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Képeslap – a szelektálásról
A természet közelében csak környezettudatosan lehet élni. Ta-

lán ezt gondolnád, kedves húgom. De nincs teljesen igazad.
A válogatás, a szelektálás a természet ősi törvénye. Így válasz-

tódnak ki a legjobb és legellenállóbb, a legszebb és legterméke-
nyebb, a legharcosabb és a szaporodásra leginkább méltó egye-
dek. De az ember is szelektál, egész életében válogat a dolgai és 
az emlékei, de még gondolatai között is. Hiszen a döntés maga is 
szelektálás eredménye.

Döntések sora a legegyszerűbb házimunka is. Hiszen mér-
legelünk, majd határozunk, hogy mit tartsunk meg mint hasznost 
és szükségest (vagy haszontalant, de fontos emlékidézőt), illetve 
mitől váljunk meg, mert számunkra már szükségtelen. Mindezt a 
tisztaság és a rend igézetében, vagy éppen azért, hogy  „szabadon 
áramolhasson” a feng-shuiból ismert „csí”. Főzés közben is vá-
logatunk, ahogy a nyersanyagok a lábosba kerülnek, a hulladék  
meg a szemetesbe. De ezzel még nincs vége.

Szemét és szemét között óriási a különbség. A hulladékot is le-
het szelektálni. Már Algyőn is. A Tiszához simulva lélegző faluban 
hulladékszigetek nőttek ki a forgalmasabb csomópontok mellett. 
Az önkormányzat haladt a korral és döntött: lehetőséget teremt a 
szelektálásra. Leburkoltatta a különböző színű konténerek alatti 
területet. És e szigetekre egyre többen zarándokolnak el, hogy 
a műanyag (kupak nélküli) fl akont a sárga, az üveget a zöld, a 
papírt a kék színű konténerbe rakják. És sokszor mellé is, mert a 
legnépszerűbb szigeteken hamar megtelnek a színes konténerek. 

A színes gyűjtőtartályokon kívül halmozódó szemét látványa 
legalább olyan kiábrándító, mint ha azt látjuk, hogy a szelektíven 
gyűjtött hulladékot végre elviszik, de összekeverik. Ám a méltat-
lankodót a „kukások” megnyugtatják: nem hiába szelektált. Mert 
vagy külön-külön napokon ürítik a különböző színű konténereket, 
vagy azzal a modern járművel érkeznek, amelyre ha felkapasz-
kodnánk, látszana, hogy külön rekeszek várják az egyes, már 
szelektíven válogatott hulladékokat. És hogy a szelektálás meny-
nyire hasznos, arról a hitetlenkedő szemetelőt egyetlen adat is 
meggyőzheti: 27 „pille fl akonból”, vagyis PET-palackból állítják 
elő az ő, vagy a férje, vagy a gyereke jó meleg polárpulóverét.

A szelektálásnak persze nincs vége a hulladékszigeteknél. Mert 
a sárga, zöld, kék konténerek profi ljába nem illeszkedő, de hirte-
len fölszaporodó szemetet (például építési hulladékot), ingyen el 
lehet helyezni Algyőn a Kuktorban. De a tavasszal és ősszel szo-
kásos lomtalanítási akció is alkalmat kínál, hogy megszabadul-
junk az otthoni lomtól. 

Algyőn is kirínak a sorból, azok, akik sose szelektálnak – le-
galább szemét és szemét között. Megszólják azt, aki az utcáról is 
látható hulladékhegyeket növeszt a portáján. Azt is „kibeszélik”, 
aki suttyomban az ártéri erdőbe hordja, vagy a kocsijából valami 
elhagyott helyen kiborítja a szemetét. Az ilyen „háta mögötti” 
kiközösítés nem elég hatásos. Sokan vannak a sunyi szemetelők. 
Ők a természet közelében élnek, de nem környezettudatosan, ha-
nem tudatos környezetrombolóként. A lombkoronáját vesztett téli 
erdőben különösen szembetűnők az általuk okozott, fájdalmas 
szemét-sebek.

Tegnap a hulladékszigetre zarándokoltunk. Aztán az erdőben 
sétáltunk, kedves húgom. 

Ölel nővéred:
Ágnes

Farsang 
Az új farsang beköszöntött,
Vígan lakjuk a Vízöntőt,
Dalra, táncra, maskarára,
Legyél készen hamarjába,
Kiszabták a farsang hosszát,
Hamvazóra látod rosszát,
Mulassunk hát húshagyóig,
Míg farsangunk ki nem űzik. 

(Népi rigmus)

Színházi bemutató 
a magyar reneszánsz jegyében 

Hungarus sed impius. Képsorok Balassi Bálint és Hunyadi 
Mátyás emlékére. Február 26., kedd, 17 óra, faluház.

A szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesület felkérésére született 
meg az az egyfelvonásos darab, amelynek bemutatóját a szegedi 
Alsóvárosi Kultúrházban február 14-én, Bálint napján tartják. A 
civil szerveződés évek óta rendez Bálint-napi programokat, azon-
ban ennek keretében az idén először mutatnak be színdarabot. 
Mivel 2008. egyben Hunyadi Mátyás megkoronázásának 550. 
évfordulója is, Horváth István Károlyné, az Ötágú Síp Kulturális 
Egyesület vezetője azt kérte, a darabban Balassi mellett Mátyás 
király szellemét is idézzék meg a színészek. A darab megírásával 
Bene Zoltánt, színre vitelével a Móra Ferenc Népszínházat bízták 
meg (egyedül a Balassit alakító Juhász Péter nem tagja a társu-
latnak). A szegedi ősbemutatót egy algyői előadás követi február 
26-án, kedden 17 órakor a Sok-mindent-tudás Egyeteme Mátyás 
királyt és korát taglaló előadása előtt.

Szereplők: RIMAY JÁNOS költő, Balassi tanítványa: Csesz-
kó Mihály; MADÁCH GÁSPÁR költő, Rimay tanítványa: Kiss 
Róbert; DIÁK: Varga János; BALASSI BÁLINT: Juhász Péter 
m. v. (Kelemen László Színitanoda); HIDEG FERENC, utazó 
kereskedő: Bera Sándor; UNGNÁD KRISTÓF, Eger várának 
kapitánya: Dubecz György; LOSONCZY ANNA, a felesége: 
Simonits Andrea; HUNYADI MÁTYÁS, Magyarország éppen 
megválasztott királya: Révész Máté; SZILÁGYI ERZSÉBET, 
az anyja, Hunyadi János özvegye: R. Nagy Mária, SZILÁGYI 
MIHÁLY, Mátyás nagybátyja: Bakó Ferenc. Rendezte: Kátó Sán-
dor.
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Halászok kontra horgászok Pécsi Ferkó nincs egyedül

Az Algyői Hírmondó januári számának 
második oldalán újságcikk jelent meg a 
tiszai halászatról. Ebben Terhes Tamás, a 
fi atal halász nyilatkozott, elmondta, ho-
gyan látja a horgászok és a halászok 
között kialakult ellentétet, és név szerint 
megemlítette Pécsi Ferencet is, akinek az 
állításaival vitatkozik.

Mi pedig arról tájékoztatjuk Algyő köz-
véleményét, hogy Ferenc nincs egyedül. 
Kiállunk mellette ebben a vitában. 

A többes szám nem véletlen: december 
elsején mi, huszonkilenc algyői horgász, 
úgy döntöttünk, egyesületet alapítunk. 
Az Algyői Természetvédelmi és Turiszti-
kai Horgászegyesület bejegyzés alatt áll. 
Az alakuló közgyűlésen, a faluházban el-
fogadtuk az alapszabályt, döntöttünk ar-
ról, hogy közhasznú társaságként szeret-
nénk működni, és tisztségviselőket is 
választottunk. Az elnök Breszka András 
lett, a gazdasági felelős Karasz Béla, az 
oktatási és ifjúsági felelős Kiss András, 
a víz- és környezetvédelmi felelős Pécsi 
Ferenc, a horgászmester Novák János. 
A felügyelő bizottság tagjai: Bakos And-
rás elnök, Zombori Szilveszter és Blum 
László István. A fegyelmi bizottságban 
Török Miklós vezetésével Fülöp László 
és Kamocsay Gábor dolgozik. Jelen volt 
a taggyűlésen, csatlakozott, és támogatja 
céljainkat Herczeg József, az önkormány-
zati képviselő-testület községüzemeltetési 
bizottságának elnöke is. Számítunk az 
önkormányzat támogatására, leginkább 
azonban arra, hogy minél több horgász 

csatlakozik hozzánk. Döntöttünk arról, 
hogy az egyszeri belépési díj 1500 forint, 
az éves tagsági díj 2000 forint lesz. Ezt 
azért fontos tudni, mert az egyesületnek 
egyelőre nincs saját vízterülete, engedélyt 
még nem adhat, azt máshol kell kiváltani. 
Tehát nem a másik, a vasútállomásnál 
lévő tavakat gondozó horgászegyesület el-
lenében szerveződünk, több közös tagunk 
is lesz. 

Akik hozzánk belépnek, azért dön-
tenek így, mert együtt szeretnének tenni 
valamit azért a vízért, amelyen több-
nyire horgászni szoktak: a Tiszáért. Az 
egyesület célja a természet védelme, az 
erre való nevelés, a tagok horgászérde-
keinek képviselete, később az ésszerű, 
megalapozott halgazdálkodás, a horgász-
sport népszerűsítése és kultúrájának ápo-
lása együtt, jó példát mutatva, egymás-
nak is. Szeretnénk összegyűjteni és rend-
szeresen tanítani azokat a fi atalokat, akik 
szívesen töltik víz mellett a szabad ide-
jüket. 

Nem titkolt szándékunk, hogy amint 
lehet, pályázunk a folyószakasz kezelé-
sének jogára, és ha nyerünk, nem fogjuk 
engedélyezni a halászatot. Nem, mert 
úgy tapasztaljuk, hogy a mai legá-
lis halászat – amely már nem „ősi 
szerszámokkal”, hanem lényegesen haté-
konyabb eszközökkel folyik – veszélybe 
sodorta a folyó élővilágát. Az orvhalászat, 
például az elektromos árammal kombi-
nált fenék-háló használata pedig tovább 
tetézi a bajt.

