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Képeslap – a szomszédolásról
Utálatos a társasági protokoll, de öröm a vendég, jó vendég-

ségbe menni, ám a szomszédolás más, több, kedves húgom. 
A vendéglátás és a vendégeskedés: udvarias barátkozás, be-

szélgetés. Gesztus, ha valakit hajlékunkba hívunk. S persze megtisz-
teltetésnek vesszük, ha meghívást kapunk egy idegen otthonba. Így 
ismerkedünk a helyiekkel, így ismerkedik velünk a Hely. De ez csak 
a felszín. A helyiek egymással sokkal valószerűbb kapcsolatban él-
nek!  Három történet szól erről.

Az asszonnyal az utcasaroknál fonódott egybe az utunk – ő is 
a buszmegálló felé igyekezett, mi a hazafelé tartó vendégeinket 
kísértük. Nem került el bennünket, hozzánk csapódott a nő, és 
mondta, mondta és mondta: hol a kutyához, hol a kicsihez, hol a 
felnőttek közül valakihez intézte szavait. Hogy a sarki házban ki 
lakott és hogyan halt meg. Hogy a kerékpárral arra haladó men-
nyiért adta bérbe a lakását. Hogy melyik portán készülődnek tyúk 
kopasztásra. Hogy a kutyát miként kell móresre tanítani… Ennyi 
részletet csak az tud a helyiekről, aki oda születik. Ilyen természe-
tességgel, csak az fordul a buszmegállóban várakozókhoz, aki 
gyerekkori ismerősének tekint minden gyalogjárót.   

Csengetett az egyik asszony, a másik kaput nyitott. Az egyik 
kívülről, a másik belülről támasztotta a kapufélfát és beszéltek, 
beszéltek, beszéltek. Megjártam a boltot, de még mindig nem fogy-
tak ki a szóból. A mosott ruhát vittem hátra kiteríteni, de ők csak 
mondták. A macskák táljába kotortam az ebédmaradékot, de a két 
nő között még mindig folyt a szó… Ilyen jóízűt csak régi ismerősök 
beszélgetnek.

Kártyázni egyik nő sem szeret különösebben, de a kártya par-
tikat mindannyian imádják. Leginkább azért, mert körbe járnak, 
egymásnál szomszédolnak, beszélgetnek. Ez az ő körük, belülre 
gyütt-mönt nem kerülhet. Ez adja az egész értékét és értelmét. 

A társaság: más. Azt e hét nő sem szereti. Mert ott főszerepet 
az idegenek, a „társasági emberek” kapnak, akik sohasem szom-
szédjukhoz, hanem az egész kompániához szólnak, poénokat süt-
ögetnek, sztoriznak feszt. Ezért persze sokan kedvelik őket, pedig 
hamis próféták – vette észre Márai –: „nem az a fontos nekik, amit 
mondanak, nem is, hogy meggyőzzék azokat, akikhez beszélnek; 
egyes egyedül saját hiúságuk kielégülése a fontos nekik”.   Az ilyen 
szereplőktől lesz egy buli felszínes, idegen. Mint ahogy a „kötelező 
jókedvtől” lesz a szilveszteri mulatság álságos, unalmas. 

Ilyen buli helyett jófajta szomszédolást kívánok neked, kedves 
húgom, meg hogy: adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró ke-
mencét… – az új esztendőben is!

Ölel nővéred:
Ágnes

Bai Istvánné Karácsony
Fehér hótakaró terül most a tájon,
Nesztelen szárnyakon eljött a karácsony.
Elmúlt egy év, s együtt vagyunk újra,
A fa körül állva csendes áhítattal.

Míg magunkba szívjuk a fenyő illatát,
Emlékeink között régi kép suhan át.
Kicsi gyermekkorunk nagy karácsonyfája,
Drága jó szüleink boldog pillantása.

Az első ajándék, mit egykoron kaptunk,
Amelyért gyermekként annyit imádkoztunk.
Sokan hittük még az angyalka mesét,
Éberen fi gyeltük szárnyai neszét.

Vártuk, mikor csilingel a csengő,
Kicsi szívünknek oly kedvesen zengő.
Tágra nyílt szemmel csodáltuk a fát,
Gyermeki szívvel hittük a csodát.

A mai karácsony is legyen, mint rég,
Érezzük szívünkben a hála melegét.
Emlékezzünk azokra, kik nincsenek most velünk,
S a szívünk legmélyén nekik esküt tegyünk.

Fogadjuk meg hát a gyertya fényében,
Szeretet legyen most mindenki szívében.
Teljen a karácsony boldog békességben,
S várjuk az új évet tiszta reménységben.

Első meghívó – az algyői fürdőbe
Algyő Nagyközség Önkormányzata szeretettel és tisztelettel 

meghívja Önt és kedves családját

december 22-én 16 órakor 
a BORBÁLA FÜRDŐ bemutatására.

Program: 
Dr. Piri József polgármester köszöntője; 

Karácsonyi ajándékműsor az algyői óvodások és iskolások 
közreműködésével; 

A fürdő névadására kiírt pályázat eredményhirdetése; 
Tűzijáték.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendõt  kíván 
minden kedves olvasónak 
az Algyõi Hírmondó szerkesztõsége!
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Algyői kitüntetés: elismerő oklevél a község napján
Algyő „függetlenségi napja” október 1., 

mikor a Szegedtől való leválást kimondó 
népszavazás következtében 1998. október 1-
jétől visszanyerte önállóságát a nagyközség. 
Ebből az alkalomból ünnepli a település Algyő 
napját, adományoz kitüntetéseket az önkor-
mányzati képviselő-testület. Algyő Nagyköz-
ség Képviselő-testülete a 2006. július 28-án 
tartott zárt ülésének 124/2006.(VII.28.) ha-
tározata értelmében elismerő oklevelet kapott: 
Oláh Ernő, Szabó Ferenc, Terhes Gabriella, 
Tóth Mihály. Most az elismerésben részesülők 
portréját villantjuk föl.

Az ikonfestő OLÁH ERNŐ 1944-ben szü-
letett Hódmezővásárhelyen, ahol általános is-
kolai tanulmányait is végezte. Mezőgazdasági 
technikusi képzettséget Egerben szerzett, 
később pedig olajbányász szakvizsgát tett, s 
ebben a minőségében dolgozott a MOL Rt. 
algyői üzemében. Házasságkötése után, fe-
lesége révén került Algyőre. A munkája és 
a családja mellett egész életében kiemelt 
szerepet játszott a művészet. Ikonfestőként, 
fafaragóként számos szép alkotás fűződik 
nevéhez, az Algyői Művészkör tagja. Oláh 
Ernő az utóbbi években az irodalommal is ka-
cérkodik, az algyői Tollforgatók Körében tevé-
kenykedik, 2006-ban a Lapozgatás az emlékek 
között című irodalmi pályázaton I. díjat nyert. 
Megható és tiszteletre méltó alázattal közelít a 

művészethez, a szó legnemesebb értelmében: 
alkotó.

A környezetére igényes SZABÓ FERENC 
1970 óta lakik Algyőn. Székkutasról, az olaji-
par hatására került a Tisza-partra. Szinte min-
denki ismeri Algyőn – részint szalagfűrésze 
által, amivel majd minden algyőinek végzett 
már valamilyen munkát. Részint azért is, mert 
környezetére igényes ember. Ez kifejezésre 
jut piciny udvarának rendben tartásában, vagy 
az elsők között kialakított lugas almafáiban 
is. Ám környezetének rendben tartása nem 
fejeződött be kerítésének határain belül. 
Évtizedek óta rendben tartja a háza mellett 
levő buszmegálló környékét. Minden héten 
összesöpri az eldobált cigarettavégeket, az el-
dobált fecniket, papír zsebkendőket, valamint 
a fi atalok által, hétvégeken találkozóhely-
ként használt buszváróban hagyott szemetet. 
Mindezekért, de nem csak ezért köszönet jár 
neki.

A biológus DR. TERHES GABRIELLA 
Szegeden 1978-ban, s biológus doktorként a 
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai Di-
agnosztikai Intézete a munkahelye, de pályája 
az Algyői Általános Iskolából indult. Már a 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban a bi-
ológia volt a specializációs területe. A Szegedi 
Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai 

Karán diplomás ápoló szakon kezdte felsőfokú 
tanulmányait, majd a Természettudományi 
Karon szerzett biológia középiskolai tanári 
diplomát. Mivel a biotechnológia különösen 
érdekelte, bekapcsolódott az SZTE Általános 
Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológia 
PhD programjába, majd az Interdiszciplináris 
Orvostudományok Doktori Iskoláéba; sőt: 
egészségtudományi szakfordító is. Tudomá-
nyos tevékenysége, eddigi pályafutása előtt 
most a szülőfalu ezzel az elismeréssel tisz-
teleg.

Tóth Mihály 1915-ben Algyőn született 
szegény, sokgyermekes családban. Kemény 
fi zikai munkával kereste kenyerét, majd a 
második világháborúban négy és fél évig volt 
katona megjárván a „Don kanyart” és a fog-
ságot is. Igaz katolikus hívő ember, akinek az 
élete mások számára példakép lehetne. Míg 
egészsége engedte, több évtizedig gondozta a 
parókia és a templom környezetét, kertet ásott, 
virágot, fát ültetett, kapált, füvet nyírt, épü-
letet javított – önzetlenül. Meglátta, hogy ki 
szorul segítségre és felkérés nélkül segített, de 
szó nélkül kivette a részét egy-egy falut sújtó 
természeti csapásnál a munkából is. Idős kora 
ellenére a környezetét példás rendben, tisztán 
tartja. Egyedül él. Közösségi munkájáért soha 
nem várt elismerést, egy jó szót többre tartott 
mindennél.

Fogadóórák a községházán
Az algyői polgármesteri hivatalban a képviselők közül ketten-ketten 

szerdánként 14-17 óra között tartanak fogadóórát.
Decemberben: 
  6-án: Dr. Gubacsi Enikő és Juhász Sándor;
13-án: Bakos András  és dr. Loydl Péter;
20-án: Herczeg József és Süli Zakar Mariann;
27-én: Herczeg József és Süli Zakar Mariann.
A községházán a polgármester, dr. Piri József fogadóórát tart decem-

berben 13-án, és 27-én 14-17 óra között.
Az alpolgármester, Molnárné Vida Zsuzsanna e hónapban 6-án, és 

20-án 14–17 óra között várja hivatalában az algyői választókat.

Hulladékszállítás: 
január 1. helyett december 30-án

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Településtisztasági Kft. 2007. január 1-jén esedékes háztartási hul-
ladék szállítást 2006. december 30-án végzi. Kérjük az ingatlan tulaj-
donosokat, hogy az elszállításra kerülő háztartási hulladékot 2006. de-
cember 30-án helyezzék az ingatlanok elé!

Molnár Lajos
közterület-felügyelő

Új szakbizottságok
Az algyői önkormányzati képviselők testülete megválasztotta a tes-

tület munkáját segítő szakbizottságok tagjait.
A képviselő testület állandó bizottságai:
Pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság, tagja 4 képviselő: Ba-

kos András (elnök), dr. György Antal, Karsai Lászlóné, Juhász Sándor; 
1 kültag: Pádárné Barna Julianna.

