökmag, pirított
napraforgómag, pirított lenmag,
pirított szezámmag.
Elkészítés: Az élesztôt kevés tejjel és cukorral felfuttatjuk, a vajat
és a zsírt a lisztek keverékével elmorzsoljuk, beletesszük a többi
hozzávalót, összegyúrjuk, 1 cm
vastagra kinyújtjuk, a tetejét megkenjük tojásfehérjével, rúd formájúra vágjuk, tepsibe tesszük, a tetejét megszórjuk a pirított magvak
keverékével, vagy egyenként alkalmazva a magokat, különbözô
magvas rudakat alkothatunk.
200–250 C fokon sütjük.
Elkészítette:
Klug Mátyásné
Lenmagvas túrós-hajdinás
pogácsa
Hozzávalók: 75 dkg finomliszt, 25
dkg hajdinaliszt, 50 dkg túró, 25
dkg vaj, 5 dkg élesztô, 2 tojás, 5
evôkanál ôrölt pirított lenmag
(lenmagpehely), 3 teáskanál só,
annyi tejföl, amennyit felvesz, 1
tojás a tetejét megkenni, 2 evôkanál pirított lenmag
Elkészítés: Az élesztôt kevés tejjel és cukorral felfuttatjuk, a vajat
a lisztek keverékével elmorzsoljuk,
beletesszük a többi hozzávalót,

összegyúrjuk, 2 cm vastagra nyújtjuk, a tetejét megkenjük , kisebb
pogácsa formával kiszaggatjuk,vagy kb. 3x3 cm-es kockákra vágjuk, tepsibe tesszük, a tetejét megszórjuk a pirított egész lenmaggal.
200–250 C fokon sütjük.
Elkészítette:
Berek Ágota, Bakó Ferencné
csicsókás pogácsa
Hozzávalók: 25 dkg fôt csicsóka,
30 dkg teljes kiôrlésû búzaliszt, 1
evôkanál ôrölt lenmag, 2dkg élesztô 1 dl langyos vízben 1 mokkáskanál mézzel felfuttatva, 10 dkg
vaj, vagy 1 dl olaj, 1,5 teáskanál
só, kevés darált dió
Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, egy órát kelesztjük, 2 cm
vastagra nyújtjuk, tetejét a szokásos módon bevagdossuk, megkenjük tojásfehérjével, és megszórjuk
darált dióval. 180–200 C fokon
megsütjük.
Elkészítette:
Bakó Ferencné

szerint fûszerezzük. Pirított rozskenyérre kenve fogyasztjuk.
Elkészítette:
Kövér Imréné
„Raffaellós” golyó
Hozzávalók: 4 evôkanál zabpehelyliszt, 2 dl tej, 20 dkg kókuszreszelék
Elkészítés: 4 evôkanál zabpehelylisztet vagy ôrölt zabpelyhet megfôzünk 2 dl tejben. Beleteszünk egy
csomag kókuszreszeléket, ízesítjük,
és összefogjuk mézzel. Jól formázható masszát kapunk, amibôl golyókat készítünk (közepébe lehet
tenni diót, mogyorót, vagy mandulát), majd csokireszelékbe, vagy
kókuszreszelékbe hempergetjük.
Elkészítette:
Nagy Menyhértné
Sütôtökös kókuszgolyó
Hozzávalók:1 sütôtök, 6–7 evôkanál zabpehelyliszt, 1 evôkanál
kakaó, 40 dkg kókuszreszelék
Elkészítés: Egy közepes nagyságú
megsütött sütôtököt héjától megtisztítjuk, 6–7 evôkanál zabpehelyliszttel, 1 evôkanál kakaóval, 20 dkg
kókuszreszelékkel forrón kikeverjük. Lehûtjük, golyókat formázunk
belôle. A kókusz másik felében
meghempergetjük a golyókat.
Elkészítette:
Pataki Dezsôné