Addig is azt szeretnénk elérni, hogy 
tiszta viszonyok teremtődjenek végre a 
Tiszán, a folyónak az algyői szakaszán. 
Ne fordulhasson elő az, hogy tavasszal, 
áradáskor – amikor a legtöbb fajt tilalom 
védi – ívásra készülő halak tömege pusz-
tuljon bele a halászhálókba, mert ilyen-
kor a jövő tékozlódik el. Ívás ideje alatt 
a 10 kiló fölötti harcsát is bűn megtartani. 
Nem szabad megengedni – horgásznak és 
halásznak sem –, hogy a méreten aluli, 
vagy a tilalmi idővel védett halat eltegye. 
Mert megtörténhet az, hogy unokáink 
csak képen láthatnak kecsegét. Meg kell 
akadályozni a folyó szennyezését, az 
ártéri erdőben a szemetelést. Az oda 
hordott hulladékot pedig el kell ta-
karítani. 

Minderre azért van szükség, hogy 
megállítsunk egy káros folyamatot, 
amelynek csak egyik jele volt a vízen 
lefelé úszó, halbéllel teli fekete zsákok 
sora, amelyről minden algyői hallott. 

Ami pedig Ferkót illeti, ő a halász 
nyilatkozatáról azt mondta, köszöni, hogy 
Terhes Tamás megszólította őt. Amit az 
Algyői séták című könyvben a folyóról 
és a halászatról mondott, azt komolyan 
gondolta. A Tisza partján és „hátán” 
eltöltött évtizedek, és az elmúlt évek 
tapasztalata formálta a véleményét. Ezen 
túl pedig bárkinek, akit érdekel, szívesen 
elmondja, miért kell tényleg aggódni a 
Tiszáért.

Algyői Természetvédelmi 
és Turisztikai Horgászegyesület

Bérletárusítás
A késedelmet a pénztárca bánhatja

Amint azt már az érintett algyőiek megszokhatták: az arra jogo-
sultak minden hónap elején ingyenesen átvehetik diákbérleteiket 
az algyői faluház földszinti kistermében. Fontos azonban fi gyel-
nünk a Tisza Volán Zrt.-vel egyeztetett és közösen meghirdetett 
időpontokra, hiszen aki nem tudja átvenni a meghirdetett napok 
valamelyikén kedvezményes bérletét, az abban a hónapban el-
esik a lehetőségtől, hiszen időn túl már csak a szegedi Víztorony 
téren – fi zetés ellenében – válthatja ki bérletszelvényét! 

Algyőn az alábbi időpontokban vehetik át bérletüket az arra 
jogosultak: 2008. február 1. (péntek), 4. (hétfő), 5. (kedd) 9-17 
óra; március 3-4-5. (hétfő, kedd, szerda) 9-17 óra. Továbbá: 
április 1-2-3. (kedd, szerda, csütörtök) 9-17 óra; április 29-30. 
(kedd, szerda) 9-17 óra; május 5. (hétfő) 9-17 óra.

Felhívás pályázatra
Felhívjuk mindazon algyői civil szervezetek és vállalkozók, 

vállalkozások fi gyelmét, akik érdeklődnek a LEADER pályázati 
program iránt, ötleteikkel, kérdéseikkel keressék Molnárné Vida 
Zsuzsanna alpolgármester asszonyt! Ugyanakkor jelezzük, hogy 
a végleges pályázati kiírások közzététele után tájékoztatót tar-
tunk az érdeklődőknek a LEADER nyújtotta lehetőségekről.

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban

Az algyői községházán fogadóórát tart szerdánként 14-17 óra 
között: dr. Piri József polgármester február 6-án, 20-án és már-
cius 5-én. Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester február 
13-án és 27-én.

Aprók
Redőny, reluxa, harmonika- 

ajtó, szalafüggöny készítés. 
T.: 06-30/ 953-0395.

*
Számítógép javítást és 

– bővítést vállalok. 
T.: 06-70/333-3596.

*
Gyermekfelügyeletet, beteg-

ápolást, takarítást vállalok. 
Házhoz megyek. Érdeklőd-
ni: 06-30/550-6328

Algyőn 2 szobás bútorozott 
panellakás hosszú távra 
kiadó. 1 hó kaució! Ér-
deklődni: 06-20/3711519

*
Jó állapotú Hajdú Energo-

mof automata mosógép 
– 10.000 Ft, 300 literes 
mélyhűtőláda – 10.000 Ft,
működő 80 éves Singer
varrógép – 10.000 Ft-ért 
eladó. Érdeklődni: 267-297

DIGITV

43 digitális tv csatorna. Havidíj: 2700 Ft/hó, 
hűségnyilatkozat nélkül.

Teljes körű ügyintézés, rövid határidővel.
Telefon: 06-20/380-8370; 06-20/382-8642
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Új iskolára pályázik Algyő
Régi vágya az algyőieknek, hogy új 

és egyetlen iskolaépületben tanulhas-
sanak az itteni gyerekek. Az elképzelés 
megvalósítása érdekében az önállóvá lett 
község önkormányzata is több éve próbál 
pályázati támogatást szerezni. A legújabb 
tervekről Molnárné Vida Zsuzsanna al-
polgármestert kérdeztük.

– Milyen pályázati támogatásban bíz-
hatnak az új algyői iskola felépítésében 
reménykedők?

– Például 2006-ban címzett támoga-
tásra számítottunk, de hiába, ráadásul 
e pályázati forma meg is szűnt. Most a 
Dél-Alföldi Operatív Program felhívására 
nyújtotta be az algyői önkormányzat is-
kola építési tervét.

– A múlt év végi közmeghallgatáson 
kiderült: a korábbi terv a lovas pálya 
helyére készült. Most viszont a Fazekas 
utcában, a régi vízművek területén épül-
hetne föl az új iskola. Mi az oka a helyszín 
megváltoztatásának?

– Az elmúlt évek fejleményeinek 
tükrében több szempontból sem jó hely 
az iskolának a lovas pálya területe – a 
szakemberek szerint. Például: a fürdő 
továbbfejlesztése, a szabadtéri medencék, 
illetve a gyógyászati részleg elkészülte 
után az ott pihenőket zavarhatná az is-
kola körüli mozgás, zsivaj. De a fürdőnk 
kiteljesítését eredményező további 
beruházásoknak is szüksége lehet annak 
a területnek egy részére. Ugyanakkor az 
iskola Fazekas utcai elhelyezése mellett 
szól a telek központibb elhelyezkedése, 
a jobb útviszonyok és a biztonságosabb 
megközelíthetőség.

– Mibe kerül ez a korrekció?
– Az iskola megvalósíthatósági tervei 

a község rendezési tervének részét képez-
ték, ezért ingyen készültek. A kivitelezést 
előkészítő tervek elkészítésére az önkor-
mányzat pályázatot ír ki. Ugyanakkor 
egyéb célokra, például út- és járda épí-
tésre is benyújtjuk a pénzügyi támogatás 
megszerzését célzó terveinket, hogy ne 
torpanjon meg az utcák szilárd burkola-
tának javítása. Egyébként a fürdő máso-
dik ütemének megépítésére is pályázatot 
nyújtottunk be.

– Milyen számokkal jellemezhető az új 
iskola fölépítése?

– A 3 szintes fölhúzásának becsült 
költségvetése: 1 milliárd 100 millió fo-
rint. A megvalósíthatósági terv szerint 
aula, 16 szaktanterem, szertárak, tálaló 
(esetleg saját konyha) és étterem, önálló 
büfé, könyvtár kapna helyet a belső ud-
varú épületben. A tornaterem 200 fős le-
látóval rendelkezne és kézilabda méretű 
lenne. Így aztán nem csupán a testnevelés 
órákon sportoló diákság, hanem a köz-
ség sportegyesületeinek szakosztályai is 
használhatnák a tornatermet.

– Szépek a számok, de a költségek is 
hatalmasak. A vágyakon túl milyen egyéb 
érvek indokolják az új iskola fölépítését?

– Fölmérettük a három jelenlegi is-
kolaépület állapotát. Mérnökök, az 
ÁNTSZ szakemberei mondták ki: a 
sárga és a fehér iskola épületének nyí-
lászárói elavultak, a falak vizesednek, kis 
alapterületűek a tantermek. A zöld szí-
nű épület barakkból lett szárnyát le kel-
lene bontani, a másikat pedig renoválni. 

Tehát a jelenlegi épületek korszerűsíté-
sének ára is jelentős lenne, ugyan-
akkor nem oldódna meg a széttagoltság 
régi problémája.

– Az aggályoskodók másik ellenérve: 
túl nagy lenne az új iskola.

– Valóban 440-450 gyerek befogadására 
terveztetjük. Most több mint 300 algyői 
gyerek az Algyői Általános Iskolában, 
körülbelül 160 Szegeden tanul. Abban 
bízunk ugyanis, hogy ha új és egyetlen 
épületben lenne az iskola, akkor azok 
a szülők is ide íratnák be a gyerekeiket, 
akik jelenleg a közeli városokba ingáz-
tatják a kicsiket, részben arra hivatkozva, 
hogy a falun belül, a különböző iskola 
épületek között is „ingáznak” a diákok. 
Ugyanakkor Algyőn az önkormányzat 
az elkövetkező években építési telkeket 
alakít ki és értékesít, vagyis az itt 
építkezők és letelepülő fi atalok gyerme-
kei elhelyezésre is gondolnunk kell.

A. H.

Bérlakás-pályázat
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Búvár u. 9. szám alatt megüresedett 4 db 
(fsz. 3.,  fsz. 4., I/3. sz. 2 szobás;  emelet 
5. 3 szobás) költségalapú bérlakás leg-
feljebb 5 évre történő bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:
– önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti 

joggal nem rendelkező házaspárok, élet-
társi kapcsolatban élő és egyedülálló sze-
mélyek;

– akik munkaviszonyból vagy munka-
viszonynak nem minősülő egyéb jogvi-
szonyból származó rendszeres jövede-
lemmel rendelkeznek és az együtt élők 
havi nettó jövedelme legalább 100.000,- 
Ft/hó;

– a pályázatot benyújtó személy ma-
gyar állampolgár;

– az igénylő legalább két éve állandóan 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik 
Algyőn;

– 3 havi bérleti díjnak megfelelő 
összegű óvadékot fi zetnek meg.

