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Képeslap – a vasárnapról
Szép vasárnapok várnak ránk márciusban, kedves 

húgom! Bár ne kellene ahhoz születésnapözön, március 
idusa és húsvét, hogy ünnep legyen a vasárnap! Ám 
Algyőn nem árt némi plusz, szükséges valami alkalom 
ahhoz, hogy tényleg pihenéssel teljen a hét egyetlen 
erre rendelt napja.

Malacvisítás, vagy éppen fejszecsattogás, fűrész-vij-
jogás, esetleg kopácsolás, a köszörűkő sivítása, vagy ép-
pen valami erőgép burrogása ébreszti a családot rend-
re, szinte minden vasárnap reggel. Mindegy, hogy tél 
vagy tavasz, nyár vagy ősz: az algyői nem pihen meg a 
hét végén se. Disznótorhoz készülődik, kertet rotátoroz, 
a háztetőn kopácsol, teherautót járat, füvet nyír, fát vág 
– korán reggel, vasárnap is. A vasárnapi lustálkodásra 
vágyakozó nem vitázik. Nincs kivel, mert hol az egyik, hol 
a másik, hol meg a harmadik irányból érkezik a zaj, mely 
ünnepi álmából a valóságba rántja. Hiába akarna szabad 
falusi életet élni, megnyirbálják a szabadságát azok, akik 
– a napok ritmusával mit sem törődve – a vasárnapot 
is hétköznapnak tekintik, és a munkájukkal járó zajok-
kal akarva-akaratlan korlátozzák a másikat a falusi 
lét apró örömeinek élvezetében, no meg a pihenésben. 
Mert hát hét közben keményen dolgozott ő is a városban, 
ezért vasárnap szeretne egy kicsivel tovább aludni, nem 
csörgőóra vagy más zajforrás riasztó hangjára ébredni. 
De Algyőn vasárnap rendre riadóztatnak a külső zajok.

Kevert hangulatú amúgy is a vasárnap. A munkahelyi 
öt dolgos nap utáni szombat a ház és a háztartás körüli 
hajrával fáraszt, s mire vasárnap elkezdhetnénk az ün-
nepi ebéd utáni pihenést, máris a hétfő jár az eszünk-
ben. A hétfői kötelességekre való előkészületek árnyékot 
vetnek a vasárnapra. Rémálmaimban jön elő a diák-
kori hétvége képe: szombaton iskola, vasárnap a rántott 
hús illatára és édesanyám konyhatündéri varázslataira 
ébredek, de a sziesztát beárnyékolja, hogy készülni kell 
a hétfői két matekórás röpdolgozatra. Azóta a szombat 
szabad lett, így a hétvége meghosszabbodott. Ám ezt so-
kan máig úgy értelmezik, hogy a szombat és vasárnap a 
fusizás zajos két napja lehet. Nem így Németországban, 
ahol tilos zavarni a hétvége nyugalmát. Ott – hallom a 
nálunk vendégeskedő, német férjet választó barátnőmtől 
– törvény is van rá, hogy öt-hat nap munka után a he-
tediken pihenni kell – csendben. Mint ahogy a világ 
teremtője is megpihent a hetedik napon. 

Márciusban szülinapos, népszavazásos, húsvétos, 
így remélhetően Algyőn is csendes vasárnapok várnak 
ránk. Családias együttlétet, jó döntést, fényes szeleket, 
kokárdás és kellemes ünnepeket kívánok, kedves húgom! 

Ölel nővéred:
Ágnes

Márai Sándor: 

A nőkről általában
Köszönet a nőknek.
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. 

És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyön-
gédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, 
mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet 
neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert 
a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert 
okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. 
És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és 
rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott tes-
temnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket 
szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. 
És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. 
És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert 
jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, 
mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.

Nemzeti ünnep Algyőn
Március 15.

9 óra: ünnepi szentmise. 10 órakor koszorúzás Széll Ambrus sír-
jánál, majd az országzászlónál. Ünnepi beszédet mond: dr. Marjanucz 
László történész.Közreműködik a Hódmezővásárhelyi Városi Fúvós 
Zenekar és Mihály Helga, a Móra Ferenc Népszínház tagja.

Petőfi  Sándor:
A márciusi ifjak

(részlet)

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk  a honért!
Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját.
Mi riasztónk föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!
A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.
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Halászok kontra horgászok (3.)

Egy barát védelmében
Az Algyői Hírmondó januári 

számának második oldalán újságcikk 
jelent meg a tiszai halászatról. Ebben 
Terhes Tamás, a fi atal algyői halász 
elmondta, hogyan látja a halászok és 
horgászok között kialakult ellentétet. 
A vitaindító cikkben említett Pécsi Fe-
rencet védelmébe vette az Algyői ter-
mészetvédelmi és turisztikai horgásze-
gyesület. Vitairatukat a Hírmondó 
februári számában közöltük. Most Kiss 
András véleményét adjuk közre.

„Ezt nem tűrhetem – gondoltam, és tollat 
ragadtam öreg barátom, Feri bácsi védel-
mében – fogalmaz Kiss András. – Leszöge-
zem, én a természetet és halakat kedvelő 
sporthorgásznak vallom magam, akinek 
a szívügye a Tisza és élővilága. Sajnos a 
Tiszában egyre kevesebb a hal. Ezt minden-
ki tudja, tapasztalja. Nem hiszem, hogy ez a 
Terhes Tamás által említett ’húshorgászok’ 
miatt alakult így.  Miért kell több ezer 
horgász szórakozását, kikapcsolódását 
néhány halász miatt semmibe venni? – kér-
dezem Terhes Tamástól. Korábban hallot-
tam már azt a véleményt halászoktól, hogy 
ők ezt a szakmát tanulták, ehhez értenek. 
De kérdem én: a rendszerváltás után bezárt 
gyárak munkásaival mi lett? A választ tud-
juk: elmentek máshová dolgozni, hogy me-
gélhetésüket biztosítsák.

Más. Ha a halászok létét nem is vi-
tatjuk, a módszereiket mindenképpen 
kifogásolom. A horgászok tapasztalat 
az, hogy a Tiszán, etetett helyen két 
napig szépen fogják a pontyot, ám egy 
hétig kapás sincs. Pedig a vízállás, a 
hőmérséklet változatlan, s a felszerelés 
és a csali minősége sem változik. A je-
lenség magyarázata csak az lehet, hogy a 
területet lehúzták hálóval.

A horgászok sokféle lehetőségéről szólt 
vitaindítójában Terhes Tamás. De hiába 
soroljuk a Tisza, a Kőrösök, a Maros 
partját, hiszen egy horgász két bottal csak 
egyetlen helyen képes pecázni. Ellenben 
a halász a neki szabott több száz méteren 
az összes halfogó szerszámát megnézheti, 
így nagyobb is a zsákmánya. 

Szólni kell a drága csalikról is, amit 
nem azért veszünk, mert azt hisszük, 
ez garantálja a nagy fogást. Sőt: azt is 
tapasztalatból tudjuk, hogy némely ha-
lak ’bandáznak’, vagyis csak úszkál-
nak és semmiféle csalira se reagálnak. 
Ugyanakkor hálóval, amibe még csali se 
kell, ilyenkor is eredményes lehet a ha-
lász.  

Májusban miért látni halászt a Ti-
szán? – folytatom a kérdések sorát. Hi-
szen olyankor tilalom van pontyra, már-
nára 10 kiló alatti harcsára, kősüllő-
re, kecsegére! Más: mi lesz a varsába 

bekerült ívó ponttyal? Visszanyeri sza-
badságát? Más: Idén fogott-e valaki ke-
csegét? Úgy vélem, nincs sok jelentkező.

Vádként mondta Terhes Tamás, hogy 
arrogánsak a horgászok. Velem az 
ellenkezője esett meg, mikor három bará-
tommal horgásztam egy kubikon. Ha-
lászok jöttek, akik elküldtek volna minket. 
Mikor bemutattam a horgászengedélyem, 
ők viszont nem tudtak papírt adni arról, 
hogy azon a napon éppen ott halászhat-
nak és kérésükre nekünk el kell hagyni a 
partot, odébbálltak, de egyikük beígérte: 
szájba vág. Ez nem arrogáns?

A környezetvédelmi szempontra pedig 
kontráz a szegedi halászlé fesztivál idején 
a Tiszában, az algyői gabonarakodónál 
fennakadt több zsák halbél. Ki lehetett 
a tettes? Szerintem nem horgászok és 
civilek, hanem az(ok), aki(k) több mázsa 
halat pucolt(ak), rendelésre. A kérdések, 
a kimondott és ki nem mondott válaszok 
sejtetik a véleményem. Nem hiszem, hogy 
szeretett folyónk sokáig elbírná még az 
üzemszerű halászatot, a szennyezést.

Úgy tudom, a Tisza HTSZ 2015-ig ren-
delkezik vízkezelési engedéllyel. Ez azt is 
jelenti: a halászoknak van még hét évük 
arra, hogy új szakmát tanuljanak. Nem a 
horgászok miatt, hanem azért, mert hírlik: 
az Európai Unió országaiban nincs élővízi 
halászat.”  

Igényelhető 
a területalapú támogatás

Tisztelt Gazdálkodók!
Ismételten közeledik a területalapú támogatás beadásának ha-

tárideje, mely előre láthatóan idén március 15-től kezdődik. Az 
előző évektől eltérően a kérelmek beadását a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal nagy százalékban elektronikus úton kéri 
a termelőktől. Az ügyintézés gördülékenyebbé tétele érdekében 
kérek minden termelőt, aki 2008. évben területalapú támogatást 
kíván igényelni, hogy február végéig keressen fel, ahol átveheti 
a kérelem beadásához szükséges dokumentumokat, illetve meg-
tudhatja a beadással kapcsolatos teendőit. A támogatási kérelmek 
beadásának végső határideje: 2008. május 15. A számítógépes 
felvitel érdekében kérem, hogy a kérelem beadását ne az utolsó 
pillanatra halogassák!

Pál Andrea
területvezető falugazdász

Tavaszi
lomtalanítási akció

Március 22-én a Településtisztasági Kft. lomtalanítási napot 
tart – értesíti a lakosságot Algyő Nagyközség Polgármesteri Hi-
vatala. Az akció szervezői kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy 
az elszállításra szánt lomot reggel 6 óráig helyezzék az ingatla-
nok elé.

A gyűjtés szelektív módon történik. Ezért kérik: lehetőség 
szerint a papír, a műanyag, a fém, illetve a vegyes lom hulladékot 
elkülönítve készítsék elő az elszállításra. 

Felhívják az algyőiek fi gyelmét arra is, hogy a lomtalanítás 
kizárólag a különféle lomok elszállítására szolgál (például na-
gyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási 
berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg). 

A későn kihelyezett hulladékot, valamint az építési törme-
léket, a komposztálható hulladékokat, az állati trágyát, vagy a 
veszélyesnek minősülő hulladékokat (például akkumulátorokat, 
vegyszereket) nem szállítják el. 

Molnár Lajos
közterület-felügyelő

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban

Az algyői községházán fogadóórát tart szerdánként 14-17 óra 
között: 

Dr. Piri József polgármester: március 5-én, március 19-én 
és április 2-án; 

Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester: március 12-én és 
március 26-án.   

Bérletárusítás 
az algyői faluházban

Az arra jogosultak az autóbusz bérleteket átvehetikaz algyői 
faluházban április 1-jén, 2-án, 3-án (kedden, szerdán, csüt-
örtökön) 9-17 óra között. Ugyanezen időpontokban a bérletek 
megvásárolhatók.
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Algyő Nagyközség Önkormányzata 
tájékoztatja az érintetteket, hogy a He-
lyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
– továbbiakban Htv. – 2008. január 1. 
napján hatályba lépő módosítása vissza-
vonta az önkormányzatok azon jogosít-
ványát, hogy adókedvezményeket, adó-
mentességeket biztosítson a vállalkozói 
kör számára.

A törvény erejénél fogva az iparűzési 
adóról szóló, többször módosított 
33/1999(XII.19.) Ör.; a vállalkozók kom-
munális adójáról szóló többször módo-
sított 3/1997.(XII.19.) Ör., valamint az 
építményadóról szóló többször módo-
sított 20/2000(XII.12.) Ör. az alábbiak 
szerint módosult:

Építményadóban a Htv. 13 §-a alapján 
adható adómentességen túl a lakás céljára 
szolgáló lakás élvez adómentességet. A 
korábban helyi rendeletben biztosított 
mentesség, mely szerint a 200 m2 alap-
területet meg nem haladó építmény tárgyi 
adómentességet élvez, 2007. december 
31-től hatályát vesztette. A hatályba lépő 
szabályok szerint a vállalkozó üzleti célt 
szolgáló épülete után meg kell fi zetni az 
építményadót, ezekre az önkormányzat 

nem adhat adómentességet. A vállalkozó 
fogalmát a Htv. egyértelműen meghatá-
rozza, beleértve az egyéni vállalkozót, 
a jogi személyt és az egyéb szervezetet. 
Mindezen adózók, ha eddig részesültek 
is adómentességben, ezt a kedvezményt 
2008. január 1-jétől elvesztik. 