Házi vajkrém
Hozzávalók:10 dkg vaj, 1 kis pohár
kefir, 1 dl olaj, só ízlés szerint
Elkészítés: Egy csomag vajat (10
dkg) robotgéppel krémesre kikeverünk, majd apránként, folyamatos
keverés mellett hozzáadunk egy
pohár natúr kefirt, 1 dl oliva, illv.
tetszés szerinti olajat, és addig keverjük a robotgép habverôjével, amíg
szép fehér krémes lesz. Ezután hozzáadunk egy csipet sót, és fûszerezhetjük frissen aprított vagy szárított
fûszerekkel, pl.: petrezselyemzölddel, bazsalikommal, metélôhagymával, medvehagymával, borsikafûvel,
szurokfûvel, kaporral, stb. Hûtôbe
tesszük, hogy megkeményedjen.
Rozskenyérre kenve fogyasztjuk.
Elkészítette:
Berek Ágota

Kukoricás görhe
Hozzávalók: 2 bögre (2 dl) kukoricaliszt, 2 bögre kukoricadara, 25
dkg vaj, 5 dl tej, 4 tojás, 1 sütôpor,
1 vaníliás cukor, mazsola, idény
gyümölcs a sütemény tetejére
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, kiolajozott tepsibe töltjük, a tetejére gyümölcsöt szórunk.
180 C fokon 40 percig sütjük.
Elkészítette:
Kövér Imréné

padlizsánkrém
Hozzávalók: 2db padlizsán, 1fej
hagyma, 3 gerezd fokhagyma, olaj,
só, bors, mustár
Elkészítés: A padlizsánt alufóliába csavarva, egészben, héjastul a
sütôben megsütjük. Belsejét kikaparjuk, összetörjük, dinsztelt
hagymát adunk hozzá, majd apránként annyi olajat keverünk
bele, amennyit felvesz, és ízlés

Répás kocka
Hozzávalók: 2 bögre finomliszt,
1,5 bögre cukor, 2 csomag mazsola, 2 bögre darált dió, 2 nagy reszelt sárgarépa, 2 mokkáskanál
szódabikarbóna, 1 citrom reszelt
héja, 4 tojás, fél bögre olaj,
Elkészítés: A hozzávalókat a
fenti sorrendben összekeverjük,
160 C fokon 35–40 percig sütjük.
Elkészítette: Doktor Istvánné
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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

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid határi dôvel vállalom. Használt, jó állapotban
lévô kerékpárok értékesítése.
Telefon: 06-20/431-8503.
*
A sárvári fürdôhöz közel családi ház eladó,
vagy – értékegyeztetéssel – szegedi lakásra cserélhetô. Irányár: 9 millió 900 ezer
forint.
Érdeklôdni: 30/3802139
*
Gyermekfelügyeletet és idôs ember gondozását vállalok. Tel.: 06-5757-922

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

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
NyiTVA TArTÁS: hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön 15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA; Szombaton 8-tól 12 óráig • Vasárnap 8-tól 11 óráig.
Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19. (Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.)
Telefonszám: 06-30/477-91-32

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

„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

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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Hízó van

Virágüzlet

eladó!

Kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánunk
minden vásárlónknak!
Nyitva: h–p.: 8–17 óra között,
szo. és vas. 8–12 óra között.
Rendelés: 267-297-es
telefonszámon
Algyô, Vásárhelyi u. 21.

Hóvirág u. 34.
Telefonszám:
62/267-108
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Algyôn megkímélt állapotban, nem dohányzó
garázsban tartott 2006-os RENAULT Clio IIDCI
5 ajtós, dizel, 1500 cm3, metálfekete, full extrás,
nyári-téli gumi alu felni, tolatóradar, UV szûrôs szélvédôk. Hátsó oldal ablakok gyári fekete színezett
üveg UV szûrôs, elektromos fûthetô tükör, kormányról is vezérelhetô CD rádió, gyári indításgátló
+ riasztó, ABS, fogyasztás 4,2–4,8 liter hitel átvállalással átadó - ELADÓ

Érdeklôdni: 06-20/568-31-52

A Bába Kiadó kínálatából is szemezgethet
az algyôi Adventi vásárban,
december 15-én 15 órától a Fô téren!
Algyôi témájú könyvek, valamint algyôi kötôdésû
szerzôk kötetei 50%-os kedvezménnyel!
Kifestôk, mesekönyvek, nótaszöveg-gyûjtemények
nagy választékban!

Kedves
vásárlóinK!

