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Képeslap – az angyalokról
Angyalt kaptam tőled egy régi karácsonyon, kedves Húgom. 

Magad készítetted, a remény zöld színébe öltöztetted. 
Őrangyalunk egyik lakásból a másikba költözött velünk. Testéről 

itt-ott lekopott a máz, és egyik szárnyacskájának vége is letörött, 
de szépen visszaragasztottam. Sokat látott komolysággal áll most 
is az ablakban: vigyázza a házat, a családot. Ő maradt nálunk az 
elsőszámú, a fő, pedig Algyőn a házban is megszaporodtak az an-
gyalok. 

Aranyos angyalkák néznek a felnőttek szobájába lépőkre. Szal-
maszárnyú testvérkéik repkednek a családi ebédlőasztal fölött 
– épp annyian, ahány fős a szűk család. A múlt karácsonyon az 
egyik gyerekszobába piros ruhás, a másikba kékköpenyes angyal 
költözött.

Az adventi készülődésben új angyalkák is fölbukkantak. Te-
nyérbe simuló réz angyalt hord magával rég nem látott barátnőm. 
Diplomázás után Németországba ment férjhez. Ott szült két gyer-
meket. Szépen éltek. De hirtelen özvegységre jutott. Csonka család-
jával hazatért – angyalhittel újra kezdi életét… Másik barátnőmet 
betegségek és családi bajok gyötrik születése óta. Élete fordulóira 
vallási közösségben lelt magyarázatot. De az öreg egyházban 
csalódott. Pár éve egy kis gyülekezetben lel vigaszt és barátokat 
– angyaliakat… Én nekik gyékényből szőtt angyalomról mesé-
lek: algyői barátság zálogául kaptam egy karácsonyon, de ezen a 
nyáron eltűnt házbeli őrhelyéről. Ez nyugtalanít. 

„Minden fűszál fölé egy angyal hajol, és azt mondja: Nőj, növe-
kedj!” – szól egy zsidó közmondás. Az algyői kábeltévés hálózatra 
kapcsolt itthoni számítógép nyit a világra, visz a http://advent.hu 
címre. Ott a hét lépés – a saját angyalodig. A tippek között szerepel, 
hogy „Kérj segítséget!”, hogy „Lépj kapcsolatba a benned szuny-
nyadó gyermekkel!”, de az is, hogy „Ünnepeld magad pontosan 
úgy, ahogy most vagy!” Azt hiszem, ez a legfontosabb: megismerni 
és elfogadni önmagunkat. Befelé nézni. Mindennap legalább egy 
percet: befelé nézni. Nem rohanni. Azt már Máraitól tanulom: 
„Meg kell várni egy angyal, vagy egy szent türelmével, amíg a dol-
gok – emberek, eszmék, helyzetek –, melyek hozzád tartoznak, eljut-
nak hozzád. Egyetlen lépést se sietni feléjük, egyetlen mozdulattal, 
szóval sem siettetni közeledtüket. Mert bizonyos emberek, eszmék, 
helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sor-
sodhoz tartoznak, állandóan úton vannak feléd. Könyvek. Férfi ak. 
Nők. Barátságok. Megismerések. Igazságok. Ez mind feléd tart 
lassú hömpölygéssel, s találkoznotok kell egy napon…” – kedves 
Húgom. – „Ha sietsz feléjük, elkerülheted azt, ami fontos, és sze-
mélyesen a tiéd. Várj nagy erővel, fi gyelmesen, egész sorsoddal és 
életeddel.”

Ölel nővéred:
Ágnes   

Egészségben és boldogságban teljes új évet 
kívánunk minden kedves olvasónknak!

Szerkesztőség

 Újévi köszöntő
“Ha kinyitjuk a szemünket, látni fogjuk, hogy a világban oly 

sok minden van, amiért hálával tartozunk.”   
(Masaru Emoto)

Azt kívánom a település lakóinak, hogy életüket a jövőre gon-
dosan ügyelve a mában éljék, és igyekezzünk közösen dolgozni 
a hétköznapokban a boldogulásunkért.

Kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk a munkánk értelmét 
és eredményét ebben a nagyon nehéznek ígérkező, de remé-
nyeink szerint mégis további dimanikus fejlődést hozó 2007-es 
esztendőben!

                                                                Dr. Piri József
                                                                 polgármester

Bai Istvánné

Újesztendő Hajnalán
Az idő gyorsan száll felettünk,
Elmúlt egy év s észre sem vettük.
Azt mondják ilyenkor – öregebbek lettünk,
De mi úgy érezzük a kor megállt felettünk.

Az Ó év búcsúztató oly szomorú és fennkölt,
S lelkünkkel számadunk mi jót és rosszat tettünk.
Végig gondoljuk – hogy is kellett volna? –
S erősen fogadjuk másképpen lesz holnap.

Szívünk mélyén titkon ismét esküt teszünk,
A következő évben mindig csak jót teszünk
Esküvésünkhöz tán hűek is maradnánk,
Ha szándékunkat sorsunk nem irányítaná.

Ezért mindenkinek szívből azt kívánom,
Ma tett fogadalma valóra is váljon,
2007 legelső hajnalán ölelje szívére ki neki legkedvesebb,
S őszintén kívánjon békés szebb jövőt és boldog életet.



  2007. januári Hírmondó2 Ünnepek

Nyit a Borbála Fürdő
Közösen ünnepelte 2006. de-

cember 22-én Algyő lakossága 
a helyi Borbála Fürdő elkészül-
tét. 

Dr. Piri József, a nagyköz-
ség polgármestere bemutatta 
Algyőnek a Borbála Fürdőt. 
A fedett élményfürdőben 5 
úszópálya, színvonalas úszás-
oktatás, élménymedence, a fi t-
ness és wellness szolgáltatások 
széles köre várja a pihenni vá-
gyó vendégeket! Jakuzzi, fi nn 
szauna, infra szauna, masszázs 
és szolárium gazdagítja a szol-
gáltatások sorát. 

A létesítmény a legmoder-
nebb technikai kiépítettség 
mellett kulturált környezettel 
és sokszínű szolgáltatásaival 
várja minden kedves vendé-
gét! A bemutatón karácsonyi 
ajándékműsorral kedveskedtek 
a helyi óvoda és iskola növen-
dékei, valamint kihirdették a 
fürdő névválasztásával kap-

A Borbála Fürdő műszaki átadására számos algyői kíváncsi volt.

Tizenöt éves az Algyői Hírmondó
gosságára, a Gyermekre várunk. A keresz-
tény ember számára szent időszak az Úr-
jövet ideje: „Fénnyel telt téli sötét.”

Méltóképpen ünnepeltük az újság 
megszületésének 15 évfordulóját. Ehhez 
nagy mértékben hozzájárultak azok, akik 
adományaikkal támogatták a rendez-
vényt. Így: az Algyő Sportjáért Közala-
pítvány, az Algyői Nőegylet, az Algyői 
Nyugdíjas Klub, a Bakos Műhely (Classic 
Kft.), Bene Zoltán, Bereczné Lázár Nóra, 
dr. Rénes Imréné, dr. Szíjártó Márta, az 
Egyesített Szociális Intézmény, a Fit Form 
Stúdió, Fodor Jánosné, Földi Ibolya, Gál-
né Nagy Ildikó, Garajszki Andrásné, Ga-
rajszki Éva, a Gyeviép Kht., a Gyevitur 
Kft., Harcsás Gizella, Hegedűs Józsefné, 
Hegedűsné Vári Mária, Herczeg József, 
Juhász Sándor, a Kangoo Club Hungary 
(Ménesi Mariann), Karsai Lászlóné, Ker-
tész Józsefné, Lakatosné dr. Tóth Mária, 
Magyar Józsefné, Molnárné Vida Zsu-
zsanna, az Orifl ame (Godóné Hegedűs 
Krisztina), az Ősgyeviek Baráti Köre, 
Pászti  Józsefné, Szilágyi Perjési Ka-
talin, a Szivárvány Óvoda, Vinczéné 
Nagy Erzsébet. Köszönjük a tombolatár-
gyakat!