2. Az elbírálás során előnyt élveznek 
azok a pályázók, akik:

1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő 

alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásu-
kat, vagy lakásproblémájukat más módon 
megoldják;

2. lakáselőtakarékossági szerződéssel 
rendelkeznek;

3. egy vagy több gyermeket nevelnek;
4. első lakásszerzők;
5. akik legalább két éve állandóan beje-

lentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn.
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
– a szerződés megkötésének idő-pon-

tjában kiskorú;
– lakást, vagy nem lakás céljára szol-

gáló helyiséget önkényesen foglalt el, s 
annak elhagyásától, illetve kiürítésétől 
számítva 10 év még nem telt el;

– korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 
éven belül lakbérhátralék, rendeltetés-
ellenes használat, vagy más neki felróható 
magatartás miatt szűnt meg;

– lakásbérleti jogáról térítés ellenében 
lemondott, és a lemondás elfogadása óta 
5 év még nem telt el;

– lakástulajdonát 3 éven belül elide-
genítette;

– 60 napon túli köztartozása áll fenn.

Valótlan adatok közlése esetén a 
pályázat érvénytelen.

4. A lakások adatai:
53 m2 alapterület, 2 szoba, komfortfo-

kozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: 
költségalapú bérbeadás, lakbér: 23.000  
forint.

70 m2  alapterület 3 szoba, komfort-
fokozata: összkomfort, jogcíme: költsé-
galapú bérbeadás,  lakbér:  29.000 forint a 
további években a képviselő-testület által 
meghatározottak szerint..                                                                                          

5. A pályázatokat Algyő Nagyköz-
ség Polgármesteréhez (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2008. 
február 15-én 12 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban beszerezhető pályázati adat-
lap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 
a 2008. februári képviselő-testületi ülés. 
Az eredményről az érintettek írásban 
értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől 
számított 5 napon belül köthető meg a 
lakásbérleti szerződés, amennyiben erre a 
pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlő- 
kijelölés hatályát veszti.

GYERMEKÉTKEZTETÉSI 
ALAPÍTVÁNY

Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
1203. Budapest. XX. Mária u. 3.

Telefonszám: 283-2510; 
Fax: 283-4246

E-mail: klári@gyea.hu. Honlap: www. gyea.hu
Adóigazgatási szám: 18049842-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-10350923-49020011
Kérjük támogassa Ön is a rászorult gyermekeket, 

személyi jövedelemadója 
1%-át ajánlja alapítványunknak!
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Óvodai térítési díjak
Az ovisok ellátásának díját az 
alábbi napokon 7-től 17 óráig 
fi zethetik be a felnőttek:
2008.  február 4-én (hétfő), már-
cius 4-én (kedd), április 3-án 
(csütörtök), május 5-én (hétfő), 
június 3-án (kedd).

1%
Az óvodás gyermekekért létrejött Boldog Gyermekkor Ala-

pítvány 2008-ban is várja személyi jövedelemadója 1%-át.
Az alapítvány adószáma: 18464881-1-06
Bankszámlaszáma: 57600125-11007056

Ars poetica:
„A jó cél érdekében, együtt”

Kedves Algyőiek, Munkatársaim, Szülők és óvodás Gyermekek!
Az idő kereke kérlelhetetlenül forog. Lassan végéhez közeledik a több, 

mint 42 éves munkásságom. Hivatásom, aktív pályafutásom lezárásához 
közeledve a Hírmondó hasábjain keresztül szeretném Önökkel megosz-
tani gondolataimat.

25 évet töltöttem az Algyői Óvodában mint óvodavezető. A sors aján-
dékának tekintem, hogy a stafétabotot édesanyámtól, Paulisz Bélánétól 
vehettem át, aki mint szülő, és mint szakmai példakép egyengette az uta-
mat. Az óvoda és a közéletben való aktív részvétel töltötte ki  minden-
napjaimat.

Az elmúlt negyedszázad alatt sokat változott az óvoda mind külső 
megjelenésében, mind szakmai vonatkozásokban. Műszaki, technikai 
felszereltségét korszerűsítettük. Hogy csak néhányat emeljek ki: a régi 
épület központi fűtést kapott, felújítottuk a konyhát, a vizesblokkot. Az 
épületek állagmegóvását nagy volumenű fejlesztési munkálatokkal értük 
el. Szervezője, mozgatója voltam annak, hogy a fejlődést követve mind 
korszerűbb eszközöket biztosítsunk a kollegák és az óvodások számára, 
valamint olyan környezetet teremtsünk, ahol a gyermek és a pedagógus 
jól érzi magát, a szülő pedig jó helyen tudhatja gyermekét.

A szakmai munka tartalmi fejlődése a Montessori-pedagógia meg-
honosításával indult, amely előfutára volt a kompetencia alapú nevelés 
bevezetésének, és amely folyamat sikere ösztönözte mindezen nevelési 
módszerek folytatását az iskola első négy osztályában.

A pedagógus- és kisegítő kollektíva minőségében és mennyiségében 
mindig igazodott a gyermeklétszámhoz és a gazdasági élet változásai-
hoz, sokszor kényszerű és nem mindig pozitív döntéseket eredményezve. 
De a nehézségek közepette is elsődlegesen fontosnak tartottam, hogy 
lelkesedésünket ne veszítsük el, akarjunk többet, jobbat, és tegyünk érte. 
Igyekeztem láttatni a pedagógus-továbbképzés fontosságát, felébreszte-
ni az igényt iránta, és biztosítani a lehetőségeket ahhoz, hogy az óvoda 
pedagógusai és dolgozói érdeklődésüknek megfelelően, saját szakmai 
területükön korszerűsíthessék tudásukat, fejleszthessék képességeiket. 
Célom volt a közösségteremtés, a családias légkör kialakítása. Egy élet 
munkája bőséggel szolgáltatta a tapasztalatokat. Az elhivatottság, a 
szakma szeretete nagyon fontos kritériuma egy ember életútjának. Telje-
sen mindegy, hogy pedagógus, orvos, vagy bolti eladó valaki. Mint 
pedagógus és mint ember, elengedhetetlennek tartottam és tartom a 
szülők és a gyermekek iránt tanúsított következetes megnyilvánulást és 
magatartást; mint vezető, a munkatársak tiszteletét és megbecsülését, 
a tanulás igényét és a folyamatos képzés lehetőségének megteremté-
sét. Fontos volt minden egyes munkatárs: emberként, a saját egyéni 
sorsával. Fontosak voltak a gyermekek, akik köré az óvodai nevelés és a 
mindennapi élet szerveződött, és akik a mostani óvodások szülei.

Talán a legfontosabb a kiegyensúlyozott családi háttér és az egész-
ség. Elmondhatom, hogy nekem mindkettő megadatott. Édesanyám, 
férjem és gyermekeim megértése és támogatása mellett teljesedhetett 
ki a pályafutásom az Algyői Óvoda élén és a közéletben. Hosszú évek 
lendületét törte meg egészségem megrendülése. Új esélyt kaptam az 
életre. Az ilyen sorsfordulók számvetésre késztetik az embert. Öröm volt 
számomra a hivatásom, és jóleső elégedettséget éreztem, ha másokért 
dolgozhattam. A siker ízét megtapasztalni felemelő gyönyörűség volt, a 
kudarcoknak pedig a lendületet köszönhettem, ami arra ösztönzött, hogy 
soha ne adjam fel.

Itt és most köszönetemet szeretném kifejezni az óvoda nevelő-testü-
letének, valamennyi munkatársamnak, az óvoda szülői szervezetének, 
minden szülőnek és gyermekeiknek, a Boldog Gyermekkor Alapítvány 
Kuratóriumának a felelősségteljes és kitartó munkáért, amelyet az 
óvodáért végeztek. Köszönöm lelkesedésüket, támogatásukat és tevé-
kenységüket mindazoknak, akik a munkahelyi feladataikon túl önként, 
vagy kérésemre segítséget nyújtottak számtalan eseményen és élethely-
zetben. Nagyon jó volt ebben a közösségben dolgozni. Köszönöm, hogy 
ennek a csodálatos, mindenre kész és képes csapatnak a vezetője le-
hettem. Köszönetet mondok az Algyői Általános Iskola vezetésének és 
tanári karának, az algyői önkormányzat képviselő-testületének és dr. 
Piri József polgármester úrnak, hogy segítette munkámat. Köszönet 
mindazoknak, akik „együtt daloltak velem, amikor a hegy csúcsán jár-
tam, vagy csak csendben jöttek mellettem a völgyben”, amikor arra volt 
szükségem.

A stafétát most én adom át. Ez az élet rendje. Abban a reményben te-
szem, hogy olyan intézményt és annak olyan közösségét hagyom magam 
után, amelyben még sok öröme telik Algyő község polgárainak.

Köszönöm, hogy a jó cél érdekében együtt munkálkodhattunk!
Karsai Lászlóné

nyugdíjas óvodavezető

Az iskolaérettség jelei
Az iskolába kerülés a jelen-

leg érvényben lévő közokta-
tási törvény alapján csak az 
óvodából történhet meg. Az
iskolára felkészülés egy folya-
mat, amely a gyermek óvodába 
fogadásával veszi kezdetét. 

Az óvodában folyó nevelő-
oktató munka adottságokat, 
készségeket, képességeket 
vesz fi gyelembe, és alapoz a 
gyermek érési folyamataira.

Nagycsoportban az „isko-
lás” szerepjátékok, a közös, 
jól előkészített iskolalátoga-
tás, mind-mind fokozhatják a 
kíváncsiságot, felkelthetik az 
érdeklődést, ugyanakkor old-
hatják a szorongást is. 

Mit fi gyeljünk meg az is-
kolába készülő gyermek tevé-
kenységében?

Milyen a társas magatartása, 

képes-e az alkalmazkodásra? 
Képes-e az együttműködésre, 
akaratát milyen szinten tudja 
uralni? Milyen a fogalomis-
merete, összehasonlító, ítélet-
alkotó képessége? Tisztában 
van-e a téri, időbeli viszo-
nyokkal? Milyen az emléke-
zete, képzelete, probléma-
megoldó képessége? Érzéke-
lési-észlelési folyamatai meny-
nyire pontosak? Mennyire 
tiszta és folyamatos a beszéde? 
Mi jellemző a mozgására? 
Ábrázoló tevékenysége meny-
nyire kiforrott?