EGÉSZSÉGKUCKÓ
a COOP ABC-ben!
Kínálatunkból:
• különbözô mézek
• 60 féle gyógynövény
• bio és reform élelmiszerek
• illóolajok, füstölôk
• tanszerek, irodaszerek
• kreatív hobbi termékek (üvegfesték, nyomda, csillámragasztó, gipsz, stb.)
• 2013-as naptárak
• karácsonyi dekoráció
• karácsonyi ajándéktárgyak
Nyitva tartás: h.–p.: 8–12; 13–17; szo.: 8–12
Minden kedves vásárlónkat szeretettel váruk!

Költözés
bútorszállítás
olcsón!
Már 4900 Ft-tól
telefon: +36 62/321-990
Mobil: +36 70/775-5216,
+36 70/420-4433

www.butorszallitasszeged.hu

16

Algyõi tükör

Extrém kategóriában országos elsôk
az algyôi offroad-osok
Az Algyôi Offroad Klub versenyzôi
az elmúlt idôszakban több versenyen és több kategóriában 3–4
autóval indultak Algyô színeiben
kisebb-nagyobb sikerrel és számos
gyôzelemmel.

A 2012-es év Offroad Észak
Trophy verseny utolsó állomását
Béren tartották meg, ahol a Klub
két versenyzôje, Kovács Róbert és
Szûcs Imre Algyô színeiben indult.

A kétnapos verseny és a nehéz
terepviszonyok igencsak próbára
tették az autókat és a versenyzôk
tudását, ám így is a második helyezést érték el az algyôiek. Az éves
összesített pontok alapján pedig
az extrém kategóriában az algyôi
offroad-osok az országos elsô helyen végeztek.
Az Algyôi Offroad Klub többi
tagjával a 2013. évben is – lehetôségei szerint – megpróbál eljutni
minél több országos versenyre és
a tagok remélik, hasonló eredményeket fognak elérni.
A Klub ezúton mond köszönet
egész éves munkájáért minden
segítôjének!
Molnár Zoltán vezetô

Kopasz Bálint nyerte
a Nagy Hideg-hegyi futást

Az algyôi sportoló tagja lett a Magyar Serdülô Válogatottnak

Gyönyörû idô. Szép hagyományok.
Rekordrészvétel. Így foglalható
össze a november 17-i Nagy Hideg-hegyi futás, amelyen több mint
ezer részvevô állt rajthoz. A 7 és
fél kilométeres „gyilkos” hegyi futást egy fiatal algyôi kajakos, Kopasz
Bálint nyerte. A mezônyben ott
futott London olimpiai bajnoka,

Dombi Rudolf, az ezüstérmes férfi
kajaknégyes és Storcz Botond felnôtt
kapitány is.
A sportágból a leggyorsabb az
algyôiek serdülôkorú versenyzôje:
Kopasz Bálint volt, aki tehetséges
kajakos és mellette magyar bajnok
atlétikában is.
„Az idôjárás tökéletes volt és a
verseny ezúttal is idézte azokat a
hagyományokat, amelyektôl egyedülálló a Nagy Hideg-hegy futás”
– mondta az eseményrôl Weisz
Róbert fôszervezô.
Az algyôi sportoló, Kopasz Bálint, az idei kajakos eredményei
alapján, tagja lett a Magyar Serdülô Válogatottnak.
Kopaszné Demeter Irén

Reformátusok figyelmébe
Szeretettel hívunk minden környékben lakó érdeklôdôt az algyôi
református Istentiszteletekre!
Találkozzunk minden hónap
negyedik vasárnapján délelôtt 11.
órakor az algyôi Római katolikus
templomban!
Legközelebbi alkalmaink: karácsonykor 2012. 12. 25-én 11:00 órakor; 2013. 01. 27-én 11:00 órakor.

