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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

Képeslap – a csodáról
Mit tartasz csodának, mondd, kedves húgom?
A világ hét csodájaként az ókoriak, Antipatrosz epigrammája nyomán, építményeket neveztek meg. Az iskolában tanultuk,
e csodák: Szemiramisz függőkertje, az alexandriai világítótorony, az olimpiai Zeusz-szobor, Keopsz fáraó piramisa, a rodoszi kolosszus, Mauszólosz síremléke Halikarnosszoszban,
Artemisz Temploma Ephetoszban. E hét csoda azonban egyszerre csak negyedszázadon át állt – olvasom a világhálón, ami
ugyancsak csoda. A számítógép csodája révén szinte körbejárhatom azt a hat csodát is, mely évezredekkel ezelőtt elpusztult – földrengésben vagy tűzben. A hetedik, a nagy piramis
viszont még a ma emberének is üzeni: van csoda – ilyen is.
Csodaév az idei! Bővült a csoda-leltár. Már az ókoriak
is cserélgették-frissítették a listát. Babilon, Egyiptom és
Görögország, illetve a törökországi Bodrum és Lüdia után Jeruzsálem Slamon és Isztambul pedig a Hágia Sophiával került
a csodahelyek közé. Idén júliusban a világhálón szörfőzők
voksoltak: a világ hét új csodája lett Chichén Itzá (Yucatán,
Mexikó), a Megváltó Krisztus szobra (Rio de Janeiro, Brazília),
a Colosseum (Róma, Olaszország), a Kínai nagy fal (Kína), a
Machu Picchu (Peru), Petra (Jordánia), Tádzs Mahal (Agra,
India). Ezen fölbuzdulva indult magyaroszági csodakeresés is.
Itt dobogós, pontosabban ezüstérmes lett a szegedi Dóm tér, a
fogadalmi templommal. E játék Csongrád megyében is folytatódott. Itt, a világos alföldi rónaságon végre úgy gondolták:
nem csak emberi építmény (pontosabban a csak emberi építmény nem) lehet csoda!
A természet, az ember, s a teljesítmény is csoda. Így lett a
legnagyobb, ezért aranyérmes Csongrád megyei csoda (az
országos ezüstérmes): a Dóm tér a fogadalmi templommal, s
második helyezett: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, akinek egyetemi munkahelye ablakából éppenséggel a fogadalmi
templom tornyait is lehet csodálni. Szent-Györgyi, e csodás
elme csodás ember is volt. Talán azért is, mert hitt az intuícióban, az ember e titkos képességében. De sokoldalúságáért is
csodálatot vívott ki magának Szent-Györgyi – Algyőn is. Az itteni repülőtéren tanulta meg ugyanis a Vöcsök és más gépek
tanuló, majd önálló pilótájaként – uralni a levegőt. Ezért, a
repülés csodájának átéléséért találta csodás helynek Algyőt.
Mások, például a megye csodakereső játékosai közül némelyek
az algyői Borbála Fürdőt írják le – csodaként.
Befelé tekintve ugyancsak kereshetjük a csodát – akár a magunkét is.
Játszd csak végig: nevezd meg saját csodáidat! Egyetlen
ilyen belső csoda is ugyanazt üzeni, mint a „nagypiramis”:
érdemes csodát keresni, vagyis élni. E csodát újból és újból
átélhetjük – különösen karácsonyvárás idején.
Szeretettel ölel nővéred,
Ágnes

2007. december, XVI. évf. 12. szám

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kíván minden kedves olvasónak az
Algyői Hírmondó szerkesztősége!
Reményik Sándor:

Kegyelem
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

Közmeghallgatás
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
KÖZMEGHALLGATÁST tart december 5-én (szerdán) 17 órai
kezdettel a faluház színháztermében. Témája: Az új iskola építése.
A TARTALOMBÓL

Adventi készülődés .................................................... 7. oldal
Hirdetések ............................................................. 6., 8. oldal
Algyői arcok............................................................... 9. oldal
Orvosi rendelési időpontok ...................................... 10. oldal
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Algyői tükör

Algyőiek
karácsonya
Ebben az évben az önkormányzati
karácsonyra 2007. december 21-én, pénteken, a faluházba várnak minden kedves
meghívott vendéget! Idén is meglepetéssekkel, csomaggal kedveskednek a
szervezők.
De az eddigiektől eltérően – tekintettel
a hétvégére és a kará-csonyi ünnepekre
– a szervezőknek nem áll módjukban
a csomagokat házhoz szállítani. Ezért
kérik: a meghívottak fáradjanak el az ünnepségre, ahol a meghívóhoz mellékelt, általuk is aláírt átvételi
elismervény ellenében vehetik át a csomagot!
Azok a meghívottak, akik semmiképp sem tudnak az ünnepségen részt venni, a karácsonyi csomagjukat a Piac tér 17. szám
alatti Idősek Napközi Otthonában vehetik majd át.

Hírmondó előfizetés
A 2008. évi Algyői Hírmondó előfizetése 2007. december 27étől lehetséges a könyvtárban. Ára: 600,- Ft/év.
A januári számba szánt hirdetéseket december 20-ig kérjük
leadni. A következő évi hirdetési díjak változatlanok.
Karácsonyra ajándékozzon szeretteinek
belépőjegyet, bérletet, szauna és masszázsjegyet az algyői Borbála Fürdőbe.
Érdeklődni: személyesen a helyszínen,
vagy az 517-520-as telefon számon.

Bérletárusítás
A következő havi autóbusz bérleteket 2008. január 2-3-4-én
9-től 17 óráig a faluházban lehet megvásárolni, illetve átvenni.
Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a januári
bérletek megvásárlásakor lehet átvenni a 2008. évi utalványfüzeteket, illetve nyugdíjas igazolólapokat.
A munkavállalóknak adott 20%-os térítés feltételei:
- állandó algyői lakóhely,
- aktuális dátumú utalvány beváltása.
Az éves utalványfüzet kiváltásához szükséges az érvényes
személyi igazolvány bemutatása is.
Az ingyenes tanulóbérlet feltételei:
- állandó algyői lakhely
- érvényes diákigazolvány felmutatása.
A nyugdíjas kedvezményre jogosító igazolólap feltételei:
- öregségi nyugdíjas esetén nyugdíjas bérletigazolvány,
- rokkantsági nyugdíjas esetén a nyugdíjat megállapító határozat felmutatása.
Minden esetben csak az Algyő–Szeged viszonylatban történő
utazáshoz nyújt támogatást az önkormányzat.

Haszonbérleti földek
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, alábbi haszonbérleti földekre lehet igényt bejelenteni
művelésre a Polgármesteri Hivatalban Ülleiné dr.-nál:
01221/2 hrsz szántó 2488 m2,
01220/8 hrsz szántó 1290 m2,
01221/11 hrsz szántó 912 m2,
01234/4 hrsz szántó 4053 m2.
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Újra jár a toronyóra...
Az óra körbe jár
az idő meg nem áll,
mi tegnap volt
örökre visszahullt,
s elfedi mélyen
örökre a múlt.
Az óra körbe jár
az idő meg nem áll,
előre lépek,
jövőbe nézek,
Istenem én csak
benned remélek.
Az óra körbe jár
az idő meg nem áll,
örökre menni kell
sosem fáradni el,
a holnap int nekem,
célom: - a végtelen!
(Önkormányzati támogatásából újra jár az algyői templomtorony órája. Köszönet érte.)