Mindezek a szempontok – a 
teljesség igénye nélkül sorol-
tam föl – segítséget nyújtanak 
az iskolába készülő gyermek 
szüleinek.

Szalainé Tombácz Erika

Szülői értekezletek az óvodában
Február 4-én (hétfő): a Katica csoport, a Süni csoport; 5-én 

(kedd) a Maci csoport, a Margaréta csoport; 6-án (szerda) a Pil-
langó csoport tart szülői értekezletet a Szivárvány óvodában.

Ovis naptár
Február 15. (péntek): Kiszebáb égetéssel egybekötött vidám 

farsangi mulatságot tartanak az óvodában
Február 21. (csütörtök): Felvételi az iskola testnevelés 

tagozatára. A 2008 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek 
részére ügyességi játékokból összeállított felvételit szerveznek 
az Algyői Általános Iskolában. Minden érdeklődő, sportot, moz-
gást kedvelő gyermek jelentkezését szeretettel várják!

Március 1. (szombat): Zenés, műsoros tavaszköszöntő a fa-
luház színpadán.

„Lágy szellő lengedez, cirógat a nap,
Kicsi szívünk érzi, jön már a tavasz!”
A rendezvény bevétele a Boldog Gyermekkor Alapítvány 

számláját gyarapítja, melyből a gyermekek fejlesztéséhez szük-
séges eszközök bővítését biztosítjuk.
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Támogatásra: 1% 
Eljött az adóbevallások ideje. 
Idén is lehetőség nyílik mindenkinek ar-

ra, hogy adója 1%-át felajánlja támoga-
tásra. 

Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az algyői iskola 
alapítványának és ezen belül tanulóink hely-

zetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a 
következőket adja meg: 

Algyői Általános Iskola Alapítvány adószám: 
18457177-1-06!

Köszönettel: 
az iskola tanulói

Iskolai határidőnapló: február
 
 4.: 7.00–17.00: Ebédfi zetés február hónapra (19 nap).
7-8.:   Síszünet.
11.:   8. osztályosok jelentkezési lapjának 
  továbbítása.
16.:   Alapítványi bál.
18.–március 7.:  8. osztályosok felvételi vizsgái.
21. 14.30:  Idegen nyelvi bemutató a faluházban.
22.:   Zrínyi Ilona Megyei Matematika Verseny 
  3–8. évfolyamosok részére.

A programok megtekinthetők az iskola honlapján is a www.
algyoiskola.hu oldalon.

Iskolai alapítványi bál
Az Algyői Általános Iskola Alapítványa hagyományainak 

megfelelően az idén is megrendezi alapítványi bálját, amelyre 
nagy izgalommal készül az iskola apraja-nagyja. Ebben az évben 
február 16-án rendezzük meg bálunkat a faluházban. 

Belépőjegy ára: 3.800 Ft/fő vacsorával, 2.000 Ft/fő vacsora 
nélkül.

Az alapítványi bál fővédnöke: dr. Piri József
A vacsora után – mint ahogy az már megszokott – tombo-

lasorsolásra kerül sor. A nyereménytárgyak összegyűjtéséhez 
szeretnénk kérni a szülők, a lakosság, a helyi vállalkozók és civil 
szervezetek segítségét is, hiszen a bevétel az iskola alapítványát 
gazdagítja, amelyet az erdei iskolára, a tanulók jutalmazására 
és egyéb támogatásokra fordítunk. A felajánlott tombolatárgyak 
leadhatók a Fehér iskolában munkaidőben: hétfőtől péntekig reg-
gel 8 órától délután 16.30 óráig. Felajánlásaikat előre is köszön-
jük! Az alapítványi bálra minden kedves érdeklődőt nagyon sok 
szeretettel várunk!   

A szervezők

Házi matematika verseny
A decemberben megrendezett házi matematika versenyen a 

következő eredmények születtek: 5. osztályosoknál I. helyezést 
ért el Molnár Krisztián, II. Bodó Árpád és III. Szűcs Lilla – az 
5.b. osztályból; 7. osztályosoknál I. helyezett lett Szűcs László 
7.b, II. Golhovics Kitti 7.a és III. Pataki Zsófi a 7.a; 8. osztályo-
soknál I. helyezést ért el Győrfi  Judit 8.b, II. Baranyi Anita 8.a 
és III. Csernus Nóra 8.b.

Malustyik Mihályné
matematika tanár

Suli sport
Január 10-én az alsós diákok 12 fős csapatával Deszken 

vettünk részt a körzeti játékos sportvetélkedőn. A gyerekek na-
gyon lelkesen küzdöttek a továbbjutást jelentő 1. helyért, ám a 
végén (csak néhány ponttal lemaradva) csapatunk a 3. helyet 
érte el. Az alsósok felkészítő tanára Varga Ágnes volt.

Az iskola teremlabdarúgó csapata – Krucsó Ákos vezetésével 
– a körzeti döntőben remekül szerepelt, így továbbjutott a me-
gyei döntőbe, ahol a 6. helyen végzett.

Ficsór Barnabás
testnevelő tanár

Rangos elismerés 
a Szivárvány óvodának

Az algyői Szivárvány Óvodát a Pedagógusok Szakszervezete 
Eötvös József-emlékplakett elismerésben részesítette. A plénum 
az eredményes szakszervezeti tevékenységet, a színvonalas ok-
tató-nevelő munkát értékelve adományozta alapszervezetünknek 
ezt a díjat. A kitüntetést január 31-én házi ünnepség alkalmával 
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodájának 
megbízott elnöke adta át. E megtisztelő kitüntetést az országban 
csak a három legjobban működő alapszervezet kaphatta meg.

Hangos olvasási verseny 
a napköziben

Január 11-én a napközis csoportokban hangos olvasási ver-
senyt rendeztünk, amelyen a következő eredmények születtek: 
a II. napközis csoportban I. helyezést ért el Németh Éva 2.b, II. 
Jaksa Vivien 2.a és III. Kalusi László 2.b; a III. napközis cso-
portban I. helyezett lett Bangó Alexandra, II. Bozóki Richárd és 
Szvetnyik Martin és III. Bezdán Dóra – a 3.a osztályból; IV. nap-
közis csoportban I. helyezést ért el Csenki Gabriella, II. Papdi 
Dorina és III. Oláh Dániel – a 3.b osztályból; V. napközis cso-
portban I. helyezett lett Daróczi Dénes, II. Bús Ferenc és III. 
Rébék-Nagy József – a 4. osztályból. 

Napközis nevelők

Az Algyői Halászcsárdában
jártunk

Egy hétfői napon osztályfőnöki óra keretében ellátogattunk 
az Algyői Halászcsárdába. A csárda vezetője, Barta László már 
várt bennünket. Megtudtuk, hogy ő fog minket körbevezetni. 

Elsőként a halpucolás rejtelmeibe kaptunk betekintést. Tovább 
lépve különböző feladatok elvégzésére alkalmas helyiségekbe 
pillantottunk be. Laci bácsi elmondta, hogy mit jelent az, hogy 
fekete és fehér mosó. Sétánk következő állomása a konyha volt, 
ahol a legfontosabb dolog volt a tisztaság, és ahonnan ínycsik-
landó illatok terjengtek a levegőben. Végezetül eljutottunk az 
ízlésesen berendezett étterembe, itt a falon lévő halászati esz-
közök és kiegészítők utaltak a csárda nevére. Az asztalok meg-
terítve várták az éhes vendégeket. Legnagyobb meglepetésünkre 
mi is helyet foglalhattunk az asztaloknál és megkínáltak bennün-
ket halászlével, amit mindannyian jó étvággyal fogyasztottuk el. 
Laci bácsi válaszolt az osztály étteremmel és a vendéglátással 
kapcsolatos kérdéseire, ugyanis sokan közülünk szakácsok vagy 
pincérek szeretnének lenni. Sajnos tovább nem maradhattunk, 
így megköszöntük a vendéglátást és élményekkel gazdagodva 
indultunk vissza az iskolába. 

Mindenkinek ajánlom, hogy ha teheti, látogasson el az Algyői 
Halászcsárdába, ahol kedves üzletvezető, barátságos pincérek és 
sok fi nomság várja az idelátogatókat. 

Pataki Zsófi a 
7.a osztályos tanuló
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BEVALLÁSOK, BEVALLÁSKITÖLTŐ PROGRAMOK  
EGYSZERŰSÍTÉSE

A  2008. évben bevezetésre kerülő adóbevallási nyomtatvá-
nyok készítésekor  az APEH elsődlegesen arra törekedett, hogy a 
2008. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályokat is fi gyelembe 
véve, számos szolgáltatással segítse  az adóbevallások elkészíté-
sének menetét. 

Jelentősen csökkent a 2008. évben bevezetett bevallás-típusok 
száma. A 2007. évben használt 59 féle adóbevallás az idén 23 
típusú adóbevallásra és 10 fajta adatszolgáltatásra módo-
sult.

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE
Az elektronikus bevallásra kötelezett adózó bejelentési, 

változás bejelentési feladatát is teljesítheti elektronikus úton. 
Bármely adózó előterjeszthet elektronikusan kérelmet általános, 
nemleges, illetve az együttes adóigazolásra, valamint fi zetési 
könnyítésre, elektronikusan lekérdezheti folyószámlájának ada-
tait, illetve a bejelentése (változás bejelentése) alkalmával közölt 
és az állami adóhatóság által nyilvántartott adatait le is töltheti.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Az APEH 2008. január 1-jétől az adózók számára lehetőséget 

biztosít a bankkártyás fi zetésre. Ennek a szolgáltatásnak a be-
vezetése lerövidíti az adózók ügyintézési idejét, hiszen az eljárási 
illetékek postai úton történő kiváltását eredményezi, mely eljárás 
mentesíti az adózót a hivatal többszöri felkeresése alól.