„Isten szótárában ismeretlen ez a
szó: lehetetlen.” (C. H. Spurgeon)
„Isten elé visszük életünket, elcsendesedünk, feltöltôdünk, megéljük összetartozásunkat…”
Információ: Czirokné Botár Éva
református lelkész, mobiltelefon:
06-30/405-8160, e-mail: botare@t-online.hu, honlap: www.parokia.hu/lap/ref-szeged-petofi-telep
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Iskolai játékos sportversen
2012. november 8-án rendeztük
meg az iskolai Játékos sportversenyt. A következô eredmények
születtek: a 2004 után született
fiúknál I. helyezett lett Bogdán
Bence 3.a 43 ponttal, II. lett Forgó

Enikô 3.a 27 ponttal, II. lett Szekeres Rebeka 3.b 22 ponttal, III. lett
Igaz Nikolett 3.a 12 ponttal és IV.
lett Mircse Gréta 3.a 7 ponttal.
A 2002-ben született fiúknál I.
helyezett lett Major Ernô 5.a 20

Dániel 1.a 29 ponttal, III. lett Németh Bercel 1.a 24 ponttal és IV.
lett Ormándi Martin 1.a 14 ponttal;
a 2004 után született lányoknál I.
helyezett lett Janecskó Tamara 2.a
36 ponttal, II. lett Sulyok Rebeka
1.a 35 ponttal, III. lett Üveges Gabriella 2.a 22 ponttal és IV. lett Füzesy Vanda 1.a 16 ponttal. A 2003ban született fiúknál I. helyezett
lett Major Szabolcs 3.a 27 ponttal,
II. lett Nemcsok Dávid 3.b 26 ponttal, III. lett Tápai Roland 3.a 12
ponttal és IV. lett Pap Csaba 3.a 6
ponttal; a 2003-ban született lányoknál I. helyezett lett Juhász

ponttal és II. lett Molnár Tamás 4.a
19 ponttal; a 2002-ben született
lányoknál I. helyezett lett Vágó
Natália 5.b 19 ponttal, II. lett Lantos Szabina 4.a 17 ponttal, III. lett
Péter Fanni 4.a 9 ponttal és IV. lett
Kecskeméti Réka 5.b 3 ponttal.
A téli szünetben is készülnek a
Játékos sportverseny iskolai gyôztesei a további megmérettetésre.
A következô versenyük az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában lesz januárban.
Varga Ágnes
testnevelô

Ôszi szemétszüretet tartottak az algyôi fiatalok
A Fiatalok egy Élhetôbb Környezetért (F.É.K.) Egyesület november
3.-án, szombaton tartotta immáron rendhagyónak számító ôszi
szemétszedô akcióját. Egyesületünk 15 fôs csapattal gyûjtötte a
szemetet a Tisza parton. Munkánk
eredményeként 12 zsák szemetet
sikerült összeszednünk a régi
strand és a hajó kikötô közötti
partszakaszon.
Továbbra is célunk, hogy minden évben megszervezzük az akciót. Reméljük, hogy kezdeményezésünkkel egyre több helyi fiatalt
tudunk az ügy mellé állítani.
Pongrácz Tamás
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A Nôegylet ôszi élményei
Igazán mozgalmasak voltak a
hetek, hónapok a Nôegylet tagjainak az utóbbi idôben is.
Az ôsz eleji kalandozások Szatymazon kezdôdtek, ahova meghívást kaptunk 2012. szeptember
1-jére. Hallottak rólunk, a „süteményes és fôzôs könyvünkrôl, és
megkértek, mutassuk be. Nagy
készülôdés elôzte meg mindezt,
hiszen nemcsak a könyveket szerettük volna „illusztrálni”, hanem
a Tisza mellôl persze vittünk halat
is, és ott helyben meg is sütöttük.
Így nagy buszra volt szükségünk,
vittünk gázpalackokat, óriás serpenyôt, halat, asztalokat, padokat,
sütiket, salátákat, a sajttekercstôl
a puliszkáig mindent utaztattunk.
Három nagy asztal roskadozott a
csemegéktôl. A halsütés már délelôtt elkezdôdött, a szabadtéri
színpadon sorra léptek fel tizennyolc település csoportjai. Ahogy
tehették, jöttek hozzánk megérezve a finom illatokat. Barátságos
beszélgetések kerekedtek közöttünk, kiderült, volt, akit fiatalságára emlékeztettünk, mert Algyôn
volt katona, (most Bátyán él), volt,
aki ismerôse, rokonai felôl érdeklôdött, és persze mindenki jóízûen
falatozott közben. Jólesôen elfáradtunk délutánra, és igazán jólestek a szatymazi Polgármester és
a Faluház munkatársainak szívélyes szavai. Természetesen a terített asztalaink külleme is szépséges
volt, hála Juhászné Évike csodálatos asztaldíszeinek. Velünk volt
a férfierô is Miklós Lajos személyében, akinek ezúton is köszönjük
egész napos fáradozásait. Késô
délutánra mindannyian jólesôen
elfáradtunk, a hazafelé úton pedig
már a következô feladatot beszéltük meg, hiszen szeptember 7-én
a újraszigetelt templomot kellett
kitakarítanunk. Itt is szép számmal
jelentünk meg, teljesítettük feladatunkat.
A következô hétvégén: szeptember 14–15–16-án kikapcsolódni,
pihenni mentünk, az egyedülálló
Zalában barangoltunk, az Ôrség
és Göcsej tájain. Természeten
mindez sok elôkészítô munkát igényelt, melyben oroszlánrésze volt
Magyarné Berta Rozikának, amit
ezúton is hálásan köszönünk. Pénteken reggel 6-kor indultunk fel-