Az egyéni vállalkozó tulajdonában 
lévő lakás után abban az esetben kell adót 
fi zetni, ha a vállalkozó a lakással kapcso-
latosan a személyi jövedelemadóban vagy 
a helyi iparűzési adóban költséget számol 
el, azaz a lakást üzleti célra használja.

Helyi iparűzési adóban 2008. január 
01. naptól az adókedvezményre a törvény 
a következő esetben biztosít lehetőséget: 
„Az adómentesség, adókedvezmény csak 
azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/
amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg 
a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított 
(vállalkozási szintű) adóalapja nem ha-
ladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” 

A helyi adórendeltbe a foglalkoztatás 
növeléshez kapcsolódó adóalap-mentes-
séget építették be a Htv.-ben foglaltak 
alapján.

Vállalkozók kommunális adójában 
2007. december 31-ig mentesült az adó-

fi zetési kötelezettség alól az az adóalany, 
akinek a vállalkozási szintű nettó árbe-
vétele az 1 millió forintot nem érte el. 
A törvény erejénél fogva a fenti kedvez-
mény 2008. január 1. napjától megszűnt. 
Az adó évi mértéke egységesen – a ko-
rábbi sávos adóztatással szemben – 1500 
Ft/fő-re módosult. 

Fontos tudni, hogy a fent leírt változá-
sok a helyi iparűzési adóban, valamint a 
vállalkozók kommunális adójában 2008. 
január 01. napjától lépnek érvénybe, így a 
2007. évi bevallásokat még nem érintik. 

Kérik a vállalkozókat, hogy az adó-
fi zetési kötelezettségük teljesítésekor 
ellenőrizzék az adónemenkénti bank-
számlaszámok helyességét a téves telje-
sítések elkerülése érdekében. A nem a 
megfelelő adónemre teljesített befi zeté-
seiket csak kérelemre lehet a helyes bank-
számlaszámra átutalni. Amíg a kérelem 
nem érkezik meg, ez a téves teljesítés fél-
reértésre ad okot.

A módosított helyi adórende-
letek letölthetőek Algyő nagyközség 
www.algyo.hu című honlapjáról.

Üléseztek a képviselők

Költségvetési rendelet, támogatások civil szervezeteknek
Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete 

február 27-i ülésén megalkotta a település ez évi költségvetési 
rendeletét: jóváhagyta a bevételi összegeket, s azokhoz tervezte 
a kiadásokat. A költségvetési tervezet megtárgyalása több mint 4 
órán át tartott. Dr. Piri József polgármester bevezetőjében rámu-
tatott: az idei költségvetés sem hagyhatja fi gyelmen kívül, hogy az 
önkormányzatnak vannak bizonyos kötelező feladatai. Ezeknek az 
alapfeladatoknak a sérelmére nem lehet másokat önként felvállalni 
– hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy a tavaly átadott két új létesítmé-
ny, a Borbála Fürdő és a bölcsőde működtetése ugyan többletforrást 
igényel, de a jelenlegi gazdálkodási feltételrendszerben ez bizton-
sággal biztosítható. A végtelenségig azonban nem lehet növelni, 
vagy szabadjára engedni a település üzemeltetésével, az intézmé-
nyek fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadásokat, mert 
ha a fejlesztések is ilyen arányban növekednének, egy esetleges 
bevétel-visszaesés miatt a gazdálkodás egyensúlya felborulna. A 
polgármester reményét fejezte ki, hogy továbbra is megmarad a 
jelenlegivel azonos mértékű iparűzési adó. 

Dr. Piri József elmondta, vannak olyan híresztelések, melyek 
szerint Algyőn megszűnik a szociális intézmény. Szó nincs erről, a 
három feladatból a napközis ellátást és a szociális étkeztetést a hozzá 
rendelt gyermekjóléti és családsegítő feladat ellátását továbbra is 
biztosítják, csak a bentlakásos ellátást szüntetik meg – közölte. 

A képviselők összességében megalapozottnak és jónak ítélték 
meg a költségvetési rendelet tervezetét, amelyet kisebb módosítá-
sokkal elfogadtak. A módosítások között szerepelt egyebek között dr. 
Gonda János javaslata, mely szerint a várható közüzemi, intézmé-
nyi többletkiadásokra a tartalékból 3 millió forintot elkülönítettek. 
Karsai Lászlóné, a Szociális, Oktatási, Kulturális, Egészségügyi és 
Sport Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy az idegenforgalmi adó 
bevételt tervezze be a testület. A képviselők jóváhagyták továbbá, 
hogy a szolgálati jelleggel, valamint közérdekű célból bérbe adott 
lakás bérlőjét a korábban elfogadott 20 százalék helyett 30 száza-
lékos bérleti díj kedvezmény illesse meg. A GYEVIÉP Kht. meg-
kezdheti a település virágosítását, erre 3 millió forintot biztosított 
az önkormányzat. 

Dr. Piri József beszédében fontosnak nevezte azoknak a társadal-
mi szervezeteknek a támogatását, amelyek működésükkel a telepü-
lést szolgálják. A testület – hosszas vita után – meghatározta a civil 

szervezeteknek nyújtandó támogatás mértékét. A költségvetésből 
összesen 3 millió 580 forinttal járul hozzá a nagyközség ezen 
szervezetek működéséhez. Az Algyői Általános Iskola Alapítvány 
90 ezer, az iskola 4H klubja 60 ezer, a faluvédő egyesület 420 ezer, 
a gazdakör 230 ezer, a hagyományőrző citerazenekar pedig 150 
ezer forintot kapott. A művészkör 200 ezer, a nőegylet 350 ezer, a 
nyugdíjas klub 200 ezer, a természetvédelmi és horgász egyesület 
100 ezer, a Boldog Gyermekkor Alapítvány 70 ezer, a DINAMIX 
Ifjúsági Kerekasztal 65 ezer forint támogatással gazdálkodhat. A 
GYEVIART Kulturális Egyesület számára 130 ezer, a Kormorán 
Horgászegyesületnek 150 ezer, a Montesszori Egyesületnek 80 ezer, 
a mozgáskorlátozottak megyei egyesülete helyi csoportjának 100 
ezer, az Ősgyeviek Baráti Körének pedig 90 ezer forintot ítélt meg 
a testület. A lovasklubnak az augusztus 23-24-én megrendezendő 
Algyői Lovasnapok kiadásainak fedezésére 950 ezer forintot ál-
lapítottak meg, míg a klub működési költségeihez 145 ezer forintot 
kapott. Az ifjúsági klub és a Wemsical-Extrém sportpálya felújí-
tásának támogatását önkormányzati feladatkörbe utalta a testület. 
Dr. Piri József a napirend tárgyalásának befejezéseként a társadalmi 
szervezetek szervezettebb együttműködésének fontosságára hívta 
fel a fi gyelmet.A testület határozata értelmében az Algyői Sportkör 
15 millió, az Algyő Sportjáért Közalapítvány pedig 1 millió forint 
támogatást kapott. A képviselők úgy döntöttek, hogy a korábbi 
évek gyakorlatával ellentétben az idén – a költségvetés védelme 
érdekében – nem támogatják a különféle „idegen”, tehát nem algyői 
alapítványi igényeket. A képviselő testület az estébe nyúló ülésén 
több korábbi rendeletét módosította. A köztisztaságról szóló ren-
delettel kapcsolatban döntés született arról, hogy akik befi zették a 
szemétszállítási díjat, a tavalyi évhez hasonlóan az idén is átvehetik 
a havi 1 darab – összesen 12 – emblémás szemetes zsákot. 

A képviselők tárgyaltak és határoztak továbbá a többi között az 
iskolai német nyelvoktatásról, az idei vízügyi és építési alap ter-
hére végzendő munkákról, a dél-nyugati lakóterület I. ütem közcé-
lú villamoshálózatának létesítéséről valamint az önkormányzat 
települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervéről. Zárt 
ülésen választották meg az Algyő Sportjáért Közalapítvány ku-
ratóriumának tagjait, valamint döntöttek a Búvár utcai bérlakások 
bérlőinek kijelöléséről is.

Honti Katalin

Változott a helyi adóbevallás rendje
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Óvodai 
térítési díjak

Az ovisok ellátásának díját az 
alábbi napokon 7-től 17 óráig 
fi zethetik be a felnőttek:
2008. március 4-én (kedd), ápri-
lis 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

Ovis naptár
Március 15.: a nemzeti ünnep alkalmából koszorúzás az Ország-

zászlónál.
Március harmadik hete: készülődés húsvétra.
Tavaszváró munkadélutánok: a csoportokban. A munkadélutá-

nok időpontját a szülők az óvodai hirdető táblán tekinthetik meg.
Március 19. (szerda): 8 órától szakmai látogatás keretében ven-

dégek lesznek a szegedi Széchenyi István Gimnázium pedagógia 
szakos hallgatói, akik a Montessori és a Kompetencia Alapú Nevelés 
Program kapcsolódási pontjaival ismerkedhetnek meg.

Március 20–26.: tavaszi szünet.

Papírgyűjtési akció 
a kicsiknek 

Környezetünk tehermentesítése a hulladékoktól. Ez a célja an-
nak az óvodai programnak, amellyel a gyermekek környezetvédő 
szemléletének kialakításához kívánnak hozzájárulni az óvónők. 
A papírgyűjtés ideje: március 1-jétől március 27-ig, az óvoda 
nyitvatartási ideje alatt.

Elűztük a telet
Zajos télbúcsúztatótól volt hangos az óvoda a farsangot 

megelőző napon. A Törpike csoport az udvarra hívogatta a gye-
rekeket, akik kezébe csörgő-zörgő eszközök kerültek, és azok 
nem is maradtak némák. A farsangi dalokat, télűző mondókákat, 
táncdallamokat az „alkalmi” hangszerek kísérete tette viccessé, 
és reméljük hatásossá is, hiszen azért voltunk ilyen harsányak, 
hogy a telet minél messzebbre kergessük.

Óvónők

Farsang 
az óvodában

A hagyományos, jelmezes farsangi mulatságunkat idén 
február 15-én rendeztük meg a Szivárvány óvodában. Minden 
évben nagy izgalom előzi meg ezt a programot, minden kis-
gyermek várja, hogy jelmezt ölthessen, és egy kicsit belebúj-
hasson egy-egy kedvenc állat, mesehős stb. öltözékébe. Az idén 
sem szűkölködtünk ötletes jelmezekben: volt sellőlány, testőr, 
Aladdin, busó, jó tündér és gonosz boszorka, varázsló és kalóz. 
Vidám zenére roptuk a táncot, a táncszünetekben versenyjátéko-
kat játszottunk, melybe a felnőttek is bekapcsolódtak.

Jól esett az üdítő ital és a fi nom farsangi fánk is. Jó hangulatban 
telt a nap, reméljük sikeresen elűztük a telet, várhatjuk a tavasz 
érkezését! Köszönjük a szülők segítségét, mellyel hozzájárultak 
a nap sikeréhez.

Óvónők

Ovis vendégek 
az iskolai versmondó versenyen
Kedves meghívásnak tettek eleget az algyői óvodások: február 

12-én ellátogattak az iskolába az alsó tagozatosok versmondó 
versenyére. Így az óvónőknek alkalmuk nyílt találkozni a régi 
óvódásaikkal. Szívüket büszkeség töltötte el, mikor látták, hogy 
a gyerekek milyen bátran és örömmel mondják a verseket.

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a rendezvényen!

Algyői diák 
huszonhat középiskolában

Az Algyői Általános Iskola 26 középiskolába küldte el nyol-
cadikos tanulóinak jelentkezési lapját. A 47 továbbtanulni szán-
dékozó diák elsősorban Szeged intézményeit célozta meg, de 
Hódmezővásárhelyre, Makóra és Csongrádra is küldtek jelent-
kezési lapot.  A felvételi elbeszélgetések március 7-én lezárul-
nak, az eredményekről a középiskolák április 23-ig értesítik a 
jelentkezőket. 

Almásiné Császár Piroska

Fülesbaglyok
A minap telefonon értesítette az óvodát Kormányosné Gizike néni 

a Bartók Béla utcáról, hogy a háza melletti fasoron fülesbaglyok ta-
nyáznak. E ritka természeti jelenséget érdemes megnézni az óvodá-
soknak. Igaza lett!  A Törpike és a Pillangó csoport gyermekei egy 
délelőtt elsétáltak megtekinteni a fülesbaglyokat. A fenyőfán meg-
láttuk a baglyokat, bár csendben fi gyeltük őket, hat madár mégis 
úgy gondolta, hogy elrepül. Érdekes volt a repülő madarakat meg-
számolni, majd kíváncsian nézni a fát, hátha maradt még madár. 
Valóban, a nagyon rejtőzködő baglyokat örömmel fedeztük fel.