Hogyan kerüljük el, hogy besurranó
tolvajok áldozatává váljunk?
Besurranás esetén az erre szerveződő banda – előre megtervezve vagy az adandó alkalmat felismerve – a bejárati ajtók
és kapuk zártságáról meggyőződik megnézi, hogyan juthat be
egyszerűen:
a lakásba (nyitott ajtó vagy ablak, erkélyajtó),
az udvarra (alacsony kerítés, nincs kutya, világítás),
az üzletbe (nyitva van az üzlet, nyitott ajtó vagy ablak, raktár),
a lépcsőházba (becsöngetéskor kinyitják ellenőrzés nélkül az
ajtót, nyitva maradt az ajtó),
a rendelőbe (nyitott ajtó),
az oktatási intézménybe (nyitott ajtó, nincs portás, ellenőrzés
hiánya),
a hivatalba (nyitott ajtó, nincs portás, ellenőrzés hiánya),
az irodaházba (nyitott ajtó, nincs portás, ellenőrzés hiánya),
az irodába (nyitott ajtó, üresen hagyott iroda tele értékekkel),
a garázsba (pár percre magára hagyott nyitott helyiség benne
értékekkel).
A bűncselekmény elkövetéséhez elég néhány perc, amíg
gyorsan körülnézve összeszedi az elkövető, az elől hagyott
(például az előszobában), vagy könnyen megtalált értékeket
(pénztárca, pénz, ékszer, mobiltelefon, autókulcs, stb.) és már el
is hagyta a helyiséget.
Megelőzése:
Soha ne hagyjuk nyitva lakásunk kapuját, ajtaját, a lépcsőház
ajtaját, mert azt egy pillanat alatt sajnos kihasználják!
Ne támasszuk ki a lépcsőház automatikusan záródó kapuját,
mert ezzel lehetővé tesszük idegenek bejutását a házba, akik
bűncselekményt követhetnek el ott.
Minden esetben zárjuk az ajtót elkerülve a besurranó személyek bejutását!!!
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
NE ADJON ESÉLYT A BŰNÖZŐKNEK!

2007. decemberi Hírmondó
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Önkormányzat

Változik az étkezési díj összege

Bérlakás-pályázat

A Waldorf 2000 Bt. által előterjesztett étkezési díj emeléseket
a testület októberi ülésén 2007. december 1. napjától az alábbiak szerint fogadta el:
Az intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege ÁFA-val növelten:
a) óvodai ellátás esetén:
tízórai
66,- Ft/nap
ebéd
194,- Ft/nap
uzsonna
66,- Ft/nap
Összesen
326,- Ft/nap
b) iskolai napközis ellátás esetén
tízórai
76,- Ft/nap
ebéd
244,- Ft/nap
uzsonna
76,- Ft/nap
Összesen
396,- Ft/nap
c) iskolai menzai ellátás esetén
244,- Ft/nap
d) alkalmazott esetén
244,- Ft/nap
Az igénybevett étkezések számának, valamint a vonatkozó
jogszabályokban megjelölt kedvezményeknek a figyelembevételével megállapított összeg.
Az idősek klubjánál biztosított étkeztetés esetén az intézményi térítési díjak 2007. december 1-jétől:
reggeli:
86,- Ft/nap
ebéd:
264,- Ft/nap
vacsora:
96,- Ft/nap

A Búvár u. 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú költségalapú bérlakások közül 6 lakás üresedik meg 2007. december 20.
napján. A képviselő testület ezekre a lakásokra a pályázatot
kiírja 2007. november 29. napjától.
A pályázatok beadási határideje, 2007. december 7. napja.
Pályázati adatlapot a polgármesteri hivatalban Ülleiné dr.-tól
lehet kérni.
Jegyző

Kertész leszek, fát nevelek…
Decemberi teendők

Örökzöldek
A tél közeledtével a havazás előtti előkészületekre kell összpontosítanunk.
A tujákat össze kell kötözni, hogy az ágai a ráeső hó súlya
alatt ne nyíljanak szét. Ne kössük túl szorosan, mivel enyhébb
idő esetén befülledhet, helyet adva a fellépő betegségeknek.
Fagymentes időben öntözzük az örökzöldeket. Ilyenkor is
párologtatnak, s ha esetleg ezek a növények károsodnak, lehet,
hogy a szárazságnak köszönhető.
Madarak
Madáretetőre minden hobbikertben szükség van. Nagyobb
örömet szerzünk, ha mi készítjük el. Csapadéktól és nem utolsó
sorban macskáktól védett helyre tegyük. Préselt eleséggel vagy
napraforgóval kedveskedhetünk a cinkék, verebek társaságának.
Mindezekhez jó munkát kívánok!
D. R.

Parkfenntartási napló
Novemberben fákat ültettünk a Kuktor közben, a bekötő úton
pótoltuk a kis csemetéket, melyek szerencsétlenül – még a nyár
folyamán – vandálok keze ügyébe kerültek.
Az orvosi rendelő elé évelőket, hagymásokat telepítettünk.
A Bartók Béla játszótér oldalát is sövénnyel kerítettük el az
’átmenő forgalom’ kivédése érdekében.
A fehér iskola előtti rózsaágyások is fiatalításra kerülnek. Külön köszönet Vidács László képviselőnek, aki felajánlotta a rózsatöveket.
Télre készülvén a hó-eltakarító gépek műszaki állapotfelmérése megtörtént, a homok és az útszóró só a raktáron várja az
indulást. Igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt minden területet hó- és síkosság mentesíteni. Ehhez kérjük a lakosság segítségét és türelmét.
Ezúton kellemes ünnepeket kíván a
Gyeviép Kht.

Üléseztek a képviselők
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete november 28-i ülésén
elfogadta a költségvetés első három negyedéves végrehajtásáról
szóló beszámolót, ezt követően tárgyalta a 2008. évi költségvetési koncepciót. Ennek meghatározó eleme az új iskola építéséhez
szükséges költségvetési források meghatározása volt. E nagy
beruházás ugyanis nemcsak a jövő évi, hanem az elkövetkező
évek költségvetését is döntően befolyásolja.
A koncepció szerint a jelentősebb fejlesztések kizárólag
pályázati forrásból valósulhatnak meg. A működési kiadások
meghatározásában – a már meglévő intézmények eddigi színvonalon történő fenntartása mellett – meghatározó szerepet kapott a koncepcióban a két új létesítmény, a bölcsőde és a fürdő
működtetésének finanszírozása.
Módosította a képviselő-testület az önkormányzati lakások
bérleti díjait. Az így meghatározott egységes díj: január 1-jétől
430 Ft/m2.
A testület elfogadta a Szegedi Kéményseprőipari Kft. által
előterjesztett 8 %-os díjemelést, illetve módosította a képviselői
tiszteletdíjakról szóló rendeletét is.
A képviselő-testület januári döntésének megfelelően elfogadta Algyő településszerkezeti tervének módosítását és ezzel
egyidejűleg a településrendezési tervet is módosította.
A testület az új iskola megvalósításának helyéül a Fazekas
utcai közpark területét jelölte meg, az önkormányzat az iskola
megépítése érdekében pályázatot nyújt be a jövő év elején.
A képviselők jóváhagytá a Tiszavirág utcai ingatlanfejlesztési
programot, amelynek köszönhetően újabb építési telkek alakulnak ki a jövő évben.
Döntést hozott a testület a közvilágítás bővítéséről, a szükséges helyeken új lámpatestek elhelyezésével.
A testület elfogadta az önkormányzat belső ellenőrzésének
programját, a Búvár utcai bérlakásokra vonatkozó pályázati
kiírást, a Vízügyi Építési Alap felhasználásáról szóló tájékoztatót, az intézmények pályázati tevékenységével foglalkozó
elemzést, a mezőőrök beszámolóját, valamint az Algyői Nőegylet
Gondozási Hálózatának tevékenységéről szóló áttekintést.