fedezô utunkra, melynek elsô érintett városa a Duna partján fekvô
Baja, a híres utazó Jelky András
városa. A még csodálatosan friss
zöldben pompázó Gemenci erdôn
vezetett át az utunk!
Továbbgurult buszunk Bátaszéken át Szekszárdra, Babits Mihály,
és Garai János költôk városába,
majd Bikalra érkezve megismerhettünk Puchner Antal kastélyát,
a reneszánsz élménybirtokot. A
kastélyt a Puchner család a Napóleoni háború után jutalomként

skanzenjét, az itteni Európai Nostra-díjas Skanzent jártuk be a festett
berendezésû templomával, házaival, mely a régi korokat hozta
ismét elénk e csodálatos vezetô
segédletével.
Megérkeztünk szálláshelyünkre:
Zalaegerszegre. A jólesô vacsora
elfogyasztása után természetesen
kezdôdtek a különbözô partik,
mint a kártya parti, csacsogós
parti, pizsama parti. A második
napon Zalaegerszeg nevezetességeit jártuk végig, mint például a

kapta. 20 évvel ezelôtt itt még TSZ
központ volt, de amikor Kollár
László ezt megvette, felújította, és
jelenleg itt üzemel a csodálatos
Kastély szálló, és a reneszánsz élménybirtok.
Utunkat tovább folytattuk Somogy fôvárosába, a 70 000 lakosú
Kaposvárra. Berta Rozika visszarepített bennünket Csokonai Vitéz
Mihály idejébe, hiszen itt volt a
híres Dorottya bál, ami alapján
neves mûvét megírta a költô.
A régi korokban tovább idôzve
elsétáltunk amellett a patika mellett, ahol Ripl-Rónai József inaskodott, majd „szembe jött” velünk
a város fôutcáján, egy csacsifogatos
szobron ülve, ahogy Párizsból viszszatérve itteni villájából bekocsikázott Kaposvárra. Lehetôségünk
volt gyönyörködni még a Csiky
Gergely színházban is.
Szenna felé tartva 13 fából készült szoborcsoda örökíti meg az
erre honos vadvirágokat egy kaposszerdahelyi szobrász kezeit dicsérve. Somogyország legszebb

Jézus szíve templomot, amely
1925-1926-ban épült, melyben
Mindszenty 25 évig szolgált, szószékét Habsburg Otto édesanyja,
Zita királynô ajándékozta a templomnak. Mire ez a cikk megjelenik,
talán már át is adtak itt egy Mindszenty emlékszobát. A városháza
csodás épülete után a vöröstéglás
zsinagógához is elsétáltunk, mely
ma hangverseny és kiállító terem.
Ezután egy újabb különlegességben volt részünk: kisvasúttal döcögtünk a Göcsejen keresztül.
Keresztülhaladtunk Bázakerettyén
is, itt már nem derült a szívünk a
látvány miatt. Elszomorított bennünket az itteni „szellem falu”
látványa, ahol valaha bizonyára
sokan dolgoztak, most üresen állnak az épületek, néhány már az
enyészeté. Utunkat folytattuk Szalafô, Magyarszombatfa felé, de
útközben Nemesnépen megcsodálhattunk egy régi fa haranglábat. Magyarszombatfa a fazekasok
faluja, ahol a zöld-barna színekben
pompázó kerámiákat lelhettük fel,