Ügyrendi Bizottság, tagja 4 képviselő: Gubacsi Enikő (elnök), Bakos 
András, dr. Loydl Péter, Vidács László.

Szociális, Oktatási, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság, 
tagja 5 képviselő: Karsai Lászlóné (elnök), dr. Gonda János (a szociális 
területet képviseli), Süli Zakar Mariann (az oktatási területet képviseli), 
Torma Tiborné (a kultúra területét képviseli), Juhász Sándor (a sport 
területét képviseli).

Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság, 
tagja 6 képviselő: Herczeg József (elnök), Bakos József, dr. Gonda Já-
nos, dr. György Antal, dr. Loydl Péter, Vidács László.

Agrártanácsnok: dr. György Antal.

Pályázat szociális lakások bérlésére
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Búvár utca 9. szám alatt megüresedett 3 db (földszint 7. számú 3 szobás; I/2. 
számú 2 szobás; I/6. számú 3 szobás) költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre 
történő bérbeadására.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, 

élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek;
– kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel ren-

delkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó;
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár;
– legalább két éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn;
– 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fi zetnek meg.
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
– egy vagy több gyermeket nevelnek;
– vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú 

lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják;
– lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek;
– első lakásszerzők.
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
– a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú;
– lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s 

annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el;
– korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendelteté-

sellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg;
– lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása 

óta 5 év még nem telt el;
– lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette;
– 60 napon túli köztartozása áll fenn.
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
4. A lakások adatai:
„A”: 53 m2 alapterület, 2 szoba; komfortfokozata: összkomfort; bérbeadás 

jogcíme: költségalapú; lakbér: 20.000,- Ft/hó, további években a képviselő-tes-
tület által meghatározottak szerint.

„B”: 70 m2 alapterület, 3 szoba; komfortfokozata: összkomfortos; bérbeadás 
jogcíme: költségalapú; lakbér: 25.000,- Ft/hó, további években a képviselő-tes-
tület által meghatározottak szerint.

5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kas-
télykert u. 40.) kell benyújtani 2006. december 12-én 15 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban beszerezhető adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2006. decemberi testületi ülés. Az 
eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés. Amennyiben erre 
a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlő kijelölés hatályát veszti.

Jegyző
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„Tisztelt Algyői Polgárok!
Nagyon köszönöm Önök-

nek, hogy 2006. októberében 
Csongrád megye lakóinak 
többsége a polgári oldalt tá-
mogatta, és hálásan köszönöm 
külön-külön mindenkinek, aki 
tett is azért, hogy minél töb-
ben fejezzék ki akaratukat az 

urnáknál. Októberben új összetételű, új szellemiségű 
közgyűlés állt fel Csongrád megyében. Remélem, 
hatékony és eredményes lesz a munkánk, amellyel 
Csongrád megyét, annak településeit, lakóit szeret-
nénk szolgálni! Bízom benne, hogy az elkövetkező 
négy év alatt ezt minden megyei választópolgár 
személyesen is megtapasztalja, hiszen a munkánk 
értelme ez: szolgálni a megye, az egyszerű emberek 
boldogulását.

Sajnos, a Csongrád Megyei Közgyűlés is ta-
karékoskodni kényszerül, de kijelenthetem: ezt ma-
gunkon kezdtük. Tízmillió forintot spóroltunk meg 
azon, hogy nem vásároltunk autókat, pedig a költ-
ségvetésbe elődeink ezt betervezték. Nem vásárol-
tunk bútorokat sem, és visszafogtuk a hivatal kiadá-
sait, hogy biztosíthassuk intézményeink működését. 
Sajnos a gazdasági feltételek egyre rosszabbak. 
Az állami pénzekből jövőre még kevesebb jut a 
Csongrád Megyei Önkormányzatnak, 1,4 milliárd-
dal kevesebb, mint 2006-ban. Ez hatalmas pénz, és 
nagyon fog hiányozni! Mi azonban minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a megszokott színvonalú ellá-
tást biztosítsuk intézményeinkben: iskoláinkban, 
szociális otthonainkban, kórházainkban. Nem mi 

okoztuk a nehéz helyzetet, de nekünk kell rendbe 
hoznunk, amennyire csak lehet.

Ám szeretném, ha a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat nem csupán intézményfenntartóként 
működne. A „megyének” kezdeményeznie kell, 
dinamikusan fellépni, a jó ügyek mellé állni. 
Szeretném elérni, hogy ne csak saját településüket 
érzékeljék létezőként a lakók, hanem a szolgáltató 
megyei önkormányzatot is. 

Az első intézkedéseken már túl vagyunk. 
Ígéretemhez híven, igyekszem a pártpolitikai vitákat 
dolgozószobám ajtaján kívül rekeszteni. Elindítot-
tam például a kistérségi vezető polgármesterek ta-
lálkozóját. Párt-hovatartozástól függetlenül sikerült 
egy asztalhoz ültetnem őket annak érdekében, hogy 
a megye egységes koncepcióval indulhasson ver-
senybe a fejlesztési pénzekért. Bízom abban, hogy 
a törekvések eredményét a mostani nehéz körülmé-
nyek ellenére mindannyian érezni fogjuk!

Karácsony közeledtével a Csongrád Megyei 
Közgyűlés nevében áldott, békés, szeretettel teli 
ünnepet kívánok Önöknek. Remélem, az egész 
évi küzdelmeket, nehézségeket, könnycseppeket 
feledteti e néhány ünnepi nap. Templomainkban a 
Megváltó születését ünnepeljük, aki elhozta a fényt 
és a reménységet, aki életét adta bűneinkért. A leg-
szebb ünnepünkön, képzeletbeli, közös karácsony-
fánk előtt állva kívánok a jövő esztendőhöz mind-
annyiunknak erős hitet, kitartást és jó egészséget, 
hogy családunkban és munkánkban helyt állhas-
sunk!” 

Magyar Anna
Csongrád Megye Közgyűlésének elnöke

Ebrendészet Algyőn – a telep nem menhely
Az EBRENDÉSZETI TELEP a kóbor és 

elhullott állatok begyűjtését végzi Szeged és 
Algyő területén. A telepre bekerült állatok egy 
részét lakossági bejelentés alapján fogják be 
közterületről, másik részét saját gazdájuk vagy 
megtalálójuk adja le. Az élve bekerült állatot 
minden esetben fertőtlenítik, bolhátlanítják, és 
parazitáktól mentesítik.

A telep nem menhely! 
A közterületről befogott állatot – bízva ab-

ban, hogy eredeti gazdája rátalál – a befogástól 
számított 14 napon belül a Telep csak az állat 
eredeti gazdájának adhatja ki. Ha ez idő alatt 
nem kerül elő az eredeti gazda, vagy később 
sem akad új örökbefogadója, az állat – he-
lyhiány esetén – elaltatható. De ez nem jelenti 
azt, hogy mindenáron kioltják az állat életét. A 
választást és a beavatkozást állatorvos végzi.A 
telepen kis számban macskák is találhatók. Ter-
mészetesen ezek az állatok is ugyanúgy örökbe 
fogadhatóak, mint a kutyák.

Elveszett állatok
A kutyájukat elvesztők feltétlenül látogas-

sanak el személyesen a telepre, mert munkatár-
saink telefonon, illetve e-mailben nem tudnak 
pontos tájékoztatást nyújtani. A két hetes vára-
koztatási idő alatt a befogott kutyákat csak ere-
deti tulajdonosuknak adhatja ki a telep. A gazda 
oltási könyvvel, illetve az állat törzskönyvével 
tudja igazolni, hogy övé az adott kutya.

Örökbefogadás – Állatmentés 
Az állatokat minden esetben hatósági ál-

latorvos vizsgálja meg, és csak az ő jóváhagyá-
sa után fogadhatók örökbe. Így minden esetben 
egészséges kutya (oltva, féregtelenítve) kerül 
az új gazdihoz. 

Mentsen meg egy négylábút Ön is!
A gazdájuk vagy megtalálójuk által leadott 

állatokat a telepre kerülés után azonnal örökbe 
lehet fogadni, a közterületről befogott ebeket 
azonban csak a megfi gyelési időn túl viheti el 
új befogadója.

Elpusztult állatok
A gazdák házi kedvenceik, illetve gazdasági 

állataik tetemét nyitvatartási idő alatt leadhatják 
a telepen. Ám érkezés előtt telefonon egyeztet-
ni kell a telep munkatársaival. Kérésre elhullott 
állatokat a telep (a gazda költségére) háztól is 
elszállít. Szállításkor a tetem szűk környezete 
mellett kérhető a tágabb környezet szakszerű 
fertőtlenítése is. Közterületen elpusztult állato-
kat (madarak, macskák, kutyák) is a telep ár-
talmatlanítja. Rendszeres bejárásokat végzünk, 
de nem tudunk mindig mindenhol ott lenni. Ál-
lattetem észlelésekor köszönettel veszi a hívást 
az Ebrendészeti telep!

Elérhetőség, nyitva tartás: Ebrendészeti 
Telep  6750 Szeged-Algyő, Gyevi tanya
(Irmamajori út) Telefon: 62/267-440. Web-
cím: www.gyepmester.hu/algyo. E-mail: 
szeged@gyepmester.hu 

Támogassa az állatvédelmet adója 1%-ával: 
Orpheus Egyesület – 18464654-1-06 www.
zug.hu – Állatbarát Web Kuckó

Mezőőr kerestetik
Algyő Nagyközség Önkor-

mányzata mezőőri szolgálatához 
egy mezőőrt alkalmazna közal-
kalmazotti jogviszonyban.

Feladata: A termőföldek őrzése, 
a termőföldön lévő, illetve ahhoz 
tartozó termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, haszonál-
latok, mezőgazdasági építmények 
vagyonvédelme.

A munkakör betöltésére alkal-
mas pályázó: algyői lakos, na-
gykorú, büntetlen előéletű magyar 
állampolgár, aki fegyvertartási 
engedéllyel, valamit mezőőri vizs-
gával rendelkezik, vagy vállalja a 
vizsga megszerzését.

A kézzel írott önéletrajz mellé 
erkölcsi bizonyítványt, és iskolai 
végzettséget igazoló okirat máso-
latát várjuk.

Érdeklődni az 517-517-es tele-
fonszámon, vagy a Polgármesteri 
Hivatalban lehet.

Bérletárusítás
Az arra jogosultak az Algyő és 

Szeged közötti autóbusz bérleteket 
december 3-án, 4-én és 5-én vehe-
tik át a polgármesteri hivatalban.

Bemutatkozik: a Csongrád megyei közgyűlés új elnöke, 
Magyar Anna

Felhívás!
Algyő Nagyközség 

Önkormányzatának 
Képviselőtestülete

KÖZMEGHALL-
GATÁST tar

2006. december 
5-én 17 óra kezdettel 
a Faluház színházter-
mében.

Témája: 
1. a DALKIA Ener-

gia Zrt. tájékoztatója, 
az általa szolgáltatott 
távfűtéssel kapc-
solatban felmerült 
kérdésekről, a szolgál-
tatás tapasztalatairól, 
és a megállapított dí-
jak fi zetéséről, elszá-
molásáról.