A távhő új ára
Az algyői önkormányzati képviselő-testület októberi ülésén
a DALKIA Energia Zrt. által előterjesztett távhő-szolgáltatási
alapdíj emelést az alábbiak szerint hagyta jóvá azzal, hogy a
szeptember-október hónapra túlszámlázott alapdíjat a 2007.
évi novemberi és decemberi hónapokban kiállított számlákon a
szolgáltató jóváírja a fogyasztók felé:
2007. november 1. napjától:
fűtési hőfelhasználás alapdíj
333,18 Ft/lm3/év;
használati melegvíz alapdíj
80,70 Ft/lm3/év.

Fogadó órák
Az algyői községházán:
Dr. Piri József polgármester december 12-én;
Molnárné Vida Zsuzsanna december 5-én és 19-én, azaz
szerdánként 14-17 óra között várja az érdeklődőket.

Oktatás
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Óvodai térítési
díjak befizetése

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
6750 ALGYŐ, PIAC TÉR 17.
TEL: 267-048

2007. december 3-án (hétfő)
7–17 óráig. 2008. január 3-án
(csütörtök) 7–17 óráig, február
4-én (hétfő) 7–17 óráig, március
4-én (kedd) 7–17 óráig.

Bóbita bölcsőde hírei
Térítési díj befizetés:
A december havi térítési díj befizetés időpontja: december 5.,
szerda, 8 és16 óra között.
Pótbefizetés időpontja: december 7., péntek 8 és 14 óra
között.
*
December 6-án, csütörtökön 9 órakor érkezik a Bóbita
Bölcsődébe a Mikulás!
*
December 13-án, csütörtökön 15.30-tól Luca napot tartunk a
Bóbita Bölcsődében, nyílt nap formájában.
A rendezvényre szeretettel várjuk a település lakóit, bölcsődés
korú gyermekeikkel!
Luca napi programjaink között szerepel: karácsonyi díszkészítés só-liszt gyurmából, Luca pogácsa készítés, zenés játék a
gyermekek, a szülők és a dolgozók részvételével.
*
A bölcsőde nyitva tartása az ünnepek alatt. Utolsó nyitva
tartási nap: december 22., szombat (igény szerint), első
munkanap, amikor várjuk a gyermekeket: 2008. január 2.,
szerda.

Minden kedves
szülőnek és
olvasónak kellemes
ünnepeket kívánunk!
A gyerekek
és az óvoda
dolgozói

Bűvész Suli az óvodában
A gyermekek nagy örömére óvodánkba látogatott „Laci”
bűvész. Ezen a reggelen a várakozás izgalmával érkeztek kicsik és nagyok. Kíváncsian leskelődtek az ablakon, mikor áll az
udvarra a bűvész bácsi kocsija. Nem kellett sokáig várakozniuk,
reggeli után megjött a várva-várt vendég. A tornaterem adott otthont a Bűvész Iskolának, ahol sok kisgyermek kipróbálhatta
varázsló tehetségét. A trükkös mutatványokkal gyorsan telt az
idő, vidáman mulattunk, és egyik ámulatból a másikba estünk.
Találgattuk: „Hát ezt meg hogy csinálta?” Még ebédelés közben
is erről folyt a beszélgetés. Élményeiket boldogan mesélték szüleiknek is. Rajzokat készítettek, amelyeket örömmel vittek
haza.

Idősek napközi otthona hírei
Karácsonyi ünnepség. December 21-én, pénteken a Faluházban tartandó karácsonyi ünnepség megtekintésére kísérjük el az
otthon lakóit.
*
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat megköszöni Algyő
lakosságának az egész évben felajánlott önzetlen adományokat.

Bai Istvánné

Mikulás köszöntő
Nagy csizmában ősz-öreg,
Fehér hóba lépeget.
Vállán prémes hóbunda,
Fején meleg szőrkucsma.
Messzi útról érkezett,
Várta ŐT a sok gyerek.
Nem is várta hiába,
Ajándékot rejt zsákja.
Mindent, ami földi jó,
Cukor, csoki, mogyoró,
Szaloncukor szép tarka,
Arany dió, nyalóka.
Piros alma és füge,
Amit mondok hiszed-e?
Milyen csodás a világ!
Várunk TÉGED Mikulás!

Téli szünet
December 22-től 2008. január 2-ig téli szünetet tart az ovi.
Az első óvodai nap: január 3.

MINDEN ALGYŐI LAKOSNAK
BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK,
AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VALAMENNYI DOLGOZÓJA NEVÉBEN.

Advent az oviban
December 6-án 10 órakor (csütörtök): Mikulás érkezése a
Szivárvány óvodába.
December 10-től készülődés az ünnepekre, Luca napi sütögetés.
December 18. 10 órakor: Gyermekek karácsonya az óvodában.
December 20-án 10 órakor: Iskolások karácsonyi műsorának
főpróbáját tekintik meg az óvodások.

Oktatás

2007. decemberi Hírmondó

Decemberi programok
az iskolában

Szülői értekezletek
decemberben
3-4.: 1-4. évfolyam részére
5-8. évfolyam részére
(Osztályonkénti
időpontok
az iskolai Hírinfóban jelennek
meg.)

Az ifjúsági klub támogatása
2007 november 6-án délután megtartotta az Imperiál Kft. a
termékbemutatóját, melynek megszervezéséért az ifjúsági klubot
75.000 forinttal támogatta. Köszönjük azoknak a pároknak, akik
részvételükkel támogatták a rendezvényt, és ezzel a klubot is.
Sajnos egyetlen olyan szülő sem jött el, akinek a gyermeke a
klubba jár játszani. Elgondolkodtató, hogy akkor jót tettünk-e a
klub létrehozásával, és most a támogatás megszervezésével?!
Csak 8-10 szülő van a faluban, aki havonta minimum 4 órát
áldoz a szabadidejéből, hogy a helybéli tiniknek legyen hol
szórakozniuk, tudjanak kulturált körülmények között játszani,
beszélgetni? Szomorú. Pedig a gyerekek nagyon szeretnek a
klubba járni. Már két éve működik a hely, és a szülőknek is megnyugtató – gondolom-, hogy jó helyen tudják a gyereküket. A
hideg idő beálltával teával kínáljuk őket, de eszébe jut-e valakinek, hogy ezt miből fedezzük? Mi, ügyelő szülők adjuk össze a
hozzávalókat! Egy délután 6-7 kancsóval is elfogy a teából.
Szerintem fontos, hogy néhány szülő önzetlen munkájával
ilyen létesítményt tudunk működtetni. Nem sok település dicsekedhet hasonlóval. A nagyfokú érdektelenség azonban elszomorít bennünket. Bízunk abban, hogy sokan támogatják kezdeményezésünket, és ezt ügyelet vállalásával is bizonyítják.
Kocsisné Kukk Ildikó

Betlehemi jászol-pályázat
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3. 7.00-17.00 Ebédfizetés december hónapra (15 napra).
3. 14.30
Házi matematika verseny 5-8. évfolyam
részére.
6.
Mikulás ünnepség osztálykeretben.
6.
Mikulás-futás.
7.
8. osztályosok jelentkezése előzetes írásbeli
felvételire.
7. 14.30
Téli ünnepek, szokások – projektindító a
napköziben.
13. 14.30
Téli ünnepek – projektzáró a napköziben.
14. 14.30
Karácsonyi vásár a Szabadidőközpontban.
21. 11.00
Karácsonyi ünnepség a Faluházban – szünet
előtti utolsó tanítási nap.
december 22–2008. január 2. Téli szünet
Szünet utáni első tanítási nap: 2008. január 3. (csütörtök)

Nyílt napok középiskolákban
3.
4.
12.