Köszönjük a postásoknak, hogy az 
Algyői Hírmondót térítés nélkül szállítják 
ki előfi zetőink számára, és köszönjük a 
boltosoknak, hogy jutalék nélkül árusítják 
az újságot.

Valamennyi olvasónknak, segítőnknek, 
támogatónknak eredményes új esztendőt 
kívánunk!

Szerkesztőség

csolatban kiírt pályázat eredményét. A fürdő 
„keresztanyja” Portörő Lajosné (Algyő, 
Bartók Béla utca 46.). A rendezvényt tűzijáték 

zárta.  A Borbála Fürdő hivatalos megnyitóját 
idén februárjában tartják, melyről a lakosság 
külön értesítést kap!

„Megszületett a Fény!
Várni. Várni, amikor úgy tűnik,
hallgat az Ég. Várni a pusztában.
Várni tudni a lélek sötét éjszakájában is.
Megtanulni a csendet, a türelmet.
Várni teljes lélekkel, hittel.”

Csordultig telt a szívünk az Algyői 
Hírmondó karácsonyi ünnepségén. „A 
várakozás zsoltára” című műsor Sudár 
Annamáriával és a Misztrál együttessel 

felejthetetlen élmény volt. A Jékely Zol-
tán egyik versének címét viselő összeállí-
tásban részletek hangzottak el a Bibliából, 
kiváló írók, költők alkotásaiból. Meg-
zenésített versek és népdal-feldolgozások 
segítségével a várakozásról, az adventi 
időszak befelé forduló fi gyelméről, a 
hűvösödő, színeit és fényét vesztő napok 
csendjében megszülető reményről szólt 
az összeállítás.

Az esztendő legsötétebb napjaiban 
a Fény megszületésére, a világ Vilá-

Zsúfolásig megtelt a faluházi nagyterem a 15 éves Algyői Hírmondó karácsonyi 
ünnepségére



32007. januári  Hírmondó  Önkormányzat

Turisztikai vonzerő

A tiszai csónaktároló a nyári tiszai élet fontos tartozéka

Napirenden: a közszolgáltatási díjak
Az algyői önkormányzati képviselők a 

múlt évi decemberi testületi ülésükön azok-
ról a díjtételekről döntöttek, amelyek vala-
mennyiünket érintenek.

I. A kéményseprő szolgáltatást ellátó 
Szegedi Kéményseprőipari Kft. 2007-re a 
szolgáltatási díjak módosítását kezdemé-
nyezte. Az algyői testület 6,3 százalékos (az 
infl áció mértékének megfelelő) változtatást 
fogadott el. Eszerint januártól az alapdíj 
évente: családi házra, közületek telephe-
lyeire 405, társasház lakásaira 225 forint. A 
munkadíj:

A./ Külön megrendelés nélkül elvég-
zendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások 
(kémények ellenőrzése, szükség szerinti 
tisztítás)

1. Szilárd és olaj tüzelőberendezések 
egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztí-
tása (évenként kétszer) kéményenként 405 
forint.

2. Szilárd és olaj tüzelőberendezések 
gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása 
(évente kétszer) szintenként 270 forint.

3. Szilárd és olaj tüzelőberendezések köz-
ponti kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 
(évente kétszer) méterenként 201 forint.

4. Gáztüzelő berendezések egyedi ké-
ményeinek ellenőrzése, tisztítása (évente 
egyszer) kéményenként 608 forint.

5. Gáztüzelésű berendezések gyűjtőke-
mencéinek ellenőrzése, tisztítása (évente 
egyszer) szintenként 405 forint.

6. Gáztüzelésű berendezések központi 
kéményeinek ellenőrzése, tisztítása (évente 
egyszer) méterenként 201 forint.

7. Tartalék kémények ellenőrzése, tisz-
títása (évente egyszer) kéményenként 270 
forint.

B./ Műszaki felülvizsgálat (füstnyo-
más-próba) négyévente egyszer: nincs kü-
lön ár, a kéményseprés díja magába fog-
lalja ezt a szolgáltatást.

C./ Külön megrendelésre kötelezően 
elvégzendő kéményvizsgálatok, szakvéle-
ményezések:

- kiszállási díj esetenként 1573 forint 
- új égéstermék elvezetők kivitelezés 

közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szak-
vélemény készítése 3892,- Ft/kémény

- meglévő kémények használatba vé-
teléhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb 
okokból szükséges kéményvizsgálatok, 
szakvélemények készítése 4488,-Ft/kémény

II. A távhőszolgáltatási díj:
-a) fűtési hőfelhasználás díja  

 - alapdíj 313,82,- Ft/m3/év
 - hődíj  3327,41,- Ft/GJ
-b) használati melegvíz díja
 - alapdíj  76,02,- Ft/m3/év
 - hődíj  589,41,- Ft/víz m3

III. A víz- és csatornadíj: a szolgálta-
tást Algyő területén a Szegedi Vízmű Zrt. 
végzi.

a) lakosság és közintézmények részére
      - víz 137,20 Ft/m3

      - csatorna     99,10 Ft/m3

b) egyéb fogyasztók részére alkalmazan-
dó díj:

     - víz 164,40 Ft/m3

     - csatorna 295,20 Ft/m3

A fenti szolgáltatási díjak az áfát nem tar-
talmazzák!

IV. Döntött még a képviselő-testü-
let a köztemetői díjak mértékéről is. A 
képviselőtestület 8 százalékos áremelést 
szavazott meg (bár a temetőfenntartást 
végző Gyeviép Kht 10 százalékos emelést 
tartott indokoltnak). A részletes díjakról 
a temetőgondnokság ad tájékoztatást az 
érintetteknek.

V. Módosítani kellett az önkormányzati 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről 
szóló rendeletet. A lakástörvény kimondja, 
hogy a „költségelven bérbe adott lakás lak-
bérének mértékét úgy kell megállapítani, 
hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület 
központi berendezéseivel és a lakással kap-
csolatos ráfordításai megtérüljenek”.  A bér-
lakásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére 
8 százalékos áremelést állapított meg a tes-
tület. 

Így a költségalapú bérlakások lakbérei:
- 8 db, 2 szobás (53 m2-es)  

   21.600 Ft/hó
- 6 db, 3 szobás (70 m2-es)  

   27.000 Ft/hó 
VI. A hulladékszállítás díja 2 százalék-

kal emelkedik:
- gyűjtőedényből ürítve és elszállítva heti 

egy alkalommal:
- 110 literes edény 1071 Ft/hó/db
- 240 literes edény 1801 Ft/hó/db
- 1100 literes edény 9738 Ft/hó/db
- köztéri hulladékgyűjtő ürítése, elszállí-

tása heti egy alkalommal: 974 Ft/hó/db
A díjak az áfát nem tartalmazzák!
A képviselőtestület döntött a hulladék-

szállítási díjkedvezményben részesítettek 
köréről és mértékéről.  Eszerint egyéni 
kérelemre és az adott évre kedvezményben 
részesülhetnek: a) 70 százalékos támogatás-
ban részesülhetnek a 70. életévüket betöltött 
személyek, ha az adott lakcímen a kedvez-
ményezetten és házas(élet)társán kívül más 
személy nem lakik, és az egy főre eső jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
minimum kétszeresét (51.600,- Ft);

A közszolgáltatási díjakat az alábbi sze-
rint kellene javítani (hulladékszállítási):

b) a 62 és 70 év közötti személyek 50%-
os támogatásban részesülhetnek a jövedelem 
vizsgálatával és ellenőrzésével, ha az adott 
lakcímen a kedvezményezetten és házas-
társán/élettársán kívül más személynek ál-
landó lakó, illetve tartózkodási helye nincs. 
Jövedelem értékhatár a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum kétszerese.

 c) 50 %-os támogatásban részesülhetnek 
azok a rokkantnyugdíjasok, akik I. és II. 
csoportú rokkantságukat igazolják - a jöve-
delem vizsgálatával és annak ellenőrzésével, 
ha az adott lakcímen a kedvezményezett és 
házastársán/élettársán kívül más személy-
nek bejelentett lakó, illetve tartózkodási 
helye nincs. Jövedelem határ a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum kétszerese.

 d) az a) b) c) pontokban meghatáro-
zott támogatásban részesülhetnek azok az 
egyedülállók a jövedelem vizsgálatával 
és annak ellenőrzésével, ha a kérelmezőn 
kívül más személynek bejelentett lakó, il-
letve tartókodási helye nincs. A jövedelem 
értékhatára a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum háromszorosa.