2. az ISTA Ma-
gyarország Méréstech-
nikai Kft. tájékozta-
tója a költségosztók-
kal kapcsolatos kérdé-
sekről

3. tájékoztatás a 
2007. évi gáz- és 
távfűtési támogatások 
igénybevételéről.
                Ülleiné dr., 

mb. jegyző
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Óvodai térítési díjak

A szülők gyermekük óvo-
dai ellátásának térítési díját 
az új esztendőben az alábbi 
időpontokban fi zethetik be: 
2007. január  4. (csütörtök); 
február 5. (hétfő); március 
5. (hétfő); április  2. (hétfő); 
május  3. (csütörtök); június  
4. (hétfő); július 2. (hétfő).

„Várunk téged Mikulás”
December 5-én „Várunk téged Mikulás” címmel előadás 

a gyermekeknek. Délután 15 órától kézműves játszóház az 
Algyői Művészkör közreműködésével szülőknek gyermekeknek 
egyaránt.

December 6-án: A Mikulás az óvodában vendégeskedik.
December 13-án: A gyerekek és az óvó nénik „Lucázásra” 

várják a Katica csoportba az érdeklődő szülőket, nagyszülőket. 
December 18-án:  Óvodai gyermekkarácsony.
December 21-én: Közösen ünnepeljük a karácsonyt az óvoda 

nyugdíjasaival.

Jövőre 75 éves az óvodánk
Születésnapját ünnepli az óvoda: 2007-ben 75. életévébe lép. 

Ez alkalomból szeretnénk kiállítást rendezni, amelyhez a helyi 
lakosok segítségét kérjük.

Szívesen fogadjuk a családi archívumba található óvodáskori 
csoportképeket, fényképeket, régi gyermekjátékokat, gyermek-
ruhákat, alvós kispárnát, gyermekek által készített rajzokat, 
barkács munkákat, mesekönyveket, kis emléktárgyakat és min-
den olyan tárgyat, ami a régi óvodás éveket felidézi, bemutatja. 

A kiállításhoz leadott tárgyakat a rendezvény végén visszajut-
tatjuk.

Köszönettel: Az óvoda kollektívája

Az algyői óvodában rendezett közlekedésbiztonsági napon 
egy kicsivel több hangsúlyt és nagyobb fi gyelmet kapott a biz-
tonságos utcai közlekedés, illetve a megkülönböztetett jelzésű 
jármű.

Népszerű volt az óvodába látogató rendőr bácsi: a gyerekek az 
ismerkedés után nagy érdeklődéssel vették birtokba a rendőrautót. 
Rögtön felfedezték a sziréna gombokat, így hamarosan az egész 
környék a rendőrautó vijjogó szirénájától volt hangos. Ennél már 
csak az volt érdekesebb, amikor felpróbálták a rendőrök speciá-
lis biztonsági mellényét, és közelről szemlélhették a bilincset, és 
a veszélyes fegyvert. A rendőr bácsi megmutatta a jelvényét, és 
elmesélte, hogy mikor szükséges a rendőrséget hívni, és hogy 
mi az ő feladtuk.

Miután távozott a rendőrautó, pár perc múlva egy hatalmas 
tűzoltó autó gördült be az óvodánk udvarába, a fedélzetén több 
tűzoltóval, akik nagyon kedvesek voltak, és megmutatták, hogy 
miből áll a speciálisan kifejlesztett tűzoltó autó. Minden kis-
gyerek csillogó szemmel és érdeklődéssel csodálta a tűzoltók 
bemutatóját. Láthatták, hogyan vágják ketté az autót, ha va-
laki bajba kerül. Elmondták, hogy mikor kell segítségül hívni 
a tűzoltóságot, illetve mit kell tenni a kisgyerekeknek, ha tűz 
van. Megfi gyeltük, hogy milyen rendkívüli védőruházatuk van 
a tűzoltóknak, amelyet fel is vettek, majd előkerült a nagy vizes 
tömlő, és bemutatták, hogy a vízsugárral hogyan oltják a tüzet.

Ez a nap tele volt meglepetésekkel a gyerekek számára, és 
végül mindenki megtapasztalhatta, hogy milyen fontos munkát 
végeznek a rendőrök, és a tűzoltók.

Kenyérsütés Katica módra
A Katica csoportos gyerekek a felnőttek segítségével ke-

nyeret sütöttek az óvodában. Igazi élmény volt. Etike óvó néni 
saját kenyérsütőjébe bekeverték a lisztet, élesztőt, sót, vizet és 
különböző magvakat. Nemsokára kisült a fi nom ropogós, mag-
vas kenyér. Mikor kihűlt, falatkákat vágtak, és a szülőket, az óvó 
néniket, a gyerekeket szívesen kínálták a „Katica kenyérrel”. Ezt 
a különleges nevet a Katica csoportos gyerekek adták a fi nom, 
omlós kenyérnek. Ami megmaradt e Katica-fi nomságból, azt 
jóízűen elfogyasztották, és hangosan mondták: „Hogy ez bizony 
nagyon fi nom volt!”

Látogatás a Tájházban
A Katica csoportos gyermekek október 20-án látogatást tettek 

a Tájházban, ahol újonnan kiállított, de nagyon régi fotókat 
nézhettek meg. A fotókon az algyői és Csongrád megyei em-
berek régi mesterségeit, például halászat, kosárfonás, illetve az 
ősi mesterségek kellékeit láthatták. A fotók jól ábrázolták az 
algyőiek életét, viseletét. Például a férfi ak viselte: fekete kalap, 
fekete csizma; az asszonyok: fejkendőben jártak. Kellemesen 
elbeszélgettek a sok régi bútor és használati tárgy között, majd 
a Tájház udvarán a sütőkemencét is megnézték, de a legjobban 
a kerekes kút tetszett a gyerekeknek. Köszönik a sok szép él-
ményt, amit a Tájházban szereztek!

Gyerekrajzok a kiállításon
A mezőgazdasági kiállításon a gyermekek munkáiból a 

közönség szavazatai alapján legszebb rajzokat készítette:
 1. Pipicz Dominika           Pillangó csoport,
 2. Shulcz Károly               Pillangó csoport,
 3. Czine Dominika            Katica csoport.
Nyerteseinkre büszkék vagyunk.

Közlekedésbiztonsági nap

Helyesírási verseny
Október 12-én tartottuk a felsős helyesírási versenyt 36 tan-

uló részvételével. Az 5–6. osztályosok csoportjában a következő 
sorrend született: I. Rácz Kristóf 6.a, II. Boldizsár Mária 6.b, III. 
Gábor Zsuzsanna 6.b; a 7–8. osztályosok között: I. Baranyi Ani-
ta 7.a, II. Győrfi  Judit 7.b, III. Renco Romy 7.b.  A Mórahalmon 
megrendezendő Homokháti kistérségi helyesírási versenyen az 
algyői iskolát Papp Andrea 5.b, Rácz Kristóf 6.a, Baranyi Anita 
7.a  és Pap Márton 8.b osztályos tanuló képviseli. 
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Őszi iskolai atlétika verseny
Az alsó tagozatosok között igen éles verseny alakult ki az őszi 

atlétikai versenyben – a fi úk, és a lányok körében egyaránt. A 
nagyon szoros eredmények alapján a következő helyezések szü-
lettek: 

A fi úknál 60 méteres futásban: I. Jani Zoltán (9,6 mp), II. Ko-
pasz Bálint, III. Miklós Péter, IV. Papdi Pál; kislabdadobásban 
I. Szaniszló Varga Attila (31 m), II. Miklós Péter, III. Kopasz 
Bálint, IV. Papdi Pál;  távolugrásban I. Kopasz Bálint (3,6 m), 
II. Jani Zoltán, III. Papdi Pál, IV. Miklós Péter. 

Az eredmények összesítése után I. helyen végzett Kopasz 
Bálint, II. helyen holtversenyben Jani Zoltán és Miklós Péter és 
III. helyezett lett Papdi Pál.

A lányoknál 60 méteres futásban I. Kőműves Mariann (10,74 
mp), II. Békési Krisztina, III. Kis Franciska, IV. Rózsa Evelin;  
kislabdadobásban I. Kőműves Mariann (29 m), II. Kis Fran-
ciska, III. Békési Krisztina, IV. Pintér Felícia; távolugrásban I. 
Kőműves Mariann (3,34 m), II. Szekeres Dzsenifer, III. Molnár 
Daniella, IV. Békési Krisztina.

Az eredmények összesítése után I. helyen Kőműves Mariann, 
II. helyen Békési Krisztina, III. helyen Kis Franciska és IV. he-
lyen Pintér Felícia végzett.

Varga Ágnes

Közlekedésbiztonsági nap
Október 25-én újból megmérhették tudásukat és kipróbálhat-

ták ügyességüket mindazok, akik a Zöld iskolában kitöltötték a 
Közlekedésbiztonsági-totót és végigkerékpároztak az ügyességi 
pályán. A totó elég komoly fejtörést okozott minden osztály cso-
portjának. Az ügyességi pályán egy kis gyakorlás után mindenki 
végig tudott menni, kinek jobban sikerült a szlalomozás a bóják 
között, kinek nem. 

A felső tagozatosok között az alábbi eredmények születtek: I. 
Tix Norbert 6.b, II. Herédi Márk 6.b és III. Süli János 6.b osz-
tályos tanuló.

„Van még AMI A SZÍVEDET NYOMJA”
Idén is megrendezték a Tiniparlamentet Mórahalmon, ame-

lyen iskolánkból Baranyi Anita, Lénárt Ivett, Miklós Rebeka és 
Nagy Lilla vett részt Szabó Leonóra tanárnővel. Az egynapos 
rendezvény minden foglalkozása a drogról, a drogozásról szólt. 
Délelőtt megtudhattuk, hogy milyen sok gyerek küszködik drog 
és alkohol problémával. ,,Megtanultuk” hogyan lehet ezeken a 
gyereken segíteni. Szembesítettek azzal, hogy mennyi gyerek él 
a mai világban drogokkal, kábítószerekkel. Délután kisebb fog-
lalkozásokon vehettünk részt, ahol beszéltünk arról, hogy mi-
lyen módszerekkel van lehetőségünk segíteni a drogproblémával 
küzdő gyerekeken, és hogyan tudjuk rávenni őket a problémájuk 
felismerésére és a leszokásra. Ha ez nekünk nem menne, akkor 
mindenképp vonjunk be egy szülőt, tanárt, esetleg egy kívülálló 
felnőttet a segítségnyújtásba. Ez a rendezvény tanulság volt szá-
munkra, hogy fi gyeljünk társainkra, barátainkra.

Baranyi Anita 7.a

Napközis együttműködés
 „A napközi OTTHONUNK” című pályázat keretében október és november hónapban folytattuk 

együttműködésünket a programunkat adaptáló iskolákkal (Balástya, Csemő, Szarvas). Október 27-
én az őszi projektből Pallagi Anna tartott bemutató foglakozást a csoportjában. Novemberben Dobó 
Gyöngyi, Leléné Gonda Irén és Pallagi Anna ellátogatott az érintett iskolákba, ahol konzultáltak a 
résztvevőkkel és megismerkedtek a helyi sajátosságokkal.