Visszatérve az óvodába: a gyerekek játékában, a mindennapi életük-
ben megjelentek a baglyok. Így például a természeti lexikonunkban 
elolvastuk a fülesbagolyról szóló ismertetőt; az ábrázoló asztalnál fü-
lesbaglyokat rajzoltak, festenek; fülesbagoly síkbábokat készítenek 
a gyerekek. A Montessori pedagógia elvei szerint a kozmikus kár-
tyát kiegészítettük fülesbagoly képpel, ellátva „fülesbagoly” felirat-
tal. Farsang lévén, még a játék mackó is fülesbagoly álarcba 
„öltözött”.

Köszönjük Kormányosné Gizike néni, hogy ránk tetszett gon-
dolni!

Dr. Dózsa Györgyné, Törpike csoport
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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

Iskolabál volt a faluházban
Az algyői iskola alapítványi bálját február 16-án, szomba-

ton este rendezte meg a faluházban a szülői munkaközösség. 
Előbb a nyolcadikosok mutatták be nagy sikerrel az ilyenkor 
hagyományos nyitótáncot, majd a kisebbek léptek színpadra 
különböző zenés produkcióikkal. Az ilyen rendezvények si-
kere, a szervezettség mellett, a vacsorán és a muzsikán múlik. 
Az Algyői Halászcsárda a tavalyi bál után most is kitett magáért, 
és ugyanez mondható el a Bea és Vili Duóról, amely a hatva-
nas-hetvenes évek zenei világában éppúgy otthon volt, mint a 
mulatós-lakodalmas zenében: ezen az estén sokszor a tömött 
diszkókra emlékeztetett a táncparkett, akkora volt a zsúfoltság. 
A bál hajnalig tartott.

A rendezvényt, illetve közvetlenül az Algyői Általános Iskola 
Alapítványát – több vállalkozás mellett – az önkormányzat is 
támogatta. A bevételből főleg az erdei iskolai foglalkozásokat 
és a rászoruló gyerekek tanulmányi kirándulásait támogatja az 
alapítvány.

Minden kedves szülőnek, továbbá a nagyszülőknek, család-
tagoknak köszönjük a felajánlott édes és sós süteményeket! 

Nagyon köszönjük a tombola tárgyak felajánlóinak, hogy hoz-
zájárultak a bál sikerességéhez. Köszönet illeti az 1. osztályt, 
a 2.a osztályt, a 2.b osztályt, a 3.a osztályt, a 3.b osztályt, a 4. 
osztályt, az 5.a osztályt, az 5.b osztályt, a 6.a osztályt, a 6.b 
osztályt, a 7.a osztályt, a 7.b osztályt, a 8.a osztályt, a 8.b osz-
tályt, Molnárné Vida Zsuzsannát, dr. Piri Józsefnét, dr. Laka-
tos Albertnét, Süli Zsuzsannát, Hevesiné Sebők Andreát, Gálné 
Nagy Ildikót, Tóth Lajosnét, Tóthné Molnár Ágotát, az Ajándék-
boltot – Pál Sándornét, Szekeres Kálmánnét, dr. Gonda Jánost, 
Földi Ibolyát, az Algyői Nőegyletet, a Szivárvány Óvodát, a 
Vitéz 2002 Bt.-t, a Lovas klubot, Nagyné Kecskeméti Klárát, 
a Gyevitur Kft.-t, Oláh Endrét, Gasparics Jánost, Molnár An-
dort (5.b), Pintér Felíciát (5.a). Külön köszönjük támogatását 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának, az Algyői Kábeltévé 
Üzemeltető Kft.-nek, az Algyői Halászcsárdának, Bakos József-
nek és Karsai Lászlónénak. A CSEMETE Természetvédelmi és 
Környezetvédelmi Egyesületnek a 15 főnek felajánlott 50%-os 
táborozási lehetőséget. A Móra Ferenc Múzeumnak a 3 osz-
tálynak szóló ingyen látogatási lehetőséget a Tisza-parti intéz-
ményben, szakvezetéssel. Köszönjük a Floratom Kft.-nek a 
felajánlott élővirágokat, az iskola pedagógusainak pedig a báli 
dekorációban nyújtott segítségét. Köszönjük Mezei Jánosnénak, 
hogy varrógéppel ajándékozta meg iskolánkat.

Bakosné Terhes Anita,
a szülői munkaközösség vezetője

Iskolai határidőnapló: március
 3. 16.15–17.15: Fogadóóra a Sárga iskolában.
 3.  Kémia háziverseny 7-8. évfolyam részére.
 4. 7.00–17.00: Ebédfi zetés március hónapra (17 napra).
 4. 17.00: Szülők Klubja az Ifjúsági Klubban. Téma: Személyes ha-

tékonyság növelése, konfl iktuskezelés. Előadó: Pócza Edit.
 6. 14.30: Versmondó verseny az 5-8. évfolyamon.
 7. 14.00: Napközis projekt indítása: Tavasz, tavaszi népszokások, ün-

nepek.
 7. 17.00: Önismeret, önkifejezés – tréning felsős diákoknak az Ifjúsági 

Klubban.
10. 14.30: Hevesy György kémia verseny területi fordulója Szegeden.
10. 14.00: Játékos ismerkedés a leendő 1. osztályosok részére a Zöld 

iskolában.
14. 10.00: Zöld diákparlament megalakulása.
15. 10.00: Nemzeti ünnep – koszorúzás az Országzászlónál.
17. 14.30: Nyelvtan-helyesírási verseny az 1-2. osztályosok részére. 
18. 14.30: Nyelvtan-helyesírási verseny a 3-4. osztályosok részére. 
17-18.: A 8. osztályosok jelentkezési lapjának módosítási lehetősége.
18. 12.00: A Filharmónia Kht. hangversenysorozata III: Kodály Zoltán 

emlékhangverseny.
18-19. 8.00–17.00: Leendő 1. osztályosok beíratása a Fehér iskolában.
19. Vadasparki foglalkozások az 1-4. évfolyam részére a Víz világnapja 

alkalmából.
19. 7.30: A Víz Világnapjától a Föld napjáig tartó rendezvénysorozat 

megnyitója.
20.  Tanítási szünet.
21–25. Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 19. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap március 26. (szerda). 
28. 14.00: Napközis projekt zárása.
Az iskolai programok megtekinthetők az iskola honlapján is a www.

algyoiskola.hu oldalon.

Klímaváltozás
Ebben a tanévben a „Víz Világnapjától a Föld Napjáig” 

(március 19–április 26.) terjedő rendezvénysorozatunk közpon-
ti témája: a klímaváltozás. Előzetes feladatok:1. osztály: Ener-
giatakarékosság lehetősége – makettek, stb. 2. a, 2.b  osztály: 
Hullámtéri erdő – állapotfelmérés, változás jeleinek felkutatása. 
3. a osztály: Csapadék felhasználása. 3. b osztály: Tisza és /vagy 
holtágak élővilága - állapotfelmérés, változás jeleinek felkuta-
tása. 4., 5. a osztály: Környezetbarát házak - épülettechnológiák 
változtatása, árnyékolás, hőszigetelés, napenergia, stb. 5. b 
osztály: Hogyan változtatnád át az otthonodat? – környezet-, 
természetbarát szempontok – „Előzzük meg a klímaváltozást!” 
6. a osztály: Szennyvízkezelés, vízgazdálkodás Algyőn. 6. b 
osztály: Klímaváltozás jelei – plakát. 7. a osztály: Közlekedj 
kerékpárral, illetve gyalog! (miért?, hogyan?) – terjesztés a la-
kosság körében. 7. b osztály: Energiatakarékosság lehetősége 
– makettek, stb. 8. a osztály: Hullámtéri erdő – állapotfelmérés, 
változás jeleinek felkutatása. 8. b osztály: Klímaváltozás jelei 
– terepasztal. Idén is szeretnénk bevonni az óvodásokat és a 
családokat is egyhónapos rendezvény-sorozatunkba. Az óvodá-
soktól a Klímaváltozás témájáról A/4-es méretű rajzokat, míg a 
családoktól a témával kapcsolatosan bármilyen típusú munkát 
bárunk. A pályamunkák leadási határideje: március 15.

Pedagógusok

Versmondó verseny
Az alsó tagozatos diákok részére február 12-én rendezett 

versmondó versenyen az alábbi eredmények születtek:
1-2. osztályosoknál I. helyezést ért el Német Éva 2.b, II. Ba-

kos Dorina 2.a és III. Qell Péter 1. osztályos tanuló, különdíjat 
kapott: Molnár Gergő és Bús Csaba 1. osztályos, Jaksa Vivien és 
Kőműves Ádám 2.a, Márta Csenge 2.b osztályos tanuló.  

3-4. osztályosoknál I. helyezést ért el Bangó Alexandra 3.a, 
II. Szekeres Dzsenifer 4. osztályos, III. Daróczi Dénes 4. osz-
tályos tanuló, különdíjat kapott Ilia Róbert 3.a, Bacsa Vivien 3.a, 
Bús Ferenc, Fenyvesi Gyöngyi és Furka Barbara 4. osztályos 
tanuló. 

Gratulálunk minden résztvevő diáknak! Köszönet a felkészítő 
tanároknak és külön köszönjük a zsűri pártatlan döntését!

Szebeni Lászlóné
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A legfontosabb tudnivalók röviden
Személyi jövedelemadó 
Adótábla: Az adótábla változatlan marad, így 1.700.000 Ft 

jövedelemig az adó mértéke 18 %, az ezt meghaladó jövedelem-
részt 36%-os mértékű adó terheli. 

Adójóváírás: egyszerűsödik az adójóváírás elszámolása 
azáltal, hogy egységessé válik. A bérjövedelem 18%-a leg-
feljebb 11.340 Ft vonható le az adóból 1.250.000 Ft-ig. Az ezt 
meghaladó jövedelemrész 9%-a csökkenti az adójóváírás össze-
gét, amely 2.762.000 Ft-ot meghaladó összjövedelem esetén már 
nem érvényesíthető. 

Adómentességek a munkáltató által a munkavállaló részére 
nyújtott étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés vala-
mint a közétkeztetés havi 12.000 Ft-ig, a kizárólag fogyasztásra 
kész étel vásárlására jogosító utalvány juttatása 6.000 Ft-ig adó-
mentes. A munkáltató által adott iskolakezdési támogatás a havi 
minimálbér 30%-áig, gyermekenként 30.700 Ft-ig adómentes. 

Jövedelemnek nem minősülő juttatás: a munkáltató az önkéntes 
kölcsönös kiegészítő egészségpénztárba és/vagy önsegélyező 
pénztárba a minimálbér 30%-ának megfelelő összeget, a fog-
lalkoztatói nyugdíj szolgáltatónak pedig havi minimálbér 50%-
áig  fi zethet adó és járulékteher nélkül a munkavállalója javára. 
Őstermelők internet használata: azok az őstermelők, akik elekt-

ronikus bevallás benyújtására kötelezettek, összeghatár nélkül 
költségként számolhatják el a használat díjának 50%–át. 

Egyéni vállalkozó sávos adózása: Az egyéni vállalkozó 
meghatározott esetekben legfeljebb 50 millió forint vállalkozói 
adóalap után 16% helyett csak 10% vállalkozói szja-t fi zet.

Általános forgalmi adó 
Ingatlan értékesítés sorozat jelleggel: meghatározott körbe 

tartozó ingatlanok sorozatértékesítése is adóalanyiságot – áfa 
kötelezettséget – eredményez. Sorozatértékesítés az, ha az adott 
személy 2 naptári éven belül már a negyedik ingatlant értékesíti. 
Ha az adózó kizárólag emiatt válik áfa alannyá, 30 napon belül 
bejelentési kötelezettség terheli és az adóhatóság határozata 
alapján köteles az adót megfi zetni. 

Alanyi adómentesség: az értékhatár 5 millió forintra emelke-
dik. 

Mezőgazdasági tevékenységet folytatók: ha a mezőgazdasági 
termelő felvásárlónak értékesít, akitől a kompenzációs felár 
megtérítésére tarthat igényt, a felvásárlási jegyen az adószámát 
is fel kell tüntetni. 

Amennyiben olyan személynek értékesít akitől nem kérheti a 
kompenzációs felár megtérítését – pl.  piacon, ideiglenes eláru-
sító helyen, háztól stb. – az áfa törvény általános szabályai szerint 
vonatkoznak rá azzal, hogy évi 5 millió Ft bevételig ezen értéke-
sítésekre is választható az alanyi adómentesség, ennek hiányá-
ban értékhatártól függetlenül 20% adót kell fi zetnie.  

ÁFA visszaigénylés: egyszerűsödik a visszaigénylés fel-
tétel rendszere. Visszaigénylésre akkor van lehetőség, ha a 
visszaigénylendő adó összege havi bevallók esetén az 1 millió 
forintot, negyedéves bevallóknál a 200.000 Ft-ot, éves beval-
lóknál az 50.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. Továbbra is csök-
kenti a visszaigényelhető adót a kifi zetetlen beszerzésekre jutó 
levonható adó összege. 