A szervezet 23 központi ügyfélszolgálatán összesen 141 ter-
minálon keresztül lehet bankkártyás adófi zetést teljesíteni. A kár-
tyás fi zetés során az OTP Bank által elfogadott minden bankkár-
tyát fel lehet használni, így különösen a VISA, a VISA Elektron, 
az American Express, a MasterCard, a Maestro, a MasterCard 
Electronic és a Bankpont logós OTP bankkártyát.

A bankkártyás  adófi zetés költségei az államot terhelik!
MEGÚJUL AZ eBEV PORTÁL
Az adózók 2008. január 7-től a megújult eBEV portállal ta-

lálkozhatnak, amennyiben az Ügyfélkapu bejelentkezés után az 
„eBEV szolgáltatás”-t választják. A megújult felület számos új, 
kényelmi lehetőséget nyújt a felhasználóknak.

A megújult eBEV portál használatához készített az APEH 
egy részletes felhasználói dokumentációt, amely az APEH in-
ternetes honlapjáról (www.apeh.hu) az „Elektronikus adóbeval-
lás” ikonról az „Általános tudnivalók az e-bevallásról” menü-
pont alatt érhető el.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2008. ÉVI MEGÁL-
LAPÍTÁSA

Az APEH a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2008-
ban is ingyenesen bocsátja az adózók rendelkezésére a 0753. 
számú személyi jövedelemadó bevallási egységcsomagot. Az 
egységcsomagokat 2008. január 31-éig postázza az adóhatóság 
az adózók részére. 

A bevalláskitöltő és ellenőrző programok  letölthetők a www.
apeh.hu internetes oldalról is.

A személyi jövedelemadó törvény szerint négyféle módszerrel 
állapítható meg egy magánszemély adója.

 o Önadózás útján. Ennek határideje egyéni 
  vállalkozók és áfás magánszemélyek esetén 
  február 15., minden más esetben május 20.
 o Az adóhatósági adómegállapítás kérése egy 
  nyilatkozat benyújtásával történik, ennek 
  határideje február 15.
 o Adóhatósági adómegállapítás választása a 
  munkáltató közreműködésével. Ennek határideje 
  szintén február 15-e. A munkáltató a nyilatko-
  zatot az adóhatóság által rendszeresített 
  elektronikus űrlapon március 12-éig továbbítja 
  az adóhatósághoz. 
 o Munkáltatói adómegállapítás  kérése február 
  15-ig.

A bevallás benyújtására előírt határidők az előző évhez 
képest nem változtak, így

 • az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi 
   adó fi zetésére kötelezett magánszemélyeknek 
   2008. február 15-éig 
 • az előző körhöz nem tartozó magánszemélyeknek 
   2008. május 20-áig kell a bevallásokat benyújtaniuk.
RENDELKEZÉS AZ SZJA 1 +1 %-ÁRÓL
Idén immár 12. alkalommal van lehetőség arra, hogy a magán-

személy rendelkezzen az összevont adóalapja után megállapított 
– a kedvezmények, valamint az önkéntes kölcsönös pénztári 
egyéni számlára és a nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalni 
rendelt összeg levonása után fennmaradó – befi zetett adójának az 
egy-egy százalékáról. 

Lényeges változás, hogy a befi zetett személyi jövedelemadó 
1+1%-os mértékű rendelkező nyilatkozata – a rendelkező 
magánszemély választása alapján – négyféle módon is eljut-
tatható az adóhatósághoz:

1. A személyi jövedelemadó bevallás részeként papír 
    alapon (nyomdai 0753).
 o Bevallás része a „D” lap.
 o Bevallástól függetlenül borítékban.
2. Szja bevallással együtt elektronikusan kitöltve.
 o Bevallással  együtt elektronikusan küldve.
 o Kinyomtatva és a bevallással együtt küldve 
  (2D).
3. 1 + 1 %-ot elektronikusan küldve (07egysza.exe) 
    program.
4. 1 + 1 %-ot papíron bevallástól függetlenül.
Bármely formában készíti el a magánszemély a rendelkező 

nyilatkozatát, a benyújtási határidő egységesen 2008. május 20.

Adókódex

6750 Algyő, Sirály u. 6.                    Telefon, Fax 267-081,
6727 Szeged, Vadas M. u. 55.    Telefon, Fax: 62/457-035, 

   www.gaszmann.hu    Skype: Gaszmann Tamás    
MSN Messenger  E-mail: gat@fw.hu 

Megnyitottuk Algyőn új autószervizünket a Sirály utcá-
ban a Borbála fürdő közelében, a Rappai csavar mellett!

(világoskék tetejű csarnok)
Műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás.

Komputeres gépjármű diagnosztika-hibakód 
kiolvasás-törlés

Teljes körű személy-, és kis tehergépjármű javítás.
Karosszéria javítás, biztosítós javítások.

(Például: Allianz Hungária)
Diesel gépjárművek teljes körű javítása beállítása.
Esedékes szervizek elvégzése, időszakos szemlék

Alkatrészek a legkedvezőbb áron
Gyors és precíz munkavégzés, kellemes környezet!

Cégeknek fl otta kedvezmények!

Nyitási akció! 
Gépjárművén a teljes állapot felmérést 
az első hónapban ingyenesen végezzük.

Telefon: 267-081
www.gaszmann.hu 
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Gazdák fi gyelem! Jelentős változások a 2008-as évben!
2008. januárjában néhány aktualitásra 

hívnám fel a szíves fi gyelmüket!
A 2007-es évre a gázolaj jövedéki 

adójának visszaigénylése lehetséges. 
Szükséges a 30 napnál nem régebbi, névre 
szóló földhasználati lap-szemle bemutatá-
sa, melyet a körzeti  illetékes Földhivatal-
nál lehet beszerezni. Ezen kívül szükséges 
még a regisztrációs szám – szarvasmar-
hatartók esetében a marhalevelek –, az 
adóazonosító jel vagy adószám, a VPID 
szám, valamint a gázolaj-számlák, vagy a 
szolgáltatások számlái. 

Az őstermelői igazolványok érvénye-
sítése lehetséges, szükséges hozzá az 
érvényes földhasználati lap-szemle, a 
személyi igazolvány, a lakcímkártya és az 
adószám. Március 20-ig történő érvénye-
sítés esetén az igazolvány visszamenőleg 
január 1-jétől lesz érvényes, március 20-
a után pedig az érvényesítés napjától, ez 
utóbbi esetben az érvényesítés napja előtt 
nem lehet mezőgazdaságból származó 
bevétel!

Új őstermelői igazolvány igénylése 
esetén szükséges a névre szóló, 30 napnál 
nem régebbi Földhasználati lap-szemle. 

A 2008. évi járulékfi zetési kötelezettsé-
gek módosultak! Kérek mindenkit, hogy 
az ezzel kapcsolatos változásokat saját 
személyét érintően hozzáértő szakember-
rel időben beszélje meg!

Az őstermelők adószám-igénylésével 

kapcsolatos álláspontok lapzártáig nem 
tisztázódtak kellő bizonyossággal, az 
APEH-tájékoztatót így teljes terjedel-
mében közlöm: 

„Azon őstermelőknek, akik terményei-
ket maguk értékesítik 2008. január 1-
jétől, adószámmal kell rendelkezniük, 
mely az APEH-től igényelhető. 

A termelők az eladás első forintjától 
nyugta-, vagy számlaadási kötelezett-
ségre lesznek kötelezve. Ez a kötelezett-
ség nem csak az őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező őstermelőkre, hanem a re-
gisztrációs számmal rendelkező magán-
személyekre, illetve a családi gazdaságra 
is vonatkozik. 

A közös őstermelő igazolvány, illetve 
családi gazdaság esetén csak azon sze-
mélyekre vonatkozik a fenti kötelezettség, 
akik ténylegesen értékesítenek, a többire 
nem. 

Az adószám kérését a 07T101 nyomtat-
ványon lehet megtenni, melynek beadási 
határideje 2007. december 31. (APEH 
Igazgatóság). A nyomtatvány kapható a 
nyomtatványboltokban, illetve az APEH 
honlapján történő kitöltés után kinyom-
tatható és beadható. 

Az az őstermelő, aki nem csak kompen-
zációs felár alapján értékesíti termékét, és 
alanyi mentességet szeretne kapni, annak 
ezt a 08TAFA-E nyomtatványon kell az 
APEH-hoz bejelenteni, szintén 2007. de-

cember 31-ig. Aki ezt elmulasztja, 2008. 
január 1-jétől automatikusan ÁFA-körös 
lesz! Ez a nyomtatvány csak az APEH 
honlapján történő kitöltés után kinyom-
tatva adható be, nyomtatványboltokban 
nem kapható. 

További információért forduljanak az 
APEH kirendeltségekhez!”

Egy másik APEH állásfoglalás szerint 
csak azoknak a termelőknek kell adószá-
mot kiváltaniuk, akik rendszeresen 
üzletszerű gazdasági tevékenységet foly-
tatnak. Azok a termelők, akik csak saját 
és családjuk ellátására termelnek és a fe-
lesleget alkalmanként piacon értékesítik, 
azoknak a termelőknek nem kell adószá-
mot kiváltaniuk!

Ez utóbbi közlés csak tájékoztató 
jellegű, tisztázása érdekében az érintett 
személyek feltétlenül érdeklődjenek az 
APEH megyei kirendeltségénél, vagy a 
témában jártas könyvelőnél, mert az al-
kalmankénti értékesítés fogalma nem 
tisztázott és sok egyéb nyitott kérdés is 
van!

Minden héten kedden 8-15 óra között 
ingyenes tanácsadásra várom az algyői 
gazdákat a faluház emeleti klubtermében, 
illetve várom kérdéseiket a 62/553-460-
as telefonszámon!

Pál Andrea 
területvezető falugazdász

Üléseztek a képviselők

Módosul a busz menetrend
Közel harminc témáról döntöttek az algyői képviselők az idei első önkormányzati tes-

tületi ülésen. A dr. Piri József polgármester által vezetett január 30-i tanácskozáson több 
pénzügyi téma is előkerült. 