*
Egészségnevelés és drogprevenciós pályázatunk keretében a novemberi Szülők Klubjában Schád 

László klinikai szakpszichológus tartott előadást a szenvedélybetegségekről.

Leléné Gonda Irén

Decemberi iskolai napló
Időpont Program
  5. 7 – 17.00 Ebédfi zetés december hónapra (16 nap).
  5. 17.00 Szülői értekezlet az 5-7. évfolyam részére.
  6. 14.00 Mikulásfutás a Zöld iskolában napköziseknek.
  6.  Mikulás ünnepségek szervezése osztálykeretben.
  7. 15.00 Nyílt nap a Kőrösy József Közgazdasági Szakközép-
  iskolában.
  7. 14.30 Idegen nyelvi bemutató a Zöld iskolában.
  8.  8. osztályos tanulók jelentkezése 9. évfolyamra, a 
  felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételire, 
  valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.
11. 14.00 Karácsonyi vásár a Szabadidőközpontban.
11.  Nyílt nap a Gábor Dénes Gimnáziumban.
12. 17.00 Szülők Klubja az Ifjúsági Klubban.
13. 8 – 17.00 Nyílt nap a Móra Ferenc Szakközépiskolában.
14. 17.00 Szülői értekezlet a 8. évfolyam részére – középiskolák 
  meghívott előadóival.
14. 14.00 Napközis karácsony.
22 11.00 Iskolai karácsonyi ünnepség a Faluházban,
   téli szünet előtti utolsó tanítási nap.
27 – január 2. Téli szünet.  
2007. január 03. (szerda). Szünet utáni első tanítási nap

Szenzációs karácsonyi vásár
Az Algyői Általános Iskola diákjai sok szeretet-

tel meghívják Önt és kedves családját december 11-
én 14 órától a Szabadidőközpontban megrendezett 
KARÁCSONYI VÁSÁRRA!

Programjaink: a gyerekek által készített karácsonyi díszek, 
ajándékok vására; különböző kézműves technikák bemutatása 
a helyszínen; zenés előadások a gyerekek közreműködésével; 
kedvezményes könyvvásár; helyi vállalkozók, iparművészek  
termékeinek vására; vásárlóink között meglepetéseket sorsolunk 
ki.

Hangulatos zenével, forró teával és süteménnyel várjuk 
Önöket!

Az Algyői Általános Iskola diákjai

Kazinczy-verseny
A november 9-én zajló Kazinczy-versenyen a helyes, kifejező 

olvasás terén mérték össze tudásukat az algyői tanulók. Az első 
fordulóban szabadon választott szöveget olvastak fel, míg a má-
sodikban – néhány perces felkészülés után – korcsoportonként 
azonos szemelvénnyel szerepeltek. Eredmények: a 5–6. osz-
tályosoknál I. Rácz Kristóf 6.a, II. Szűcs László 6.b, III. Bold-
izsár Gréta 5.a osztályos tanuló; a 7–8. osztályosoknál I. Pap 
Márton 8.b, II. Molnár Dóra 8.b, III. Renco Romy 7.b osztályos 
tanuló. Továbbjutók Rácz Kristóf és Pap Márton.
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Barátom bízta rám ezt a történetet évekkel ezelőtt, s meghagyta: „Ha 
úgy gondolod, hogy használni tudsz vele, hát használd fel.” Hát én most 
elmondom, illetve leírom.

„Apámnak vendéglője volt a külvárosban, még az államosítás előtt. 
A fölszinten volt az üzlet, az emeleten a lakás. Apám egyenes ember volt. 
Ittas embereket nem szolgált ki, de kiskorúakat sem. Csendesen elküld-
te őket. Hozzánk szegény emberek jártak, munkások, fuvarosok, haza-
felé tartó piacosok. Anyám főzött is, babgulyást, pörköltet. A vendégek 
elfogyasztották az ételt, megitták a nagyfröccsöt vagy a korsó sört és 
mentek a dolgukra. Esténként összejöttek a törzsvendégek, kártyáztak, 
iddogáltak, a jövőről beszélgettek, a háború mögöttünk volt, s a jövőt 
tervezgették és reménykedtünk.

Történetem karácsony estéjéhez kapcsolódik. Szenteste már 6-kor 
bezártunk. Tíz óra felé járt az idő, mi a vacsoraasztalnál ültünk, vidá-
man beszélgettünk és élveztük a családi együttlét örömét. Kis kará-
csonyfa állt az egyik kis asztalon és alatta a Betlehem. Akkor elég szegé-
nyes volt a karácsonyfánk, néhány dísz, néhány gyertyácska. Mi akkor 
nagyon boldogok voltunk, tele voltunk reménnyel, és a remény valami 
nagyon jó dolog.

Egyszercsak megszólalt a csengő. Mindnyájan felkaptuk a fejünket. 
Kérdően néztünk egymásra. Apám rám nézett, intett a fejével: – Eridj 
fi am, nézd meg, ki az?

– Ilyenkor? Szenteste? Ki az, akinek ilyenkor jut eszébe vásárolni? 
– duzzogtam magamban és nem mozdultam. Apám nem szólt semmit. 
Csendben hátratolta a széket, felállt, lement a lépcsőn. Hallottuk a 
zár csikordulását, az ajtó nyikorgását. Hangfoszlányok szűrődtek fel, 
néhány hálálkodó szó.

Apám visszajött, leült, nem szólt semmit. Bennem mocorgott a nyug-
talanság, nem álltam meg szó nélkül, kiböktem, amit akartam: – Ilyen-
kor már nem kötelessége az embernek akárki kedvéért ugrálni. 

Apám még most sem válaszolt. Befejeztük a vacsorát, apám a 
karosszékében ült, testvéreim játszottak, édesanyám az edényeket ra-
kosgatta. Én meg ott tettem vettem a karácsonyfa körül, mint akinek 
elintézetlen ügye van.

Anyám visszajött a konyhából, leült, apám a karácsonyfát nézte és 
az alatta meghúzódó kis Betlehemet. Ekkor szólalt meg: – Egy villamos 
vezető volt, most járt le a szolgálata, egy üveg bort kért, hogy hazavigye 
a családjának, várták. Örülök, hogy sikerült neki.

Éreztem, ez nekem szólt, s örültem, hogy kezd oldódni a feszültség.
Szerettem volna, ha még tovább beszél. Olyan békét árasztott így 

maga körül. Édesanyám is elmosolyodott, s a testvéreim játékát fi -
gyelte.

Igazolni szerettem volna magam, s odahúztam székem az apámé 
mellé: – Szép volt apa, hogy kiszolgáltad, pedig nem lett volna köteles-
séged.

Fejemre tette kezét és megsimogatott, s úgy nézett a karácsonyfára, 
mintha messze, túlnézne rajta, s ezt mondta: – Fiam! Ne felejts el: a 

kötelességen túl kezdődik a szeretet. Ha békében akarsz lenni önmagad-
dal, mindig ehhez tartsd magad: a kötelességen túl kezdődik a szeretet.

Nézte a Betlehemet, nézte hosszan, aztán lehajolt, a kicsi Jézuson 
megigazította a krepp-papír pólyácskát, s ahogy fi gyeltem, lassan 
mozgott az ajka. Imádkozott.

Most, hogy évek suhantak el felettünk, be sokszor visszaidézem ezt az 
emléket! Az ő hangja most is szól, mintegy távoli harang a lelkemben: 
– A kötelességen túl kezdődik a szeretet.

Az élet lényegében olyan egyszerű, most is látod őt, amint a Betle-
hemet, a kicsi Jézust nézi, megigazítja a pólyácskát, s ma is látom csend-
ben mozgó ajkait, s érzem a lelkéből most is nekem szóló üzenetét. És 
ebbe az őrült, felgyorsult, rohanó világba ide idézem édesapám bölcses-
ségét. Ha el-elfelejtem szavainak üzenetét, sietve keresem, sietve útra 
kelek, s szemlélem én is, ahogy ő tette a betlehemi Jézust, a keresztre 
feszítetett Urat szobánk falán, a templomainkban, és egyre mélyebben 
élem át igazságát: – A kötelességen túl kezdődik a szeretet.”

Barátom elhallgatott, megtörölte szemeit, és én úgy éreztem, ünnep 
telepedett a szívünkbe, valami nagy békességes, csendes ünnep. 

Hát, igen, az ünnepelni tudás művészetét a családban tanulja meg az 
ember. Akinek szívéből hiányzik az ünnepelni tudás művészete, annak a 
szívéből hiányzik a szeretet realitása.

A betlehemi pásztorok azelőtt az Úr előtt térdepeltek le, aki „az Út, az 
Igazság, és az Élet” és ő azért jött, hogy megtanítson erre az igazságra, 
örömünk oka ez a bensőséges találkozás.

Ebbe a világba érkezett, ami körülvesz bennünket is, ahol boldogulni 
szeretnénk, de mindig becsapva érezzük magunkat. Múlandó, pusztuló 
világ ez, bármennyire is csodálatba ejt szépsége. Kívánatos gyümölc-
sként kínálja az élet örömét, hogy aztán a halál keserűségét töltse ser-
legünkbe. A siker ábrándjait ébreszti szívünkben, hogy aztán a mega-
lázottság nyomorát rakja vállainkra. Felvillantja a gazdagság kényes 
érzését, s végül megfoszt mindentől. Egy olyan világ vesz körül, mely 
kudarcaink tanúja, álmaink temetője lett. Ez nem fátum, nem az elkerül-
hetetlen sors műve, hanem annak a rendetlenségnek a következménye, 
ami bennünk van. Jézus azért jött el, hogy rendbe tegye rendetlenségün-
ket, ez a karácsony örömének eredete. A mi rendetlenségünk eredése 
pedig az, hogy itt keressük, amit nem itt lehet megtalálni.

Jézus mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőséges le-
gyen, induljunk hát, mi is Betlehembe a pásztorokkal, és a Napkeleti 
Bölcsekkel, hogy rátaláljunk az ünnepi, áhítatos szent találkozásban 
arra, aki az Út, az Igazság és az Élet.”

És én is az egyszerű vendéglős bölcsességével kívánok kegyelmekben 
gazdag, szent ünnepeket.

Réthy István

Karácsonyi emlék

Karácsony, a szeretet ünnepe…
Gyújtsál egy szál gyertyát Szent Karácsony Estéjén, mert 

a fény mutatja az utat, s a fény a Szeretet fénye! S a Hit és a 
Szeretet végtelen, és minél többfelé osztjuk, annál több és na-
gyobb lesz az!

