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Képeslap – a játékról
A játék: komoly dolog, kedves húgom. Mert a játék a nagybetűs életre 

készíti föl – a gyereket. A felnőttek játéka pedig megmutatja, milyen is az 
életünk – valójában. Mindez Algyőről mesélve is igaz. 

A saját és a másik gyerekeiről gondoskodó szülői akarat hívta életre 
az algyői játszóházat, a legújabb civil kezdeményezést, amihez hason-
lóról még nem hallottam. 

A játszóházi játék tényleg a nagybetűs életre készíti föl az algyői ka-
maszokat. Az önállósodást is tanuló iskolás számára ugyanis a játszóház 
köztes hely: már kikerül az őt otthon is szemmel tartó szülő ellenőrzése 
alól, mégsem zuhan a nagybetűs élet olyan pokoli  bugyraiba, mint a senki 
földjének számító utca, vagy a mélybe mutató kocsma. Ugyanis a péntek 
és szombat délutántól estig nyitva álló játszóházba térve visszahúzódhat 
szülei tekintete elől.  A játszóházi közegben megtanulhat kortársai laza 
közösségében mozogni, de találkozhat a barátaival, és ismeretlenekkel, 
esetleg az első szerelemmel is. Az ottani társasjátékok pedig bizonyítják:  
értelmesen is eltölthető a szabadidő. Vagyis, a játszóház menedék – a 
bandázós csatangolás, vagy a kocsmába szoktató biliárdozás helyett. 

Ösztönösen érzik ezt a tizenévesek. Ezért is szeretnék, ha még többször 
és még hosszabb ideig állna nyitva a játszóház ajtaja!

Tényleg komoly játék a játszóház – a szülők szemszögéből. Anya és 
apa számára ugyanis megnyugtató, ha a gyereket a játszóházban tud-
hatja. Nem csak azért, mert a takarékszövetkezet előtti pad, vagy a 
piactéri senki földje, vagy a játékgépes talponálló helyett a játszóház 
mégiscsak füstmentes és fűtött szoba. Hanem azért is, mert ez az a hely, 
ahol csemetéjének a gyerekek (családon és iskolán kívüli) közösségén 
belüli botladozásait, “kisded játékait” egy másik szülő is felügyeli. S ez 
az, amiben semmi máshoz sem hasonlítható az algyői játszóház! Vagyis 
a szülők által kitalált és támogatásukkal létrejött játszóházat a szülők 
nyitják és zárják, s közben biztosítják a gyerekfelügyeletet is. Ám a szülői 
kontroll e fi nom megjelenítésére egyre kevesebb anya, apa vállalkozik. 
A két kezemen megszámolhatom, hány szülő, vagy éppen nagyszülő haj-
landó arra, hogy a péntek, vagy a szombat délutánját és estéjét a saját 
és a mások gyerekének, unokájának szórakozását biztosító játszóházban 
töltse. Holott ez, a részvétel, az aktivitás állandóságának fenntartása 
bizonyítja egy kezdeményezés életképességét – nem csak a felnőttek mu-
tatta példára fi gyelő gyereknek.Ha több szülő és nagyszülő is vállalná a 
játszóházi felügyeletet, bizonyítást nyerne, nem kérész-életű ez a közös-
ség. 

Azt is mutatná nekem, hogy az itteni sokféle civil szervezet népes tag-
sága –, amiről a falu lakójának készülődve lelkesülten neked is írtam, 
nem néhány tucat algyőivel azonos. Őszintén remélem, kedves húgom, 
nem lesz igazad! Algyő rácáfol arra a feltételezésre, miszerint hamvá-
ban holt ötlet az öntevékenységre építő játszóház! Ezért kell elmenni 
– anyaként, apaként, nagyszülőként – felügyelni! Azért pedig egyszerűen 
muszáj ott lenni, hogy legyen majd játszóháza az unokáknak is. Nem 
túlzás, kedves húgom, a játszóház: jelképe az algyőiségnek.