10 órától a hódmezővásárhelyi Eötvös J.
Szakközépiskolában.
15.00 a Kőrösy J. Szakközépiskolában.
8-17.00 a Móra F. Szakközépiskolában.

Karácsonyi vásár
a Szabadidőközpontban
Nagyszabású karácsonyi
vásárt rendez az iskola december 14-én 14.30 órától
a Szabadidőközpontban.
A tanulók saját készítésű,
ötletes termékeiket kínálják
eladásra. A helyszínen
szervezett kézműves foglalkozások ötleteket adnak
az ünnepi hangulathoz,
ajándékozáshoz. Kedvezményes könyvvásárlásra is
lehetőség lesz.
A rendezvény újszerűsége, hogy meghívtuk a
régió ökoiskoláit is, akik
természetes anyagokból
készült termékeikkel színesítik a kínálatot.
A tanulók színpadi
előadásokkal
szórakoztatják a résztvevőket.

Az Algyői Faluház, Könyvtár és
Tájház pályázatot hirdet „Betlehemi
jászol” címmel. A pályázatra olyan
alkotásokkal lehet benevezni, melyek Jézus születéséhez kapcsolódnak, a betlehemi jelenetet vagy annak résztvevőit ábrázolják bármilyen
anyag felhasználásával és bármilyen
technikával (rajz kivételével) készültek. A pályázaton korhatárra való
tekintet nélkül bárki részt vehet. A
gyerekek és felnőttek alkotásának értékelése külön kategóriában történik.
Díjazás mindkét kategóriában: I. díj: 5000,- Ft értékű, II. díj:
4000,- Ft értékű, III. díj: 3000,- Ft értékű ajándék utalvány.
A pályázatokat a Tájházban kérjük leadni 2007. december
15-ig.
A hideg téli időjárást meleg teával és hangulatos zenével igyekTelefon: 62-268-220
szünk feledtetni.
Kiállítás és ünnepélyes eredményhirdetés: december 18-án
Minden érdeklődőt, vásárlót és kikapcsolódni vágyót szeretet(kedden) 16 órakor a Tájházban.
tel várunk a hangárban!

Aprók
Redőny, reluxa, harmonika-ajtó, szalagfüggöny készítés.
T.: 06-30/953-0395.
*
Számítógép javítást és – bővítést vállalok. T.: 06-70/333-3596.
*
“185x55x14” NOKIAN téligumi garnitúra eladó, alufelnikkel,
átmérő: 98x4 furattal. Érdeklődni: 62/267-294

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet december 23-án délután 3 órakor a római
katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár:
Papp László
református lelkész
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Hirdetés
Algyői lakos

autó-villamossági

szerelést vállal.
Tel.: 30/2782-489

Szabadon tartott
Master-kakasok,
rántani való csirkék
és friss tanyai tojás
kapható.
Mobil: 06-20-914-5112
06-20-591-8848

„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Hízók eladók!
Hússertés
Súly:
100-140 kg
Érdeklődni:
a 267-108
telefonszámon.

kettéhasítva
eladók!

120 m2-es Layher
homlokzati állvány
bérbe adó.
Érdeklődni: Suti István
– telefonszám:
06-30/987-4060.

Téglás u. 85.
Telelefonszám:
20/327-3573

Pénze van szüksége?
Hitelek személyre szabottan,
jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel.

O Szabadfelhasználású hitelek,
O meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
O lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás
O szocpol igénybevételével
O adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig
O teljes körű ügyintézéssel,
O közvetítési díj nélkül.
További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102

Mobil:
06-20-988-5785

Különböző méretű
olajfestmények nagy
választékban eladók.

Érdeklődni:
a 30/452-7774 telefonszámon – Györgyné Eta.
Algyő, Téglás u. 98.

Szeretettel várok
mindenkit Algyő,
Téglás u. 20. sz. alatt.
Herczegné

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván
vásárlóinak!

Érdeklődni:

Minőségi
hússertések
150-180 kg-ig
egész évben
kaphatóak.

Nagyméretű sarok
ülőgarnitúra, olcsón, szép
állapotban eladó.
Egyik fele kihúzható,
kétszemélyes ággyá alakítható.
Ára: 29.000,- Ft

IDA VIRÁGÜZLET

Hízók
120-tól 160 kg-ig

2007. decemberi Hírmondó

Telefonszám: 267-297;
Algyő, Vásárhelyi u. 21.
Nyitva tartás: H-P.: 8-tól 17 óráig
Sz-V.: 8-tól 12 óráig
Telefonon rendelést felveszek.

Telefonszám:
62/267-259

Házi készítésű
hurka, sütnivaló kolbász,
füstölt kolbász, májas
ELADÓ!
Decemberre rendeléseket
felveszek.
Érdeklődni:
Mészáros Gyuri,
Téglás u. 85.
Telefonszám: 20/413-7322

FODRÁSZAT
Női, férfi, gyermekfrizurák, alkalmi frizurák készítését vállalom.
Nyitva tartás: hétfő és kedd:
8-tól 15 óráig
szerda, csütörtök, péntek:
13-tól 20 óráig
szombat:
8-tól 11 óráig
Bejelentkezhet személyesen
az Algyő, Téglás u. 86. sz. alatti fodrászatban,
vagy telefonon: a 62/268-514,
illetve a 06-30-438-8014 számon
Belovainé Bakos Erikánál.

Minden kedves vendégemnek
kellemes ünnepeket kívánok!