Megszavazták a képviselők a tömeg-
közlekedés támogatására megállapított – az 
infl áció mértékének megfelelően növelt – 
7,5 millió forintot.

A képviselő-testületi ülés napirendjén 
szerepelt még a költségvetés módosítása, 
a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet megalkotása és a Szeged Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulásba való belé-
pés.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a 
megüresedett bérlakásokra és a mezőőri 
álláshelyre beérkezett pályázatokról, va-
lamint a Borbála Termálfürdő üzemeltetési 
szerződéséről, üzleti tervéről, és módosítot-
ták a Gyevitur Kft. alapító okiratát.

December 11-én konferenciával zárult a „Tisza menti aktív 
turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 
Algyőn” pályázati projekt. 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2006-ban a ROP pályázat 
keretében megvalósította a Tisza menti  turisztikai vonzerőkhöz 
(vízi, kerékpáros, gyalogos és horgász) kapcsolódó szolgálta-
táskínálat választé-kának és minőségé-nek fejlesztését Algyőn.

- Kiépített egy mobil csónaktárolót a szabadstrand területén, 
mely 50 csónak tárolására alkalmas, s ugyanitt kialakított egy 
vízitúra megállóhelyet; 

- akadálymentesített szociális blokkot telepített;
- kerékpáros túraút épített ki;
- lehetővé tette 6 db teleszkópos túrakerékpár kölcsönzését;
- elkészült a Turisztikai Bemutató épület fűtéskorszerűsítése, 

mely a „Tisza változatos világa” című állandó kiállításnak ad he-
lyet.
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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).

Adventi kiállítás a Tájházban
Az algyői tájházban karácsony környékén mindig törté-

nik valami érdekes, valami új. Néhány évvel ezelőtt közösen 
készítettünk rekord méretű adventi koszorút, menynek orszá-
gos híre lett. Ebben az évben betlehemi jászol készítésére írtak 
ki pályázatot. Szebbnél szebb alkotások készültek, melyekből 
december 5-én kiállítás nyílt a Tájházban. A zsűri felnőtt és 
gyerek kategóriában hirdetett eredményt. A legtöbb pályamű 
természetes anyagok felhasználásával készült. Úgy éreztük, ezt 
a kiállítást a gyerekeknek is látniuk kell. Másnap elmentünk az 
óvodásokkal a kiállítás megtekintésére. Nagyon jól beleillett ez 
a kis kirándulás a mi adventi készülődésünkbe is. A gyerekek 
csendes áhítattal fi gyelték a sok szép betlehemi jászol-ábrázo-
lásokat. Az alkalmat kihasználva megtekintettük az állandó 
kiállításokat is. Értékes, szép délelőttöt töltöttünk a tájházban, 
köszönjük!

Pillangó csoportos gyerekek és óvó nénik

Pónilovas Mikulás
December 6-án az óvodába is ellátogatott a Mikulás. Nagy 

izgalommal készültünk a fogadására. A várakozás fokozására 
előző nap Mikulás-váró mesejátékot láthattak a gyerekek.

Az óvoda udvarán gyülekezve közösen énekelve vártuk a fo-
gat érkezését. A jó öreg Mikulás nem váratott sokáig magára. Az 
apróságok nagy örömére kiosztotta  a megérdemelt ajándéko-
kat  Hangos énekszóval búcsúztattuk el, és ő ígéretet tett, hogy 
jövőre is eljön hozzánk.

Luca nap a Katica csoportban
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is ünnepeltük a 

Luca napot a Szivárvány óvodában. Délelőtt a Katica csoportos 
gyerekek jókívánságos mondókákkal járták körbe a csoportokat. 
Délután a szülők is bekapcsolódtak a Lucázásba. A gyerekekkel 
közösen búzát ültettek, sütötték a pogácsát, melyből a szeren-
csehozó pénz sem maradhatott ki. Nagyon sok, ötletes karácsony 
dísz készült e délutánon. A frissen sült pogácsa és üdítő mellett 
kellemesen telt az idő. Gyerekek és felnőttek újabb élménnyel 
gazdagodva tértek haza.

Karácsony az oviban
December 18-án meghitt hangulatban ünnepeltük a kará-

csonyt az óvodában. Mézes kaláccsal díszített fenyő illata ter-
jengett a gyermekzsivajtól hangos épületben. Kicsik és nagyok a 
várakozás izgalmától kipirult arccal álltak a csillogó karácsonyfa 
körül. A gyerekek csoportonként kis verssel, énekkel köszöntöt-
ték az ünnepet.

A Margaréta csoportosok betlehemes játékkal készültek az ün-
nepre. A Katica csoportból néhány gyerek újévi jókívánságokkal 
lepte meg az ünneplőbe öltözött közönséget.

A legnagyobb örömet azonban a játékok birtokba vétele jelen-
tette, melyet a Boldog Gyermekkor Alapítványának köszönhe-
tünk.

Miden kicsi gyermek szívet a boldogság töltötte el.
A Szivárvány óvoda gyermekei nevében köszönetet mon-

dunk Csamangó Péternek a fi nom édességekért – nagy örömet és 
meglepetést szerzett a gyerekeknek.

75 éves az óvodánk
Idén, 2007-ben 75 éves az algyői óvoda. Ez alkalomból kiállí-

tást szeretnénk rendezni, melyhez az algyőiek segítségét kérjük.
Szívesen fogadjuk a családi archívumban található óvodáskori 

csoportképeket, régi gyermekjátékokat, fényképeket, gyermek 
ruhákat, alvós kispárnákat, gyermekek által készített rajzokat, 
barkács munkákat, mesekönyveket, kis emléktárgyakat és min-
den olyan tárgyat, ami a régi óvodás emlékeket felidézi, bemu-
tatja. A kiállításhoz leadott tárgyakat a rendezvény végén vissza-
juttatjuk a tulajdonosának.

Köszönettel:             Az óvoda kollektívája.

Köszönet az 1%-ért
Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület ismételten köszöne-

tet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlották sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-át, segítve ezzel működésünket. Az 
Egyesület ebben az évben is szívesen fogadja és kéri felajánlásu-
kat, támogatásukat. Nevünk: Gyevi Art Kulturális Egyesület

Adószámunk: 18469927-1-06
Moravszky Éva

a  Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke

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

Tej, túró 
kapható 

Vásárhelyi u. 24.sz. 
alatt

Hétköznap 
du. 4 órától

Szombat, vasárnap 
9 órától

Mangalica 
házi jellegű kolbász, 

szalonna,
hurka folyamatosan 

kapható.