Ölel nővéred:
Ágnes   

Kész a Borbála Fürdő
Algyő Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghív 

minden algyőit 
február 9-én (péntek), 13 órakor 

a Borbála Fürdő avatására. 
Köszöntőt mond dr. Piri József polgármester; dr. Bot-

ka László országgyűlési képviselő, Szeged város pol-
gármestere; dr. Albel Andor, a Magyar Turizmus Zrt. 
Dél-alföldi Regionális Marketingigazgatóság vezetője. 
Az avató ünnepséget követően, 14 órától sportbemutatók 
várják a Borbála Fürdő első vendégeit.

Farkas Sándorné

Farsang
Fösvény megy a bálba,
Épp hogy takarja nadrágja.
Koldusnak öltözött az árva,
Hátha újat ad valaki reája.
Odébb ballag egy denevér,
Szólni nem tud, igen vén.
Megy a lompos farkú róka is,
Lesz e bálban polka is.
Mennek itteni pékek is,
Visznek magukkal lisztet is.
Van itt királylány és gróf is,
De a szájuk csupa prézlis.
Cammog a medve is,
Édességre vágyik,
Vagy inkább a királylány
Csókjára áhít?
Megérkezett a róka,
Kezdődhet a móka.
Lesz majd hajcihő,
Ropja a lakkcipő.
Szórják a pékek a liszet,
Róka, denevér járja a tvisztet.
Én is ropnám egy gróffal,
Arcomon víg mosollyal –
Királylány ruhát öltve,
Vele karöltve,
Farsang napján
Bút feledve.
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Algyő a világhálón
Megújult Algyő honlapja. Aktuális hírek és információk, 

pályázati lehetőségek ugyanúgy megtalálhatók a világhálós 
algyői címen, mint az oktatás, kultúra, turisztika, vagy az egyházi 
és sporthírek, illetve hasznos információk, továbbá az Algyői 
Hírmondó és programajánlók! A honlapon hirdetési felületek 
és partnereink bemutatkozó oldalai is olvashatók. A részletekért 
kattintson a www.algyo.hu-ra!

Háromból egy hivatal
A Csongrád Megyei Szakigazgatósági Hivatal (6720, Szeged, 

Deák Ferenc u. 17., telefonszám: 62/553-460, fax: 62/311-426) 
értesíti a tisztelt mezőgazdasági termelőket, hogy hivataluk neve 
2007. január 1-jétől megváltozott! 

A Földművelésügyi Hivatal, a Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat, illetve az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Állomás Csongrád megyei szervezeteinek összevonásával lé-
trejött a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatósági 
Hivatal. 

Az új szervezet létrejöttével Algyőn nem csak a falugazdász, 
hanem a hatósági állatorvos is fogadóórát tart. 

A falugazdász (Pál Andrea) ügyfélfogadása változatlan 
időpontban történik: az algyői Faluházban minden héten kedden 
8-15 óra között. 

A hatósági állatorvos: dr. Haraszti Péter ügyfélfogadási ideje: 
minden héten szerdán 9-11 óra között lesz az algyői faluház-
ban! 

Bérletárusítás: februártól a faluházban!
Az autóbusz bérleteket az arra jogosult algyőiek idén februártól 

a faluházban vehetik át, illetve válthatják ki. A bérlet árusítás 
időszaka: 9-17 óra között – február 1-jén (csütörtök), 2-án 
(péntek) és 5-én (hétfőn).

Tüdőszűrés Algyőn!
Tisztelettel tájékoztatunk minden kedves algyőit, hogy a 

lakossági tüdőszűrésre 2007. február 12-19. között kerül sor 
(5 szűrési napon) az algyői Faluház előtti parkolóban!