2007. decemberi Hírmondó

7

Adventi készülődés

Az „Öröm vasárnapján” karácsonyra készülőben
Közel harminc évvel ezelőtt, a karácsonyi szünet előtti utolsó órára nyitottam be az egyik osztályba. Nagy csend. A sötétítő függönyök behúzva.
Gyertyafények fellobbant lángocskái világítják meg a komoly vigyázzban
álló diákok arcát. Ünnepélyes pillanat. Rám is átragad ez az ünnepélyesség,
a tanári asztalhoz lépek, s ekkor felhangzik az ének:
Hófehér táj, kitisztult lelkem
Jézus jött el, minden oly fehér.
Karácsony éjszakáján földre száll az ég,
Megtörik a gyertyafény az emberek szemén.
Mintha csillag nézne ránk a házból,
Minden alszik, álmot lát az éj.
Karácsony éjszakáján…
Tiszta szívvel szállnak most a vágyak,
Messze föl a szürkeség fölé.
Karácsony éjszakáján…
Hópehely hull, béke száll a földre,
Ablakunknál megpihen a szél.
Karácsony éjszakáján…
Ez a kicsi ének, a gyertyafények ragyogása a tiszta diákszemekben, az
áhítat, amit ezek a gyerekek odavarázsoltak az osztályterembe, a karácsony közelségének izgalmai, a várakozás öröme, ezek mind jelen vannak
emlékezetemben, amikor közeledik a szent ünnep, amikor ismét hófehér a
táj, a sáros utcákon túl az áhítatos gyermekének emléke magával ragad és
odavezet a betlehemi jászol elé. Örömtől remeg a lelkünk – írja a Szentírás
– ebben az Úr felé közelítő vágyakozásban.
Most, mikor újra itt az Advent, elevenné válnak, megszólítanak, szelíden
átölelnek, és az ünnep Igazságához vezetnek.
Nem az ember öngerjesztette érzelmeiből születik az ünnep. Nem a túlméretezett ajándékozási törekvésből, hanem az Igazsággal való találkozás
vágyakozásából. Ha Jézus közeledéséhez méltóvá akarok lenni, akkor tudom a tisztult lélek örömével látni a világot.
A kis diákcsapat ajkán az érett felnőttek komolyságával csendült fel az ünnepet hirdető ének. Ott, abban a gyertyafényes osztályteremben úgy éreztük,
hogy Jézushoz visszük a szívünket, de nemcsak úgy általános értelemben,
hanem valóban, a hitből fakadó engedelmesség szolgálatával és a reményből
fakadó hűséggel. Mert hiszen ez az élet, és most harmincegy év után már
gyerekeiket, talán unokáikat tanítgatják:
Hófehér táj, kitisztult lelkem
Jézus jött el, minden oly fehér.
Karácsony éjszakáján földre száll(t) az ég,
Megtörik a gyertyafény az emberek szemén.
Igyen. Tiszta szívvel szállnak most a vágyak, messze föl a szürkeség felé...
könnyeivel küszködik még a férfi ember is, ha a gyermek tiszta, szent öröme
megérinti a szívét, - jóságot fogad magába, - ... és aztán miért fárad el bennünk a jóság? Talán nem értettük eléggé: - Kinek is énekeltük énekeinket?
Gyönyörködni tudunk, de beleírja-e lelkünkbe az ünnep igazságának ajándékát? A hit engedelmességét? A remény hűségét? A szeretet sodró erejét?
Neki merünk-e vágni új idők új útjain az örök Betlehem felé?
Talán nem kellene a patlamenteknek sem annyit foglalkoznia a
bűnmegelőzés gondjaival – sokszor oly félszeg próbálkozásokkal – ha a
Jézuskereső ének lelket tisztító dallamai felemelnének már végre az isteni
tekintélyt szabadon tisztelni tudó magaslatokra, s gyermekeinket is meg tudnánk tanítani erre.
Az ünnep, s különösen a karácsony ünnepe imádsággal kezdődik. A
gyertyafényes osztályteremben imádságos lelkülettel éneklő fiatalok Istennek énekeltek, így egy parányi mennyet hoztak a földre, imára gerjesztették
szívünket.
„Örüljetek, újra mondom örüljetek – írja Szent Pál – az Úr közel van”.
Ha közel van, mi miattunk van közel, és rá is találhatunk, Őrá, a Szeretetre. Ezért nekünk, örvendező szívű embereknek abban áll a karácsony,
hogy közöttünk van az Isten Fia – és nem másban.
Réthy István

Pilinszky János:

A várakozás szentsége
(részlet)

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás
arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem
egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.
Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról
csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a
lét minden egyéb súlyát és megosztottságát. És mégis,
túl idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén
Betlehemben – maga a teremtő Isten is készséggel és
véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami
megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a
kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből.
Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez,
de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél
valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel
és örök újszülöttként a karjai között tart.

Belovainé Bakos Erika

Közeleg a karácsony
Szívemben minden nap egy újabb csengettyű szólal
meg, s lassan hangonként kialakul egy ének. Örülök,
hogy élek, s ugyan lassan, hangonként írhatom a zenét
az ünnep tiszteletére, Isten tiszteletére.
Advent idején megtisztul a lélek, szeretet költözik
a szívekbe. Az emberek ajándékokat vásárolnak. Ünnepi lapokat írnak távoli szeretteiknek, meghívják
vacsorára a közelieket, sütnek-főznek, feldíszítik a
fenyőfát.
Itt van karácsony, látom a fenyőfán a csillagszórók
fényét, a fa alá rejtett ajándékok között egy-egy kis
csomag. Odaosonok és is, a fa alá rejtem ajándékaimat
és várok, mint mindannyian. Várom a pillanatot: és
eljött! Együtt fürkésszük szeretteink, szüleink, gyermekeink szemében az öröm csillogását, miközben átadjuk ajándékainkat.
Boldogok, s mi is azok vagyunk!
A fa alatt nem maradt más, csak egy-egy aprócska
csomag. S egyszer csak röpülnek felénk gyermekeink,
meleg kis kezükkel átnyújtják a kis csomagot, majd
kíváncsi izgalommal várják, hogy mit szólunk. Örülünk-e? Hát persze, mi vagyunk a legboldogabbak,
mert megkaptuk a legszebb ajándékot, amit kaphat az
ember. Mosolyogva öleljük át őket és egyszerre szólal
meg szívünkben az ének.
A csengettyűk szava, a szeretet dala.

Karácsonyi és újévi miserend
December 25. 0.00 óra: Éjféli mise. 8.30 óra: Ünnepi szentmise, utána a kicsinyek megáldása egyenként a betlehemnél. December 26. 8.30 óra Szent
István első vértanú ünnepi szentmise. December 30.
8.30 óra Szent család vasárnap. Megáldjuk az 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ... éve kötött házasságokat. December 31. 17.00 óra Év végi hálaadó szentmise, egyházközségi beszámoló. 2008. január 1. újév
8.30 óra Mária istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja.

Hirdetés
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Kedves Vásárlóink!
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FENYŐVÁSÁR

Kellemes karácsonyi ünnepeket, békés
boldog új évet kívánunk minden kedves
vásárlónknak.
Továbbra is várjuk Önöket akciókkal.
Vénusz étolaj 1/1
399 Ft/ flakon
Kristálycukor 1/1
219 Ft/kg
Szaloncukor, több íz
699 Ft/kg
Értékesítünk:
- telefonkártyát
- parkolójegyet.

Kellemes környezetben,
udvarias kiszolgálással
várjuk vásárlóinkat.

REÁL ABC
összes dolgozója

Bálint Napi Szavalóverseny
és Mátyás Király
Mesemondó Verseny
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház Bálint Napi Szavalóversenyt és Mátyás Király Mesemondó Versenyt hirdet a
szegedi kistérségben, általános iskolásoknak.
A szavalóversenyre 10-14 éves, a mesemondó versenyre
6-10 és 10-14 éves tanulók jelentkezését várjuk 2008. január
31-ig a 06/62/517-172-es telefonszámon, E-mailen a faluhaz@
algyonet.hu címen, vagy hagyományos postai úton (címünk:
6750 Algyő, Búvár u. 5).
A szavalóversenyt – terveink szerint – február közepén,
Bálint-nap körül, a mesemondó versenyt pedig február 23-án
szombaton, Hunyadi Mátyás születésnapján bonyolítjuk le
Algyőn, a Faluház színháztermében.
Kérjük, kizárólag magyar költők verseivel nevezzenek,
minden versenyző egy költeménnyel! A mesemondóra magyar szerzők meséivel, illetőleg magyar népmesékkel várjuk a
jelentkezéseket! Egy mesemondó egy mesével nevezhet.
A szavalóverseny nem titkoltan alternatívát kíván nyújtani az
elharapózó Valentin-napi giccsparádéval szemben. Ugyanakkor
szeretnénk felidézni a magyar reneszánsz legnagyobb alakját,
gyarmati Balassi Bálintot is. A mesemondó versennyel Hunyadi Mátyás emléke előtt tisztelgünk, hiszen 2008-ban ünnepeljük
trónra lépésének 550. évfordulóját. Reméljük, hogy színvonalas, szép rendezvényekkel emlékezhetünk az egyik első magyar
nyelvű költőre és egyik legjelentősebb uralkodónkra!