csodálhattuk meg ôket. Ismét egy
skanzen következett, mégpedig a
pityerszeri skanzen, majd Ôriszentpéteren át eljutottunk Velemérre a fény templomába, ami az
1200-as években készült. A második nagyon mozgalmas nap után
ismét vacsora, majd baráti beszélgetések, kártya partik, jóízû nevetések kerekedtek. Igazán jól esett
a pihenés, és készültünk lélekben
a vasárnapi lazítós, kényeztetô
napra. Mindez Kehidakustányban
várt ránk. A Zala völgyében megbúvó hangulatos faluban kényeztettük magunkat a kénes gyógyvízben. Az ebédet a Szerencsemák
Panzió éttermében költöttük el,
ahol remek vendéglátónk volt,
Ihász Csaba és személyzetének
köszönhetôen. A helyi specialitások elfogyasztása után bemutatta
panzióját is, mely igazán családias
hangulatú, minden szolgáltatás a
látogatók maximális kényelme érdekében került kialakításra. Mindezeket követôen még elsétáltunk
a helyi Deák-kúriába, mely mindannyiunk lelkét megérintette. Végigjártuk az ódon falak mentén az
épületet vezetônk segítségével,
megismertük „a haza bölcsének”
otthonát, és annak történetét. Végezetül a kúria kertjében megkoszorúztuk történelmünk nagy
alakjának mellszobrát, és elénekeltük együtt a Szózatot.
A Balaton déli partján vezetett
utunk, mely csendes ôszi arcát
mutatta, de így is szemet-lelket
gyönyörködtetô volt.
Hát így zajlott, ilyen mozgalmasan, izgalmasan, a szépségekkel,
élményekkel teli idei kirándulásunk. Mindezért köszönet vezetônknek, Budai Évinek is.
Mindezekért is érdemes az Algyôi
Nôegylet tagjának lenni.
Most elköszönök, de hamarosan
folytatjuk mindennapi feladataink
bemutatását, mert már tervezzük,
szervezzük a jövô évi rendezvényeinket is.
Búcsúzóul a haza bölcsének a
Deák-kúriában olvasható 1839ben született gondolata: „Édes
kötelesség a nemzet bizodalmának
megfelelve, teljesíteni a haza reményeit.”
Vidácsné Bera Edit
A.N.E. Elnök helyettes
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

RENDEL:
Páros héten délelôtt: páratlan héten délután.
December 10–15-ig 7:30–12:00
December 17–22-ig 12:30–16:30
December 27–28-ig 7:30–12:00
Január 02–04-ig 12:30–16:30
Január 07–11-ig 7:30–12:00

RENDEL:
December 10–15-ig 12:30–16:30
December 17–22-ig 7:30–12:00
December 27–28-ig 12:30–16:30
Január 02–04-ig 7:30–12:00
Január 07–11-ig 12:00–16:30

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

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
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

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
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évek Kíván
Dr. Tóth Mária, Biacsi Anna és Süli Tiborné

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

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM
Mentôk: 104 • tûzoltóság: 105 • RendôRség: 107

Könyvtári álláshirdteés
Algyôi faluház, könyvtár és tájház a
„közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXiii. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Könyvtáros munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozott idejû (helyettesítés idejéig)
tartó közalkalmazotti jogviszony
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Algyôi Könyvtár,
Kastélykert u. 63
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi
megbízással járó lényeges feladatok:
olvasószolgálati feladatok ellátása, állománygondozás, könyvtári adminisztráció
illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsôfokú könyvtáros
diploma, vagy emelt szintû szakképesítés: könyvtári asszisztens

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
osztatlan 4 éves képzésben szerzett fôiskolai könyvtáros diploma, illetôleg
könyvtáros BA diploma
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: képesítést igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, motivációs
levél
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör legkorábban 2013. január 1.
napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Zoltán nyújt,
a 06-62-517-172-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Algyôi Faluház, Könyvtár és
Tájház, 6750 Algyô, Búvár utca 5.
Elektronikus úton a bene.zoltan@algyofaluhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. december 21.
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Visszatekintô és elôrepillantó

Népzenei találkozó

Népzenei találkozónak adott otthont a Faluház november 17-én.