Egyszerűsített vállalkozói adó
EVA alanyok áfa fi zetési kötelezettsége: az áfa törvény 

fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseiből következően ál-
talános forgalmi adót kell fi zetnie az EVÁ-s vállalkozónak ha 
olyan terméket szerez be, (pl. hulladék) vagy szolgáltatást vesz 
igénybe (pl. ingatlanhoz kapcsolódó építési, szerelési,  takarítási 
stb.) amelyre a fordított adózást kell alkalmazni. Amennyiben 
az EVA alany nyújt fordított adózás körébe tartozó szolgáltatást 
vagy értékesít ilyen terméket áfa fi zetésére kötelezett személy-
nek, az általa számlázott ellenérték általános forgalmi adót nem 
tartalmazhat. 

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése: a még EVA 
alanyként kiszámlázott és a megszűnést követően befolyt bevé-
telt az szja törvény szerinti önálló tevékenységből származó be-
vételként kell fi gyelembe venni. 

Illeték 
Lakóház építésre alkalmas telek illeték mentessége: a mentes-

ség csak akkor vehető igénybe, ha 4 éven belül olyan lakóházzal 
építik be a telket, amelyben a lakások hasznos alapterülete eléri 
az adott telekre vonatkozó településrendezési tervben megha-
tározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. 

Követelés elengedése: a vagyoni értékű jognak minősülő 
követelés ellenérték nélküli elengedése esetén az adósnál aján-
dékozási illetéket kell fi zetni. 

Eljárási illeték: az államigazgatási eljárás során hozott vég-
zés ellen benyújtott fellebbezésért 3.000 Ft illetéket kell fi zetni. 
Végrehajtási kifogás előterjesztése esetén 5.000 Ft az illeték. Az 
elsőfokú államigazgatási eljárás illetéke változatlanul 2.200 Ft. 

A megfi zetett illeték visszatérítésének kizárólag akkor van he-
lye, ha az ügyfélnek nyilvántartott adótartozása nincs. 

Járulék, egészségügyi hozzájárulás

Adókódex (2.)

PAPÍR-ÍRÓSZER AJÁNDÉK üzlet 
a GYEVI ÜZLETHÁZBAN 

(Bartók B. u., Coop ABC)

Kínálatunkból: 
ceruzák jó minőségben, tollak, füzetek, 

egyéb iskolai- és irodaszerek, csomagoló 
papírok, ajándék tasakok nagy választékban, 
szalvéták, stelázsi papír, képeslapok, bélyeg, 
matricák, albumok, játékok, kerámia kaspók, 

vázák, párologtatók, illóolaj, mécsesek, 
gyertyák, füstölők, egyéb ajándéktárgyak.

Húsvétra – képeslapok, dekorációk, aján-
dékok, csomagolók, plüss játékok stb.

Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap.

Kedd: 9-13 óra között.
Szerda: 9-12 és 14.30-17.30 óra között.

Csütörtök: 13.30-17.30 óra között.
Péntek: 9-13 óra között.

Szombat: 9-12 óra között.

Köszönet a könyvekért 
Az algyői könyvtár Pósa Ferencnek, Herczeg Andrásnénal és dr. Gu-
bacsi Enikőnek köszöni az ajándék könyveket. E kiadványokat leltárba 
veszik, és az olvasók rendelkezésére bocsátják.

Algyői meccsek
Az Algyő NB III-as csapat, valamint az utánpótlás válogatott 2008-2009. 
tavaszi szezonban is többször játszik hazai pályán. Várják a szurkolókat 
az algyői meccsekre:
március 8. (szombat) 10.30 óra: Algyő SK–Békéscsabai Előre (U 16),
március 8. (szombat) 12.30 óra: Algyő SK–Békéscsabai Előre (U 19);
március 15. (szombat) 15.00 óra: Algyő SK–Tisza Volán SC (NB III);
március 22. (szombat) 10.00 óra: Algyő SK–Gyulai Termál FC (U 16), 
március 22. (szombat) 12.00 óra: Algyő SK–Gyulai Termál FC (U 19), 
március 22. (szombat) 15.00 óra: Algyő SK–FC Dabas (NB III);
április 5. (szombat) 9.00 óra: Algyő SK–Kkf.-háza HTK (U16),
április 5. (szombat) 11.00 óra: Algyő SK–Kkf.-háza HTK (U19),
április 5. (szombat) 16.00 óra:  Algyő SK–Békéscsabai Előre (NB III).
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Jelentés az algyői gombavizsgáló állomásról

Csongrád megye téli gombafajai 
Sokan azt gondolják, a gombászat egyál-

talán nem tartozik a „téli sportok” közé, 
pedig erdeink és rétjeink, s különösen a 
hullámterek védett zugai ilyenkor is meg-
termik a maguk gombakínálatát.

Szűkebb környezetünkben, a Tisza 
folyó hullámterében található fafajok, így 
a fehérfűzfák odvaiban és törzseinek a ta-
lajhoz közeli alsó részén nagy mennyiség-
ben találhattunk a gyógyhatásáról híres téli 
fülőke gombákat és a kidőlt és korhadásnak 
indult nyárfélék oldalain nagy mennyiség-
ben talált immunerősítő késői laskagom-
bákat. De a fi gyelmes gombagyűjtők a 
kisebb termetű gombafajokból is talál-
hattak elég nagy mennyiségben. Ilyenek 
az ízletes, és a vérrög képződést gátló, s 
ezáltal gyógyhatású júdásfül gombák és a 

terülő termőtestű szalagos fülgombák. A 
melegebb és párásabb hullámtéri védett 
erdőkben megfi gyelhettük a mérgezést 
okozó sárga kénvirággombák termőtesteit, 
amelyek könnyen összetéveszthetők a téli 
fülőkékkel. Az odvas fűzfák belsejéből itt 
ott kikandikál néhány kígyógombafaj is, 
pl.: rovátkolt tönkű kígyógomba, amely 
mérgezést okoz fogyasztása után. Érdekes 
jelenség itt a dél-Alföldön néhány gomba-
fajnak nem gyakori előfordulású az albínó 
változatai: a fehér téli fülőkegomba és a 
fehér júdásfülgomba. Mindkét változat 
kiváló ízű és fogyasztható.

Az algyői gombavizsgáló állomásra 
érdekes módon 90%-ban a horgászok és a 
vadászok hozzák bemutatni és fogyasztásra 
engedélyeztetni a fenti gombafajokat. De a 

Hódmezővásárhely, és más, Algyőhöz kö-
zeli települések környékén, az erdőkben 
nőtt gombafajokat is az algyői gombavizs-
gáló állomásra hozzák vizsgálatra, ugya-
nis délutánonként sehol a megyében nincs 
gombavizsgálat.

A napsütés hatására egyre több ehető, 
és sajnos más, mérgező gombafaj is 
megjelenik a különböző élőhelyeken. Így 
például az ártéren, illetve az ártéren kívüli 
erdőkben és a réteken, kaszálókon. Algyőn, 
a gombavizsgáló állomáson mindenki 
ingyenesen juthat a gombavizsgálathoz, 
a 62/267-107 telefonszámon lehetőség 
szerint előzetesen egyeztetve. 

Hajdú Mihály 
gombavizsgáló szakellenőr 

(CSEMETE gombásszakosztály)

Az algyői könyvtár új 
szerzeményei közül 
néhányat most külön 
is az olvasók fi -gyelmébe ajánlunk.

Harry Potter és a halál ereklyéi (7. 
befejező kötet)

Harry, mint mindig, most is a Dursley-
család otthonában tölti az iskolai szünetet. 
Ám a hetedik tanévét nem kezdheti el a 
Roxfort Boszorkány és Varázslóképző 
Szakiskolában. A Főnix rendje azon fára-
dozik, hogy biztos helyre szöktesse, ahol 
Voldemart és csatlósai nem találnak rá. De 
teljesítheti-e így küldetését, melyet Dumb-
ledore professzortól kapott?

Robin Maxvell: Boleyn Anna titkos 
naplója

Nem sokkal azután, hogy Erzsébet 
trónra lép, megjelenik nála egy titokza-
tos öregasszony, aki Boleyn Anna bizal-
masa volt utolsó napjaiban. Ez bőrkötésű 
könyvecskét ad át Erzsébetnek: Boleyn 
Anna titkos naplóját. Erzsébet Királynő 
a napló lapjain ismerkedik meg édes-
anyjával, akitől kisded korában elszakítot-
ták… Az amerikai írónő nagyszerű korra-
jzot ad VIII. Henrik és lánya I. Erzsébet 
uralkodásáról. A magával ragadó törté-
nelmi regény témája örök: a szerelem és 
hatalom.

Jégkorszak 2. – Az olvadás
Manfred, a mogorva mamut, Sid a 

szószátyár lajhár és Diego, a kardfogú ti-
gris visszatér, hogy ismét egy hihetetlen 
kaland részesei legyen. A három jóbarát 
döbbenten tapasztalja, hogy a jég olvadni 
kezd körülöttük. Elindulnak mind, hogy 
megtalálják a titokzatos Bárkát… Kelj útra 
te is velük és megtudhatod, hőseink időben 
elérik-e a Bárkát, hogy megmeneküljenek 
az özönvíztől!

Molnár Ferenc: Zenélő angyal
A Zenélő angyal főhőse Irma, egy 

gazdag bankár 
elkényeztetett 
és unatkozó 

lánya. Velencei nyaralása közben beleszer-
et egy művelt, ám rangon aluli fi úba, apja 
titkárába. A fi ú nem viszonozza érzéseit, 
csupán szolgálatot teljesít. A fi ú Juditba, 
a bankárné mellett dolgozó ápolónőbe 
szerelmes. Ádáz harc indul a gazdag és a 
szegény lány között. Irma lopással vádolja 
meg Juditot. Vajon győz-e az igazság, s ki 
fogja vesztesként boldogtalanul elhagyni 
Velencét?... Molnár Ferenc e regényével is 
bizonyítja, hogy kiváló megfi gyelő, s hogy 
az élet apró mozzanataival és lehet érdekes 
szituációt teremteni. 

Irwin Shaw: Gazdag ember, szegény 
ember

Ez a családregény igazi sikerkönyv, 
mely egy szegény amerikai család életét 
mutatja be a második világháború után. 
Három főhőse, a Joadache család gyerme-
kei, akik egy kisvárosban, egy szegényes 
pékműhely fölötti lakásból indulnak el. A 
szülők érzelemszegény, korlátolt emberek. 
A családi ház egyetlen útravalója a gyer-
ekek számára az apa becsületességének 
sajátos törvénye, és a megkínzott egoista 
anya taszító magatartása. A testvérek jel-
leme is változatos. Egyetlen dolog köti 
össze őket: mindhárman ki akarnak sz-
abadulni a fullasztó családi légkörből… A 
regényből TV sorozat is készült.

100 legendás ló
Ez a könyv a mitológiai Pégaszosztól 

a zseniális Ourasiig bemutatja a száz leg-
csodálatosabb lovat – akár valóságosak, 
akár az ember álmodta meg őket –, ame-
lyeknek maradandó patanyomát őrzi a tör-
ténelem, a sport, vagy a művészet. A téren 
és időn túli utazásra hívó, színes és válto-
zatos, gondos munkával készült kötet arra 
csábítja a lovak régi rajongóit, hogy elmé-
lyítsék ismereteiket, a többieket pedig arra, 
hogy örömmel engedjenek a kísértésnek.

Kertész leszek, fát nevelek…
Márciusi teendők

Metszés. Az ősszel telepített, nem 
visszametszett cserjéket e hónap végéig 
célszerű visszavágni. Ez a tűlevelűekre 
nem érvényes. A gyengén növekvő faj-
táknál egyharmadukra, az erőteljesebb 
növekedésűeknél pedig felére is vissza-
vághatjuk a cserjét.

Rózsa. Ha az időjárás engedi, a 
rózsáinkat kitakarhatjuk, és meg kell 
metszeni, mielőtt a rügyek megduzzad-
nának. A rózsák főleg az előző évi haj-
tásokon virágzanak. Ahhoz, hogy nagy 
virágokat hozzanak, viszonylag erősen 
vágjuk vissza. A gyengén virágzókat 
három, az erőteljes növekedésűeket öt-
hat szemre metsszük vissza. Célszerű a 
gyenge hajtásokat is eltávolítani.

Díszfű. Az évelő füvek vissza-
vágásának is itt az ideje. A visszavágást a 
földtől körülbelül 20 centiméterrel hajt-
suk végre. A zabfüvet nem kell vissza-
vágni, ez a fajta öntisztuló.

Gyógynövények. A kakukkfű alkal-
mas szegélynövénynek. Napos helyen 
fejlődik legjobban. Olyan helyre ültessük, 
ahol 3-4 évig is egy helyben maradhat. A 
későbbiekben tőosztással szaporítható. 
Az ültetéskor 20x20 cm távolságra kerül-
jön, ültetés után közvetlenül öntözzük 
be.

Kardvirág. A virágzási időt előrébb 
hozhatjuk, ha a gumókat meleg helyre 
tesszük. Vásároljunk csávázószert, me-
lyet az előírások szerint vigyünk fel 
nedves állapotban. Alacsony ládába, 
tőzeg közé helyezve alaposan nyom-
kodjuk bele. A gumók közt 2 cm legyen. 
Szobahőmérsékleten, sötétben tartsuk a 
csírázás kezdetéig! A hagymákat május-
ban ültethetjük ki.