A COOP ABC udvarán.
Töves és vágott fenyők
nagy választékban.
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Algyői arcok

Búcsúzunk a főszerkesztőtől

Magdika megtanult úszni – túl a hetvenen

Ménesiné Jusztika nyugdíjba vonul

Algyőieket vár a Borbála Fürdő

Jusztika változtatott az algyői kulturális közéleten. Ezt az
összegző mondatot azért kell kimondani és leírni, mert Ménesi
Lajosné Jusztika, az algyői könyvtár vezetője – nyolc év algyői
munkálkodás után – búcsút int, nyugdíjba vonul.
Nyolc év talán nem tűnik hosszú időszaknak Jusztika szakmai sikerekben gazdag könyvtárosi-közművelődési pályáján.
Ugyanakkor ez a nyolc év nagy változásokat hozott Algyő
közművelődésében. A teljesség igénye nélkül, példaként említett
változások-újítások sora tekintélyes.
Így például a korábban is szakmai elismeréseket magáénak
tudható algyői könyvtár új otthonba költözését, berendezését
nagy szakmai hozzáértéssel vezényelte le Ménesiné Jusztika, s
közvetlen munkatársa, Kis Mihályné Nusika. A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtári létéhez évtizedeken át igazodó munkamódszert, és az olvasókkal való kapcsolatot párosuk olyanná alakította, ami egy önálló nagyközségi könyvtárhoz méltó. Itt nem
csak arra gondolhatunk, hogy jól sáfárkodtak az önkormányzati támogatással, s Algyőt a könyvtárpártoló önkormányzatok elitcsapatába segítették, hanem arra is, hogy különböző
pályázatokkal, ötletes rendezvényekkel a korábbinál jóval több
olvasót vonzottak a könyvtárba. Most pedig – a számítógép
lehetőségeit kihasználva – a kölcsönzés rendjét is mintaszerűen
korszerűsítették.
Közben „kinyitotta” a könyvtárat Ménesiné Jusztika. Ide kötötte
az algyői írókat és költőket, a diákújságírókat, de a különböző
kiállításokkal bemutatkozási lehetőséget adott más alkotóknak is.
A borbarát nők körének egyik alapítójaként pedig bizonyította: az
életnek ez a szelete is kultúrtörténeti és közösségteremtő forrás.
Az ötletei nyomán megvalósuló változatos könyvtári programok
igazolták: ez az algyői intézmény együttműködik a többi intézménnyel, s nem „porosodó könyvek gyűjteménye”, hanem az informatika korában a technikai újításokkal lépést tartó, a számítógép nyújtotta többletet is hasznosító információforrás. Az erre
való fölkészülést úgy is segítette, hogy tanfolyamokon avatta be
az arra kíváncsi idősebb algyőieket a számítógép használatának
titkaiba. A hagyományos művelődéstörténeti előadássorozatok
mellett számos író-olvasó találkozó, az év közösségi és családi
ünnepeihez kötődő est, az e-pont kialakítása tette emlékezetessé
Jusztika algyői munkálkodását.
Újságunk életében ugyancsak változást hozott főszerkesztői
munkája. Ezt nem csupán az Algyői Hírmondó színes fejléce
fejezi ki, hanem a korábbi hagyományok – például Hírmondó
karácsony – folytatása, színesítése is. A szerkesztőbizottság
helyismereti kiadványok (Algyő a maga kenyerén, Ki kicsoda
Algyőn?) születésénél bábáskodhatott. A hangulatos összejövetelek hozzájárultak ahhoz, hogy szinte baráti társasággá nemesedett e csapat, melynek tagjai legjobb tudásuk szerint igyekeztek tükröztetni a lapban Algyő életét, az algyőieket foglalkoztató időszerű kérdéseket. Most – többek között – azt is,
hogy az Algyő Községért érdeméremmel is kitüntetett algyői
könyvtárvezetőnek, Ménesiné Jusztikának köszönjük eddigi
munkáját, szép nyugdíjas napokat, jó pihenést és unokázást
kívánunk neki, magunknak pedig azt, hogy az Algyői Hírmondót
továbbra is segítve őrizze meg az itt eltöltött évek alatt kialakult
jó tulajdonságát: maradjon a tápaiak között a leginkább algyői!
A szerkesztőség

– Mindent elkövettem, kenegettem, mégis fájt a térdem!
Meggyógyulni tán sose fog. De most, hogy hetente kétszer
úszni járok, sokkal jobban érzem magam – magyarázza Németh
Mihályné Magdika. Szerinte a Borbála Fürdőbe menni igazi élmény és kikapcsolódás.
– Soha nem gondoltam volna, hogy megtanulok úszni! Azt
hittem, ez kimarad az életemből. A Tiszára se jártam le, de más
fürdőbe se. Mindig dolgozni kellett, a hét utóján meg ott voltak
a gyerekek és a háztartás – meséli, milyen előzmények után
szánta rá magát a döntésre. – A férjem barátjának a felesége,
Irénke kérdezte meg egyszer: tudok-e úszni. Mondom neki:
nem. Erre ő: itt az ideje megtanulni! Igen ám, de ő pár évvel
fiatalabb nálam! Aztán meg azt gondoltam: Miért is ne?
– Idősebbeknek és fiatalabbaknak egyaránt tart úszótanfolyamot az Algyői Borbála Fürdő. Magdikáék csoportjában 12en kezdtek, de közülük már csak néhányan járnak rendszeresen
a fürdőbe.
– Nem értem az algyői népet! Itt ez a csodálatosan szép és
tiszta fürdő, és sokan még be se tették a lábukat, hogy megnézzék belülről is Nem gondoltam volna, hogy tíz alkalom és 4
ezer forint elég lesz ahhoz, hogy megtanuljak úszni! – lelkesedik
Magdika. – Összetelefonáljuk egymást, ketten-hárman összefogunk, s indulunk. Együtt jobban telik az idő: kicsit úszunk,
meg beszélhetünk. Egy órát vagyunk vízben, 280 forintért.
Ennyit megér! De szerintem az is jó ár, hogy 400-ért egész nap
a fürdőben lehet, aki akar. Nekünk elég az egy óra. Úszás után
a talpveretést szeretem a legjobban, mert az egész vérkeringést
megmozdítja, meg hátha vesz le a kilókból is. De a hátat és a
vállat is lehet vízsugárral veretni, meg más trükkök is léteznek,
Fölöltözünk, megszárítkozunk, aztán jövünk haza.
Diákcsoportok járnak a Borbálába. Aki a nyugodt tempókat
szereti, azoknak hét elején meg a végefelé a délelőtti tíz órát
ajánlja fürdőzésre Magdika, mert ebédre már otthon vannak.
A. H.

Könyves köszönet
A könyvtár megköszöni Gáli Zsoltnak (Kócsag u. 16.) a
könyvtárnak adományozott fafaragását, Mészáros Józsefnénak
(Téglás u. 118.) a Magyar Nyelv Értelmező szótára sorozatot,
valamint annak a kedves ismeretlennek az ajándékkönyveket,
aki a könyvtár ajtaja elé tette adományát.

Sok-mindent-tudás egyeteme Algyőn
I. SZEMESZTER 6. ELŐADÁS
December 11-én a klímaváltozásról,
éghajlati anomáliákról hallgathatnak
előadást a faluház emeleti klubtermében.
Az előadó Loksa Gábor, a Szent István Egyetem Tájökológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde.

Rendezvények a könyvtárban
December 10. (hétfő) 12 óra: Péter és Pán zenés
gyermekműsora.
December 10. (hétfő) 18 óra: Algyői Borbarátok évvégi megbeszélése.
December 13. (csütörtök) 18 óra: Az Algyői Tollforgatók Köre
és a hódmezővásárhelyi Kárász József Alapítvány Irodalmi Köre
tagjainak közös Luca-napi estje.
December 22. (szombat) 12.30 óra: Az Algyői Hírmondó
szerkesztőbizottságának évzáró ülése.