A Szeged és Algyő között járó autóbuszok menetrendjét módosította a Tisza Volán 
Közlekedési és Szolgáltató Zrt. A járatok számának csökkenését kifogásolták az algyőiek. 
Kérésükre és a sofőrök észrevételei alapján csúcsidőben (az iskolai rendhez és a munka-
végzés ritmusához igazodva reggel és délután) sűrítik a járatokat

Módosították a képviselők a nagyközség önkormányzatának múlt évi költségvetését, 
a távhőszolgáltatás díját. Korrigálták – a Szegedi Vízmű Rt. kérésére – a vízterhelési dí-
jat: egységesen 6,20 Ft/m3+áfa, a folyékony hulladék elhelyezése után 47,80 Ft/m3+áfa 
összeget kell fi zetni. A képviselő-testület a múlt év novemberében döntött arról, hogy a 
tulajdonában lévő víziközmű hálózat üzemeltetésére koncessziós pályázatot ír ki, ezért 
most a képviselők megfogalmazták a felhívás szövegét.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosításakor hallottuk: az önkormányzat 
116 alkalmazottat foglalkoztat.

A idei költségvetés tervezetét is megvitatták az algyői képviselők. A koncepció fő irány-
elve, hogy a település és az intézmények működő képességét megtartsák, miközben az 
adósságkezelés megfelelő maradjon, s a pályázatokhoz szükséges saját erőt is fenntartsák, 
hogy a jelentős beruházások kizárólag pályázati úton valósuljanak meg.

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó rendeletet 
is korrigálták. 

AZ ESZI éjszakai elhelyezést biztosító ellátási formáját ez évtől fokozatosan kénytelen 
megszüntetni â013 írtuk korábban lapunkban is.  Képviselő-testület viszont szükségesnek 
tartja megvizsgálni a kialakítandó, esetleg július 1-jétől működő hétvégi napközis és 
ügyeleti rendszer fenntartásának költségeit, ugyanis 6-8 idős algyői ember jelezte, igénybe 
venné e szolgáltatást.

A képviselők tájékozódtak a testvér települési kapcsolatok alakulásáról, a közművelődési 
intézmény múlt évi teljesítményéről és idei terveiről. Jelentést fogadtak el a képviselő-tes-
tület határozatainak végrehajtásáról. A tanácskozás zárt üléssel zárult.

Kompetencia alapú 
nevelés: 

zárókonferencia
Lapzártánk után, 2008. január 25-

én zajlott a Szivárvány Óvoda ren-
dezésében a HEFOP 3.1.3 pályázati 
program zárókonferenciája az Algyői 
Faluházban. A kompetencia alapú 
óvodai nevelés című programfejlesz-
tésben részt vett és a tanácskozáson 
előadást tartott Kovács Erika (Ok-
tatási és Művelődési Minisztérium), 
Ternainé Fodor Mariann (TIOK-
szakértő) és Karsai Lászlóné pro-
jektmenedzser. A konferenciáról 
részletesebben következő számunka-
ban olvashatnak.

Hangoskönyv 
látássérülteknek

Az algyői könyvtárban szívesen 
állunk a gyengén látó vagy látássérült 
lakosok szolgálatára. Elkezdtük a 
hangoskönyvek beszerzését. Ezek 
neves előadók által CD-re olvasott 
művek. A Somogyi-könyvtár hang-
oskönyvtárából pedig könyvtárközi 
kölcsönzéssel meg tudjuk kérni az 
igényelt műveket, melyek hangka-
zettán is rendelkezésre állnak.
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FÖLDMÉRÉS!

– Épület feltüntetése, - megszüntetése;
– Telek megosztás, - egyesítése;
– Termőföld művelés alóli kivonása;
– Telekhatár kitűzése;
– Egyéb földmérési munkák készítése rövid 
határidővel, teljes körű földhivatali ügyintézés-
sel.

Tel: 30/325-3963

Kőműves vállal 

teljes átalakítást, 

burkolást, 

új ház építését.

Keresztes István, 

Algyő, Tiszavirág u. 64.

Tel.: 06-20/57-45-598

„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

Homlokzati és 
guruló állvány 

bérelhető. Homlokzati 
hőszigetelést vállalok. 

Az állványokról 
érdeklődhet, és 
a hőszigetelésre 

előjegyzést kérhet 

a 06-30/987-40-60-as 
telefonon.

Étkezési burgonya 

eladó (kondor)

60,- Ft/kg

Kovács Ferenc

Algyő, Hóvirág u. 13.

Telefon: 268-353

Hazavárom – Szilveszter 
éjjelén eltűnt

 – tacsi kutyámat 
(sárga bolhás nyakörvvel).
Kérem, hogy aki tud róla a 

268-664-es telefonon 
értesítsen, és én azonnal 

érte megyek.
    
Bús Edéné, Szamóca u. 7.

HOGYAN kell rövid idő 
alatt lakáshoz, pénzhez 
jutni előnyös feltételek 

mellett?
INGYENES

ügyintézési díj mellett 
tudok Önnek segíteni 

ebben!
LEHETŐSÉG a 

hitelfelvétel költségeinek 
megelőlegezésére!

Érdeklődjön a 30/414-
9863-as telefonszámon!

Tisztelt Ügyfeleim!

Tájékoztatom Önöket, hogy határozatlan 
időtartamra

ügyvédi tevékenységemet
szüneteltetem.

Köszönöm az eddigi megtisztelő bizalmukat!
Dr. Gubacsi Enikő

      ügyvédnő

IDA VIRÁGÜZLET AJÁNLATA

Szálas- és cserepes virágokat ajánlunk
Valentin-napra, név- és születésnapokra.

Virágföld, szobanövénytápok nagy választékban kaphatók.

Előrendelést telefonon is felveszünk.
Vásárhelyi u. 21. Tel: 267-297

Nyitva tartás: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, 
pénteken: 8-tól 17 óráig

 Szombaton és vasárnap: 8-tól 12 óráig
    

Koczkáné Kiss Ida
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Bölcsis hírek
Díjbefi zetés és szülői értekezlet
Az algyői bölcsőde neve és címe: EGYESÍTETT SZOCIÁ-

LIS INTÉZMÉNY Bóbita Bölcsőde; 6750 Algyő, Kastélykert 
utca 15; telefonszám: 62/517-368.

*
A Bóbita bölcsődében jelenleg 22 gyermek szakszerű nevelése 

és gondozása folyik.
A bölcsőde nyitva tartása: 
2008. első félévében reggel 6 órától délután 5-ig.
A térítési díj befi zetésének napja: 2008. 02. 05.
Pótbefi zetés napja: 2008. 02. 06.

*
A gondozónők február 21-én, csütörtökön 17.00 órai kezdet-

tel szülői csoportos beszélgetést szerveznek a bölcsődébe járó 
gyermekek szülei részére.

Téma: a szobatisztaság. Minden szülőt szeretettel várnak .
Gyömbér Kornélia szakmai vezető

Kertész leszek, fát nevelek…
Februári teendők

Számítanak az 1%-ra a civilek
Kedves Ősgyevi Barátunk!
Az Ősgyeviek Baráti Köre vezetősége a hírmondó hasáb-

jain keresztül is szeretné megerősíteni a levélben már megtett 
felhívását.

Tisztelettel kérjük aktív és nyugdíjas tagjainkat, hogy az adó 
1%-ról bevallásukban rendelkezzenek, illetve bármilyen csekély 
anyagi támogatással segítsék szervezetünket.

Szükséges adatok:
Az ÖBK adószáma: 18467516-1-06
Az ŐBK címe: 6750 Algyő, Búvár u 5.
Bankszámlaszámunk: 57600125-11060905
Köszönjük a jó szándékú támogatást.

*
Személyi jövedelemadója 1 %-át ajánlja az Algyői Lovasklub 

Egyesületnek!
Adószám: 18474770-1-06

METSZÉS, FORMÁZÁS:
A sövény tavaszi erőteljes 

burjánzását úgy érhetjük el, 
ha február végéig – kizárólag 
fagymentes napokon – radiká-
lis metszést végzünk rajta. Ez 
elsősorban a fagyal- és gyer-
tyánbokrokra vonatkozik. 

Mivel a cserjéken betegsé-
gek és kártevők áttelelhetnek, 
a levágott részeket égessük el! 

Enyhébb visszavágást kíván 
a rózsalonc, a gyöngyvirág-
cserje. 

Télen semmiképp ne 
metsszük meg az alábbi növé-
nyeket: orgona, aranyeső, 
boroszlán, kékakác, dísz-

cseresznye. Ezek a fajok csak 
elvirágzás után alakíthatók. 

AZ ELSŐ VIRÁGOK: 
Február végén nyílnak a 

kiskertekben a hangafélék, a 
téltemető, a krókuszok.

A ráhullott lombot távolít-
suk el, hogy minél könnyeb-
ben kibújhassanak.

TULIPÁN:
Ha a talaj fagymentes, még 

ültethetünk tulipánhagymákat. 
Ne nyomjuk a talajba, hanem 
ültető kanál segítségével he-
lyezzük a talajba.

A tavaszt várván mind-
ezekhez jó munkát!

D. R.

Algyői sakk-matt Szatymaznak 
A Csongrád Megyei Amatőr Sakkbajnokság 4. fordulójának 

eredménye 2008. január 13-án az alábbiak szerint alakult: 
ALGYŐ – SZATYMAZ  4:1. Sipos Kálmán – ifj. Filep Miklós  
1:0;  Grószpéter Zoltán – Jurisits Miklós 1:0; 3.  dr. Gonda Já-
nos – id. Filep Miklós 1:0; Gonda András – Tóth Sándor 0:1; 
Vass József – Ábrahám László 1:0. A MARÓCZY – ÜLLÉS  
összecsapás elmaradt. Szabadnapos MÓRAHALOM

A következő, az 5. forduló párosítása (2008.  február   17. 
vasárnap ): Szatymaz – Maróczy GSE, Mórahalom – Algyő, 
szabadnapos: Üllés.

Természetesen folytatódnak a sakkjátszmák Algyőn is:  a 
Csongrád megyei 2007–2008. évi amatőr sakk csapatbajnokság 
következő időpontja Algyőn: 8. forduló, 2008. március 30.: 
Algyő–Üllés – Mórahalom–Szatymaz; helyszín: az algyői fa-
luház emeleti klubterme.

Dr. Gonda János

A falu honlapjáról: Ki kicsoda Algyőn?
A könyvtár által kiadott Ki kicsoda Algyőn? című kiadvány 

megvásárolható a könyvtárban. Kedvezményes ára: 500 Ft.
Az Algyő honlapján is megtalálható az internetes változat. 