Jó kertészkedést kívánok!
D. R.

Könyvajánlók
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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.

Tanyai kakasok 
4 kg-os átlagsúllyal, 

folyamatosan kaphatók.
5 db felett házhoz szállítom.

Ár: 600 Ft/kg.

Algyő, Kastélykert u. 169.
Telefonszám: 

06-20/914-5112

MALAGUTI F15 FIRE 
FOX 50 cm3-es, 

nagy testű sportrobogó 
(vízhűtéses, 

elől-hátul tárcsafékes, 
fekete gyöngyházmetál) 
kifogástalan állapotban

 első tulajdonostól eladó.

Érdeklődni: Algyőn, a 
20/445-6218 tefonszámon.

Régiséget, 
festményt, 
szentképet, 

kegytárgyakat, 
porcelánt, egyéb 

régi használati tár-
gyakat vásárolok.

Telefonszám: 
06-30/470-6981

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével 
szombatonként 18 órától 

Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium 
éttermében.

Zenész: Sándor Csaba

Asztalfoglalás telefonon: a 268-078, 
illetve a 06-20/335-5479 számon.

Algyőn, 
a Téglás utcában 

2 szobás, összkom-
fortos, gázfűtéses, 

téglaépítésű magán-
ház melléképülettel, 
gondozott kerttel, 
beköltözhetően, 

715 m2-es telken eladó.

Érdeklődni:
 a 62/267-294, illetve 

06-30/503-1024 
telefonszámon lehet.

Szobafestést, 
mázolást, tapétázást, 

lépcsőházfestést 
garanciával, rövid 

határidővel vállalok.

Telefonszám: 
06-70/235-0566, 
illetve: 267-517.

Koza Ferenc, 
Fazekas u. 42.

Pénze van szüksége?
Hitelek személyre szabottan, 

jövedelemigazolással, ingatlan fedezettel.

 Szabadfelhasználású hitelek,
 meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre, 
 lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás

 szocpol  igénybevételével
 adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig

 teljes körű ügyintézéssel,
  közvetítési díj nélkül.

További információért forduljon hozzám bizalommal
Kőművesné Elekes Valéria
06-20-9384-102, 267-567

GÖMBSZIVARFA
GYÜMÖLCSFA, SZŐLŐ 
homoktövis, kivi, egres, málna, áfonya, husos som
Fák: gömbkőris, gömbjuhar, mogyoró, szomorú eper, mag-
nólia, oszlopos díszcseresznye, orgona, fűz, selyemakác, 
japán juhar, berkenye, vérszilva, hárs, nyír, oszlopos dísz-
cseresznye, díszalmafa, 20 fajta virágzó díszcserje. Sövény-
növények, tiszafa, citromfa. 

Szolid ár, gazdag választék.
Most nézzen be hozzánk! Meglátja megéri!

TUJÁK, LEYLAND CIPRUS
http://abeliaskert.atw.hu

Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Ny.: H-P.: 8-18 szo.: 8-13 tel.: 06-20-518-0038
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Kompetencia alapú nevelés a tanulási folyamatban

Óvodai HEFOP záró konferencia
Mottó: Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess. Tűz, hogy 

melegedhess. Víz, hogy ihass és Föld, hogy élhessünk.”
Két év alatt teljesítettük, amit vállaltunk a „Kompetencia ala-

pú óvodai nevelés a tanulási folyamatban” című, HEFOP 3.1.3. 
pályázatban. A megvalósításáról idén január 25- én számoltak 
be a szakemberek. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumból 
az óvodai programfejlesztés szakmai vezetője, a TIOK közokta-
tási szakértője, valamint az óvodai projektmenedzser és három 
óvodapedagógus osztotta meg a résztvevőkkel az elméletben és 
gyakorlatban megvalósult tapasztalatokat.

Az algyői faluházban közel 70 érdeklődőt köszönthettünk 
– többek között a pályázaton nyertes intézmények képviselőit, 
pedagógusait, a kistérségi és a Dél-alföldi régió intézmény 
pedagógusait, a testvértelepülés óvodapedagógusait, Algyő 
Nagyközség Önkormányzatának képviselőit, intézményvezetőit, 
az Algyői Általános Iskola pedagógusait és természetesen a kon-
ferenciát szervező Szivárvány Óvoda kollektíváját. Az ötletesen 
és igényesen kiállított gyermekrajzok, fényképek és a dekoráció 
hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

Az Oktatási Minisztérium előadója a kompetencia mint is-
meret, képesség, attitűd fogalmát fejtette ki azt hangsúlyozva, 
hogy mindehhez hozzáértés, otthonosság és könnyedség kap-
csolódik. A komplex fejlesztésnél a távlatokban kell látni és 
perspektívában gondolkodni.

Eszközre, képzésre 4 millió forint
A 2005-ben benyújtott óvodai pályázatot az értékelő bizottság 

sikeresnek és támogathatónak ítélte, amely szakmai elismerést, 
de kihívást is jelentett számunkra. 

Az elnyert összeg 4 millió forint támogatásból két cél való-
sulhatott meg. A mai követelmények teljesítéséhez az óvodape-
dagógusok részére 3 Notebookot, 1 projektort, és 1 digitális táb-
lát vásároltunk. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a korszerű 
neveléshez és oktatáshoz. A digitális tábla használata nemcsak 
az óvodapedagógusok, hanem a gyermekek számára is hasznos 
technikai eszköz, hiszen a speciális tollal írható felületű táblára 
írt és rajzolt tartalmak digitálisan lementhetők a számítógépre.

Az óvodai programcsomag elsajátításához valamint ehhez 
kapcsolódó 120 órás továbbképzésen 4 személy vett részt, erre a 
támogatási keret 42%-át használtuk fel. 

Középpontban a négy őselem
A programot 3 csoportban (kis- középső és nagycsoportban) 

vezettük be.
A programcsomag a 4 őselem (levegő, tűz, víz, föld) földol-

gozását jelentette úgy, hogy a gyermek élmény és érzelem vi-
lágára és tapasztalatára támaszkodtunk. A téma feldolgozását 

képekkel illusztrálva mutatták be az óvodapedagógusok. A 
Katica csoportból bemutatták a „Hagyományőrzés, szülőkkel 
való kapcsolat, szociális érzékfejlesztés” témát; míg a Törpike 
csoportból a „Kompetencia alapú óvodai nevelés és a Montes-
sori kapcsolata, egyéni fejlesztés, differenciálás” címűt; a Maci 
csoportból pedig a „Szociális játék, érzelmi nevelés, mese, dra-
matizálás, zene, művészetek ereje” témakört.

Szakmai napok
A projekt részeként három rendezvényt is szerveztünk. Az 

első szakmai napon „Minden kezdet nehéz” című előadása arról 
szól, hogy miként alapozza meg a Montessori pedagógia az óvo-
da-iskola átmenetet? A második alkalommal óvodánk 75. éves 
évfordulójával egybekötött gyakorlati bemutatót konzultációt 
tartottuk a kompetencia alapú óvodai nevelés és a Montessori 
pedagógia kapcsolatáról, időszerűségéről. A harmadik rendez-
vény, a záró konferencia, melyen a projekt sikeres megvalósí-
tását a résztvevők írásos pozitív visszajelzése is bizonyította. 

Gazdagodtunk
Az óvodában nőtt a módszertant ismerő és alkalmazó óvo-

dapedagógusok száma, gazdagodott pedagógiai kultúrájuk. A
szakmai napok, gyakorlati bemutatók motiválták a kollegákat.

A helyi általános iskola támogatta a projekt által elindított 
folyamatokat, így az együttműködés elmélyültebbé vált. Az 
óvodában megkezdett nevelés biztosítja a felkészítést az isko-
lai kompetencia alapú oktatásra. Az alapkészségek fejlesztésére 
irányuló módszertani eszközök (Montessori eszközök) hatékony 
alkalmazása lehetőséget nyújt az egész életen át tartó tanulás 
megalapozására.

Az óvodai programcsomag bevezetésének hatására szo-
ros szakmai együttműködés indult meg, nemcsak a helyi is-
kolával, hanem a térség egyéb támogatott intézményeivel is. 
Szegeden a Vedres utcai óvodával, valamint Szentes óvodáival 
kapcsolatot építettünk ki, tapasztalatcsere keretében erősítettük 
egymás munkáját. A gyerekek olyan ismeretekhez jutottak, ame-
lyek konkrét élethelyzetekben felmerülő problémákat segítenek 
megoldani, közben a gyerekek saját elképzelései is megvalósul-
nak.

A XXI. században az EU is kívánatosnak tartja a kompeten-
cia alapú fejlesztés és gondolkodásmód elterjesztését. A fenn-
tartható fejlődés pedagógiai gyakorlata az egész életen át tartó 
tanulási és szocializációs folyamat, amely szemléletváltást fel-
tételez a pedagógusok körében. A fejlesztések első lépéseként az 
óvodás gyermekek iskolára való alkalmasságát célozzák meg, 
és erre épül az iskolai fejlesztés  Az óvodai nevelés-modell a 
legeurópaibb színvonalú eleme közoktatási rendszerünknek. 

Karsai Lászlóné 

Mit kell tudni a március 9-i népszavazásról? 
A 2008. március 9-i ügydöntő népszavazáson a következő 

kérdésekről lehet véleményt nyilvánítani:
Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátá-

sért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 
1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fi zetni?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati 
ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtar-
tott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizit-díjat 
fi zetni? 

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú 
tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzá-
járulást fi zetniük?

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de 
nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást 
személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-én 
16 óráig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott le-
vélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig érkez-
zen be a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtat-

vány mintája az Internetről (www.valasztas.hu) letölthető.
Mozgóurnát mozgásában gátolt személy kérhet lakóhelyén 

történő szavazásra. Mozgóurna kizárólag írásban kérhető, sza-
vazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott 
kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egyne-
gyede azonos választ ad.

A 2008. március 9-én tartandó népszavazáson Algyő sza-
vazókörei:

1. számú szavazókör:     Búvár u. 5.
2. számú szavazókör :    Kastélykert u. 60.
3. számú szavazókör:     Kastélykert u. 59.
4. számú szavazókör:     Kosárfonó u. 16.
Az igazolással szavazni kívánók és a településszintű lakcím-

nélküliek csak egy helyen, a 4. számú  szavazókörben, azaz  
Algyőn a Kosárfonó u. 16. szám  alatt voksolhatnak.

Helyi Választási Iroda vezetője



  2008.  márciusi Hírmondó10 Hirdetés

Közeleg a Húsvét!
 REÁL üzletünkben AKCIÓS áron 

vásárolhat és készülődhet 
a közelgő ünnepekre.

Ajánlataink:
Coca-cola 2,5 l 269.-Ft.
Pepsi cola 2x2 l 279.-Ft.
Cerbona pehely 375gr, több íz 499.-Ft.
Detki kókusz tekercs 890gr 499.-Ft.
Detki keksztekercs 826gr 499.-Ft.
Kinder tojás 149.-Ft.
Nescafé 3x1 kávé 180gr 369.-Ft.
Torma 190gr 179.-Ft.
Trapista sajt kerek  1399.-Ft/kg.
Takarékos Biopon mosópor 2 kg 699.-Ft.

Udvarias kiszolgálással 
várjuk kedves vásárlóinkat.
Reál ABC Algyő, Kastélykert u. 8.

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 5.30-tól  20 óráig.
Szombat–vasárnap 6-tól 14 óráig.

 

Házias jellegű lángos, töltött lángos, 
hot-dog, pizza, fánk, gofri, palacsinta 

kapható!
Gercsóné Terike

Algyő, Komp u. 21.
Rendelésfelvétel: 

a 30/281-94-31 telefonszámon.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 5.30-tól 11.00 óráig.

Szombaton: 5.30-tól 12.00 óráig.

Temető melletti
MELINDA VIRÁGÜZLET

várja régi és új vásárlóit.

Menyasszonyi, 
alkalmi csokrok készítését;

Temetésre: családi koszorúk, 
görögkoszorúk, sírpárnák, sírcsokrok, 

kézicsokrok készítését vállalom.

Nőnapra rendelést telefonon is 
felveszek.

Nyitva tartás:
március 7-től április 1-ig 8-tól 12 óráig.

Áprilistól: 
hétfőtől péntekig 7-től 12 óráig és 13-tól 16 

óráig.
szombat, vasárnap 7-től 11 óráig.

Rendelést telefonon is felveszek!
Kovács Melinda, 

telefonszám: 06-70/61-62-055.
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A Bóbita bölcsőde élén: Gyömbér Kornélia, a Gyeviép Kht. irányítója: Dohány Renáta

Szemközt is az asszony viseli a kalapot
A Kastélykert utcán egymással szem-

közt szolgálja az algyőieket a kisgyerekek 
Bóbita bölcsődéje, illetve a falu „üze-
meléséért” felelős Gyeviép Kht. A szem-
ben álló épületek mindennapjaiban közös, 
hogy néhány hónapja mindkét helyen 
algyői fi atalasszony irányítja a munkát. A 
legújabb önkormányzati intézmény szak-
mai vezetőjével, Gyömbér Kornéliával, 
illetve szemközt, a sokoldalú önkormány-
zati cég irányításával megbízott Dohány 
Renátával a családról, a munkáról és 
persze Algyőről beszélgettünk – nőnap 
táján, külön köszöntő helyett. 