Tel.: 
06-20-988-5785
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Januári iskolai napló
Időpont Program
  3.  Szünet utáni 1. tanítási nap
  3.  A „Mese” projekt indítása a napköziben
  4. 7–17.00 Ebédfi zetés január hónapra (22 napra)
  9. 17.00 Szülők Klubja az Ifjúsági Klubban
11. 15.00 Csere-bere a napköziben
  8. 15.00 Nyílt nap a Széchenyi István Gimnázium és 
  Szakközépiskolában
15. 15.00 Nyílt nap a Tápai A. Szakközép- és Szakiskolában
15. 15.00 Nyílt nap a Déri Miksa Szakközépiskolában 
18. 8.00–17.00 Nyílt nap a Móra F. Szakközépiskolában
19. 14.00 Félévi osztályozó értekezlet
22.  Magyar kultúra napja – megemlékezés 
  osztálykeretben
22.  II. félév kezdete, új órarend
23. 12.00 Filharmónia Kht. hangversenye a Faluházban 
  2–8. osztályosoknak
22–26. Vadasparki foglalkozások az 1–4. évfolyam részére
25. 14.00 Mesedélután a napköziben
26.  Első félévi bizonyítványok kiosztása
27. 10.00 A felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsga
29–febr. 02. Iskola-bemutató kiállítás a Faluházban

Karácsony a napköziben
December 14-én rendezték meg a hagyományos iskolai kará-

csonyi ünnepséget. A rendezvényre meghívták a település töb-
bi intézményének vezetőit és a „Napközi az otthonunk” című 
pályázat keretében együttműködő iskolák képviselőit is. E napon 
jutalmazták azokat a napközis gyerekeket, akik magatartásuk-
kal, szorgalmukkal, közösségi munkájukkal kiemelkedtek a cso-
portjukban. A műsor első részében decemberi jeles napokat ele-
venítettek fel a gyerekek, majd egy megható karácsonyi történet 
következett. A szereplőket betanította és a műsort összeállította 
Kiss Ferencné. Köszönet illeti az Algyői Általános Iskola Ala-
pítványát, azokat az intézményeket és magánszemélyeket, akik 
ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek. 

Napközis munkaközösség

Nyelvi bemutató
A hagyományok szerint idén is megrendeztük (most december 

7-én) iskolánkban az idegen nyelvi bemutatót, melyre kicsik és 
nagyok egyaránt lelkesen készültek. A sokszínű műsor az ősz 
és a tél ünnepeit, népszokásait (Halloween, Mikulás, karácso-
nyi ünnepkör, Valentin nap) idézte fel – versekkel, hangulatos 
zenével, dalokkal és jelenetekkel. Köszönjük, hogy elfogadták 
meghívásunkat és reméljük, hogy kedves vendégeink ízelítőt 
kaptak az angol és német nyelvű országok hagyományairól, szo-
kásairól! Érdeklődésükre a jövőben is számítunk.

Iskolánk nyelvszakos tanárai

Új technikai eszközök
A HEFOP 3.1.3 Kompetencia-alapú oktatás bevezetése című 

pályázat keretében folyamatosan bővítik és korszerűsítik az 
algyői iskola technikai eszközeit. Eddig már három tanteremben 
szereltek fel 1-1 interaktív táblát, további 2 felszerelése és átadá-
sa januárban folytatódik. Természetesen az interaktív táblákhoz 
új számítógépek, projektorok is tartoznak. Ezek a felszerelések 
az oktatás technikai színvonalát emelik, a módszertani eszközök 
tárházát színesítik.

Pályaválasztási tájékoztató
A hagyományoknak megfelelően az algyői isko-

lába pályaválasztási tájékoztatóra hívták középis-
kolák pályaválasztási felelőseit, akik az intézmé-
nyükben folyó oktatásról, a következő tanévben 
induló osztályokról, elvárásokról, lehetőségekről 
tartottak tájékoztatást. A december 14-i rendezvé-
nyen – a tanulók igényének megfelelően – a Cson-
ka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, 

az Eötvös József Gimnázium és a Krúdy Gyula 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola 
és Szakiskola képviselői informálták az érdeklődő 
7-8. osztályos tanulókat és szüleiket. A 8. osz-
tályosok közül 16 tanuló jelentkezett előzetes írás-
beli felvételi vizsgára, melynek időpontja január 
27. (szombat) 10.00 óra, a tanuló által megjelölt 
középiskolában.

Karácsonyi vásár
December 11-én varázslatos karácsonyi vásár részesei voltak 

mindazok, akik ellátogattak a Szabadidőközpont hangárába. 
Az iskola diákjai és pedagógusai hangulatos zenével, műsorral; 
forró teával és süteménnyel vártak minden kedves érdeklődőt. 
A vásár előtti hetekben lázasan dolgoztak a gyerekek, hogy mi-
nél több, változatos és szép munkadarabot tudjanak a vásárra 
hozni. Készültek képeslapok, gyertyák, fl itteres gömbök a 
fenyőfára, gipszből készült díszek, de a kedves érdeklődők a 
helyszínen maguk is kipróbálhatták kézügyességüket és saját 
maguk készíthettek képeslapot, festhettek gipszmintákat. Meg-
nézhettük az alsósok regölését, az 5.a-sok előadását, valamint 
a 7.b-s lányok táncát. Külön szeretnénk köszönetet mondani a 
helyi vállalkozóknak, iparművészeknek, magánszemélyeknek, 
akik nemcsak a szervezésben, de a bőséges kínálatban is a segít-
ségünkre voltak. 

Az iskola diákjai

Hízók 
120-150 kg-ig 
kettéhasítva 

eladó 
450,-Ft/kg

Téglás u. 85. 
Tel.: 20/327-3573
Mészáros Gyuri

Frissítő masszázs, 

talpmasszázs,

 méregtelenítés

Bejelentkezés: 

267-102 vagy 

06-30-904-3961
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Termelői akác, 

selyemfű, virág-

méz propoliszos 

méz, propolisz 

tinktúra kapható.

Algyő, Géza u. 31.

Tel.: 30/ 978-4219

Aprók

Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés. Tel: 
06-30/953-0395

GORENJE mélyhűtőláda (410 l-es), 3 db RADAL LUX 
radiátor, színes TV, régi szobabútor olcsón eladó. Tel.: 06/30-
495-0224 
  
Tisztelettel kérem én, idős Kotogán Vilmos, hogy aki megta-
lálta tárcáimat, a benne lévő okmányokat dobja be a könyv-
tár postaládájába vagy adja le a postán. A becsületes megta-
láló a pénzt megtarthatja. Köszönöm.

Számítógépjavítást és -bővítást vállalok. T.: 06-70/33-33-596

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, glettelést, 

lépcsőházfestést, 
mindenféle 

festőmunkákat 
garanciával, rövid 

határidővel vállalok.
Hívjon, megegyezünk.

Koza  Ferenc
62/267-517 vagy 
06-70-235-0566

Lakást venne, vagy 
felújítana? 

Csak pénzre van 
szüksége? 

Partnereinkkel a 
legjobb megoldást 

keressük meg Önnek 
(OTP, K&H, Erste, 

FHB, CIB)

06-20-322-9136

Meg van írva jelened, 
jövőd, az egészséged 

a csillagokban!

Kártyajóslás,
számmisztika,
Sorselemzés,
Tenyérjóslás,

Átok-rontás levétele,
Szakképzett metafi zikai 

lélekgyógyász.

Bejelentkezés az alábbi 
telefonszámon: 

06-20-487-57-64
Szeretettel várom kedves 

vendégeimet.

Személyi 

jövedelemadó 

bevallását 

határidőre

elkészítjük.

Tel.: 06-20-322-9136

Algyői lakos 

autó-

villamossági 

szerelést 

vállal.

Tel.: 30/2782-489

   Találkozzunk 
   mindennap!

SIKEREKBEN GAZDAG, 
BOLDOG, ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

 2007-ben is bővülő választékkal és új akciókkal 
várjuk kedves vásárlóinkat.

Akciós kínálatunk 2007. januártól

Omnia kávé 2x 250 gr. 799,- Ft
Welsenburg sör 0,5 dob 99,- Ft
Cserepessori kenyér 1 kg 139,- Ft
Palmolív sampon 200 ml 299,- Ft
Megle tej  1 l 159,- Ft
Qunto öblítő 750 ml 299,- Ft

A készlet erejéig.