Könyvtári nyitva tartás ünnepek idején
Kedves Olvasóink!
A könyvtár ünnepi nyitva tartása a következô: 2012. december 24–26. között: zárva. 2012. december 27–28.
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Borestek a Tájházban
Befejezôdött november 13-án az
Algyôi Borbarátok és a Faluház,
Könyvtár és Tájház közös rendezésében a Mód László néprajzkutató vezetésével megtartott borkurzus.
A résztvevôk megismerkedhettek a szôlô Magyarországig megtett
útjával, a szôlôfajtákkal és a borral
kapcsolatos szokásokkal. A három
alkalommal megrendezett kurzuson megkóstoltuk a hazai bortájakra jellemzô borokat. Reméljük,
hogy a hallgatóság ismeretekben
gazdagodott, úgy a bortermelés,
mint a kulturált és igényes borfogyasztás vonatkozásában!

Köszönet a közremûködôknek
és mindazoknak, akik megtiszteltek azzal, hogy meghallgatták elôadásainkat.
Algyôi Borbarátok

között: 9-tôl 12 óráig nyitva. 2012.
december 31. és 2013. január 1. napján: zárva. Nyitás: 2013. január 2., 9
óra.
Könyvtárosok

Kiállítás Erdélyrôl
A „Határtalanul Erdélybe” pályázat
egyik feladataként gyûjtést végeztünk erdélyi tárgyakból. Ezekbôl
kiállítást készítettünk az iskola aulájában. Az anyaggyûjtésben nagy
segítséget nyújtottak nekünk: Csiszer Piroska, Hegedûs Petra és családja, Horváthné Kunstár Andrea,

Janek Erzsébet, Leléné Gonda Irén,
Süli Zsuzsanna, Zsoltné Kender
Tünde, Hegedûs Edit, Szabó Beáta,
Ficsórné Réti Emese. Segítségüket
köszönjük!
Malustyik Mihályné és Retkes Zsolt
osztályfônökök

A Faluház ünnepi nyitva tartása
Az Algyôi Faluház december 22.
és 26. között zárva tart, 27-én (csütörtökön) és 28-án (pénteken) 8
és 14 óra között, december 29-én
(szombaton) és 31-én (hétfôn) a
rendezvények idején tart nyitva.

2013. január 2-án a faluház zárva
tart. Január 3. napjától (csütörtöktôl) a rendes nyitva tartási idô
szerint várja a látogatókat az Algyôi Faluház.

Ôsgyevis óévbúcsúztató
A rendôrség telefonszámai, fogadóórái
A körzeti megbízottak közül Tóth
Gábor rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 209 5319;
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 209 5318;
Mihálkovics János rendôr fôtörzsôrmester telefonszáma: 06 20 852
0666 .

A körzeti megbízottak fogadóórát
tartanak hétfôn 14-tôl 16 óráig,
szerdán 16-tól 18 óráig Algyôn a
Kastélykert utca 44. szám alatti
KMB irodában.
A rendôrségi segélyhívó számok:
107, 112.

Az Ôsgyeviek Baráti Köre értesíti
Tagjait, hogy december 29-én óévbúcsúztatót tart. Vacsora jegyet vásárolni Pálföldi Mártonnénál lehet:
Algyô, Vadvirág utca 26. száma alatt.

Információ telefonon a 06 20
3938833, vagy a 06 62 229709 számon szombatonként és vasárnaponként. A jegy ára: 1800 forint. Utolsó
jelentkezési határidô: december 22.