– Menekültként Szabadkáról érkeztem 
a párommal Szegedre 1992-ben, aztán a 
jó sorsunk két éve Algyőre hozott minket 
és két gyermekünket – utal a távolabbi 
múltra és a jelenre Gyömbér Kornélia. Az 
algyői Bóbita bölcsőde szakmai vezetője 
szinte „eleve elrendelésnek” érzi, hogy a 
szabadkai egészségügyi szakközépiskola, 
az ottani csecsemőotthoni munka után, 
némi kitérővel, de ismét kisgyermekek-
kel foglalkozhat. – Magyarországon a 
párom kerékpáros múltjára alapozta és 
működteti vállalkozását, de én nehezen 
találtam munkát: hiába jelentkeztem 
különböző bölcsődékbe, nem tudtam el-
helyezkedni. Ezért dolgoztam például 
könyvterjesztőnél, irodatechnikai cég-
nél, illetve a két gyermekünkkel otthon 
maradtam, míg be nem töltötték a három 
évet. Aztán úgy döntöttem: elvégzem a 
bajai tanárképző csecsemő és kisgyermek 
nevelő és gondozó szakát, felsőfokú vég-
zettséggel hátha könnyebben boldogulok. 
Így is lett: a legnagyobb örömömre az 
algyői bölcsődében dolgozhatom. 

A házépítéshez hasonlítható a gyer-
meknevelés: nagyon fontosak az alapok. 
Szakszerű irányítással, odafi gyeléssel 
rendkívüli módon fejleszthetők a kisgyer-
mek képességei. A bölcsődei gondozónők 
időben felismerik, ha egy kisgyermek 
fogyatékossága, vagy éppen tehetsége 
miatt külön törődést és foglalkozást igé-
nyel – vallja Gyömbér Kornélia. Gyermek-
centrikus a mai bölcsőde, így aztán az el-
foglalt szülő is nyugodtan a gondozónőkre 
bízhatja bébijét. Ugyanakkor a családsegítő 
szolgálat által védelembe vett kicsik is job-
ban fejlődnek a bölcsőde nyújtotta bizton-
ságnak, az életkoruknak megfelelő testi és 
szellemi tápláléknak köszönhetően. A Bóbi-
ta bölcsi nagy fi gyelmet szentel a mozgás-
fejlesztésnek, amivel befolyásolható még a 
zenei és a matematikai képesség is.

– Tudatos szülőnek vallom magam. 
Olyannak, aki azért vállalt gyermekeket, 
hogy őket az általa helyesnek tartott útra 
vezesse  – fogalmaz egy 15 éves lány és 
egy 7 esztendős kisfi ú anyukája. Gyöm-
bér Kornélia elárulja: családcentrikussága 
abból is fakad, hogy korán, 12 éves ko-
rában vesztette el édesanyját, így aztán 
sokat segített édesapjának hét évvel fi a-
talabb húga nevelésében is. – Az asszony 
hagyományosan szép szerepe „a tüzet 
őrizgetni”. E mintát követve például 
mindennap főzök. Szerintem a közös 
étkezéseknek is nagy a szerepe a család 
összetartásában. 

Algyőre szerencsés véletlenek soro-
zata irányította Gyömbér Kornélia és sze-
rettei útját. A „biciklis család” sokszor és 
szívesen kerekezett Szegedről Algyőre 
a Tisza-gáton. Először csak látogatóba 
érkeztek algyői barátainkhoz, aztán egyre 
többször és szívesebben jöttek ide, mert 
megtetszett nekik a Tisza-parti falu. Hir-
telen ötlettől vezérelve hirdetést adtak föl, 
és – láss csodát – szegedi lakásukat si-
került elcserélniük egy algyői házra. 

– Kedvesek velünk az algyőiek, akik-
kel összehozott a sors – mondja Gyöm-
bér Kornélia. – Megtaláltuk a csöndet, a 
nyugalmat, miközben sok a program is 
és szépen fejlődik a falu. Aki erre nem 
büszke, nem is tudja, micsoda érték, hogy 
itt élhet! A kis közösségek híve vagyok. 
Algyőt is ezért választottuk és szeretjük.

*
Kertész leszek...! – határozta el már 

gyerekkorában Dohány Renáta. Magától 
adódott e pályaválasztási irány, hiszen  
gyálaréti földműves nagyapjától és 
saját szüleitől leste el a növények gon-
dozásának titkait. 

– A föld volt a mindene a Szélpál csa-
ládnak: édesapámék búzával, kukoricával, 
legutóbb paprikával foglalkoztak. Amikor 
dolgozni mentek, kicsi koromtól kezdve 
vittek magukkal engem is, aztán meg, 
amikor már segíteni tudtam, természe-
tesen beálltam dolgozni én is – utal a 
meghatározó élményre Renáta. Elárulja, 
németet is szívesen tanított volna, az 
agrár szakfordítással is próbálkozott, de 
sorsa a kecskeméti kertészeti főiskolára 
vitte. Igaz, diplomával a kezében nem 
tudott azonnal a szakmájában elhelyez-
kedni, ezért pénzügyekkel foglalkozott. E 
kitérőt azonban most mint a Gyeviép Kht. 
megbízott vezetője jól kamatoztatja.

A Tisza, a természet közelsége min-

dig is vonzotta. Ezért költözött örömmel 
Algyőre a férjével együtt. 

– A Dohány család, a férjem szülei bak-
tóiak, de algyői rokonaikhoz látogatva 
megtetszett nekünk a falu – meséli Rená-
ta. – Nem bántuk meg, hogy ide költöz-
tünk: barátokra, jó ismerősökre találtunk. 
Ráadásul végre elhelyezkedhettem a 
szakmámban.

Máris látszik Dohány Renáta keze 
nyoma Algyő utcáin. A 2007 januárja óta 
a falu szépítésén dolgozó kertész szak-
tudását és ízlését dicséri például a Bor-
bála Fürdő körüli park, a tavalyi egynyári 
virágkavalkád, közte sokak kedvencével, 
a kék bojtocskával. 

– A csapat összetételén változtattam, 
mert olyan emberekkel szeretnék együtt 
dolgozni, akikben megbízhatom, akik jól 
viszonyulnak a munkához – fogalmazza 
meg, mi volt az első, amit a Gyeviép Kht. 
húsz, jórészt algyői munkatársa megbízott 
vezetőjeként meglépett. Az ezt követő 
időszak fontos tennivalójának azt nevez-
te, hogy a kht.-t – uniós előírások miatt 
– át kell alakítani kft.-vé. Ugyanakkor 
a cég alapfeladata marad a falu üzemel-
tetése. E varázsszó mögött látnunk kell 
az útburkolat takarítását, a levélgyűjtést, 
a virágültetést, az eldobált szemét 
összegyűjtését, az összetört padok meg-
javítását, a temető gondozását ugyanúgy, 
mint az olyan szolgáltatást, mint a kábel-
tévés szerződés kötést, vagy a Délma-
gyarországbeli hirdetések fölvételét, vagy 
éppen a közreműködést az pályázatok 
készítésében és megvalósításában, me-
lyek Algyő csinosodását eredményezik.  

– A cég weblapja hamarosan elkészül. 
Ott nem csupán eddig megismert, ha-
nem új szolgáltatásainkról is hírt adunk. 
Mert például az itteni szaktudást haszno-
síthatnák az algyőiek, ha támaszkod-
nak kertgondozói tapasztalatunkra. 
Elképzelhetőnek tartom például, hogy 
egy-egy utca arculatát úgy is megadjuk, 
hogy a kivágott fák helyére folyamato-
san azonos fajtájú újakat ültetünk – ad 
ízelítőt terveiből Dohány Renáta, miköz-
ben munkatársai új egyenruháit rendezi. 
Így terjesztené ki máris népszerű ta-
nácsadó szolgálatát is, melyet az Algyői 
Hírmondó hasábjain közöl – Kertész 
leszek... címmel. E fölkiáltás szó szerint 
is igaz, hiszen: kevéske szabadidejében 
a legszívesebben a házuk körüli kertben 
dolgozik, virágok között.

P. I.

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!

GYEVIÉP KHT.
Kastélykert u. 16.  ( 62 ) 267-567

Fénymásolás. Délmagyar hirdetések felvétele. 
Biztosítás. 

Várjuk Önöket!
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Új szolgáltatás a faluházban
A faluház új szolgáltatással kedveskedik az algyői lako-

soknak. Minden csütörtökön 2-6-ig HITELÜGYINTÉZÉSSEL 
állunk rendelkezésükre. 

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk minden kedves 
érdeklődőnek. Telefonszám: 06-30-372-3858

Ménesen a borbarátok
Az Algyői Borbarátok március 8-án az Arad melletti Ménes-

borvidékre látogatnak. Egyúttal megtekintik Arad nevezetessé-
geit és megkoszorúzzák az aradi vértanúk emlékművét.

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján – márciusban 23-

án – délután 3 órakor a római katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár

Papp László református lelkész

Tollforgatók a költészetről
Az Algyői Tollforgatók Köre tagjai március 13-án (csü-

törtökön) 18 órakor tartja taggyűlését a könyvtárban. Téma: a 
költészet-napi rendezvény előkészítése.

A Borbála Fürdő készül 
a tavaszra

Az algyői Borbála Fürdő új és régi szolgáltatásaival várja 
kedves vendégeit. Alább ízelítőt adunk az algyői fürdő szolgálta-
tásaiból. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óra között, szom-
baton 8-20 óra között, 20-tól 24 óráig éjszakai fürdőzés.

Új szolgáltatásnak számít a reggeli úszás. Minden hétköznap 
reggel hat órától várják a sportolni vágyó vendégeiket, hogy még 
munkába indulás előtt úszással frissíthessék fel magukat. A nap 
fáradalmait könnyebb elviselni, ha a napot a Borbála Fürdőben 
kezdi! A szolgáltatást minden hétköznap 6 órától, bérlet megvásár-
lásával, saját felelősségre veheti igénybe mindenki.

A csontkovács megjelenése is újdonság. Minden vasárnap reggel 
8 órától rendel a Borbála Fürdőben, Birtyik Csaba csontkovács. A 
kezelés a fürdő pénztárában jelzett előjegyzéssel vehető igénybe. 
Régi, jól bevált szolgáltatás a lábápolás (pedikűr): a lábmasszázs, 
a manikűr, a körömápolás. Népszerű a masszázs: a mézmasszázs, 
a cellulit kezelés, a frissítő masszázsok, a köpölyözés.

A bébi úszáson 3 hónapos kortól, szülői közreműködéssel 
vesznek részt a kicsik. Úszás oktatás vehető igénybe 3 éves kortól 
korhatár nélkül. Előzetes egyeztetés alapján, csoportos formában 
is. Az Aquafi ttness intenzív, nagyon hasznos vízi torna, mely a 
víz felhajtó erejének kihasználásával sokrétű mozgásanyagával 
fejleszti és tartja karban a fi zikai állapotot. Hétfőn, szerdán, pén-
teken 18 órától kezdődik a „vízi torna”, előzetes egyeztetés sze-
rint. További információ a: 62/ 517-520 telefonszámon.

Az algyői Borbála Fürdő várja a sportolni, pihenni kikap-
csolódni vágyó vendégeket. Szolgáltatásaihoz modern külső 
megjelenés, korszerű környezetbarát technológia, és elragadó 
belső harmónia járul.

„Én és a Húsvét!”
Pályázati felhívás

Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint az Algyői 
Művészkör pályázatot hirdet minden kedves érdeklődő számára 
„Én és a Húsvét!” címmel.  Várunk olyan, a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó alkotásokat, melyek anyag- és technika megkötése 
nélkül bármilyen módon készülnek. A beadott pályaművekből 
húsvéti kiállítást szervezünk a Faluház Galériában március 20-
án, csütörtökön 17 órakor, ahol a szakmai zsűri értékelését 
követően értékes ajándékokat adunk át. Az elkészített alkotáso-
kat március 19-ig, szerda 12 óráig kérjük leadni a faluházban 
vagy a tájházban! Bővebb információ kérhető a 62/517-173-as 
számon Bereczné Lázár Nórától, illetve a faluhaz@algyonet.hu 
internetes elérhetőségen, vagy a tájházban Szőkéné Bera Szil-
viától a 62/268-220-as telefonszámon!