Algyő, Kastélykert u. 8. 
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Ülésezett a sportkuratórium 
A z Algyő Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma decem-

ber 18-án tartotta meg ülését. Több témát vitattak meg a ku-
ratóriumi tagok, majd értékelték a 2006. év programjait. Az 
alapítvány közel egymillió-ötszázezer forintból gazdálkodott, 
bevételei adományból és önkormányzati támogatásból 
származnak.

A 2006. évben támogatott rendezvények, céltámogatások:
- Sportmajális: egész napos rendezvény, a község több 

pontján zajló sportprogramokkal. Az algyői falunapokhoz szo-
rosan csatlakozó családi rendezvényt sikeresnek ítélte a sportoló 
közönség.

- Kihívás napja: lakossági sportvetélkedő, fi gyelemfel-
hívás a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, 
kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz

- Gyermeknapi horgászverseny: a résztvevők mindegyike 
jutalmat kapott.

- Nyári sporttábor: kéthetes strandolás, lovaglás és szóra-
kozás szerepelt közel ötven kisdiák napi programjában.

- Sárkányhajó bajnokság Szeged-Maty-éren, ahol lelkes 
algyőiek mutatták meg tudásukat, növelve a helyi kajak-kenu 
szakosztály hírnevét.

- Strand kézilabda, ifjúsági kupa Velencén: az alapítvány 
nevezési díjjal támogatta a női kézilabda csapatot.

- Rúzsai Sportnap: tömegsport jellegű versenyzési lehetőség 
egyének és csapatok részére kispályás labdarúgás, kézilabda, 
lövészet, asztaltenisz, sakk, tenisz, és atlétikai sportágakban, 
ahol közel negyvenen szerepeltek.

- Mikulás teremlabdarúgó torna: az esemény megrendezését 
támogatta az alapítvány, tizenegy csapat sportszerű mérkőzésein 
szórakozott a közönség.

- A Kézilabda Egyesület céltámogatása.
- Nokta Norbert ifjúsági ökölvívó céltámogatása.
- Az Algyő SK előkészítő korosztályos labdarúgó csapat (13 

éves korosztály) támogatása.
- Az Algyő SK szakosztályai részére sporteszközök vásárlása. 

Az ifjúsági labdarúgók 10 
   labdát, de a karatésok, ökölvívók, kézilabdások, és a kajakos 

fi atalok is kaptak sporteszközöket.
- Kiváló sportolók jutalmazásáról hozott határozatot a köza-

lapítvány. A jutalmakat az Algyő SK éves közgyűlésén kívánja 
átadni a Kuratórium.

Az Agyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma áttekintette 
az algyői képviselőtestület által 2003. évben elfogadott sport-
koncepciót, és az abban foglalt célokat, feladatokat, eredmé-
nyeket véleményezte.

A Kuratórium megállapította, hogy a 2003. évi Sportkoncep-
ció alapelvei és céljai a jelen időben sem vesztették el aktuali-
tásukat. A sportkoncepció stratégiájában megfogalmazott irány-
elvek napjainkban is oly időszerűek, hogy változtatás nélkül is 
biztosítani tudja Algyő nagyközség fejlesztését a sport területén, 
a felnövekvő nemzedék és lakosság jobb sportolási feltételeit, 
igényeit.

A Kuratórium az elkövetkező évre is szeretne az Algyőn 
működő testnevelési, diák, szabadidő és sportszervezetek 
célja szerinti működésükhöz, sportrendezvények szervezéséhez, 
versenyekre való felkészítéshez, versenyeken való részvétel-
hez célszerinti támogatást nyújtani. Ehhez várja a szabadidős 
programokat, sportot szerető és elkötelezett személyek és közös-
ségek felajánlásait. 

Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 

A hiperaktivitás nem betegség

Teremlabdarúgás

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
– amely a pszichiátriákon történő emberjogi visszaélésekkel 
foglalkozik – kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktivnak, 
fi gyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai 
szerek számos mellékhatást és függőséget okozhatnak a gye-
rekeknél. 

Hiperaktívnak, fi gyelemhiányosnak vagy egyéb pszichi-
átriai „rendellenességgel” rendelkezőnek általában azokat a gye-
rekeket tekintik, akik például az iskolában, az órán nem tudnak 
nyugodtan megülni a helyükön, mással foglalkoznak, vagy nem 
képesek odafi gyelni, így zavarhatják a tanárt vagy a többi gye-
reket.

A hiperaktivitás fogalma 1987-ben az USA-ban született 
meg, mégpedig úgy, hogy az Amerikai Pszichiátriai Társaság 
szó szerint kézfeltartással döntött a „fi gyelemhiányos hiperaktív 
zavar” betegségek közé történő besorolásáról. Egy éven belül 
500.000 gyereket „diagnosztizáltak” fi gyelemhiányos hiperak-
tív zavarral, 1997-re ez a szám 4,4 millióra nőtt; jelenleg kb. 
15 millió iskolás szed a „problémára” különböző pszichiátriai 
szereket.

Történt mindez annak ellenére, hogy valójában nem létezett, 
és ma sem létezik olyan tudományos vizsgálati eredmény, amely 

egyértelműen bizonyítaná, hogy a hiperaktivitás betegség lenne, 
s amely indokolná, hogy a gyermekeket olyan erős tudatbefolyá-
soló szerekkel kellene kezelni, melyek kémiailag szinte meg-
egyeznek egyes utcai drogokkal.

 Nem kétséges, hogy a probléma létezik. Nem kétséges, hogy 
vannak problémás gyerekek, és erre megoldást kell találni. De 
a hiperaktivitás nem betegség, hanem tünet, ezért minden eset-
ben az okot kell feltárni és azt kezelni, nem pedig a tüneteket 
próbálni elnyomni.

Hazánkban a ‘80-as, ‘90-es években „ütötte fel a fejét” az, 
hogy nálunk is ezzel a módszerrel „kezeljék” a gyerekeket, ezért 
az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiad-
ványt a hiperaktivitással kapcsolatos legfontosabb adatokról, 
melyet szívesen bocsát rendelkezésre az érintetteknek és a hi-
peraktív gyermekekkel foglalkozó személyeknek.

További információ: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355, 06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu 

Algyőn második alkalommal rendeztek teremlabdarúgó 
tornát. Az Algyő Sportjáért Közalapítvány támogatásával 
szervezett tornán, közel száz iskoláskorú fi atal, és felnőtt spor-
toló vett részt. A Mikulás kupáért 11 csapat versengett, melynek 
tagjai között igazolt és amatőr játékosok szerepeltek.

A sportszerűen küzdő versenyzők között igen éles verseny 
alakult ki – az ifjúságiak és a felnőttek körében is. A nagyon 
szoros eredmények alapján kialakult sorrendben mindkét ka-

tegóriában, az első három helyezett csapat díjazásban részesült.  
Az egész napos rendezvényen a sportolók jó közérzetét fokozta 
a szervezők által biztosított mustáros virsli, és üdítőital.

A szervezők köszönetüket fejezik ki a vidám hangulatú sport-
napot megvalósító önzetlen és támogató segítőknek. Köszönet 
illeti Portörő Lajos és Radics Balázs rendezőt, valamint a 
GYEVIÉP Kht. munkatársait.

Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma  
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Újév – kezdés, a teljes emberség felé
Az emberi tudomány szürke köddel találkozik, mikor 

a világ kezdetét kutatja. Elméletek születnek és válnak 
elavulttá, hiába a végtelen felé tapogatva megfoghatatlan 
szürkeségbe érkezünk.

Ebből a bizonytalan, megfoghatatlan „semmiből” bizon-
yosság bontakozik, mikor megszólal az Írás: „Kezdetben 
teremtette Isten az eget és a földet…” (I.Móz.1.1.) Szent 
Jánosnál ezt olvasom: „Kezdetben volt az IGE és az Ige 
Istennél volt, s Isten volt az Ige. Nála nélkül semmi sem 
lett, ami lett.” Majd ismét Mózes első könyvéből: „És isten 
lelke ott lebegett a vizek felett.” A Lélek ott van az Ige 
megtestesülésénél, és ott van, amikor az apostolokra száll-
va megszületik az Egyház.