Pünkösdi búcsú 2013.
2013-ban is megszervezzük a kirándulást a csíksomlyói pünkösdi
búcsúra. Immár 12-dik alkalommal (május 3. hétvégéje: 2013.
május 16–május 20.) 5 nap, 4 éjszaka félpanziós ellátással irányár:

körülbelül 41 ezer forint/fô. Jelentkezni lehet: 2013. január 15-ig
a 20/555-2975-ös telefonszámon,
vagy a 62/267-988-as számon este
18 óra után.
A Szervezôk
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vásárnaptár
Vásárok a Civil szervezetek Házában (a volt VAdász, kastélykert u. 38.):
deCeMBeR 10. (hétfô) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
deCeMBeR 17. (hétfô) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár
JAnUáR 07. (hétfô) 9–11 óra Vegyes iparcikk vásár
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!
MInden Pénteken 9–12 óráig új és használt ruhák vására a Faluház parkolójában!
deCeMBeR 13. (csütörtök) 8–12 óra Katonai- és munkaruha, cipô vásár

Decemberi–január eleji renDezvénynaptár

Adventi Vásár a Fô téren
December 15-én (szombat) 15-tôl
20 óráig a Fô térre várjuk azokat,
akik árusítani szeretnének az algyôi Adventi Vásárban!

Jelentkezni december 13-ig
(csütörtökig) lehet személyesen a
Faluházban vagy az 517-172-es
telefonszámon!

Újévköszöntõ

hangverseny

Újévi koncert a Faluház színháztermében:
a csanádpalotai iFjÚsági
FÚvószenekar mûsora köszönti az Újesztendõt!
a belépés díjtalan!

Hírmondó karácsony 2012.
Tombolaszelvény:
(Az olvasónál marad)





Hírmondó karácsony 2012.
Tombolaszelvény:
(A sorsoláson vesz részt)





december 11. (kedd) 9 órától 11 óráig – Szemvizsgálat,
szemüvegkészítés (Árkád Optika).
december 11. (kedd) 13 órától 17 óráig – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának karácsonyi ünnepsége a Faluház színháztermében.
december 11. (kedd) 17 óra – az Algyôi Foltvarrók Körének foglalkozása a Tájházban.
december 12. (szerda) 16 óra – az Egyesített Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatának karácsonyi ünnepsége a Faluház emeleti klubtermében.
december 13. (csütörtök) 15 óra a Szôke Tisza Nyugdíjas klub karácsonyi
ünnepsége a Faluház színháztermében.
december 14. (péntek) 15 óra – a Hit és Lélek Klub karácsonyi ünnepsége a
Faluház földszinti kistermében.
december 14. (péntek) 17 óra – kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: Bánki
Dorottya festményei.
december 14. (péntek) 20 óra – ünnepi, ülôs Hôsök-koncert a színházteremben
a Dynamix Ifjúsági kerekasztal és a Faluház szervezésében.
december 15. (szombat) 15 órától 20 óráig – Adventi Vásár a Fô téren.
december 15. (szombat) 16 óra – Hírmondó karácsony a Faluház színháztermében.
Zombori Györgyi és Krisztin Róbert zenés karácsonyi mûsora. Tombolasorsolás!
december 15. (szombat) 18 óra – a Fô téren Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora! címmel betlehemes játékot mutat be az Aranygyapjú Társulat.
december 18. (kedd) 16 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalkozása a Tájházban.
december 18. (kedd) 18 óra – az algyôi Fitness csoport karácsonyi összejövetele a Faluház színháztermében.
december 20. (csütörtök) 17 óra – kézmûves foglalkozás a Tájházban.
december 21. (péntek) 9 óra – Falukarácsony a Faluház színháztermében.
december 21. (péntek) 11 óra – az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola karácsonyi ünnepsége a Faluház színháztermében.
december 21. (péntek) 18 óra – „Kisded született Betlehemben” – karácsonyi
felolvasó-est és együttlét a könyvtárban (Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre).
december 29. (szombat) 18 óra – az ôsgyeviek Baráti Körének évzáró rendezvénye a Faluház színháztermében.
december 31. (hétfô) 18 óra – a Nyugdíjas Klub szilveszteri mulatsága a Civil
Szervezetek Házában.
december 31. (hétfô) 19 óra – Szilveszteri jampec party a Faluházban. Jegyár:
5500 Ft vacsorával.
Január 4. (péntek) 17 óra – Újévi koncert a Faluház színháztermében: a Csanádpalotai Ifjúsági Fúvószenekar mûsora köszönti az újesztendôt.

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.