Étkezési burgonya eladó!
80,- Ft/kg.
Érd. Algyő, Hóvirág u. 13., Tel.: 268-353
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Orvosi rendelési időpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
December 03-tól 07-ig:
December 10-tól 14-ig
December 17-től 22-ig
December 27-től 29-ig

12-16.30 óra között.
08-12.30 óra között.
12-16.30 óra között.
08-12.30 óra között.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8-tól 12 óráig
8-tól 11 óráig
13-tól 16 óráig
8-tól 10 óráig
8-tól 12 óráig

Csecsemőtanácsadás:
csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
DR. KOVÁCS ÁGNES
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
fogszakorvos rendelése
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig,
rendel: dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter
Hétfő, szerda:
8.15 –14.15
utca 1-3.
Kedd, csütörtök:
12.00–18.00
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Péntek:
9.00–14.00
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
szájsebészeti beavatkozások
műgyökér beülte- Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.
tés (inplantáció) fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen ultrahangos fogkő eltávolítás fogfehérítés, fogékszer
tömések minden fajtája
DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
góckutatás
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése:
December 03-07.: 12.30-tól 16.30 óráig.
December 10-14.: 07.30-tól 11.30 óráig.
December 17-22.: 12.30-tól 16.30 óráig.
December 27-29.: 07.30-tól 11.30 óráig.
2008-tól minden héten:
Hétfőn, szerdán:
12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken:
07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).
Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
2008-tól igénybe vehető új szolgáltatások:
* vérvétel minden héten * otthoni szakápolás *
kezelések mini-fizikoterápiás készülékkel otthonában vagy a rendelőben * fényterápiás kezelések *
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság és hivatásos
jogosítvány hosszabbításának megszervezése.

Telefon: 20/965-09-97
Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van
rendelés.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL, UNIQUA, OTP-utalványt elfogad
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
December 03-07.:
December 10-14.:
December 17-22.:
December 24-26.:
December 27-29.:
Január 02-04.:

07.30-12.00 óra között.
12.30-16.30 óra között.
07.30-12.00 óra között.
ÜNNEP
12.30-16.30 óra között.
07.30-12.00 óra között.

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.
Házasság:
Nothof Roland és Csurja Mónika (2007.
11. 10.) házasságot kötött. Gratulálunk!
Születés:
Gál Péter (2007. 10. 07.) – édesanyja:
Dancsók Anita – édesapja: Gál Péter;
Perneki Dóra (2007. 10. 21.) – édesanyja:

Anyakönyvi hírek
Nagy Annamária – édesapja: Perneki Zoltán; Ördög Dávid Zoltán (2007. 11. 03.)
– édesanyja: Szalkanovics Pertra – édesapja: Ördög Dániel Zoltán – megszületett. Jó egészséget kívánunk!

Meghalt:
Tóth Mátyás (2007. október 5.); Bába
Ferenc András (2007. október 26.); Süli
Józsefné született Vidács Piroska (2007.
november 8.) elhunyt.
Béke poraikra!

Programról programra
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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.

Karácsonyi könyvajánló
Közeledik a karácsony, s ilyenkor nagyon
szép ajándék a könyv. Néhány olyan könyvet
szeretnék a kedves olvasók figyelmébe ajánlani, amelyek a könyvtárban is megtalálhatók,
kikölcsönözhetőek, de a könyvesboltok polcairól is beszerezhetőek.
Müller Péter: Örömkönyv
Az elmúlt év karácsonya előtt jelent meg
a Szeretetkönyv, s most ismét karácsonyra
kedveskedett a szerző híveinek az Örömkönyvvel, mely az előző mű továbbgondolása, részletezése, felsőbb regisztere. A téma
gyakorlatilag ugyanaz, mint ahogy a stílus is:
megannyi példatörténettel, anekdotával
átszőtt, misztikus hangulatú közös elmélkedés a lélek dolgairól, fejlődéséről, a fájdalmakról, az örömökről, a szeretet meganynyi arcáról. Mivel ebből az élményből csak
kevesen, keveset kapunk, ezért felkavaró
olvasmány a könyv. De mindez jó, hisz általa
újra megérthetjük, megérezhetjük, hogy semmi más nem fontos a világon az egymás iránti
szeretetn kívül. És ha az működik, ott lángol
az öröm is az életünkben…
Dr. Csernus Imre: A nő
Csernus Imre bevállalta, és megírta azt a
könyvet, amit eddig még senki. Vajon tudjuke, hogy mitől nő egy nő, és, vajon mitől jó
egy nő? Meg tudjuk élni saját nemiségünk,
akár férfiak vagyunk, akár nők? Tudunk-e jó
példával szolgálni gyermekeinknek? Jól érezzük-e magunkat a saját bőrünkben? Teszünk
inkább valamit azért, hogy jobbak lehessünk,
vagy csak az irigykedésre futja?
Ha Ön, kedves Nő, elég erős ahhoz, hogy
feltegye magának ezeket a kérdéseket, lapozzon bele dr. Csernus Imre legújabb könyvébe!
Bátraké a szerencse…
Pósa Ferenc (algyői ezoterikus író): A
betegség csapdájából a gyógyulás felé
Az emberek többsége ikonokra, csodaszerekre vágyik, vagy pedig csodatévőktől várja, hogy megoldják problémáikat. S közben
– aki ezekre a dolgokra alapozza a megoldást
– megpróbálja önmagával elhitetni azt, hogy
egyszer majd megleli azokat, és ők majd egy
szempillantás alatt minden problémájukat és
betegségüket megoldják helyette.
Ön olyan ember, aki már ezt a hiábavaló
önámítást feladta… Ön olyan ember, aki
már érzi és tudja, hogy a megoldás, a boldogság és a gyógyulás a szívében, a lelkében
kezdődik… Ön olyan ember, aki már tudja
és érzi, hogy minden a saját kezében van, és
saját magának kell tenni a boldogságáért.

Ehhez a cselekvéshez ad tudást, iránymutatást és segítő kezet ez a könyv.
Pósa Ferenc (algyői ezoterikus író): Földi boldogság avagy a gyógyulás útjának
első lépései
Az életünk olyan, mint egy lánc. Vágyak, vágyódások, gondolatok, érzések, tulajdonságok és cselekedetek: mind-mind
életünk végeláthatatlan láncolata. Amikor
e láncolat a gyengeség következtében valahol elszakad, akkor ebben a megrázkódtató
élményben gyakran elfelejtjük: a két különálló láncdarabot még fel lehet, sőt fel is
kell használni az újraegyesítésre. Ez a könyv
életünk mindent átható láncolatáról szól.
Gyengeségekről, erősségekről, kétségekről
és azokról a lehetőségekről, melyekkel könynyebbé, erősebbé és sokkal örömtelibbé tehetjük életünket.
Ann Wroe: Poncius Pilátus
Jézus ellentétpárja, a húsvéti történet
antihőse, a csúfondáros, szkeptikus Pilátus
történelmi alak, aki megragadja a képzeletünket. Egyesek számára szent, másoknak az emberi gyengeség megtestesítője, aki kész akár
embert is áldozni a stabilitásért.
Ebben a káprázatosan megfogalmazott
életrajzban az író életre kelti az embert és a
mítoszt. Antik forrásokból merít, hogy megmártózhassunk a bibliai Júdea világában, amelyet a szeszélyes és féktelen Tiberius császár
ural, majd a Jézus ellen zajló tárgyalást és annak minden ellentmondásosságát mutatja be
nekünk, az ítéletvégrehajtó szemszögéből.
Márai Sándor: Bölcsességek januártól
decemberig
„Egy ember írta, kinek tudása szerény és
véges. Nem akar mást ez a könyv, mint mind
a megszámlálhatatlan könyvek, melyek a
régmúlt és félmúlt időben beszélni akartak
az ember sorsáról a világban. Szeretné elmondani egy ember, hogyan kell lakni, enni,
inni, aludni, betegnek lenni és egészségesnek
maradni, szeretni és unatkozni, készülni a
halálra és megbékélni az élettel. Nem sok
ez, mert az ember általában s e könyv írója
különösen keveset tud csak önmagáról és a
világról. De emberi feladatnak elég. Többre
nem is vállalkozhatunk az életben.”
Ez a könyv nem eszmékről és hősökről
beszél, hanem csak arról, aminek köze van
az emberhez. Írója nem tanítani akar, hanem
azt akarja, hogy tanuljunk a könyvekből, az
emberi szívből, a füvekből és az égi jelekből
egyszerre. Mert mindez együtt alakítja az emberi sorsot.