A kezdetek. Hogyan is? Mit is jelent: kezdet?
Folytassuk csak a kíváncsiskodást: Mi a világ? Minek 

nézem? Mit mondok arról, hogy mire való? Mi vagyok én? 
Minek nézem magam? Mit mondok magamról, hogy mire 
való vagyok? Miért születtem? Mire? Mi a család? Mi a 
gyermek? Mit mondok erről? Hogyan élem meg a család és 
a gyermek létét? Milyen mély egy bölcső? Mennyi öröm, 
de fájdalom is szunnyadhat mélységeiben? Milyen erős a 
család? Milyen nagy a haza? Mi a haza? A nemzet? Az 
ország? Bennem, a lelkemben és a szívemben mekkora?

Mi tehát a világ, az egyén, a család és a haza?
Ki kell tapintani a kezdetek biztos alapját, hogy 

ráépíthessem a bennem kavargó kérdésekre a biztos és igaz 
válaszokat. Nem lehet a válaszok alapja a sejtés, a homály, 
a ködös ismeretlen, nem lehet. Újabb kezdéseinkre szilárd 
alap kell. Ezért vigasztal meg az Isten szava: kezdetben ő 
teremtette a mindenséget, s megújítására a már kezdetben 
nála lévő Ige jött, hogy a lélekben megújítson, s így már 
nyugodtan indulhatok a jövő útjain előre.

*

A decemberi imaszándékul a Pápa a gyermekek sorsát 
állította elénk. Az őszi Rio de Janeiro-i világkongresszus 
pedig a család ügyeivel, kérdéseivel foglalkozva sietett a 
világ ez irányú problémáinak orvoslására. Így a kezdetektől 
gondolkodva saját életünk kezdetére irányítja fi gyelmün-
ket e két körülmény. Gyermek és család.

Az élet értelmének, céljának sokkal nagyobb hatása 
van a gyermek lelkére, mint gondolnánk. Falumban jó 
néhány évvel ezelőtt két kisgyerek öngyilkos lett. Az oko-
kat kereső riporter faggatta az édesanyát, mi lehetett eme 
esemény hátterében. Az anya többek között ezt mondta: 
„Egyik alkalommal a szobából kiszólt: ’Anya! Én miért 
élek?’ ’Mert megszültelek.’…” Ez a kérdés mélyről tört 
föl, s a felszínes válasz kevés volt. 

Milyen mély a bölcső? Milyen mélyek a kérdések? 
Mikor ez a rádióriport elhangzott, egy 24 éves fi atalem-

ber telefonált, és a rádió ezt is leadta. Ezt mondta: „Én is 
voltam már öngyilkos, de nem sikerült… Hogy miért? 
Mert céltalannak láttam, hogy amit az egyik kor felépít, 
azt a másik elpusztítja, hát akkor miért érdemes élni?” 
Még emlékszünk a hangos énekszóra: „A múltat végképp 
eltöröljük…” Nem lehet. Az élet folyamat: kezdete van és 
vége lesz. Az emberiség sorsát együtt kell felvállalni. Ige, 
valaki felvállalta és felvitte a Kálváriára: a kereszt alatt 
görnyedve, hogy mi újra kezdhessük, bármilyen mélyre 
süllyedünk is. Újrakezdés, és Vele a jövő felé. A forrada-

lom pusztít, kritika nélkül, ösztönösen a felszított szenve-
déllyel. Figyelmeztetés ez a politikusoknak: ne egymás 
ellen harcoljatok, hanem a haza, a család és a nép javáért. 
Mikor értitek meg, hogy a hatalom SZOLGÁLAT?! Erre 
tanít a pápa.

Mikor gyógyulunk ki a mindig konfl iktusokat szító és 
kereső infantilizmusból? Mikor gyógyulunk ki az Istenről 
beszélni nem merő szervilizmusból? Ez még a diktatúra 
beidegződése bennünk.

A szabad, jövőbe nézni tudó lélek csak a végtelen távla-
tait keresi – hol Istenben nyugszik békességben, és körül-
ötte itt e földön mindenre a békesség lelkét árasztja.

Miért élek? Mi a család? Mi a haza? Isten azért terem-
tett, hogy nemzetet és családot szolgálva boldog legyek. 
Boldogságot akar adni. Még akkor is hív, mikor az em-
ber elszakad tőle, amikor rendetlenséggé rondítja az örök 
fönség rendjét. Elküldi Fiát, mert úgy szerette a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. Visszaadta személyes 
méltóságunkat, hogy vele együtt járjuk végig életünk zarán-
dokútját. Miért élek? Nem miért, hanem Kiért? Őérette! 
Neki! Az Ő számára! Ez tölt el örömmel és békével.

*

A gyermek számára a biztonság, a családi környezet, 
miliő, ezt pedig a két fél öntudatos, célratörekvő hite ha-
tározza meg, Ebből alakul ki a bizalom, ebbe a környezet-
be születik meg az öröm.

Az élethez szükséges biztonságot ez az öröm adja, ezt 
imádkoztuk advent III. vasárnapján: „Közel vagy Urunk 
hozzánk, ez tölti el szívünket örömmel.” Ez akkor ébred 
szívünkben, mikor dicsőíteni tudjuk a bennünket teremtő, 
megváltó és megszentelő Istenünket.

Oh, vajon mi, felnőttek meg tudjuk-e válaszolni gyer-
mekeink akadékoskodó kérdéseit?

- Miért járjak Isten nyomában? 
- Hogy megtaláld örömödet!
- Miért kell megismerni, megtanulni, ki Ő és mit 

akar?
- Hogy rátalálj benne örömödre! Mert Ő azt akarja, 

hogy örömünk legyen és teljes legyen!
Mennyi kamaszos durcaság szakít el minket az örömtől. 

De tudtunk-e jó válaszokat adni?
Szent Pál így szólítja meg övéit: „Nem hiteteken aka-

runk uralkodni, hanem örömötöket szolgálni.”
A katolikus nevelés és iskola is ezt szolgálja. (Ahol van.) 

Hogy örömötök teljes legyen. Ezért az az egy hittanóra 
nem elég, keresztény, krisztusi környezet kell. Jellemet, 
lelket, szívet formáló környezet. De akinek még ezt sem 
biztosítják? Azok is meg fogják egyszer kérdezni: „Anyu! 
Miért élek?” A 70-es években játszották az „Egy képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról” című musicalt. Abban 
az egyik dal szövegében ez áll: „Valaki mondja meg, miért 
is élünk…, mert anyám ezt nem mondta.” Ugyane darab 
másik helyén ez a szöveg áll: „Milyen az íze az élet vizé-
nek?”

A leghátrányosabb a 12-13 éves gyerekek helyzete, 
mert ez az a kor, amikor a szüleik már nem tekintélyek 
számukra, s a miértekre az a válasz: „Hát más is ezt csinál-
ja.” Pedig akkor alakul ki a későbbi felnőtt jelleme, ami 
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nagyjából 16-17 éves korára be is fejeződik, de hogyan? 
Egy kínai közmondás szerint: „Ahol űr van, oda bevonul-
nak a démonok.”

Egy serdülő lélek, aki tele van örömmel, kit szent, igaz, 
jó és szép eszmények ragadnak meg, az nem fog rosszat 
tenni, mert ott nincs űr, az tudja, hogy miért él!

A cserkészinduló lendületes szavai, dallama illik az újév 
ünnepére:

„Fiúk, fel a fejjel! A harsona zeng. 
Álljunk csatasorba, vidáman!
Ránk vár a világ, ez a harc a miénk.
Katonái vagyunk valahányan
Jó fegyverünk: izmos karunk,
Égő szemünk, vidám dalunk,

Amerre járunk megterem a győzelem, a győzelem.”
Mi a mi fegyverünk? Izmos karunk, az egészséges, edzett 

életmód, a természet szeretete és ismerete. Égő szemünk, a 
tiszta lélek ragyogása, a csillogó tekintet, a bátor, őszinte, 
jóakaratú lélek, nem a kétszínű, hamis, álnok, fondorla-
tos. Ezek nem férnek össze a ragyogó tekintettel, az égő 
szemekkel. Vidám dalunk: a tudás ad könnyed kedélyt, a 
helyes ítélőképesség nyugalmat ád. Igen, a mi fegyverünk: 
az edzett, teherbíró test, a tiszta lélek, a jóságos szív, vala-
mint a tudás kedélyes vidámsága.