Jézus születése
Kétezer évvel ezelőtt történt, hogy Betlehem egén megjelent 

egy csillag: jelezte Jézus jöttét. Jöttek a keleti bölcsek s imádták 
őt, magasztalták az Istent, hogy elküldte a Megmentőt. Mikor 
felnevelkedett s tanított szerteszét, az egész Júdeában őt sokan 
szerették. Segített a szegényeken, betegeket gyógyított – ki hit-
tel hozzá fordult, az gyógyultan távozott. Az alábbi imát ajánlom 
minden szerető és gyógyulni vágyó hívőnek:

„Úr Jézus! Szükségem van Rád!
Kérlek, jöjj az életembe!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a Golgotán!
Úr Jézus, hiszek Tebenned!
Légy az én Üdvözítőm,
Légy az én Gyógyítóm,
Add meg Nekem azt a kegyelmet, hogy teljes szívemből hig-

gyek Tebenned!Várom a Te szabadításodat! Ámen!”
Szeretettel: 

Nemes Nagy Rózsa és Molnárné Rózsika 
Hit és Lélek Klub

Miserend a Szent Anna templomban
A mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepén és az új esztendő 
ünnepén az alábbi miserenddel ünnepeljük a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust:
Advent 4. vasárnapja előesti mise szombaton 5 órakor.
December 24.: Advent 4. vasárnapján délelőtt 9 órakor.
December 25.: Éjféli mise 0 órakor.
December 25.: Ünnepi mise délelőtt 9 órakor.
December 26.: Szent István első vértanú ünnepén délelőtt 9 órakor.
December 31.: Szent Család vasárnapja délelőtt 9 órakor.
Ezen a napon áldják meg azokat a házaspárokat, akik ezelőtt 5, 10, 15, 
20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 évvel kötöttek szent házasságot. Ugyan-
csak imádkozunk községünk minden családjáért, és az új évre a jó 
Isten áldását kérjük fáradozásaikra, munkájukra, egész életükre.
December 31.: este 5 órakor év végi hálaadás, egyházközségi beszá-
moló.
2007. január 1-jén, Újév napján, Szűz Mária istenanyaságának ün-
nepén, a béke világnapján szentmise délelőtt 9 órakor lesz.
Minden kedves hívünknek és minden algyői embertársunknak ke-
gyelmekben gazdag szent ünnepet és áldásos új évet kíván:

Réthy István plébános
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Házi készítésű 
füstölt 

kolbász 
és hurka 

megrendelhető.

Algyő, Téglás u. 85.
Tel.: 06-20-327-

3573

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás

Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk

az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász, 

illetve köszönet-
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Algyői lakos 

autó-villamossági 

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

Termelői akác, 
selyemfű, virág-
méz propoliszos 
méz, propolisz 

tinktúra kapható.

Algyő, Géza u. 31.
Tel.: 30/ 978-4219

Szobafestés, 
mázolás, tapétázás, 

lépcsőházfestés rövid 
határidővel.

Koza Ferenc
267-517

06-70-235-0566

 Garantált 
hússertések 
150-180 kg-ig 

egész évben folyamato-

san kapható.

Telefon: 

06-20/988-5785

Saját termesztésű 
őrölt paprika 

eladó.

Érdeklődni: 

Téglás u. 87., 

telefonszám: 268-762 

Molnár Balázs

Új gumiszerelő műhely 
a Géza utca 15 szám alatt!!!

Szolgáltatásaink: 
- Gumiabroncs szerelés, centrírozás

- Acél és alufelni szerelés
- Gumiszervíz, javítás.

Téli és nyárigumi AKCIÓ
Téligumik kiárusítása 8000,-Ft-tól.

Januártól autókozmetika- külső-, belső takarítás,
- igény szerinti kárpittisztítás.

Várjuk Önt mérsékelt árainkkal!

Tel: 20-455-8300

Aprók

Régiséget, hagyatékot 
vásárolok, hívásra házhoz 
megyek. 06-30-470-6981

Redőny, reluxa, harmonika 
ajtó, szalagfüggöny készítés.
Tel:06-30-953-0395

36 négyzetméteres helyiség 
üzletnek, irodának forgalmas 
helyen kiadó.
Érdeklődni: 20/427-36-53 
számú telefonon.

FENYŐVÁSÁR
December 10-től 

– luc
– ezüst

   – normand
                      vágott és töves
                       fenyők vására.

                                     Algyő, Téglás u. 85.
                                      Tel: 06-20/32735-73   

Temető melletti virágüzlet
Várja régi és új vásárlóit megújult 

árukészlettel:
Kerámia kaspókkal, gyertyákkal, 

szárazvirágokkal … stb.

Karácsonyi díszek 
és díszcsokrok 

készítésére rendelést felveszek.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig:  8–12

Temetés alkalmával a temetés 
időpontjáig.

Tel.: 06-70/61-62-055
Kovács Melinda
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PAPÍR-ÍRÓSZER-AJÁNDÉK ÜZLET
A  Bartók Béla utcai GYEVI ÜZLETHÁZ-ban 

(COOP ABC-ben)
DECEMBERI  AJÁNLATUNK

Karácsonyi képeslapok, csomagoló papirok, 
szalagok, díszkötözők, ablakmatricák, szalvé-
ták, ajándéktasakok, gyertyák, gyertyatartók, 

gyertyagyűrűk, kitűzők, illatos mécsesek, 
mécsestartók, csillagszóró, karácsonyfadíszek, 

füstölők, párologtatók, illóolajok, kaspók és 
Vázák, selyemvirágok, asztali és falinaptárak, 
határidő naplók, játékok, torta alátét, muffi n 

sütőpapír, füzetek, fénymásoló papír, írószerek, 
irodaszerek- és egyéb ajándéktárgyak.

Nyitvatartás :
   Hétfő     szünnap

    Kedd        9–12-ig          14–17-ig
   Szerda      9–12-ig          14–17-ig
    Csütörtök 9–12-ig          14–17-ig
   Péntek     9–12-ig    14–17-ig
 Szombat:  9–11.30-ig
 Vasárnap  9–11.30-ig

Szeretettel várjuk régi és új kedves vásárlóinkat !

IDA Virágüzlet

Téli nyitvatartása:
Hétfőtől péntekig   

8–17-ig
Szombat és vasárnap  

8–12-ig

Telefon: 267-297
Algyő, 

Vásárhelyi u. 21.

Kellemes ünnepeket 
kívánok 

minden kedves 
vevőmnek.

FENYŐFAVÁSÁR !

A COOP ABC udvarán.

Töves és vágott fenyők nagy 

választékban.

Szeretettel várjuk 

régi és új vásárlóinkat

   december 13-tól.

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület
6724 Szeged, Árvíz u. 36. Fax:62/422-368, Mobil:20/264-1698
www.YOGA.SZEGED.HU  YOGA.SZEGED@GMAIL.COM

JÓGA TANFOLYAM 

indul az algyői iskolában (Kosárfonó u. 16.)
2006. november 21-től keddenként, 

18.30-tól  20.30 óráig
Oktató: Papp Magdolna.

További információ kapható a jógaoktatótól: 
Tel.: 20/448-0909

Jelentkezni a tanfolyam helyszínén és 
időpontjában lehet az első három foglalkozás 

alkalmával.
Kényelmes gyakorlóruha és polifoam matrac 

ajánlott.
A tanfolyam ára: 8300,-Ft/3 hónap 

(diák, nyugdíjas, GYES: 7000 Ft/3 hónap)

Támogatóink:
Angi Vegetáriánus Étterem Tisza Lajos krt. 

76. Tel.:477-739, www.agnietterem.hu
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„Egy darabot a szívemből…” 
Máté Péter Emlékest a Faluházban

Máté Péter Emlékestjét november 11-én rendezte meg a fa-
luház. A színházterem teljes sötétségbe borult, majd egy szív-
dobbanásra kezdetét vette az emlékezés. A világhírű énekes 
válogatott dalaiból hallhattunk egy összeállítást Mosonyi Ferenc 
tolmácsolásában. Az előadó, egyébként tanárember, felidézte a 
mindannyiunk számára oly kedves múltat, hangjával és feled-
hetetlen gesztusaival közénk hozta Máté Pétert. A közönség vele 
énekelt, tapsolt, táncolt és néha könnyezett, hiszen „azért vannak 
a jó barátok…”. 

Ez az este egy nagyszerű szerzőről, művészről szólt, színvona-
las előadásmódban. Mosonyi Ferenc két órára elvarázsolta az 
algyői közönséget, közvetítve Máté Péter üzenetét: a szeretetet 
és a jóságot. Egy csodálatos élménnyel lehettünk gazdagabbak. 

Köszönjük az előadónak és a közönségnek egyaránt!
Leléné Erika, Tóth Ágnes

Adózók fi gyelmébe
A teleház rendelkezésére áll

2007. januártól – a törvényben foglaltaknak megfelelően – a 
vállalkozóknak kötelező lesz az elektronikus adó- és járulékbe-
vallás. A bevalláshoz Ügyfélkapu és APEH-regisztráció szüksé-
ges. Kérjük, regisztrációját ne halassza az utolsó pillanatra, mert 
az ügyfélkapu-regisztráció személyes megjelenéssel történik, 
az APEH-regisztráció adatainak feldolgozása pedig több napot 
vesz igénybe, így lekéshet a bevallásról!

Regisztrációját – majd később adóbevallását és a szükséges 
nyomtatványok kitöltését, feltöltését –  az algyői könyvtárban, 
illetve teleházban is elvégezheti. Az ott dolgozók szívesen 
segítenek az ügymenet lebonyolításában.

Villányról az algyői borbarátok
December 11-én (hétfőn) 18 órakor az Algyői Borbarátok a 

villányi borvidékről tartanak bemutató előadást és borkóstolót 
a könyvtárban.

Írások Luca napról és karácsonyról
December 13-án (szerdán) 18 órakor az Algyői Tollforgatók 

Köre tagjai karácsonyi témájú írásaikat olvassák fel a könyvtár-
ban. Egyúttal felidézik  a Luca-napi népszokásokat is.

A Hunyadiakról a könyvtárban
Az algyői könyvtárban tartott Magyar Történelmi Arckép-

csarnok című előadássorozat ez évi utolsó előadása december 
14-én (csütörtökön) 17 órakor lesz. Az érdeklődők a Hunya-
diakkal ismerkedhetnek meg.

Akciós külföldi utak 2007-ben is
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház Farkas Ferenc tanár, 

idegenvezető közreműködésével a 2007-es esztendőben is 
szervez csoportos kirándulásokat külföldre. Bővebb információ 
a faluházban a 62/517-173-as telefonszámon.

Munkanélkülieknek segít a könyvtár
Az algyői könyvtár és teleház ismételten várja az algyői 

munkanélkülieket. Kedden 13-18 óra között, valamint szom-
baton 9-12 óra között vehetik igénybe az ingyenes álláskereső 
szolgáltatást.

Vásároljon nálunk!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! Karácsonyra a 

vásárláshoz ajándékokkal is kedveskedünk vevőinknek.
Reál ABC dolgozói, Algyő, Kastélykert u. 8.

Könyvvásár
Luca-napi kedvezményes könyvvásár december 13-án 13-18 

óráig a könyvtárban.
Herke István dedikálja “Nagyfa árnyékában” című könyvét, 

melyet most 1500 Ft helyett 1200 Ft-ért vásárolhat meg.
Más algyői kiadványok is kaphatók. Tegyen könyvajándékot 

a karácsonyfa alá.