A szűrésről kialakított szakmai irányelvek változásával jelen-
leg a 40-70 év között lévő nők és férfi ak csoportjából álló rizikó 
csoport szűrését tartják a szakemberek elsődlegesnek, de a la-
kosság többi része is részt vehet a tüdőszűrésen! A szűrővizsgálat 
a tüdőszűrő kocsiban történik, ahol korszerű számítógépes rend-
szer üzemel. 

A szűrés időpontjai:
február 12. (hétfő)  9-15 óra,
február 13. (kedd)  9-15 óra,
február 14. (szerda)  9-15 óra,
február 15. (csütörtök)  9-15 óra,
február 16. (péntek) NINCS SZŰRÉS,
február 19. (hétfő)  9-15 óra.
A digitális röntgen minőségi felvételeket készít, de a 

szűrés menete az eddig megszokottnál lassúbb. Az óránként 
megszűrhető létszám: körülbelül 20 fő. Megértésüket és türel-
müket előre is köszönjük. Várakozni a faluház  átriumában tud-
nak!

A tüdőszűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosí-
tási kártya) szíveskedjenek magukkal hozni! Várandós és szop-
tatós nők a szűrést nem vehetik igénybe!

A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és 
a betegségek korai felkutatásának érdekében végzik a szakem-
berek! Vegyenek részt a lakossági tüdőszűréseken!

Dr. Polner Éva 
gondozóvezető főorvos

Időseket gondoznak
Az Algyői Nőegylet Gondozási Hálózata 2004. óta működik. 

Feladatuk az idősbeteg gondozás Házi betegápolás, segítség-
nyújtás.

E tevékenységet a gondozónők térítési díj ellenében végzik, a 
beteggel kötött ellátási szerződés alapján. 

Bővebb információ kérhető a szolgáltatások köréről és 
hozzáférhetőségről minden hétköznap: reggel 7.30-tól 9.00 óráig 
a házi gondozóktól,  az Algyői Nőegylet Gondozási Hálózatának 
telephelyén: 6750 Algyő, Egészségház utca 42. (a Gyermek és 
Családsegítő Szolgálat), bejárat: az egészségház hátsó kapu-
jánál, az udvar felől.

1% a helyi sportnak
Az Algyő Sportjáért Közalapítvány kéri a sportot szerető tá-

mogatókat, hogy 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-os 
felajánlásával segítsék a kuratórium célkitűzéseit.

A közalapítvány kuratóriuma az Algyőn működő testnevelé-
si, diák, szabadidő és sportszervezeteknek a céljuk szerinti 
működéséhez, továbbá sportrendezvények szervezéséhez, a 
versenyekre való felkészítéshez, versenyeken való részvételhez 
célszerinti 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 lehetőségei biztosításához, a rendezvé-
nyek szervezéséhez, a szabadidős szakosztályok munkájához.

Adószám: 18471818-1-06

A hulladékgyűjtő szigetek 
használatáról

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal felhívja a la-
kosság fi gyelmét a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő 
használatára. 

A hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett konténerekbe csak a 
konténereken megjelölt hulladék helyezhető el, egyéb háztartási 
hulladék lerakása a konténerek mellé is tilos. 

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy csak a megjelölt hul-
ladékot helyezzék el a hulladékgyűjtő szigeteken lévő konténe-
rekbe, egyéb háztartási hulladék térítésmentesen elhelyezhető a 
szombaton, és vasárnap is üzemelő hulladék udvarban! 