Kérjük az adatbázisban szereplő algyőieket, hogy ha adataikban 
változás történt, akkor jelezzék felénk. Ugyanakkor szeretnénk 
felhívni a fi gyelmet arra, hogy módunkban áll az adatbázist 
bővíteni új tagokkal. Ehhez Önnek csak annyit kell tennie, 
hogy a honlapon található adatlapot kitöltve el kell juttatni a 
bibl@algyo.hu e-mail címre.

Algyő honlapja, a www.algyo.hu igen látogatott. Köszönhető 
ez annak, hogy mindig friss információk találhatók a Hírek 
rovatban. Megtalálhatóak az oktatás, a kultúra, a turisztika 
és a képviselő-testület hírei, az önkormányzati, az egyházi 
és a sporthírek, hasznos dolgok (például a buszmenetrend), 
pályázatok, az Algyői Hírmondó számai és programajánlók. A 
részletekért kattintson az imént említett honlapra!

Zenei hírek
A Pro Musica Művészeti Iskola karácsonyi ünnepségét 

Algyőn, a Kosárfonó utcai iskolában rendezte meg 2007. de-
cember 12-én. A hangversenyen minden növendék fellépett. 
Hallhattunk zongora és szintetizátor szólót, kamarazenélést, a 
szolfézscsoport előadásában pedig karácsonyi dalokat. Az iskola 
kamaratermében (Szeged, Fő fasor 68.) 2007. december 17-én 
rendezett karácsonyi ünnepségén is szerepeltek zongoristáink.

*
Idén január 16-án Szegeden, január 21-én Algyőn, a Sárga is-

kolában zajlottak a nyilvános félévi meghallgatások. A gyerekek 
felkészítő tanára dr. Zomboriné Gergely Klára.

*
A Pro Musica Művészeti Iskola növendékei a második félévben 

zenei versenyeken vesznek részt. Februárban házi versenyt ren-
dezünk. Márciusban lesz a Szentesi Kortárs Zenei Vetélkedő és 
a X. Deszki Maros Menti Fesztivál. Áprilisban barokk koncertet 
és tanár-diák hangversenyt szervezünk Szegeden a kamarater-
münkben.

Májusban az év végi meghallgatásokat tartjuk..
Koncertjeink nyilvánosak. Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet február 24-én délután 3 órakor a római katoli-

kus templomban. Mindenkit szeretettel vár
     Papp László
     református lelkész

Munkanélkülieket vár a könyvtár
Az algyői könyvtár és teleház várja az algyői munkanélkül-

ieket. Kedden 13-18 óra között, valamint szombaton 9-12 óra 
között vehetik igénybe az ingyenes álláskereső szolgáltatást.
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Házasság: Magyar Szilveszter és Vécsei 
Henrietta 2007. 12. 12-én házasságot 
kötöttek. Hosszú, boldogságban eltöltött 
éveket kívánunk nekik!
Születések: Megszületett Varga Milán 
(2008. 01. 10.) – anya: Pigniczki Mari-
etta – apa: Varga Csaba. Dancsik Antó-

nia (2008. 01. 11.) – anya: Vigyikán Éva 
– apa: Dancsik Zsolt. Megyeri Dominik 
Milán (2008. 01. 04.) – anya: Pozsár 
Gabriella – apa: Megyeri István. Petrik 
Nimród (2008. 01. 07.) – anya: Süli-Zakar 

Ágnes – apa: Petrik Róbert. Jó egészséget 
kívánunk nekik!
Halálozás:
Elhunyt Sándor Jánosné született Bózsó 
Piroska (2007. 12. 10.); Biczók István 
(2007. 12. 07.). Nyugodjanak békében!

Orvosi rendelési időpontok

Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Február 04-08.: 08.00-12.30 óra között.
Február 11-15.: 12.00-16.30 óra között.
Február 18-22.: 08.00-12.30 óra között.
Február 25-29.: 12.00-16.30 óra között.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00
 Péntek:  9.00–14.00
 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte-

tés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fogászati 
röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fog-

fehérítés, fogékszer  tömések minden fajtája  góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:
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
Igénybe vehető szolgáltatások:

* vérvétel minden héten, * otthoni szakápolás, * 
kezelések mini-fi zikoterápiás készülékkel otthonában 
vagy a rendelőben, * fényterápiás kezelések, * fog-

lalkozás-egészségügyi alkalmasság és hivatásos jogosít-
vány hosszabbításának megszervezése.

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

Február 04-08. között:  12.30-tól 16.30 óráig.
Február 11-15. között:  07.30-tól 12.00 óráig.
Február 18-22. között:  12.30-tól 16.30 óráig.
Február 25-29. között:  07.30-tól 12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

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 a hét többi napján is van rendelés.
 fényre kötő fehér tömések
 porcelán pótlások minden fajtája
 ultrahangos fogkő eltávolítás
 MOL, UNIQUA, OTP-utalványt elfogad

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42. 

Telefon: 267-261

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00 óra 

között; szombat: 9.00 – 12.00 óra között.
Készenlét esetén hívható: 

a 06-20/981-35-75 telefonszám.

Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fi zetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

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.
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Színházban jártak a tollforgatók
Nyár, tengerpart, szerelem, mindez a festői Anconában. Ez az a hely-

szín, ahol Valló György komédiája, az Anconai szerelmesek játszódik, 
amit Vajda Katalin állított színpadra.

Az időpont valamikor 1970 körül lehet, tombol az olasz nyár a város-
ka terén, ahol együtt él az öregedő playboy és lánya, egy csapodár szo-
balány, egy laza erkölcsű kávézótulaj, valamint a magányos panziósnő. 
A helyzetet csak bonyolítja egy tenyeres, talpas debreceni leányzó, aki 
olaszul ugyan egy kukkot sem beszél, de elszántan keresi születendő 
gyermeke olasz nemző-apját. A szálak keresztbe-kasba kuszálódnak, 
vérbő helyzetkomikummal tarkítva, megtartva az olasz reneszánsz ko-
médiák vonalát. A cselekményt mélyen áthatja az olasz „dolce vita” éle-
térzés, amiben nem kis része van a mesterien összeválogatott egykori 
olasz világslágereknek, amelyek így együttesen kellemes nosztalgiát 
ébresztettek mindnyájunkban, olyan érzést, amit ma retrónak is szokás 
nevezni. Két és fél óra tömény szórakozás vár a nézőre, akit egy olyan 
világba repítenek, ahol férfi as férfi ak és kellemesen gömbölyded, nőies 
nők keresik a szerelmet, mindenáron.

Persze a végén szépen a helyükre kerülnek a dolgok, mindenki meg-
találja a párját és a szerelmet. Nagyon szórakoztató a darab, ha tehetik 
nézzék meg!

Algyői Tollforgatók

A Magyar Kultúra ünnepe
2008-ban is megemlékeztünk arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823. 

január 22-én befejezte a Himnuszt. Délelőtt 10 órakor a könyvtárban 
óvodások ismerkedhettek egyik legjelentősebb nemzeti jelképünkkel, 
délután 5 órától pedig a faluházba vártuk az érdeklődőket. A kiállítás 
megnyitót a szegedi …canticum novum énekegyüttes reneszánsz zenei 
műsora követte. II. János Pál pápa írta 1999-ben, a világ művészeihez 
címzett levelében: „A szépség a misztérium titkos írása, utalás az örök-
kévalóra. Meghívás az élet élvezésére és a jövőről való álmodozásra. 
Ezért nem tud megnyugtatni végleg a teremtett dolgok szépsége és 
ébreszti föl azt a titokzatos vágyat Isten után, melyet a szépnek szenve-
délyes szerelmese, Szent Ágoston feledhetetlen szavakba tudott foglal-
ni: ’Későn szerettelek meg, ó Szépség, örökké régi és örökké új, későn 
szerettelek meg!’” – akik hallották, vélhetően egyetértenek abban, hogy 
ennek a szépségnek a jegyében telt ez a koncert!

Végezetül Juhász Antal néprajzkutató előadása követte (ezen utóbbi 
egyben az algyői Sok-mindent-tudás Egyeteme I. félévének záró ak-
kordja volt). 

A faluház művelődésszervezői

Gubanc apjának szelleme 
és a Da Vinci-kód viszonya
Reneszánsz kiállítás  – a Reneszánsz Évre

Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a Faluház Galériába, a „Velünk 
élő reneszánsz” című kiállításra csábítottuk vendégeinket. 
A Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programja 
ugyanis 2008-at Mátyás király trónra lépésének 550-ik 
évfordulója alkalmából Reneszánsz évvé nyilvánította. 
Reneszánsz kiállításunk apropója tehát a következő kér-
dés felvetéséből született: mit örököltünk a reneszánsz 
korból, a XXI. század embere mely reneszánsz hagyo-
mányokkal éli mindennapjait? 

A felhívásra számos alkotó jelentkezett. A vásárhe-
lyi Ambrus Sándor fazekasmester, népi iparművész 
reneszánsz stílusú edényeket, kézmosót, boros poha-
rakat válogatott össze, míg a tápai képzőművész há-
zaspár: Barkos Beáta tűzzománc-készítő és Simon 
Miklós festőművész a reneszánsz ihlette alkotásaikkal 
mutatkoztak be Algyőn. Kövér László, a szegedi Kövér 
Béla Bábszínház igazgatója személyesen válogatta 
össze Haydn: Az égő ház című báboperájának „rene-
szánsz” szereplőit, 6 marionett bábot. Ezeket Matyi Ágo-
ta tervezte (az előadást rendezte: Balogh Géza, a bemu-
tató 2002-ben volt).