A JAM és a babakocsigyártás
A JAM szakkörösökkel ellátogattunk az algyői E.N.G. Hun-

gary Kft.-hez. Nagy örömmel fogadtak bennünket és avattak 
be munkájuk rejtelmeibe. A gyárban körülnézve sok apró kel-
léket láttunk, amit a dolgozók használnak fel munkájukban. 
Sorozatgyártásban készítik a termékeket, melyhez alapanyag-
ként szövetet, vasat és műanyagot használnak. Minden munka-
folyamatot más ember végez. Találkoztunk varrónővel, sz-
abásszal és fémipari munkással is. Az algyői emberek munkáját 
külföldön is megismerhetik. Kamionok szállítják a termékeket 
például Finnországban, Hollandiába, Norvégiába, Dániába és 
Svédországba. 

A babakocsik mellett más termékeket is készítenek: például 
kerékpárt, triciklit, rollert. Jó minőségű áruikat külföldön reklá-
mozzák és árusítják. A Kft. sok algyői ember munkalehetőségét 
biztosítja. 

Köszönetet mondunk a cégnek, hogy lehetővé tette a JAM 
szakkörösök számára az üzem megtekintését! Köszönjük a 
tájékoztatást! 

A JAM szakkörösök nevében:
Boldizsár Gréta 5.a

U-17 köszönet
Köszönetet szeretnénk mondani Márton Máriának, a Gyevi-

tur Kft. ügyvezetőjének, hogy önzetlenül támogatta és biztosí-
totta a helyszínt az előkészítő és az U17-es foci csapat évadzáró 
rendezvényéhez.

Szervezők és a gyerekek

Házi matekverseny
Az algyői iskolában október 24-én házi matematikaversenyt 

rendeztek az 5-8. évfolyamosoknak. A versenyen 28 tanuló vett 
részt és a következő eredmények születtek: az 5. évfolyamo-
soknál I. Kiss Márk Milán 5.a, II. Solymosi Mercédesz 5.a, III. 
Papp Andrea 5.b; a 6. évfolyamosoknál I. Pataki Zsófi a 6.a, II. 
Golhovics Kitti 6.a, III. Szűcs László 6.b és Bakos Máté 6.a; a 
7. évfolyamosoknál I. Nagy Lilla 7.b, II. Neparáczki Attila 7.a, 
III. Győrfi  Judit 7.b; a 8. osztályosoknál I. Török András 8.b, II. 
Székács Krisztina 8.b, III. Varga Zoltán 8.a osztályos tanuló lett.
Felkészítő tanáraik: Almásiné Császár Piroska, Hegyi Gabriella 
és Malustyik Mihályné.

Zenés műsor gyerekeknek
“Énekelj és tapsolj!” Peter and Pan - Balázs Péter és Lengyel 

Tibor - játékos, zenés műsora gyerekeknek december 12-én 11 
órakor a könyvtárban.
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A méz édes egészség!
Győrfi  méhészet

30/451-3697
email: gylbee@freemail.hu

Termékeink: fajtamézek (akác-,virág-,
 selyemfű-, repce-,napraforgóméz), 

krém-, propoliszosméz, propolisztink-
túra, virágpor

Termékeink megvásárolhatók:
Algyő, Rodostó u.6.   

Algyő, Búvár u. 8.(faluházzal szemben)
Szeged, Mars tér piac

Hirdetési díjak az Algyői Hírmondóban
2007. január 1-jétől érvényes hirdetési díjak:
Algyőieknek:  15 szóig     400,- Ft
  15 szónál több (keretes)   600,- Ft
  1/8-ad oldalas  1200,- Ft
  ¼- ed oldalas  1800,- Ft
  ½ oldalas   4000,- Ft

Másoknak: 15 szóig   1500,- Ft
  15 szónál több (keretes) 2000,- Ft
  1/8-ad oldalas  3000,- Ft
  ¼-ed oldalas  5000,- Ft
  ½ oldalas               10.000,- Ft
  egész oldalas              16.000,- Ft
Az árak tartalmazzák az áfát! A Hírmondó, s így a hirdetések is 

megjelennek az interneten a www.algyo.hu honlapon.

Előfi zetők fi gyelem!
Kedves Olvasóink!
Tisztelettel felhívjuk fi gyelmüket, hogy az Algyői Hírmondó 

következő évi előfi zetési díját december 27-től kezdjük szedni a 
könyvtárban.

(A szerk.)

Új munkalehetőség az algyői fürdőben
A GYEVITUR Kft. a Borbála Fürdő üzemeltetéséhez 

keres az alábbi munkakörökbe jelentkezőket:

2 fő gépész, karbantartó  
előny: vízforgató gépész szakirányú végzettség;

3 fő úszómester  
előny: középfokú végzettség, úszómesteri, medenceőri 

képesítés.

A szabadidőközpontba 
1 fő szakácsot keresünk.

Jelentkezni lehet: GYEVITUR Kft., Algyő, Téglás u. 151.
Határidő: 2006. december 15.

Egy éves az algyői játszóház

Örömeink és gondjaink
Sok gyerek kedvenc szórakozóhelyévé vált a Kastélykert ut-

cai játszóház. 
Pénteki és szombati napokon 17-től 21 óráig tartunk nyitva. 

Ősztől tavaszig átlagosan 40-50, a nyári szünetben 20-25 gyerek 
fordult meg naponta. Tartottunk nekik szervezett programokat, 
előadásokat, vetélkedőket, de ők leginkább a szabad játékot 
kedvelik. Örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat a megnyi-
táskor saját forrásból és pályázati úton nyert pénzből különböző 
játékokat: biliárd asztalt, pingpong asztalt, 2 csocsó asztalt, 2 
számítógépet biztosított a gyerekek számára. Ezek a játékok az 
egy éves fennállás alatt kissé elhasználódtak.

Szeretnénk segítséget kérni a polgármesteri hivataltól, a civil 
szervezetektől és magánszemélyektől ezen játékok helyre hoza-
talára, bővítésére, esetleges pótlására. Szívesen elfogadnánk egy 
csavarhúzó készletet, működőképes porszívót, színes televíziót. 
Szükségünk lenne biliárd dákóra, pingpong ütőre és labdára is. 
Felajánlásaikkal kereshetik Kocsisné Ildikót a 06-20/2157-540-
es vagy Kovácsné Ildikót a 06-30/6250-329-es telefonszámon.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy ezen összetartó településen 
nagyon kevés szülő vagy tiniket kedvelő fi atal nyújtott nekünk 
segítő kezet.

Magunkra vagyunk hagyva. A nyáron volt rá példa, hogy 
egyikünk sem ért rá kinyitni a házat. A gyerekek jöttek a kulc-
sért. Félretettem otthoni teendőimet, és elmentem. Ott álltak 
és vártak 20-an a játszóház előtt. Kinyitottam nekik. Nem kell 
egyedül vállalni a felelősséget, ha tehetjük, ketten ügyelünk, de 
kevesen vagyunk. Kedves Szülőtárs! A játszóházbeli ügyelet 
lehetőség, hogy megismerje gyereke barátait. Továbbra is vár-
juk azok segítségét, akik jó ötletnek tartják a játszóházat, talán 
maguk is szívesen engedik, vagy engednék ide gyerekeiket. Vál-
laljanak ügyeletet alkalmanként!

A szülők klubja nevében: B. B. Erika

Algyői reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján délután 3 órakor a római 

katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár:

Papp László
református lelkész
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Üléseztek a képviselők
Algyő önkormányzati képviselő-testülete november 29-én 23 napirendi 

pontról döntött, ezért nem áll módunkban mindegyikről beszámolni. A helyi 
önkormányzati költségvetés kondícióit a központi költségvetés határozza meg. 
Ennek megfelelően az önkormányzat az elkövetkező évre 3 prioritást emel 
ki: az intézmények és a település biztonságos működésének megteremtése, 
célszerű költséghatékony működést biztosító szempontok fi gyelembevételével; 
az adósságkezelés megfelelő szintjének kiépítése;  a pályázatokhoz szükséges 
saját erő, a pénzügyi alapok képzése, mivel a jelentős beruházások kizárólag 
pályázat segítségével valósíthatók meg.

 A kormányprogram hatása

Az EU elfogadta a kormány konvergencia programját. Ennek megfelelően: 
felgyorsul az elektronikus közigazgatás elterjesztése. Az egészségügyi reform 
célja, hogy a szolgáltatás színvonala növekedjen, a hozzáférés egyenlőtlenségei 
mérséklődjenek és az állami kiadások fenntartható mértékűek maradjanak. A 
nyugdíjrendszer reformja magában foglalja: az előrehozott öregségi nyugdíjazás 
korhatárának egy évvel történő felemelését; az induló nyugdíjak szintjének kor-
rigálását; a korkedvezményes nyugellátás és a rokkant nyugdíjrendszer átalakí-
tását; a korhatár alatti nyugellátások szüneteltetését keresőtevékenység esetén. 
A közoktatási reform célja az esélykülönbségek csökkentése. Változik az ár-
támogatások rendszere: a gázár támogatásra fordított kiadásoknál fokozatosan 
megvalósul a szociális alapú támogatásra való áttérés. A gyógyszertámogatás 
rendszerét pedig korszerűsítik. A tömegközlekedés reformja azt jelenti, hogy 
az állam a szolgáltatás tényleges költségeihez igazítja a támogatás összegét. A 
családi pótlék emelkedik, ugyanakkor az ezt kiegészítő szociális támogatások, 
illetve ezzel összefüggésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság jövedelmi határa is emelkedik. A kijelölt célok teljesítéséhez egy 
szigorú, a hiány mérséklését a középpontba állító fi skális politika szükséges. A 
kormányprogramban felvázolt költségvetési politika célja a kormányzati szek-
tor mértékének és hiányának egyidejű, fokozatos és folyamatos csökkentése, az 
olcsóbb állam megteremtése.

Bevételek

Önkormányzati bevételek köre a normatív állami hozzájárulásból, az 
átengedett központi adókból, és helyi adóbevételekből tevődik össze. Az 
adóerőképesség összege továbbra is jelentős, ezért az önkormányzatot jöve-
delemkülönbség mérséklés címén elvonás terheli. 2007-ben valószínűleg eltör-
lik a saját forrású beruházások bizonyos százalékának (25%) visszaigénylési 
lehetőségét. 

Támogatások

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásához adott 
támogatások rendszere hasonló lesz, de a lakosságszám szerinti fi nanszírozás 
helyett feladatarányosan határozzák meg a normatív hozzájárulásokat (pél-
dául: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés). A kisgyermekes anyák 
foglalkoztatásának segítése érdekében a gyermekek napközbeni ellátásához tá-
mogatás igényelhető az algyői bölcsőde megnyitásával. A helyi önkormányzat 
támogatása terén 2007-ben kiemelt szerepet kap a kistérségi szinten önkéntesen 
szerveződő társulások megalakulása, illetve ezek támogatása.

Változó normatívák

2007. szeptemberétől jelentősen megváltozik a közoktatási normatívák rend-
szere. A reform lényege, hogy már nem a diákok után fi zet majd fejpénzt az 
állam, hanem teljesítménymutató alapján, melyet a diákok száma, valamint a 
tanulók és a tanárok kötelező óraszáma alapján számolják ki. A 2007 utáni prog-
nózis azt mutatja, hogy a kormány hosszabb időre befagyasztja a közoktatás 
fi nanszírozására jutó pénzt.