Molnár Lajos
közterület-felügyelő

Fogadóórák a községházán 
Az algyői polgármesteri hivatalban tartja fogadóóráit a 

nagy-község polgármestere és alpolgármestere. A fogadóóra 
időpontja: 

szerdánként 14-től 17 óráig.
Dr. Piri József polgármester 
február 7-én és 21-én, valamint március 7-én tart fogadóórát.
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
február 24-én és 28-án tart fogadóórát.
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Az idei első, vagyis a január 31-i ülé-
sükön a képviselők megtárgyalták a 
2007-es költségvetés vitaanyagát, majd 
megalkották az előttünk álló négy év gaz-
dasági programját. A testület nagyító alá 
tette a közművelődési intézmények (Fa-
luház, Könyvtár és Tájház) beszámolóját, 
illetve idei munkatervét, a testvértelepü-
lésekkel kapcsolatos 2007. évi programot. 
Tájékoztató hangzott el Algyő Nagyköz-
ség Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal vagyongazdálkodásának belső 
ellenőrzéséről. Zárt ülésen nézték át a 
GYEVIÉP Kht és a GYEVITUR Kft üzle-
ti tervét.

Mint arról lapunk már tudósított, az 
algyői önkormányzati képviselő-testület 
decemberi ülésén elfogadta a költségveté-
si koncepciót, s ennek megfelelően készült 
el a vitaanyag, melyben 4 szempontot tart 
az önkormányzat a legfontosabbnak. A 
költségvetés szempontjai

Ezek: 1. az intézmények, a település 
biztonságos működésének megteremtése, 
különös tekintettel a fürdő és a bölcsőde 
működtetési szükségleteire; 2. az adósság-
kezelés megfelelő szintjének kiépítése, 
fi gyelembe véve az adósság nagyságrend-
jét, vizsgálva a hitel-előtörlesztés gazdál-
kodásra gyakorolt hatásait; 3. a pályáza-
tokhoz szükséges saját erő-alapok képzé-
se azzal, hogy a jelentős beruházások 
kizárólag pályázat útján valósíthatók meg; 
4. a pályázati lehetőségek nélkül is indo-
kolt fejlesztések, beruházások fi gyelembe 
vétele.

Az önkormányzat bevételeinek össze-
tétele nem változott az előző évekhez 
viszonyítva. A bevételi források több mint 
felét a működési kiadások, a másik, kiseb-
bik felét pedig a felhalmozási kiadások 
(felújítások, beruházások, pályázati saját 
erő, fejlesztési célú hiteltörlesztés, fej-
lesztési tartalékok) teszik ki. A működési 
kiadásokon belül a személyi jellegű ki-
adások csak a soros előlépések növek-
ményével számol, míg a dologi kiadások 
az előző évi előirányzatokkal, csupán a 
közüzemi számlák költségeinél vesz fi -
gyelembe 6,3 százalékos emelkedést. 

Továbbra is jelentős a Tisza Volán Rt. 
támogatása, ami 7,5 millió forint.

Az önkormányzat 2007. évi költségve-
tésében kiemelt szerepet kap a beruházási 
feladatok közül a bölcsőde befejezése, a 
termálfürdő II. ütemének, gyógyászati 
részlegének megépítése, valamint az új 
iskola építése csak pályázati források be-
vonásával valósítható meg. Folytatni kell a 
csatorna bekötéseket, s a csapadékelvezető 
csatornák tisztítását, az útfelújításokat és 
a járda programot – a pályázati összegek 
bevonásával.

Összességében megállapítható, hogy az 
önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 
intézményei tervezett költségvetése rend-
kívül megalapozott gazdálkodást követel 
meg ahhoz, hogy feladatait, valamint a 

folyamatban lévő és induló új beruházá-
sait megvalósítsa.A részletes költségvetést 
februárban tárgyalja a képviselő-testület.

A gazdasági program
A képviselő-testület megtárgyalta Algyő 

nagyközség önkormányzatának gazdasági 
programját az elkövetkező 4 évre, amely 
tartalmazza az önkormányzati gazdálkodás 
céljait, a célok teljesítésének módszerét, 
eszközrendszerét. A program tartalmazza 
továbbá az épített és természeti környezet, 
műszaki infrastruktúra, a helyi kultúra, 
oktatás, szociális ellátás és egészségügyi 
ellátás színvonalának fejlesztését.