Ezzel hódítjátok meg a szeretetnek a világot, s erre 
felkészülni a legnagyobb kaland, a kezdés értelme a befe-
jezésben van. Ezért hát fi úk, fel a fejjel!

Réthy István  

Saját termesztésű őrölt paprika eladó

Érdeklődni: Téglás u. 87., telefonszám: 268-762 

Az Egyesített Szociális Intézmény felvételt hirdet 
1 fő gondozói álláshelyre.

A munkakör betöltésének feltételei:
- egészségügyi középfokú végzettség
- gondozásban, ápolásban szerzett min. 5 éves gyakorlat
Előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes is-

meretek
Feladatkör: 
- gondozói feladatok ellátása 12 órás, folyamatos 

munkarendben
- az ellátottak fi zikai és mentális gondozása
- napi dokumentáció vezetése
Bérezés: a Kjt. szerint
Jelentkezési határidő: 2007. január 15., hétfő
Felvételi elbeszélgetésre időpont egyeztetés a 267-048-

as telefonszámon.

Különbusz a van Gogh kiállításra
A budapesti Szépművészeti Múzeum 100. évfordulóját 

egy igazi különlegességgel: van Gogh-kiállítással ünnepli. 
A nagyszabású tárlaton a holland festőzseni csaknem 80 
alkotása tekinthető meg. A kiállítás várhatóan március 20-
ig tekinthető meg. Az Algyői Faluház, valamint az Algyői 
Művészkör külön buszt szervez – kellő számú jelentkező 
esetén. Bővebb információ kérhető a faluházban.

A magyar kultúra napja Algyőn 
Január 22.

Program:
17 óra: Szemán Béla grafi kus kiállítás-megnyitója a Fa-

luház Galériában. Közreműködik: a Peter & Pan Duó
17.45 óra: Filmvetítés: 
„…gazdagítni vágytam a világot és embert…” – 

portréfi lm Kátó Sándorról. Valamint részletek a Ma-
gyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiója Regi óra című 
magazinműsorának 2006. december 15-i adásából.

Borbarátoknak
Január 11-én 18 órakor a helyi könyvtárban a soproni 

borvidékről hallgatnak előadást az Algyői Borbarátok.

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

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

Sikeres és akciós külföldi utak 
A nagy sikerre való tekintettel az Algyői Faluház, Könyvtár 

és Tájház Farkas Ferenc tanár, idegenvezető közreműködésével 
a 2007-es esztendőben is szervez csoportos kirándulásokat kül-
földre. A tervek szerint az érdeklődők ellátogathatnak Prágába, 
Krakkóba, a Kárpátaljára, nagykörutat tehetnek Erdélyben, ba-
rangolhatnak a Felvidéken és a Baltikumban, üdülhetnek Mon-
tenegróban! Előzetes helyfoglalás és információ a faluházban 
a 62/517-173-as telefonszámon, vagy a faluhaz@algyonet.hu 
elérhetőségen kérhető!

Bérletárusítás a Faluházban

Az autóbusz bérleteket az arra jogosult algyőiek 2007. 
februárjától a faluházban vehetik át, illetve válthatják ki. A 
bérlet árusítás időszaka: 9-17 óra között – februárban 1-jén, 
2-án és 5-én.

Halászlé nagycsaládosoknak
Algyő Nagyközség Önkormányzata köszönetet mond Barta 

Lászlónak, az algyői Halászcsárda vezetőjének a 100 adag ha-
lászlé felajánlásáért, amit az óvodában vehettek át a nagycsalá-
dosok a karácsony előtti napon. 

Továbbá köszönetet mondunk a Létminimum Alatt Élők Tár-
sasága szegedi alapítványának, mely lehetővé tette közel 200 
csomag szétosztását az ünnepek előtt. Az ajándékszállítmány 
tartós élelmiszereket tartalmazott. A családokhoz a családsegítő 
szolgálat munkatársainak segítségével juttattuk el az adományt. 
Munkájukért köszönet illeti őket.

Algyői reformátusok!
Istentisztelet január 28-án délután 3 órakor a római katolikus tem-

plomban. Mindenkit szeretettel vár:
Papp László

református lelkész
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Január    02–05-ig                   12.00–16.30-ig
Január    08–12-ig                   08.00–12.30-ig
Január    15–19-ig                   12.00–16.30-ig
Január    22–26-ig                   08.00–12.30-ig
Január   29–31-ig                  12.00–16.30-ig
Február  01–02-ig                  12.00–16.30-ig
Február  05–09-ig                  08.00–12.30-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:

Január  02–05-ig 12.30–16.30-ig
Január  08–12-ig 07.30–11.30-ig
Január  15–19-ig 12.30–16.30-ig
Január  22–26-ig 07.30–11.30-ig
Január  29–31-ig 12.30–16.30-ig
Február 01–02-ig 12.30–16.30-ig
Február 05–09-ig 07.30–11.30-ig

Január 29-től február 2-ig Dr. Tóth Máriát
Dr. Bálind Sándor helyettesíti.

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

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.: 267-234
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:

Január     02–05-ig     7.30–12.00-ig
Január      08–12-ig 12.30–16.30-ig
Január      15–19-ig   7.30–12.00-ig
Január      22–26-ig 12.30–16.30-ig
Január      29–31-ig   7.30–12.00-ig
Február    01–02-ig   7.30–12.00-ig
Február    05–09-ig 12.30–16.30-ig 

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:
Lada Szilviának és Vincze 
Zsoltnak  Zalán (2006. 11. 
03.),  Szűcs Eszternek és Var-
ga Zoltánnak Zoltán (2006. 

Haláleset:

Bulik György Árpád  2006. 11. 

27-én, Kószó Imre 2006. 12. 1-

jén elhunyt.

11. 20), Jónás Juliannának és 
Szűcs Jánosnak Viktória Ro-
zália nevű gyermeke született. 
Gratulálunk nekik.

Házasság:
Kapota Zoltán és Juhász 
Mónika 2006. 11. 25-én há-
zasságot kötött.
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Adventi készülődés
Az advent első vasárnapja nagy készülődésben telt a faluház-

ban 2006-ban is. Kicsiket és nagyokat várt az Algyői Művészkör 
karácsonyi kézműves játszóházára. A siker, a várakozó és vidám 
gyermektekintetek ez alkalommal sem maradhattak el, hiszen 
a Mikulás megérkezése és ajándékai nagy örömére voltak a 
gyermekeknek és szüleiknek, felnőtt kísérőiknek egyaránt. Ezú-
ton szeretnénk megköszönni a segítséget az Algyői Művészkör 
tagjainak: Gálné Nagy Ildikónak, Magyar Józsefné Annának, 
Belovai Józsefné Julikának, Fodor Jánosné Erzsike, Klug Zsu-
zsinak, valamint az Algyői Lovasklub vezetőjének Bakos Ist-
vánnak, Fekete Krisztiánnak és Gál Tibornak az önzetlen segít-
séget és sok-sok munkáját! Köszönet az ajándékokért a Faluház 
igazgatójának, Bene Zoltánnak! 

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); 
18–20 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).

AZ ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS 
TÁJHÁZ IGAZGATÓJA ÉS MINDEN MUNKA-
TÁRSA SZÍVBŐL KÍVÁN ÖNÖKNEK SIKE-
REKBEN, EGÉSZSÉGBEN, BOLDOGSÁGBAN 
GAZDAG ÚJESZTENDŐT!