Fejlesztési támogatásként átvett pénzeszközöket régiónként határozzák meg. 
A csökkenő normatívák miatt a saját bevételek szerepe jelentősen megnő, mely-
nek nagy részét a helyi adókból származó bevételek teszik ki. A 2007. évi 
adóbevételeket a 2006. évivel azonos mértékben tervezi az önkormányzat, az 
iparűzési adó várhatóan 2007. december 31-ig megmarad.

Kiadások és fedezet

A 2007. évi költségvetési törvényjavaslat célkitűzése a közszféra egészében 
a keresetek növekedésének befagyasztása. A dologi kiadások növelésére a köz-
ponti költségvetés 2007-ben sem biztosít fedezetet, és számolni kell az energia 
árak drasztikus  emelkedésével és az infl áció mértékével. Új, induló önkormány-

zati fenntartású intézmény a bölcsőde, amelynek  működését, üzemeltetését ki 
kell alakítani. A termálfürdő üzemeltetése szintén új feladatként jelentkezik. A 
beruházási feladatok közül kiemelt szerepet kap a termálfürdő II. ütemének, 
gyógyászati részlegének megépítése, valamint az új iskola építése és a bölcsőde 
befejezése. Ezeket a beruházásokat pályázati forrásokkal lehet megvalósítani, 
ezért szükséges a pályázati saját erő alap létrehozása.

Pályázati sikerek

A testület tárgyalt a 2006-os költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, 
a hulladékszállítási díjkedvezményben részesülők körének felülvizsgála-
táról, a Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkákról, az ez évi pályázati 
tevékenységekről és a folyamatban lévő pályázatokról. Az önkormányzati for-
rásokat sikerült ebben az évben is kiegészíteni különböző pályázatokkal. Az 
önkormányzat mintegy 41 millió forintot nyert szállásférőhely korszerűsítésre, 
Téglás utcai és Géza utcai útfelújításra, egészségfejlesztési programra, játszó-
tér bővítésre. Elbírálás alatt van a fürdő II. ütemének kialakítására benyúj-
tott pályázat, az új iskola építésére igényelt címzett támogatás, és az újabban 
beadott Leader pályázat, melyet a Bartók Béla utcai játszótéren ütéscsillapító 
gumiburkolat, valamint tanösvény kialakítására nyújtott be az önkormányzat.

Az Egyesített Szociális Intézmény szociális szakmai műhely kialakítására 
nyert 1.393.470 forintot. Az általános iskola közel 20 millió forinttal és 5196 
euróval gyarapította költség vetését. Legjelentősebbek az OKA (Oktatásért 
Közalapítvány), az OM (Oktatási Minisztérium) és Tempus Közalapítványhoz 
benyújtott  pályázatok.

A Szivárvány Óvoda a HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztés Operatív  Pro-
gram) és a Leader pályázatokon 4 millió 478 ezer forintot nyert. Az Algyői Fa-
luház, Könyvtár és Tájház 6.176.640 forintot pályázott az  alábbi programokra: 
Móra Ferenc Népszínház délvidéki tájolására, Anna-napi búcsúra, falunapok, 
lovasnapok és turisztikai kiadvány elkészítésére, a tájházban bemutatófészer 
kialakítására, a könyvtár állománygyarapítására valamint a teleházban állásin-
formáció nyújtására munkanélküliek számára. A 2007-es Szent Iván-napi ren-
dezvényre benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van.

Nőegyleti szolgálat

A napirendi pontok között szerepelt még a Házigondozói Szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámoló. Az Algyői Nőegylet keretében működő gon-
dozói hálózat gondoskodik azokról az idős korú személyekről, akik otthonuk-
ban, önmaguk ellátására saját erőből egészségi állapotuk miatt nem képesek. A 
gondozási tevékenységet az emberi méltóság tiszteletben tartásával, a szociális 
munkát végzők etikai kódexének megfelelően végzik. Az ellátásért jövedele-
marányosan kell díjat fi zetni, melyet megállapodás rögzít. A Nőegylet szoros 
kapcsolatban áll a körzeti  orvosokkal, az ESZI-vel, a családsegítő szolgálattal, 
s nem utolsó sorban a Polgármesteri Hivatallal. 2006-ban 31 fő volt a gondozot-
tak száma.

A gondozói hálózat részére az önkormányzat biztosítja az irodahelyiséget és 
annak működési feltételeit. A gondozók az alábbi feladatokat látták el ebben az 
évben: a háziorvos által javasolt alapvető gondozási feladatok elvégzése, gyógy-
szerek felíratása, kiváltása, konzultáció a háziorvosokkal, gyógytornásszal, 
a ház-, háztartás rendben tartása, bevásárlások a gondozott igénye szerint, a 
megfelelő áru beszerzése, lehetőség szerint takarékoskodva a legolcsóbb bolt-
ból vásárolva, segítség nyújtás a személyes higiéné megtartásában, apróbb 
mozgásos tevékenységek, séták, melyek a jó közérzet és a kedélyállapot javí-
tásáért történnek, az adminisztrációs feladatok elvégzése (pl. gondozási napló 
vezetése). Az elmúlt évben megalakult a mozgáskorlátozottak és fogyaték-
kal élők csoportja, melynek irányítását, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 
munkák elvégzését Garajszki Éva gondozónő vállalta el. Ő tart kapcsolatot a 
Szegeden működő egyesülettel. Havonta tartanak összejövetelt a faluházban, 
ahol előadásokat hallgatnak, közösen ünnepelnek. 

Vidácsné Bera Edit gondozónő ebben az évben is folytatta a keleti fronton 
volt hadifoglyok és hozzátartozóik felkutatását, hiszen még lehetőség volt 
kárpótlási igényük benyújtására, így ebben az évben 26 fővel vette fel a kap-
csolatot. A gondozónők több embernek segítséget nyújtottak átmeneti segély, 
közgyógyellátás, méltányossági nyugdíjemelés, gázár-támogatás igénylésnél. A 
feladatok tükrözik e munka komolyságát és szükségességét. Az idős emberek 
száma növekszik, ezért számolni kell a gondozásra, ellátásra szoruló emberek 
számának gyarapodásával. Mert Illyés Gyulát idézve: “Az öregeket dícsérem, a 
bölcset, gyönyörűt, A türelmest, a csendes szavút, Az öregeket dícsérem, kiknek 
a szavára fi gyelj! Mögöttük áll maga az élet.”
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Anyakönyvi 
hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

December    04–08-ig                    12.00–16.30-ig
December    11–15-ig                    08.00–12.30-ig
December    18–22-ig                    12.00–16.30-ig
December    27–29-ig                    08.00–12.30-ig
Január          02–05-ig                    12.00–16.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
Mol-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

December  01–jén  07.30-11.30-ig
December 04–08-ig 12.30-16.30-ig
December 11–15-ig 07.30-11.30-ig
December 18–22-ig 12.30-16.30-ig
December 27–29-ig 07.30-11.30-ig
Január  02–05-ig 12.30-16.30-ig
Január  08–12-ig 07.30-11.30-ig

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863

Boldog karácsonyt és egészséges új évet kíván
dr. Tóth Mária és Tari Sándorné Márti!

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756

Telefon: 268-038:

Hétfő     8-tól 12 óráig
Kedd     8-tól 11 óráig
Szerda   13-tól 16 óráig
Csütörtök    8-tól 10 óráig
Péntek     8-tól 12 óráig

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 
óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, 
rendel: dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 2687-234
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL-utalványt elfogad

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

December    04–08-ig                  07.30–12.00 óráig
December    11–15-ig                  12.30–16.30 óráig
December    18–22-ig                  07.30–12.00 óráig
December    27–29-ig                  12.30–16.30 óráig
Január          02–05-ig                  07.30–12.00 óráig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI 

ÜGYELETE
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig.

Születés:
Lakatos Helgának és Rekett-
Nagy Lászlónak Abigél Rebeka 
(2006.10.22.); Drahota-Szabó Ág-
nesnek és Németh Sándornak Sa-
rolta (2006.10.23.); Cseuz Gabriel-
lának és Izbéki Zoltánnak Lőrinc 

Vilmos (2006.10.24.); Juhász Gré-
tának és Herczeg Ferencnek Lara 
(2006.10.25.); Páhi Gyöngyi Tündé-
nek és Reger László Zoltánnak Liliána 

(2006.11.14)  Lajkó Zsuzsanna Gizel-
lának és Bíbor Miklósnak Angelika 
(2006.11.14.)

Haláleset:
Tari Sándor Lászlóné szül.: Gonda 
Rozália 2006.10.19-én elhunyt.
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyo.hu

Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13-16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16-19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes és dr. 

Gonda János);
16 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
18.30-19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Eke József);
18-20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán  
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
17 óra: Sakk-klub.
Minden csütörtökön
9.30-10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17-18 óra: Yogagym stresszoldó torna;
18.30-19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15-17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között: a Cson-
grád Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási 
Ágnes számlázási előadó).

Karácsonyfa 
December 1-jétől karácsonyfa díszíti az Algyői Faluházat, ün-

nepi hangulatot varázsolva az épületbe. Köszönet a fáért a 
Lambris Bútoripari Kft. ügyvezetőjének, Lénárt Ferencnek.

A faluházi fenyőfa díszbe öltöztetéséhez 10.000 forintot ajánlott fel a 
PRÁGAI LÁTSZERÉSZET, amely több éve az algyői lakosok meg-
bízható partnere. Szolgáltatásaik: szemüvegkészítés, szerviz, látásvizs-
gálat, recept-beváltás. Hétfőtől péntekig 9.30 és 11 óra között, szomba-
ton 9.30-tól 12 óráig várják vásárlóikat Szegeden, a Bartók Béla tér 11. 
szám alatti üzletben.

Köszönet a segítségért, 
az aktivitásért!

Az Európai Unió 2001. novemberében, immár öt esztende-
je adta közre azt a Memorandumát, amelynek egyik központi 
kategóriájaként az „aktív állampolgár”-kifejezést használta. A 
Memorandum aktív állampolgárokon elsősorban azokat érti, 
akik részt vesznek, vagy vettek bármilyen felnőttkori tanu-
lási folyamatban. Ám ez a kategória tágítható. A magyar nyelv 
lehetőségei szerint szinte a végtelenségig. Hogy csak egyet em-
lítsek: az aktív szónak szinonimája a tetterős vagy a tevékeny 
kifejezés is. Egy dán kutató, Marianne Horsdal megfogalmazása 
szerint pedig „aktív széles értelemben azt jelenti, hogy részt 
vettek vagy elkötelezték magukat olyan társadalmi tevékenysé-
gekben, amelyek túlmutatnak azon, hogy csak magukért tették.” 
Ezen megközelítés alapján el is érkeztünk a civil társadalom-
hoz  amely lehet formális, tehát szervezett (mint az egyesületek, 
klubok, körök, alapítványok, társaságok), de lehet spontán is  
(mint akármelyik baráti kompánia). Voltaképpen édesmindegy, 
hogy ilyen vagy olyan, a fontos, hogy létezik, egyre nagyobb 
szerepet tölt be a mindennapokban és egyre aktívabb! S ami a 
leglényegesebb: oly módon aktív, hogy túlmutat önmagán, még-
hozzá a közösség, az Egész irányába!