A helyi gazdaság versenyképességé-
nek növelése érdekében az önkormányzat 
közvetett támogatási gyakorlatát a ciklus 
alatt tovább kell folytatni: 1. új munka-
helyek teremtésének; 2. környezetbarát 
technológiát alkalmazó vállalkozások; 
3. a családok lakhatási feltételeinek, le-
telepedésének elősegítésével.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről 
szólva elhangzott: a nagyközség fejlődé-
sének egyik legfontosabb feltétele a jó 
minőségű országos úthálózat kiépített-
sége. Az Algyő-Sándorfalva összekötőút 
megvalósulása a Szatymaz, Ópusztaszer 
és térségüknek elérhetőségét és a helyi 
gazdaság és idegenforgalom fejlődési fel-
tételeit is kedvezőbb helyzetbe hozza.

A belterületi utak pormentesek, továb-
bi feladat a folyamatos aszfaltozás, va-
lamint a kerékpárút kiépítése. Ez utóbbi 
azonban a ciklus időszakán túlnyúló fe-
ladat. Indokolt megvizsgálni Szegeddel 
együttműködve az Algyő–Szeged közötti 
kerékpárút megvalósításának lehetőségét.

A szennyvízkezelés, csapadékvíz elveze-
tés témaköre fölveti: a Tisza melletti ide-
genforgalom, a fürdő fejlesztések indokol-
hatják a III. fokozatú (mérgező anyagokat 
mentesítő) technológia kiépítését.

A biztonságos és gyors csapadékvíz 
meglévő nyílt elvezető rendszer tovább-
fejlesztése mellett indokolt elkészíteni a 
zárt elvezető hálózat kiépítésének tervét.

Az épített környezet fejlesztése a 
település szerkezetét alapvetően megha-
tározza. A ciklus alatt szükség van a helyi 
lakásépítés eddig bevált gyakorlatának 
folytatására, mely feltételt teremt a város-
ból kiköltözők, a letelepedni szándékozó 
vállalkozások menedzserei, munkavállalói 
lakásigényeinek kielégítésére. A telek-
alakítás és az önkormányzati bérlakásépí-
téssel összefüggésben felül kell vizsgálni 
a helyi támogatási rendszert.

E hely az otthonunk
A települési környezet védelme, fejlesz-

tése kiindulópontja, hogy ez Algyő ese-
tében is a cikluson átnyúló feladat.

A zöldterület növelése a közterek, par-
kok, játszóterek, sportpályák esetében, a 
fásítás folyamatos bővítése és gondozása 
a lakosság és a helyi szervezetek, egyesü-
letek bevonásával továbbra is szükséges 
és megvalósítható.

A Tisza idegenforgalmi vonzerejének 
– a porszennyezés csökkentése érdekében 
intenzív fásítással, zajvédő erdősávok 
megvalósításával, a kiírt pályázatok el-
nyerésével – jelentős javulása érhető el a 
ciklus alatt.

A helyi kultúra, oktatás, szociális ellá-
tás és egészségügyi ellátás színvonalának 
fejlesztése összetett feladatot jelent. Ilyen 
például az újonnan beinduló bölcsőde sze-
mélyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az óvoda létesítményeit a ciklus alatt 
indokolt korszerűsíteni, de a bővítés nem 
indokolt.

Az iskola három különböző helyen 
működik. Indokolt egy új, korszerű, a XXI. 
század igényeinek megfelelő általános is-
kola megvalósítása a ciklus alatt, tömeg- 
és versenysport fogadására is alkalmas 
tornacsarnokkal, úszómedencével.

A faluházat és a szabadidőközpontot a 
II. ütem bővítésével, és a technikai felté-
telek korszerűsítésével indokolt tovább-
fejleszteni. A megvalósításhoz pályázati 
források igénybe vétele is szükséges.