Sajátos „reneszánsz” kiállításunk érdekessége az 
algyői Szilágyi-Perjési Katalin ékszerész kézügyességét 
dicséri: az eredeti reneszánsz gyöngypárta hű másával 
mutatta be a kor ékszerkultúráját. A fi atalabb gene-
rációt szeretné bevonni a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum és Közművelődési Központ, ugyanis 
szakemberei korunk fi lmművészeti alkotásai és az ezek 
ihlette moziplakátok oldaláról közelítette meg az em-
lített korszakot. Oláh Ernő algyői ikonfestő, fafaragó 
az „újjászületés” jegyében festett ikonokat mutat be, 
míg a szintén algyői Süli Jánosné Erzsébet Leonardo 
Da Vinci Mona Lisa-ját és Utolsó Vacsorá-ját jelenítette 
meg gobelin technikával. A reneszánsz kor divatjának 
bemutatásában Kátó Sándor, a Móra Ferenc Népszínház 
művészeti vezetője sietett segítségünkre, a dekorációban 
segítő kezet (de még inkább anyagot) nyújtott a Margó 
Méteráru Hódmezővásárhelyről. Kiállításunkat igazán 
látogatóbaráttá tehettük, hiszen az Algyői Könyvtár ál-
lományából válogattuk össze a reneszánsz korszakot 
bemutató szakirodalmat. És hogy miként viszonyul-
nak egymáshoz a dolgok, arról  Magyar Józsefné Anna 
algyői alkotó vall grafi t festményén. 

A reneszánsz hatásait tükröző kiállításunk egyéb 
meglepetéseket is tartogat az érdeklődőknek, így megis-
merkedhetnek a korszak népi gyermekjátékaival, szoká-
saival, nagy tudósaival is – természetesen el nem feled-
kezve a Da Vinci- kód megfejtéséről. 

A Velünk élő reneszánsz című tárlatot a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából Kövér László, a szegedi Kövér 
Béla Bábszínház igazgatója adta át, megtekinthető 2008. 
február 14-ig munkanapokon 10-18 óra között a Fa-
luház Galériában. 

Akik nélkül kiállításunk nem jöhetett volna lét-
re: Ambrus Sándor fazekas népi iparművész 
(Hódmezővásárhely), Barkos Beáta tűzzománc-készítő 
(Tápé), Algyői Könyvtár, Kövér Béla Bábszínház 
(Szeged), Magyar Józsefné Anna (Algyő), Margó Mé-
teráru (Hódmezővásárhely), Móra Ferenc Népszín-
ház, Kátó Sándor (Algyő), Oláh Ernő ikonfestő, fafar-
agó (Algyő), Pető Orsolya és Szőke Ildikó, WELLA 
Fodrász – Kozmetikus Tanműhely (Hódmezővásárhely), 
Simon Miklós festőművész (Tápé), Süli Jánosné Erzsé-
bet (Algyő), Szilágyi-Perjési Katalin ékszerész (Algyő), 
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 
(Hódmezővásárhely)

Segítségüket köszönjük, kiállításunkra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Bereczné Lázár Nóra

Széljegyzet a Velünk élő reneszánsz 
című kiállításhoz

A kiállítás megnyitója után többen jelezték, hogy egy tárgyat nem 
éreznek igazán a tárlatba illeszthetőnek, nevezetesen Dan Brown Da 
Vinci-kód című híres-hírhedt bestsellerét. Természetesen mindenki 
másként viszonyul egy-egy tárgyhoz, alkotáshoz, könyvhöz. Dan Brown 
műve az én privát, egyéni véleményem szerint például nem elsősorban 
a sugallt ideológia (hiszen azt vagy elutasítom, vagy elfogadom), sokkal 
inkább a megírás alacsony minősége miatt problémás. Nevezzük nevén 
a gyereket: a Da Vinci-kód olcsó ponyva, gyönge fércmű. (Aki igényes 
misztikus regényre vágyik, olvassa el Szerb Antal Pendragon-legendá-
ját vagy Umberto Eco történelmi tárgyú könyveit!) Mindazonáltal tény, 
hogy ideológiailag is lehet kifogása ellene sokaknak. Az azonban tagad-
hatatlan, hogy a reneszánsz világát megidézi. Jól-rosszul? Mellékes 
körülmény. Kiállításunk összeállításánál egyetlen szempont vezérelte az 
ötletgazdát és megvalósítót, Bereczné Lázár Nórát; ez a szempont pedig 
ennyi: a kiállított tárgyak valahogyan kapcsolódjanak a reneszánszhoz. 
Ennek a szempontnak pedig megfelel a Da Vinci-kód. A kiállítás nem 
értékel, nem osztályoz. Bemutat. Az a dolga. Az értékelés feladatát a lá-
togatóknak kell elvégezniük, ha akarják. Ám miközben végzik, aközben, 
kérem, legyenek tekintettel a szervező elvre, a közös nevezőre, amely 
nem több és nem kevesebb, mint annyi, hogy a kiállított tárgyak valami-
féleképpen kapcsolódjanak a reneszánszhoz! És vegyék fi gyelembe a 
tárlat hangulatát, esztétikus elrendezését, ötletgazdagságát! Én a magam 
részéről csak gratulálni tudok Nórának!

Bene-Kovács Zoltán
igazgató
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Rendezvénynaptár
FEBRUÁR 1. (péntek) és FEBRUÁR 4-5. (hétfő, kedd) 9-17 

óra: Bérletárusítás a faluház földszinti kistermében. 
FEBRUÁR 7. (csütrötök) 17 óra: Farsang a Nyugdíjas Klubban.
FEBRUÁR 11. (hétfő) 17 óra: Civil Fórum a faluház földszinti 

kistermében.
FEBRUÁR 12. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme 

Algyőn” II. szemeszter 1. előadás: Beszédmester – számító-
gépes nyelvészet. Előadó: Bácsi János nyelvész (Szegedi Tu-
dományegyetem).  

FEBRUÁR 13. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kht. 
fogadóórája (Csókási Ágnes): szemétdíjak befi zetése, ügyin-
tézése.

15 órakor: a Mozgáskorlátozottak Egyesülete taggyűlése.
17 óra: a Művész Kör taggyűlése.
FEBRUÁR 16. (szombat) 14 óra: Bálint Napi Szavalóverseny a 

faluház emeleti klubtermében.
19 óra: az Algyői Általános Iskola alapítványi bálja.
FEBRUÁR 19. (kedd) 18 óra: Gazdaköri taggyűlés.
FEBRUÁR 23. (szombat) 10-től 13 óráig: farsangi játszóház a 

faluház előcsarnokában.
14 óra: Mátyás Király Mesemondó Verseny a Faluház emeleti 

klubtermében
FEBRUÁR 25. (hétfő) 17 óra: Ingyenes jogi tanácsadás a kiste-

remben (Dr. Gonda János).
FEBRUÁR 26. (kedd) 17 óra: a Móra Ferenc Népszínház bemu-

tatja: Bene Zoltán: Hungarus sed impius című történelmi já-
tékát.

18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn” II. szemeszter 2. 
előadás: Hunyadi Mátyás és kora. Előadó: dr. Petrovics István 
történész (SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Tör-
téneti Tanszék).

FEBRUÁR 27. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház emeleti 
klubtermében – A színterápia és a szimbólumok alkalmazása a 
gyógyításban. Vendégünk Aradiné Bereti Márta természetgyó-
gyász (Szeged).

FEBRUÁR 29. (péntek) 17 óra: Farsangi vetélkedő a színházter-
emben.

Vásárnaptár
FEBRUÁR 8. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk.
FEBRUÁR 13. (szerda) 9-12 óra: Ruha, cipő, vegyes iparcikk.
FEBRUÁR 14. (csütörtök) 8-12: Katonai-és munkaruha.
FEBRUÁR 18. (hétfő) 9-11 óra: Vegyes iparcikk.
FEBRUÁR 20. (szerda) 9-12 óra: Vegyes iparcikk.

Itt a farsang! 
Kié lesz a vándordíj?

Az algyői faluház az idén is megrendezi hagyományos farsangi 
vetélkedőjét civil szervezetek, közösségek, családok részvételével 
február 29-én, pénteken 17 órától a faluház színháztermében. Já-
tékos kedvű, vállalkozó szellemű, 6-8 fős csapatok jelentkezését 
várjuk a faluházban február 22-ig! Jó mulatság, értékes nyeremé-
nyek! INFORMÁCIÓ kérhető személyesen a faluházban Lele Ist-
vánné Erikától, vagy telefonon a 62/ 517-172-es számon!

Mi, hol, mikor?
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.algyofaluhaz.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-Kovács Zoltán

Folytatódik az algyői 
Sok-mindent-tudás Egyeteme
A 2007. szeptember 11-én útjára 

indult algyői Sok-mindent-tudás 
Egyetemének 1. szemesztere január 
végén lezárult, ám 2008. február-
jában kezdetét veszi a 2. félév! Az 
előadások továbbra is a Faluház 
emeleti klubtermében hallgathatóak 
majd, változatlanul lesznek sorso-
lások: minden előadáson könyvet 
sorsolunk ki a jelenlévők között. Emellett bárki kitöltheti 
és beadhatja az előadásokkal kapcsolatos teszteket (minden 
előadáshoz egy teszt fog kapcsolódni a jövőben is), s aki a 
legkiválóbb teszt-kitöltőnek bizonyul, könyvcsomaggal 
jutalmazzuk nyár elején. 

Első két előadónk: Bácsi János nyelvész február 12-én, 
kedden 18 órától, aki a Beszédmester nevű számítógépes ny-
elvi programról, majd február 26-án, kedden 18 órától dr. 
Petrovics István történész, aki Mátyás királyról tart előadást a 
faluház emeleti klubtermében. 

A könyvtár rendezvényei
Február 11-én (hétfőn) 18 órakor az Algyői Borbarátok 

képzeletben a Hajós-Baja borvidékre látogatnak. A borvidéket 
Márton Mária mutatja be.

Az Algyői Tollforgatók február 13-án (szerdán) 18 órakor 
tartják megbeszélésüket a könyvtárban. Téma: Farsang és a 
2008. évi munkaterv.

Márciusi Operettgála Algyőn
Az algyői GYEVI ART Kulturális Egyesület PARLANDÓ 

Énekegyüttese idén is megrendezi nagyszabású Operett Gá-
láját az algyői faluház színháztermében március 29-én (szom-
bat) 15 órától. Sztárvendégeink: Farkas Bálint és meglepetés-
vendége.

Jegyárusítás: a faluházban és a könyvtárban hétköznapokon 
10-18 óra között! Helyfoglalás érkezési sorrendben! INFO: 
Faluház: 62/517-173, Fábián Péter: 30/425-3794.