Így, közeledvén az év végéhez, az Algyői Faluház, Könyvtár és 
Tájház valamennyi munkatársa nevében szeretném megköszön-
ni az egész éves segítséget, együttműködést, együttgondolkodást 
valamennyi algyői aktív állampolgárnak! Hála Istennek, igen so-
kan élnek aktív, alkotó módon Algyőn! 

Köszönjük nekik és békés karácsonyt, boldog újesztendőt 
kívánunk!

Bene Zoltán
Igazgató

Nyilvánosság elé tárni saját, megélt történelmünket

Könyvbemutató a Faluházban
Molnár Jánosnak az 1956-os algyői eseményeket taglaló könyvét 

november 14-én mutattuk be az Algyői Faluházban. 
Molnár János 1956. októberében jelen volt a szegedi tüntetéseken 

23-án és 24-én, látta vonulni az orosz tankokat, ott állt előttük a hídon, 
részt vett a kendergyár előtti kézitusában, később pedig az algyői Ide-
iglenes Forradalmi Bizottság elnök-helyettesének választották, nem kis 
részben Szegeden szerzett „forradalmi tapasztalatainak” köszönhetően. 
Algyőn oroszlánrészt vállalt (többek között) abban, hogy megelőzzék 
az atrocitásokat, elkerüljék a népharag nemkívánatos megnyilvánulá-
sait. Mindemellett jellemző a korra és szereplőire, hogy Molnár János – 
mint Zombori István történész írja – „szabadidejében volt forradalmár”, 
ugyanis a forradalom napjaiban is ledolgozta társaival munkaidejét a 
munkahelyén, s csak azután „vetette bele magát az eseményekbe”… 

Évtizedek elteltével dr. Kardos Mihálynak, Algyő egykori 
plébánosának biztatására fogott hozzá emlékei lejegyzéséhez. Elme-
sélte, miként vált repülőgép-szerelőből B-listás kőfejtővé Oroszlányban, 
hogyan került onnan vissza Algyőre, s miként lett áztató a szegedi Ken-
dergyárban, majd leírta 1956-os emlékeit. Memoárjainak ezen utóbbi 
részét jelentette meg a Móra Ferenc Múzeum Múzeumi Tudományért 
Alapítványa dr. Zombori István szakmai és erkölcsi, valamint az algyői 
önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően. 

Zombori István történész, a könyv felelős kiadója írja: „Molnár János 
érdekes, őszinte visszaemlékezése saját, szubjektív emlékeit a levéltárak 
konkrét adataival egészíti ki. Munkája értékes, sok újat közlő alkotás, 
amelynek jelentőségét fokozza, hogy az 56-os visszaemlékezések java 
része értelmiségiek munkája, sajátos látásmódjukkal, megközelítésük-
kel. E mű szerzője viszont fi zikai munkásként került a forradalomba, 
ez határozza meg emlékeit is, de szintén ez adja az írás különleges ér-
tékét. Ezért tartottuk fontosnak, hogy ne maradjon az asztalfi ókban, ha-
nem legyen közkinccsé.” És erre mintegy feleletként, Zombori szavait 
megerősítve vall Molnár János a visszaemlékezés bevezetőjében: „Ez a 
leírás csak egy az én nézőpontom, illetve a saját magam átélt epizód-
jait mutatja be. Mások ugyanezeket másként láthatták, illetve élhették 
meg. Ezért mindenkinek megvan a lehetősége, hogy leírja, illetve nyil-
vánosság elé tárja a saját megélt történetét.” 

Molnár János keresetlenül őszinte, nem próbálja elkerülni a kon-
fl iktusokat, nem próbál elbújni az értékítélet elől sem, nem szépít, nem 
retusál. Olyannyira nyíltan beszél, hogy az eseményekben pozitív és 
negatív szerepet vállaló személyeket egyaránt teljes nevükön említi, 
vállalva ennek minden (elsősorban erkölcsi) kockázatát. Ugyanakkor 
csak olyat ír le, amit levéltári kutatásai során ellenőrzött. Egy olyan 
ember mesél ebben a kötetben, aki hisz az igazában. Ahogyan, több ezer 
társával együtt, 1956-ban is rendületlenül és rendíthetetlenül hitt abban, 
hogy amit cselekszik, az helyes. 

Molnár János könyve értékes adalék 1956 történetéhez: egy komplex 
egyéni történelem legfontosabb, legmeghatározóbb állomását mutatja 
be. S a Molnár Jánoséhoz hasonló egyéni élményekből, emlékekből áll-
hat össze az az 1956, ami egyszer majd beköltözik a magyar köztudatba, 
ahogyan beköltözött 1848.

Bene Zoltán
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 
Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, 

dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170

Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Vásár a faluházban
DECEMBER 04. (hétfő)        9–12 óra  Vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 05. (kedd)        9–13 óra  Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 12. (kedd)        9–12 óra  Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 13. (szerda)      9–13 óra Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 14. (csütörtök) 9–12 óra  Margó méteráru, katonai ruha vásár
DECEMBER 18. (hétfő)        9–12 óra  Vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 19. (kedd)        9–13 óra  Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár

Rendezvénynaptár
DECEMBER 5. (kedd) 17 óra – Közmeghallgatás a faluház 

nagytermében
DECEMBER 6. (szerda) 17 óra – Gulliver Klub
Vendég: Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa, 

vezetője. Téma: az előadást tartók között egy kétszemélyes va-
csorameghívást sorsolunk ki az Algyői Halászcsárda felaján-
lásában!

DECEMBER 7-én 18 órától beszélgetés Polner Zoltánnal a 
Faluházban

DECEMBER 7. (csütörtök) 17 óra – Az Algyői Művészkör 
évadzáró taggyűlése (Gálné Nagy Ildikó)

DECEMBER 7. (csütörtök) 17 óra – Novák Péter (Szeged) 
festménykiállítása a Faluház Galériában. A tárlatot megnyitja: 
Gasztány Ferenc, a G GALÉRIA tulajdonosa, mecénás (Szeged)  
A kiállítás megtekinthető 2007. január 12-ig, péntekig munka-
napokon 9-18 óra között.

DECEMBER 8. (péntek) 18 óra – az Algyői Nőegylet 
taggyűlése a faluház emeleti klubtermében. (Kovácsné Budai 
Éva)

DECEMBER 8. (péntek) 14 óra– Aranykalászos gazdatan-
folyam a faluház emeleti klubtermében

DECEMBER 9. (szombat) 8-14 óra– Aranykalászos gazdatan-
folyam a faluház emeleti klubtermében

DECEMBER 11. (hétfő) 14-16 óra – Iskolai karácsonyi vásár 
a volt szabadidőközpont területén (GYEVITÚR KFT., 6750, 
Algyő, Téglás u. 151. T.: 62/267-426)

DECEMBER 13. (szerda) 13-15 óra – a Településtisztasági 
Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó)

DECEMBER 14 (csütörtök) 16 óra – az Algyői Nyugdíjas 
Klub karácsonyi ünnepsége és taggyűlése a faluház színházter-
mében

DECEMBER 15. (péntek) 15 óra– Karácsony a Hit és Lélek 
Klubban (Nemes Nagy Rózsa, Molnárné Rózsika)

14 óra– Aranykalászos gazdatanfolyam a faluház emeleti 
klubtermében

20 óra: TINI BULI a faluházban DJ. ATKOVY-val.
DECEMBER 16. (szombat) 8-14 óra– Aranykalászos gaz-

datanfolyam a faluház emeleti klubtermében
DECEMBER 16. (szombat) 17 óra– Hírmondó Karácsony a 

faluházban (INFÓ: Könyvtár: Ménesi Lajosné 62/517-170)
DECEMBER 20. (szerda) 16 óra– Karácsonyi ünnepség az 

Egyesített Szociális Intézmény szervezésében a faluház emeleti 
klubtermében (INFO: 62/267-048)

DECEMBER 22. (péntek)  Falukarácsony a faluház színház-
termében

9 óra – Algyő Nagyközség Önkormányzatának karácsonyi ün-
nepsége az Egyesített Szociális Intézmény és az Algyői Általá-
nos Iskola közreműködésével.

Ajándékcsomagok kiosztása.
11 óra – Karácsonyi gyermekműsor az Algyői Általános Is-

kola rendezésében.
DECEMBER 23-án (szombat), 24-én (vasárnap), 25-én 

(hétfő), 26-án (kedd) – a faluház zárva tart!
DECEMBER 28. (csütörtök) 17 óra– Az Ősgyeviek Baráti 

Körének (ÖBK) taggyűlése a faluházban
DECEMBER 31. (vasárnap) 19 óra– Szilveszteri bál a fa-

luházban az Algyői Nyugdíjasklub szervezésében (INFO: Süli 
Istvánné Piroska: 62/267-491)

Programajánló

Hírmondó Karácsony
A már hagyománnyá vált – tombolás – „Hírmondó karác-

sony”-i ünnepségünket december 16-án (szombaton) 17 óra-
kor tartjuk a faluházban. Ünnepi műsorunk: Misztrál együttes 
és Sudár Annamária előadásában „A várakozás zsoltára” című 
verses, zenés adventi összeállítás. A műsor után tombolasorsolás 
lesz, kérjük az alább kivágott szelvényt hozza magával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az Algyői Hírmondó szerkesztőbizottsága

Tombolatárgyak
Felhívjuk a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók, ki-

siparosok, magánszemélyek fi gyelmét, hogy megkezdtük a „Hír-
mondó Karácsony” tombolatárgyainak gyűjtését. Adományaikat 
december 13-ig várjuk a könyvtárban.

Köszönjük!

Tombola szelvény
Érvényes: 2006. december 16-án, 17 órától az algyői fa-

luházban tartott Hírmondó karácsony ünnepségen.

Dalest „szépkorúaknak”
 „Az öregeket dicsérem, a bölcset, a gyönyörűt,
A türelmest, a csendes szavút,
Az öregeket dicsérem, kiknek szavára fi gyelj!
- mögöttük áll maga az élet.”

(Illyés Gyula)
Tisztelt Nagymamák, Nagypapák, kedves „szépkorú” algyőiek!
Az algyői GYEVI ART Kulturális Egyesület keretében működő 

PARLANDÓ Énekegyüttes sok szeretettel meghívja Önöket a Faluház 
színháztermébe 2007. január 13-án, szombaton délután 3 órakor az 
Algyő időskorú lakosainak tiszteletére és részére – belépődíj nélkül 
– rendezett Dalestre.

A műsorban ifjabb és jelen korunk kedvenc dalai, örökzöld slágerei, 
operett dallamai csendülnek fel. Egy kellemes, jó hangulatban közösen 
eltöltött téli délután reményében szeretettel várja Önöket a PARLANDÓ 
Énekegyüttes!

INFO-TELEFON: Moravszky Éva: 30/516-1307, Faluház:62/517-
172.

15 éves az ALGYŐI HÍRMONDÓ
TOMBOLA SZELVÉNY:
(Az olvasónál marad.)

15 éves az ALGYŐI HÍRMONDÓ
TOMBOLA SZELVÉNY:
(A sorsoláson vesz részt)

Tombola szelvény az Algyői Hírmondótól