A Könyvtár és Tájház informatikai, 
rendezvényszervezési, helyi újság szer-
kesztésével, a helyi kulturális értékek 
bemutatásával értékes és eredményes te-
vékenységét a ciklusban indokolt tovább 
támogatni.

A Gyevitur Kft az önkormányzat 100%-
os tulajdonában lévő gazdasági társaság, 
mely 2006-ban jött létre. Tevékenysé-
gében a helyi idegenforgalom, turisztika 
fejlődését, működését segítő szálláshely, 
vendéglátás fejlesztése, korszerűsítése a 
feladat.

A háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői 
és fogászati ellátás biztosítva van. A 
ciklusban az egészségügyi eszközök 
korszerűsítése, bővítése szükséges, 
megvalósításához pályázati forrásokat 
kell találni.

A vendég hírünket viszi
Helyi idegenforgalmi adottságok 

és rekreációs lehetőségek fejlesztése 
érdekében kiemelten szükséges kezelni a 
fürdő gyógyfürdővé fejlesztését és teljes 
körű infrastruktúrájának megvalósítását. 
Ennek feltétele a gyógyvízzé nyilvánítás. 
A ciklus alatt a termálmedence és a tan-
medence, valamint a kapcsolódó szolgál-
tatások (parkoló, szálláshelyek) megvaló-
sítása reális cél.

A Tisza part rekreációs területté fejlesz-
tése a folyó menti üdülésre, a szabad-
strandolásra, a horgászat és a vízisport 
helyi kialakítására alkalmas. A vízituriz-
mushoz közvetlenül kapcsolható a kerék-
párturizmus fejlesztése, illeszkedve az 
országos kerékpárút hálózathoz.   

Az idegenforgalmi fejlesztések szín-
vonalas vendégfogadó helyek  kiépítését 
is szükségessé teszik, ehhez azonban a 
saját erő mellett pályázati források és a 
magántőke bevonása kell.

Üléseztek az algyői önkormányzati képviselők

Terítéken a nagyközség jövője
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Óvodai térítési díjak

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

Jubilál az óvoda
Az algyői óvoda 75 éves évfordulója alkalmából továbbra is 

várjuk a régi óvodás emlékeket egy kiállítás megrendezéséhez.
Sokan hozták már el a kedves csoportképüket, de a tárgyi 

emlékek nehezebben szaporodnak. Szeretnénk kérni minden 
algyői, hogy aki óvodás éveit ebben az intézményben töltötte és 
például régi játékai, rajzai, ruhája, alvós kispárnája, mesekönyve 
még otthonában fellelhető, hozza el az óvodába!

A kiállítás után a tárgyakat visszajuttatjuk a tulajdonosának.
Óvónők

A kultúráról az oviban
Január 22-én az óvodások méltóképpen ünnepelték a Magyar 

Kultúra Napját. A himnusz elhangzása után egy dramatizált me-
sét adtak elő a Pillangó csoportba járó gyerekek. A különböző 
csoportokban kedvenc verseiket szavalták el a gyerekek.

Befejezésül az óvonénik népdalcsokorral tették emlékeze-
tessé e napot.

Farsang a kicsiknek
Farsangi mesejátékot láthatnak a gyerekek az óvonénik 

előadásában február 15-én (csütörtök) délelőtt.
*

A vidám télbúcsúztató farsangi mulatságot pedig február 16-
án (pénteken) tartják az óvodában.

Csöpp táncosok a színpadon
A Szivárvány óvodás gyermekek március 10-én (szombaton) 

16 órától, az algyői faluházban műsoros délután keretében mu-
tatják be tánctudásukat az érdeklődő szülőknek, vendégeknek.

A rendezvény bevételével a szülők a Boldog Gyermekkor Ala-
pítványt támogatják.

Belépő jegyek ára:  felnőtteknek  1.000 Ft,
   gyerekeknek     500 Ft.
A jegyek február 20-ától megvásárolhatók az óvoda gazdasági 

irodájában. 