Honnan, hová?
Így, év végén sokan fölteszik
maguknak a kérdést: honnan,
hová? Manapság, amikor napról
napra, percről percre alakul, változik a világ, a kérdés második
fele, bár talán egyre gyakrabban
vetődik föl, mégis mind kevésbé
tűnik megválaszolhatónak. Ember tervez, Isten végez, tartották
a régiek, s ennek a mondásnak,
mint minden közhelynek, igen
magas az „igazságtartalma”.
Mindenképpen könnyebb lehet
a honnan-ra felelni: elősorolni
mindazt, ami mögöttünk van.
Maga a fölsorolás azonban önmagában mit sem ér, hiszen nem
az a fontos, amit magunk mögött
hagyunk, sokkal inkább az, amit
tovább viszünk magunkkal, magunkban.
A faluház 2007-es életéből is
lehetne kudarcokat és (talán) sikereket elősorolni. Kudarcainkkal gyakrabban szembesülünk,
legalább év végén hadd ne olvassuk őket saját fejünkre. Beszéljünk inkább a sikerekről! Az
igazi siker számunkra nem más,
mint az, ha kellemes emlékként
épült be kinek-kinek az életébe
egy-egy rendezvény, egy-egy
mondat, egy beszélgetés, egy
kiállítás képei, tárgyai, egy koncert melódiái, egy mosoly a színpadról... – Bízom benne, hogy
arattunk néhány ilyen sikert!
És nem húzhatom tovább,
valamit felelnem kell arra is:
hová? Nos, igyekszünk tenni a
dolgunkat, lehetőleg mindig jobban egy kicsivel, mint korábban.
Igyekszünk színes programokat
kínálni, átgondoltan, összehangoltan (ezen utóbbiakban továbbra is van hová fejlődnünk!).
És reméljük, hogy továbbra is
megkapjuk munkánkhoz azt
a rengeteg segítséget a civil szervezetektől, magánszemélyektől,
akiktől eddig is nagyon-nagyon
sokat kaptunk. Köszönjük!
Végezetül kívánok valamenynyi munkatársam nevében boldog új esztendőt minden gyevinek
/ algyőinek!
Bene Zoltán
igazgató
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Programajánló

Vásárok decemberben
5. (szerda) 9-12 óra:

Karácsonyi ajándékvásár a faluház
előcsarnokában.
6. (csütörtök) 9-12 óra: Női divat, ruhavásár a faluház előtti
parkolóban.
7. (péntek) 9-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában.
10. (hétfő) 9-12 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár
a faluház előcsarnokában.
11. (kedd) 9-11 óra:
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában.
13. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai ruhavásár a faluház előcsarnokában.
14. (péntek) 9-12 óra:
Ruha-, cipővásár a faluház előcsarnokában.
18. (kedd) 9-12 óra:
Vegyes iparcikk vásár a faluház
előcsarnokában.
19. (szerda) 9-12 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár a
faluház előcsarnokában.
20. (csütörtök) 9-12 óra: Női divat, gyerekruha-vásár a faluház előtti
parkolóban

A könyvtár ünnepi nyitva tartása
December 22 (szombat)
December 27-én(csütörtök)
December 28-án
December 29 (szombat)

9-12 óráig.
13.18 óráig.
fél 10-12-ig ; 13-18 óráig.
9-12 óráig.

Hírmondó Karácsony
A 16. születésnapját ünneplő Algyői Hírmondó – tombolás – karácsonyi ünnepségét december 15-én (szombaton) 17 órakor tartjuk a
faluház színháztermében.
Ünnepi műsort ad a Via Stellis Együttes „Hozzád szólok” című karácsonyi összeállításával. 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, kisiparosok,
magánszemélyek figyelmét, hogy megkezdtük a „Hírmondó Karácsony”
tombolatárgyainak gyűjtését.
Adományaikat legkésőbb december 13-ig várjuk a könyvtárban.
Köszönjük!

Tombola szelvény
Érvényes 2007. december 15-én 17 órától az algyői faluházban tartott
Hírmondó Karácsony ünnepségen. Kérjük kivágni, s magukkal hozni a
rendezvényre.

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

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

2007. decemberi Hírmondó

Rendezvénytár
DECEMBER 1. (szombat) 9-12 óra: Horgászegyesület alakuló ülése.
DECEMBER 1. (szombat) 18 óra: Labdarúgó Bál a
faluház színháztermében (Kormányos Gábor: 62/426940).
DECEMBER 2. (vasárnap) 14-17 óra: Mikulás napi
kézműves karácsonyi játszóház az Algyői Művészkör
tagjaival a faluház előcsarnokában.
DECEMBER 3-4-5. (hétfő–szerda) 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében.
DECEMBER 7. (péntek) 18 óra: A Pálinkó Lujza
Tánciskola bemutatója a faluház színháztermében.
DECEMBER 11. (kedd) 14-18 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői Csoportjának karácsonyi ünnepsége a
faluház színháztermében .
DECEMBER 11. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudásegyeteme Algyőn”V. Előadó: Loksa Gábor meteorológus (Szt. István Egyetem Tájökológiai Tanszék).
Téma: Klímaváltozás, éghajlati anomáliák. (INFO:
Bene Zoltán: 62/517-172, www.algyofaluhaz.hu)
DECEMBER 12. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási
előadó) a faluház földszinti kistermében.
DECEMBER 13. (csütörtök) 17 óra: Lőrincz Mária
Magolna festő és Lőrincz Ervin fafaragó közös kiállításának megnyitója a Faluház Galériában. A tárlatot
átadja: Nyemcsók Éva, a Délmagyarország újságírója.
A kiállítás megtekinthető 2008. január 10-ig.
DECEMBER 14. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet
taggyűlése a faluház emeleti klubtermében (Kovácsné
Budai Éva).
DECEMBER 15. (szombat) 17 óra: Hírmondó Karácsony a faluház színháztermében. Fellép a Via Stellis
zenekar. TOMBOLASORSOLÁS!
DECEMBER 17. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Gonda János).
DECEMBER 17. (hétfő) 16.30 óra: Karácsonyi ünnepség a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
szervezésében a faluház kistermében.
DECEMBER 19. (szerda) 16 óra: Karácsonyi ünnepség a GYEVIÉP Kht. munkatársai számára a faluház
emeleti klubtermében (Dohány Renáta).
DECEMBER 20. (csütörtök) 16 óra: Karácsonyi ünnepség a Nyugdíjas Klubban (özv. Maszlag Józsefné).
DECEMBER 21. (péntek) 8.30 óra: Karácsonyi ünnepség a faluház színháztermében.
DECEMBER 28. (péntek) 18 óra: Az Ősgyeviek Baráti Körének évadzáró taggyűlése (Karsai László).
DECEMBER 31. (hétfő) 19 óra: az Algyői Nyugdíjasklub Szilveszteri Bálja a faluház színháztermében
(INFO: özv. Maszlag Józsefné).
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