Kézműves Műhely – nemcsak 
haladóknak

Szeret barkácsolni? Még nincs hobbija? Mi számos kézműves 
technika elsajátításában a segítségére lehetünk. Az algyői 
tájházban szakmai műhely keretében tanulhatja meg az egyes 
kézműves technikákat. Szeretettel várjuk első találkozónkra és 
megbeszélésünkre a tájházba március 28-án, pénteken 17 órára. 
Hozza magával kedvenc alkotását, mutassa be hobbiját! (INFO: 
Bereczné Lázár Nóra: 62/517-172, faluhaz@algyonet.hu, vagy 
Szőkéné Bera Szilvia: 62/268-220, www.algyofaluhaz.hu )

Ajándék a nőknek
Nőnapi ajándékműsor várja a szebbik nem képviselőit már-

cius 8-án szombaton 17 órától a faluházban. „A nő akkor szép 
igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.” Rip-
pl-Rónai József bölcsessége jegyében március 8-án, NŐNAPon, 
17 órától a faluházban minden hölgyet várnak a férfi emberek, 
akik műsorral kedveskednek a szebbik nemnek! Lesz ének, zene, 
vers – csokorba szedve, szépen kicsinosítva! 

Gál Tibor és barátai

Drámafoglalkozás 
Kedves Szülők, Pedagógusok, Gyerekek!
A drámajáték a gyerekek cselekvésen keresztül történő tanu-

lását szolgáló tevékenység. Nagyon fontos megkülönböztet-
nünk a színjátszástól, hiszen a drámajátékban nem a szereplés 
vagy előadás létrehozása a cél, hanem különböző gyakorlatok 
és szerepjátékok alkalmazásával a kommunikációs készség, a 
problémamegoldó képesség, az empátia, a kreativitás fejlesz-
tése. Éppen ezért az algyői faluház drámajáték foglalkozássoro-
zatot indít az érdeklődő gyermekek, diákok számára. 

A foglalkozások keretében többek között lesznek: szerepjá-
tékok, „színpadi” gyakorlatok, rögtönzések, élményekre épített 
közös játékok, készségfejlesztés, konfl iktuskezelés, kommu-
nikációs tréning, közösségi drámajáték. Minden alkalommal 
egy-egy mese alapján játszunk, a történet egy részét közösen ta-
láljuk ki, együtt alakítjuk a résztvevőkkel – sok-sok mozgással, 
énekkel, tánccal, és főleg játékkal!

Az első foglalkozás időpontja: március 27. (csütörtök) 17 
óra, a faluház földszinti kisterme! Foglalkozásvezető: Bereczné 
Lázár Nóra gyermekszínházi rendező (OKJ). (INFO: Faluház, 
Bereczné Lázár Nóra: 62/517-172, faluhaz@algyonet.hu, www.
algyofaluhaz.hu).

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

keresztül is szeretné megerősíteni a levélben már megtett fel-
hívását. Tisztelettel kérjük aktív és nyugdíjas tagjainkat, hogy 
az adó 1%-ról bevallásukban rendelkezzenek, illetve bármilyen 
csekély anyagi támogatással segítsék szervezetünket.

Szükséges adatok. Az ŐBK 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
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Kell egy csapat!
Az Algyői Sportkör a 2007-2008-as labdarúgó bajnokság 

tavaszi fordulójának a jobb szereplés reményében vág neki, 
megváltozott kerettel. A tavaszi szezonban az alábbi játékosok 
szereplésére számíthatunk: Csamangó Tamás csatár, Daróczi 
László középpályás, Gyimesi László középályás, Herczegh Gá-
bor középpályás, Horváth Róbert kapus, Kothencz Péter közép-
pályás, Korom Tamás kapus, Krucsó Ákos védő, Makra Zsolt 
védő, Pataki Sándor középpályás, Papdi Csaba csatár, Pálinkó 
Máté csatár, Pécsek Tibor védő, Retek Flórián középpályás, 
Sipos Zoltán védő, Sümeghy Balázs védő, Szélpál Attila védő, 
Tombácz Róbert kapus, Tóth Attila középpályás, Tóth Lukács 
középpályás, Török Ádám csatár, Varga Ferenc védő, Varga 
Norbert védő, Vass János védő, Végh Ariel középpályás.

A jó szereplés reményében találkozzunk az Algyői SK. 
hazai és vidéki mérkőzésein és zúgjon továbbra is a buzdítás:
H A J R Á   A L G Y Ő!!!

Bakai László, ASK elnök

Több témát vitatott meg legutóbbi (február 5-i) ülésén, az 
Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma.

Az algyői Sportközpontban összegyűlt nagyszámú érdeklődő 
betekintést nyert az alapítvány 2007. évi munkájába. A beszá-
molóból megtudták, hogy milyen sportprogramok kaptak 
támogatást az elmúlt évben. Céltámogatásokból sportesz-
közökkel bővültek az Algyőn működő testnevelési és diák 
sportszervezetek. Az előkészítő korosztályos labdarúgókat az 
ASK szakosztályvezetők javaslata alapján jutalmazta a ku-
ratórium. A fi atal sportolók egy garnitúra teljes sportfelszerelést 
kaptak.

A kuratórium elnöke köszöntötte azokat a sportolókat, akik 
Algyő sportéletében magas színvonalú szakmai munkát végez-
tek, és a sportban kimagasló eredményeket értek el. A kitün-
tetettek jutalomban részesültek.

A kuratórium összeállította a 2008 évre vonatkozó 
szabadidősport programjait és tervezett támogatásait. Ilyen a 
Kihívás napja: lakossági sportvetélkedő, fi gyelemfelhívás a 
sportra, az egészséges életmódra. A Diák sportnap: diák-ön-
kormányzati napon szervezett csapat és egyéni sportversenyek, 
játékos vetélkedők. Az Algyői Nőegylet: a „Települési egész-
séghét” programján 18 km-es gyalogtúra, és az iskolások részére 
kerékpár-túra szervezését, lebonyolítását tervezi. Szivárvány 
Óvoda: sportprogramok lebonyolításához, rendszeres test-
edzéshez, vidám sportvetélkedőkhöz szükséges sporteszközök 
vásárlásához kért támogatást. 

Gyermeknapi rendezvényen az ovisok részére meglepetések 
vásárlása. Szabadidős játékos programok rendezése az óvodá-
soknak, az egészséges táplálkozás népszerűsítéséhez. Sportma-
jális: az algyői falunapokhoz szorosan csatlakozó egész napos 
rendezvény egyéni, csoport, és családi versenyekkel. Gyermek-

napi horgászverseny: 2008 évbe is megrendezi az algyői általá-
nos iskolások részére az Algyői Kormorán HE. Nyári sporttábor: 
napközis tábor, ahol túrázás-, úszás-, lovaglás-, és sok labdajá-
ték szerepel tervezett programként. Úszásoktatás: a támogatás 
célja az úszni nem tudó algyői diákok részére rendszeres keretek 
közötti úszásoktatás segítése. Kispályás teremlabdarúgó torna: 
Mikulás kupa, ifjúsági és senior csapatok részére, amit immár 
hagyományosan az alapítvány hirdet meg szabadidős rendez-
vényként. 

Gyermek és ifjúsági versenysport rendezvények támogatása, 
sportrendezvényeken való részvétel, résztvevők által igénybe-
vett tömegközlekedési eszközök csoportos utazási költségei, 
szállásköltség, nevezési díj. Kiváló sportteljesítményt nyújtó 
személyek, közösségek jutalmazása, évente egyszeri alkalom-
mal. Ifjúsági sportolók sportpályafutásának elősegítése rend-
szeres támogatással, pályázat alapján. Szabadidős sportren-
dezvények támogatása (pl. algyői sportnap). Szabadidős és 
sportszervezetek eszközigényeinek támogatása.

A közalapítvány kuratóriuma az Algyőn működő testnevelési, 
diák, szabadidő és sportszervezetek célja szerinti működésükhöz, 
sportrendezvények szervezéséhez, versenyekre való felkészí-
téshez, versenyeken való részvételhez célszerinti támogatást 
kíván nyújtani.

Az eddig elért eredmények szinten tartásához és fejleszté-
séhez szükséges, hogy a fi nanszírozás több lábon álljon. Na-
gyobb mértékben kell reklámbevételeket, szponzori támogatá-
sokat bevonni a szükséges önkormányzati források mellé.

Mindenki, aki az alapítványt támogatja, hozzájárul az algyőiek 
legszélesebb körének rendszeres sportprogramjának szervezé-
séhez, a szabadidős szakosztályok munkájához.

Bajusz János kuratóriumi elnök

Sportbarátoknak

Ülésezett a sport kuratórium

Egy százalék
a helyi sportnak

Az Algyő Sportjáért Közalapítvány kéri a sportot szerető tá-
mogatókat, hogy 2007 évi személyi jövedelemadójuk 1 %-os 
felajánlásával segítsék a kuratórium célkitűzéseit.

A közalapítvány kuratóriuma az Algyőn működő testnevelési, 
diák, szabadidő és sportszervezetek működéséhez, sportrendez-
vények szervezéséhez, versenyekre való felkészítéshez, verse-
nyeken való részvételhez támogatást kíván nyújtani.

Mindenki, aki személyi jövedelemadója 1 %-os felajánlását 
az alábbi adószámra utaltatja, mint az alapítvány támogatója 
hozzájárul az algyőiek legszélesebb körének rendszeres, köny-
nyen elérhető sportolási lehetőségeinek biztosításához, rendezvé-
nyek szerevezéséhez, a szabadidős szakosztályok munkájához.

Adószám: 18471818-1-06

Kedves 
Sportkedvelő Barátunk!

Az adóbevallás rendelkező nyilatkozatában lévő 1%-kal segí-
tse az Algyői Sportkör munkáját!

Az Algyői Sportkör címe: 6750 Algyő, Sportközpont.
Adószáma: 19983484-2-06.
Az előző években felajánlott 1 %-okat köszönjük, és kérjük 

minden kedves sportoló és sportkedvelő barátunkat, támogassa 
munkánkat!

Köszönettel:
Bakai László ASK elnök

Aprók
Redőny, reluxa, harmonika- ajtó, szalafüggöny készítés. T.: 06-

30/ 953-0395.
*

Számítógép javítást és – bővítést vállalok. T.: 06-70/333-3596.
*

Algyő, Bartók Béla úti, II. emeleti, 2 szoba, erkélyes lakás, nagy 
garázzsal eladó. Ár: 8,5 millió Ft. Érd.: 06-30-544-5132.

*
Algyőn, 1800 négyszögöl belterület eladó. Telefonszám: 

267-491
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Születés. 
Megszületett Bálint-Harmati Linett 

(2008. 01. 13.) – anya: Harmati Ágnes, 
apa: Bálint Zoltán; Rekett-Nagy Norbert 
(2008. 01. 14.) – anya: Dáni Edina, apa: 
Rekett-Nagy Norbert; Czentye Botond 
József (2008. 01. 17.) – anya: Horváth 

Erika, apa: Czentye József; Hollósi Alex 
(2008. 02. 07.) – anya: Sárkány Anikó, 
apa: Hollósi Miklós; Temkó Kitti (2008. 
02. 10.) – anya: Tóth Marianna, apa: 
Temkó Pál. 

Jó egészséget kívánunk a kicsiknek és 
szüleiknek!

Halálozás:
Meghalt Apjok Ferencné született Vig 

Julianna 01. 14-én. 
Nyugodjon békében!

Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Március 03-07.  08.00-tól 12.30 óráig.
Március 10-14. 12.30-tól 16.30 óráig.
Március 17-21.  08.00-tól 12.30 óráig.
Március 25-28.  12.30-tól 16.30 óráig.

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 * foglalkozás-egész-
ségügyi alkalmasság és hivatásos jogosítvány hosszabbí-

tásának megszervezése.
Vizitdíjmentes LÉGÚTI ALLERGIA SZŰRÉS
dr. Tóth Mária rendelésén március 13-án 13-tól.

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

Március 03-07.: 12.30-16.30 óra között.
Március 10-14.: 07.30-12.00 óra között.
Március 10-14.: 12.30-16.30 óra között.
Március 25-28.: 07.30-12.00 óra között.

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.

Orvosi rendelési időpontok
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Előzetes a falunapokról
Algyő egyik legnagyobb közösségi ünnepét, a falunapo-

kat idén május 2–3. között rendezi meg a faluház. A program 
szervezése már elkezdődött. 

E jeles ünnepen sztárvendégeink lesznek: az ANIMAL CAN-
NIBALS, TÓTH VERA, a UNITED és Gerendás Péter.

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

Algyői szemle
A 39. Magyar Filmszemle hivatalos vidéki helyszínén, 

Algyőn, január utolsó napján négy fi lmet láthattak az érdek-
lődők. Időrendi sorrendben az első ezek közül A város ritmusa 
volt, amelynek két főszereplője: Gerendás Dávid (az ismert 
énekes-dalszerző, Gerendás Péter gyermeke) és a nagyváros 
zajai. Izgalmas, különleges élményt nyújtó mozgókép volt Sa-
lamon András alkotása! 

Másodikként és harmadikként két, a fi lmszemle versenyébe 
nem nevezett fi lm következett: Székely Orsolya Nap jön a menny 
hajlatán – bioenergia és vidékfejlesztés címet viselő műve, majd 
Kóthy Judit Olaj, olaj, olaj! című sorozatának algyői vonatkozású 
epizódja. Az e két fi lm utáni kerekasztal-beszélgetés vendégei: 
dr. Dinya László, dr. Sinóros-Szabó Botond professzorok, Székely 
Orsolya fi lmjének szereplői, valamint Szurmai Tibor, Valastyán 
Pál, Baros József, Iváncsik Sándor, Falk Miklós és Balaicz Ti-
bor, akik Kóthy Judit fi lmjében tűntek föl. Hozzájuk csatlakozott 
dr. Piri József, Algyő polgármestere. 