1% az iskolásoknak
Eljött az adóbevallások ideje. Idén is lehetőség nyílik minden-

kinek adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné 
az algyői iskola alapítványának és ezen belül az itteni diákok 
helyzetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a következő 
adószámot adja meg: 

18457177-1-06 (Algyői Általános Iskola Alapítvány).
Köszönettel: 

az algyői iskola tanulói

Kézilabdatorna
Iskolánkban először rendeztünk fi ú kézilabdatornát, 5 csapat 

részvételével. A versengésben a 8.a, a 8.b, a 7.a, a 7.b és egy ve-
gyes 6. osztályos csapat vett részt. A torna végeredménye: I. 8.a, 
II. 8.b, III. 7.a, IV. 6-osok és V. 7.b csapata lett. Góllövők: Révész 
Richárd 21 gól, Ocskó Csaba 14 gól és Gál Péter 13 gól.

Ficsór Barnabás

Sportvetélkedőn voltunk
Január 12-én a 2., a 3. és a 4. osztályosokkal Deszken játékos 

sportvetélkedőn vettünk részt. A gyerekek a legkülönfélébb 
váltóversenyekben próbálhatták ki ügyességüket. Iskolánk csa-
pata a III. helyen végzett.

Varga Ágnes, Ficsór Barnabás

Az antidepresszánsok erőszakot okozó hatásáról
A gyerek és a pszichiátriai szerek

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA) fi -
gyelmeztetést bocsátott ki az antidepresszánsok gyermekkori 
használatával kapcsolatban. Ugyanis klinikai vizsgálatok tárták 
fel, hogy e szerek esetében, „18 éves kor alatti betegeknél foko-
zott az öngyilkossági kísérlet, az öngyilkossági gondolatok és az 
ellenséges viselkedés (jellemzően erőszakos magatartás, ellen-
kezés és düh) veszélye”. Ilyen fi gyelmeztetés a Magyarországon 
forgalmazott, ilyen típusú szerek betegtájékoztatóira is fel kel-
lett, hogy kerüljön.

Világszerte körülbelül 17 millió gyermeknek írnak fel va-
lamilyen pszichotróp (tudatbefolyásoló) szert. Az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért szervezet feladata, hogy felhívja 
a fi gyelmet a pszichiátriai szerek erőszakot okozó hatásaira. 
Az Egyesült Államokban történt iskolai lövöldözések jelentős 
részében olyan iskolások mészároltak, akik a gyilkosságok 
idején antidepresszánsokat szedtek. Magyarországon is hosszú 
a listája azoknak az eseteknek, amikor előzőleg pszichiátriai 
kezelést kapott emberek követtek el értelmetlenül erőszakos 
cselekményeket.

„A pszichiátriai szerek veszélyes mellékhatásai a nagyközön-
ség előtt általában nem ismertek, ezért fontos, hogy a most ki-
adott hivatalos fi gyelmeztetés széles körben nyilvánosságot 
kapjon” – mondja Dobos János, az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány elnöke.

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

info@cchr.hu, www.cchr.hu

Energiatakarékos fűtési 
rendszerek tervezése.

Épületfi zikai számítások.
Komplett épületgépészeti 

tervezés.

Fűtésdoktor!
Jelszó: Olcsóbb fűtés

Hívjon!

Telefon: 30/509-7723

Mangalica 
házi jellegű kolbász, 

szalonna,
hurka folyamatosan 

kapható.