A könyvtár ingyenes, hangoskönyv látássérülteknek

Betlehemi jászol kiál-
lítás nyílt december 4-én 
Algyőn a Tájházban, me-
lyet a könyvtár és tájház 
meghirdetett pályázatára 
küldtek be az alkotók. A 
gyerekek kategóriájában I. 
helyezett Turner Máté és 
Turner Nikolett (Bordány); 
II. helyezett Bukor Esz-
ter (Algyő); III. helyezett 
Ábrahám Karola (Üllés); 
különdíjat kapott Nagy 
Lilla (Algyő). A felnőttek 
kategóriájában I. helyezett 
Forrai Zoltánné (Üllés); II. 
helyezett Fetter Ferencné 
(Szeged); III. helyezett 
Fodor Jánosné (Algyő); 
különdíjas Magyar Józse-
fné (Algyő).

Betlehemi eredmények

Az algyői könyvtárban ingyenesen lehet 
könyveket és újságokat, folyóiratokat kölc-
sönözni, helyben olvasni, a kézikönyveket, 
CD-ROM-okat helyben használni. A video és 
dvd-fi lmek kölcsönzéséért beiratkozási díjat 
kell fi zetni.

Szívesen állunk a gyengén látó vagy lá-
tássérült lakosok részére. Elkezdtük a hang-
oskönyvek beszerzését. Ezek neves előadók 
által CD-re olvasott művek. A Somogyi-

könyvtár hangoskönyvtárából pedig könyv-
tárközi kölcsönzéssel meg tudjuk kérni az 
igényelt műveket, melyek hangkazettán is ren-
delkezésre állnak.

A teleház és az eMagyarország Pont 
használata térítésköteles, bárki (a könyvtárba 
való beiratkozás nélkül) igénybe veheti.

Díjai: internet 120 Ft/óra (minimum 
díj: 100 Ft), számítógép-használat 100 Ft/
óra, nyomtatás: fekete szöveg 20 Ft/ol-

dal, fekete kép 50 Ft/oldal, színes kép 
mérettől függően 100-400 Ft/oldal, szken-
nelés 50 Ft/kép, fénymásolás A4-es 10 Ft/
oldal, A3-as 20 Ft/oldal, faxküldés 150 Ft/
oldal belföldre, 300 Ft/oldal külföldre, fax-
fogadás 50 Ft/oldal, spirálozás 200-350 Ft-ig 
terjedelemtől függően. A könyvtár nyitva tar-
tása: hétfő, kedd, szerda, péntek: fél 10-12 és 
13-18 óra között, csütörtök: 13-18 óra között, 
szombat: 9-12 óra között.
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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
JANUÁR 04. (hétfő) 9–12 óra Vegyes iparcikk vásár
JANUÁR 05. (kedd) 9–13 óra Ruha, cipő, vegyes 
  iparcikk vásár
JANUÁR 18. (csütörtök) 9–13 óra Vegyes iparcikk vásár

Rendezvénynaptár
JANUÁR 4. (csütörtök) 16-19 óra: A Parlandó Énekegyüttes 

próbája a földszinti kisteremben
JANUÁR 5. (péntek) 14-20 óra: Aranykalászos gazdatanfoly-

am a faluház emeleti klubtermében
JANUÁR 6. (szombat) 8-14 óra: Aranykalászos gazdatanfoly-

am a faluház emeleti klubtermében 
JANUÁR 9. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése a 

faluház emeleti klubtermében (Széll Szilveszter)
JANUÁR 10. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. 

fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó)
JANUÁR 11. (csütörtök) 16-19 óra: A Parlandó Énekegyüttes 

próbája a földszinti kisteremben
JANUÁR 12. (péntek) 14-20 óra: Aranykalászos gazdatan-

folyam a faluház emeleti klubtermében
JANUÁR 13. (szombat) 15 óra: Dalest a Parlandó Ének-

együttessel  
JANUÁR 19. (szombat) 8-14 óra: Aranykalászos gazdatan-

folyam a faluház emeleti klubtermében 
JANUÁR 22. (hétfő) 17 óra: A Magyar Kultúra Napja 

Algyőn
JANUÁR 23. (kedd) 12 óra: Filharmónia előadás-sorozat II. 

az Algyői Általános Iskola szervezésében a faluház színházter-
mében

JANUÁR 24. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház 
emeleti klubtermében. Téma: „Nincs csodaszer. Szervezetünk a 
csoda.”. Vendég: Tasnádi Beáta életmód tanácsadó

JANUÁR 25. (csütörtök) 17-19 óra: Az Algyői Művészkör 
kézműves foglalkozása Gálné Nagy Ildikó szövőműhelyében 
(6750, Algyő, Csángó u. 31. T.: 62/268-239)

JANUÁR 29–FEBRUÁR 2. (hétfőtől péntekig): az Algyői Ál-
talános Iskola kiállítása a Faluház aulájában

JANUÁR 30. (kedd) 17 óra: az Algyői Általános Iskola 
tájékoztatója a Faluház színháztermében

Megújult Algyő honlapja
Aktuális hírek és információk, pályázati lehetőségek. Oktatás, 

kultúra, turisztika, egyházi és sporthírek, hasznos dolgok, Algyői 
Hírmondó és programajánlók! Hirdetési felületek és partnereink 
bemutatkozó oldalai. A részletekért kattintson Algyő nagyköz-
ség megújult honlapjára, a www.algyo.hu – ra!

Dalest a Parlandótól
Tisztelt Nagymamák, Nagypapák, kedves „Szépkorú” 

algyőiek!
Az algyői GYEVI ART Kulturális Egyesület keretében 

működő PARLANDÓ Énekegyüttes sok szeretettel meghívja 
Önöket a Faluház színháztermébe (Algyő, Búvár utca 5.) január 
13-án, szombaton délután 3 órakor az Algyő időskorú lako-
sainak tiszteletére és részére – belépődíj nélkül – rendezett Dal-
estre. A műsorban ifjabb és jelen korunk kedvenc dalai, örökzöld 
slágerei, operett dallamai csendülnek fel. Egy kellemes, jó han-
gulatban közösen eltöltött téli délután reményében szeretettel 
várja Önöket a PARLANDÓ Énekegyüttes!

(Információs telefon: Moravszky Éva: 30/516-1307, Faluház: 
62/517-172.)

Filharmónia koncert
Január 23-án, kedden 12 órakor a Filharmónia előadás-

sorozat részeként, az Algyői Általános Iskola szervezésében a 
faluház színháztermében a szegedi Weiner Kamarazenekar mu-
tatkozik be. 

Művészeti vezető: Weininger Richárd. Műsorismertető: Mesz-
lényi László. 

Műsoron Haydn: Gyermekszimfónia, Weiner: Divertimento.

Farsangi játszóház
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Algyői Művészkör, 

valamint az Algyői Nyugdíjasklub tagjai szeretettel várnak min-
den kedves érdeklődőt február 3-án, szombaton 9-12 óra 
között a Tájházba farsangi kézműves játszóházukra és a méltán 
híres és fi nom algyői farsangi szalagos fánk kóstolására! 

Játéktörténet
„A játék.  Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható…”
Januártól játéktörténeti kiállítás-sorozatot indít a könyvtár. Az 

első alkalommal – január 22-én 16 órakor Süli Zakar Sándorné 
játékmackó gyűjteményét mutatják be. A továbbiakban babák, 
autók és más játékok kiállítását tervezzük, de várják az olvasóink 
ötleteit, jelentkezését is.

Márciusi Operett gála 
Fellép: Farkas Bálint

Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület PARLANDÓ Éneke-
gyüttese március 24-én, szombaton nagyszabású Operett-gálát 
rendez az algyői Faluház színházteremében. Vendégművész: 
Farkas Bálint, a Budapesti Operettszínház közkedvelt művésze, 
operett-bonviván. További részletek a februári Hírmondóban!

Gyevi Art Kulturális Egyesület