A kerekasztal-beszélgetés végeztével láthatta a közönség 
Lakatos Róbert versenyfi lmjét, a Bahrtalo!-t. A fi lm után létrejött 
az, amiért a Filmszemlét (többek között) kigondolták egykor: 
dialógus bontakozott ki az alkotó és a nézők között.

Ezúton is köszönjük Petróczy Sándornak és Székely Or-
solyának, hogy – támogatásuknak hála – Algyő részese lehetett 
a magyar fi lmművészet idei seregszemléjének!

Klubnap 
a mozgáskorlátozottaknál

Tartalmas klubnapot tartott február 13-án csoportunk. Egy szo-
morú eseménnyel kellett kezdenünk: elhunyt tagtársunk, Tanács 
Lajosné, rá emlékeztünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Meghívtuk Gondáné Burkus Andrea természetgyógyászt, aki 
bemutatta a thai masszázs hatását. Az önként vállalkozók kel-
lemesen érezték magukat utána.

Titkárunk, Kapota Mihály beszámolt az apátfalvi társegyesü-
letünknél tett négy fős látogatásunkról, ahol farsangi fánkkal 
vártak bennünket, mi pedig ezt rövid, vidám versműsorral és 
szintetizátoros muzsikával háláltuk meg.

Ezután a titkár tájékoztatást adott az önkormányzat felé adott 
beszámolónkról, a múlt évi munkáról, és az idei évi program-
ról és annak költségeiről. Egyúttal meghallgattuk a Gyógycipő 
Kft.-nél a cipőkészíttetési lehetőségeket.

Megbeszéltük a következő időszak programjait, így a nőnapi, 
húsvéti megemlékezést, a névnaposok köszöntését, a vadaspark, 
fűvészkert látogatását.

A faluház által szervezett farsangi vetélkedőre két csapatot is 
sikerül kiállítani.

Legközelebbi klubnapunkat március 12-én (szerdán) 15 órától 
tartjuk a faluházban, de a programok zsúfoltsága miatt március 
26-ára is betervezünk egy pótnapot.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését klubunkba.
Sermann József vezetőségi tag

Idén ötéves 
az Életreform Klub 

Algyői egészség- és életmód nap április 19-én, szombaton 
9-17 óráig a faluházban. E napon ingyenes szűrővizsgálatokkal, 
tanácsadással, termékbemutatókkal várjuk Önt és gyógyulni vá-
gyó szeretteit! A látogatók közt tombolasorsolást tartunk! Jöjjön, 
szépüljön és gyógyuljon velünk! 

INFO: 62/517-172, Leléné Juhász Erika

Harmincöt éves 
az Algyői Nyugdíjas Klub

Az Algyői Nyugdíjas Klub májusban ünnepli fennállásának 
35. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk felvenni a 
kapcsolatot azokkal a régi klubtagokkal, akik betegségük, vagy 
más ok miatt nem tudnak közénk járni. Ugyanakkor szeretnénk 
egy kiállítást is összeállítani régi fényképekből, dokumentu-
mokból. Ha bármi ilyesmi van az Ön birtokában, kérjük, hogy 
a kiállítás idejére szíveskedjen kölcsönadni! A fényképeket, do-
kumentumokat, egyéb tárgyakat április 30-ig kérjük leadni a 
faluházban.

Felajánlásokat fogadnak!
Május 17-én ünnepeljük a klub 35. évfordulóját. Az ünne-

pi műsort – melyen a kistérség nyugdíjas klubjai is fellépnek 
– tombolasorsolás követi. Kérjük az algyői intézmények, civil 
szervezetek, vállalatok, vállalkozók, magánszemélyek támoga-
tását. A felajánlott tombolatárgyakat a faluházban kérjük leadni 
május 10-ig! Köszönjük!

A nyugdíjas klub nevében: 
Süli Istvánné (Piroska) szervező

Szavaltak és mesét mondtak
A Faluház vers- és mesemondó versenyét február 23-án délu-

tán tartották. A zsűri (Torma Tiborné, Dubecz György, Lele Ist-
vánné) az alábbi díjakat adta ki.

A Balassi Bálint Szavalóverseny 1. helyezettje: Révész Máté, 
8. osztályos tanuló (Algyői Általános Iskola), 2. hely: Németh 
Dániel, 6. osztályos tanuló (Szent István Általános Iskola, 
Hódmezővásárhely), 3. hely: Rácz Sarolta, 8. osztályos tanuló 
(Arany János Általános Iskola, Szeged).

A Mátyás király Mesemondó Versenyen az 1. helyen: Berkó 
Tamás végzett (ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola, 2. osz-
tály), 2. hely: Berta Balázs (sándorfalvi Pallavicini Sándor Ál-
talános Iskola, 4. osztály), 3. hely: Tatár Ádám (szegedi Tabáni 
Általános Iskola, 3. osztály). 

Különdíjasok: Papdi Dorina (Algyői Általános Iskola, 3. osz-
tály), Forró Tamás (szegedi Tarjáni Általános Iskola, 8. osztály). 
A két legügyesebb fi ú, Berkó Tamás és Révész Máté március 
8-án, az algyői nőnapi ünnepségen is előadja versét, illetve me-
séjét. 

Vissza- és előretekintő
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán
Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 
Bereczné Lázár Nóra, Borbély János, Harcsás Gizella, Honti Katalin, 

Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, 
dr. Piri József, Újszászi Ilona

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu

Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: GOLD PRESS Nyomda

Márciusi rendezvénynaptár
3-4-5. (hétfő, kedd, szerda) 9-17 óra: Bérletárusítás a faluház 

földszinti kistermében. 
6. (csütörtök) 16 óra: Az Algyői Nyugdíjasklub nőnapi megem-

lékezése a faluház emeleti klubtermében.
7. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a faluház 

emeleti klubtermében.
8. (szombat) 17 óra: Nőnapi meglepetésműsor a faluházban.
11. (kedd) 9-12 óra: Babaruha Börze a faluház előcsarnokában.
11. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”. 

Előadó: dr. Marjanucz László történész, tanszékvezető 
docens (SZTE BTK Új- és Legújabb kori Magyar Történeti 
Tanszék). Téma: 1848. a hétköznapi emberek szemével – 
1848 és a magyar társadalom. (INFO: Bene Zoltán: 62/517-
172, tesztek, bővebb információ: www.algyofaluhaz.hu)

12. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kft. fogadóórája 
a faluház földszinti kistermében (Csókási Ágnes számlázási 
előadó).

12. (szerda) 15 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői Cso-
portjának taggyűlése a faluházban (Kapota Mihály).

13. (csütörtök) 17 óra: Az Algyői Művészkör taggyűlése a fa-
luház földszinti kistermében.

15. (szombat): 1848 – Ünnepi megemlékezés Algyőn.
9 óra: ünnepi szentmise. 10 órakor koszorúzás Széll Amb-

rus sírjánál, majd az országzászlónál. Ünnepi beszédet 
mond: dr. Marjanucz László történész. Közreműködik a 
Hódmezővásárhelyi Városi Fúvós Zenekar és Mihály Helga, 
a Móra Ferenc Népszínház tagja.

18. (kedd) 12 óra: Filharmónia előadás - sorozat az Algyői Álta-
lános Iskola szervezésében a faluház színháztermében.

20. (csütörtök) 16 óra: a DALKIA Energia (távhőszolgáltatás) 
lakossági fogadóórája a faluház földszinti kistermében 
(Sztarovics Petra adminisztrátor, telefonszám: 79/324-833).

20. (csütörtök): Húsvéti sokadalom Algyőn. 14 óra: Ingyenes 
húsvéti kézműves játszóház az Algyői Művészkör tagjaival 
a tájházban; 16.15 óra: Kemencében sült húsvéti kalács-
kóstoló az Algyői Nyugdíjasklub asszonyainak jóvoltából; 
16.30 óra: Lovaskocsizás a tájházból a faluházba az Algyői 
Lovasklub Egyesület tagjainak segítségével; 17 óra: „Én és 
a Húsvét” című pályázat eredményhirdetése, valamint „Szép 
mint a húsvéti tojás” című húsvéti kiállítás megnyitója a Fa-
luház Galériában. A műsorban közreműködnek: az Algyői 
Általános Iskola néptáncos diákjai. (INFO: Bereczné Lázár 
Nóra: 62/517-172, bővebb info.: www.algyofaluhaz.hu)

21. (péntek) 11 óra: Közmeghallgatás a faluház színházter-
mében.

25. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”. 
Előadó: dr. Bárdos József irodalomtörténész (Kecskemé-
ti Főiskola). Téma: Nők a magyar irodalomban. (INFO: 
Bene Zoltán: 62/517-172, tesztek, bővebb információ: 
www.algyofaluhaz.hu).

26. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház emeleti klubter-
mében. Előadó: Fazekas Stressz Centrum (Szeged). A belé-
pés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak! (INFO: 
Faluház: Lele Istvánné Erika, 62/517-172, faluhaz@algyo-
net.hu, www.algyofaluhaz.hu).

27. (csütörtök) 17 óra: Drámafoglalkozás a faluház földszinti 
kistermében. (INFO: Faluház: Bereczné Lázár Nóra, 62/517-
172, faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu) 

28. (péntek) 17 óra – Kézműves Műhely – találkozó és első 
foglalkozás a Tájházban (INFO: Faluház: Bereczné Lázár 
Nóra, 62/517-172, faluhaz@algyonet.hu, www.algyofalu-
haz.hu, Tájház: Szőkéné Bera Szilvia, 62/268-220).

28. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a faluház 
emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).

29. (szombat) 10 óra: Az algyői Szivárvány Óvoda bemutató 
műsora a faluház színháztermében.

30. (vasárnap) 9-13 óra: Megyei Sakkbajnokság a faluház 
emeleti klubtermében (dr. Gonda János).

31. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a faluház föld-
szinti kistermében (dr. Gonda János).

Mi, hol, mikor?

Sok-mindent-tudás 
Egyeteme 

A 2007. szeptember 11-én útjára 
indult algyői Sok-mindent-tudás 
Egyetemének 1. szemesztere január 
végén lezárult, ám idén februárban 
kezdetét vette a 2. félév! Az előadások 
továbbra is a faluház emeleti klubtermében hallgathatóak majd, 
változatlanul lesznek sorsolások: minden előadáson könyvet sor-
solunk ki a jelenlévők között! Emellett bárki kitöltheti és bead-
hatja az előadásokkal kapcsolatos teszteket (minden előadáshoz 
egy teszt kapcsolódik a jövőben is), s aki a legkiválóbb teszt-
kitöltőnek bizonyul, azt könyvcsomaggal jutalmazzuk a nyár 
elején. Soron következő előadók és témák: március 11. (kedd) 
18 óra: 1848 a hétköznapi emberek szemével – 1848 és a 
magyar társadalom. Előadó: dr. Marjanucz László történész, 
tanszékvezető docens (SZTE BTK Új- és Legújabbkori Ma-
gyar Történeti Tanszék); március 25. (kedd) 18 óra: Nők a ma-
gyar irodalomban. Előadó: dr. Bárdos József irodalomtörténész
(Kecskeméti Főiskola). 

Márciusi vásárnaptár a faluházban
  7. (péntek) 8-13 óra:  Új ruha, cipő, vegyes iparcikk.
  7. (péntek) 9-14 óra:  Termékbemutató.
10. (hétfő) 9-11 óra:  Vegyes iparcikk.
12. (szerda) 9-12 óra:  Ruha, cipő, vegyes iparcikk.
13. (csütörtök) 8-12 óra:  Katonai ruha.
14. (péntek) 9-12 óra:  Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk.
19. (szerda) 9-12 óra:  Vegyes iparcikk. 
25. (kedd) 9-12 óra:  Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk. 
26. (szerda) 13-15 óra:  Egészségügyi termékbemutató.
27. (csütörtök) 13-15 óra:  Egészségügyi termékbemutató. 
31. (hétfő) 9-12 óra:  Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk.

Operett randevú Algyőn
Vendégművész: Szász Kati és Farkas Bálint 
Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület PARLANDÓ 

Énekegyüttese március 29-én szombaton 15 órakor „OPE-
RETT RANDEVÚ” címmel nagyszabású Operett gálát rendez 
az Algyői Faluház színháztermében. Sztárvendégek: Szász Kati 
a Budapesti Operettszínház szubrett-primadonnája és Farkas 
Bálint Jászai Mari díjas művész.

Belépőjegy: elővételben március 1-jétől március 28-áig 1200, 
az előadás napján 1500 forintért kapható. Jegyárusítás a faluház-
ban és a könyvtárban hétköznapokon 10-18 óra között. Hely-
foglalás érkezési sorrendben. INFO telefon: faluház: (62) 517-
173, Fábián Péter: (30) 425-37-94

GYEVI ART Kulturális Egyesület, Parlandó Énekegyüttes