Tel.: 
06-20-988-5785
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Februári iskolai napló
Időpont Program
  1.  A Tisza napja – megemlékezés a folyónál.  
  5. 7.00–17.00 Ebédfi zetés (18 napra).
10.  Alapítványi bál a Faluházban.
13. 17.00 Szülők Klubja.
13.  Jelentkezési lapok leadása az iskolában
  ellenőrzésre, azok ellenőrzése.
14. 14.00 Versmondó verseny az 1-2. osztályoknak.
14. 15.00 Versmondó verseny az 3-4. osztályoknak.
14. 12.00 Hangverseny a Faluházban – 
  hangszerbemutatóval.
15.  Felvételi jelentkezési lapok továbbítása.
15-16. Síszünet.
19. 8.00-tól Fényképezés az alsóban, majd a felső tagozatos 
  osztályokban.
20. 12.00 A Filharmónia Kht. hangversenye a Faluházban.
23. 14.00 Zrínyi I. matematika verseny (3-8. osztályosok 
  részére). 

Rozgonyi Nikoletta  (5. a):

A Tisza
Tisza mellett lakom én, 
halat fogunk hétvégén.
Bedobom a botomat, 
ráakad a halacska.
Megsüti az anyukám, 
Jó vacsorát eszünk ám.

Iskolai alapítványi bál
Az Algyői Általános Iskola Alapítvány hagyományainak 

megfelelően 2007-ben is megtartja alapítványi bálját, amelyre 
nagy izgalommal készül az iskola apraja-nagyja. Idén február 
10-én rendezzük meg a bálunkat a Faluházban.

Belépőjegy ára: 
1.800,- Ft vacsora nélkül, 
3.500,- Ft vacsorával.
Az alapítványi bál fővédnöke: dr. Piri József polgármester úr
A vacsora után – mint ahogy az már megszokott – tombolasor-

solásra kerül sor. A nyereménytárgyak összegyűjtéséhez szeret-
nénk kérni a szülők, a lakosság segítségét, hiszen a bevétel az 
iskola alapítványát gazdagítja, amelyet az erdei iskolára, a tanu-
lók jutalmazására és egyéb támogatásra fordítunk. A felajánlott 
tombola tárgyak leadhatók és a belépőjegyek megvásárolhatóak 
február elsejétől a Fehér iskolában munkaidőben: hétfőtől-pén-
tekig reggel 8 órától délután 16.30 óráig. 

Az idei bál fődíja: egy aranyékszer, amelyet a hódmezővásár-
helyi Gold-Trezor Kft. ajánlott fel az alapítvány számára.

Az alapítványi bálra minden kedves érdeklődőt sok szeretettel 
várunk!

A szervezők

Hangos olvasási verseny a napköziben
Január 9-én a napközis csopor-

tokban hangos olvasási versenyt 
rendeztünk. A következő eredmé-
nyek születtek: 

a II. napközis csoportban I. he-
lyezést ért el Bangó Alexandra, II. 
Bozóki Richárd, III. Bezdán Dóra 
– a 2.a osztály tanulói; 

a III. napközis csoportban I. he-
lyezett lett Csamangó Krisztián, II. 
Oláh Dániel, III. Kecskeméti Zsa-

nett – a 2.b osztály tanulói; 
a IV. napközis csoportban I. lett 

Furka Barbara 3.b, II. Szaniszló 
Varga Attila 3.a, III. Fenyvesi 
Gyöngyi 3.a és Bús Ferenc 3.b 
osztályos tanuló; 

az V. napközis csoportban I. he-
lyezést ért el Kotogán Sándor 4.a, 
II. Kun Szabó Klaudia 4.b, III. Pap-
di Pál 4.a osztályos tanuló.

Napközis nevelők

A Junior Achievement Magyarország (JAM) javaslatára a 
Citibank az Algyői Általános Iskolának adományozott egy 
komplett számítógépet – karácsonyi ajándékként. A számító-
géphez  nagyon sok CD-ROM-ot is kapott iskolánk, amelyek 
között találhatunk angol és német nyelvi oktatószoftvert, angol 
világszótárokat, a matematika gyakorlásához minden témakörből 
feladatokat tartalmazó CD-ROM-okat  és különböző logikai 
készségeket fejlesztő szoftvereket. 

Az Algyői Általános Iskola minden pedagógusa és diákja 
nevében köszönjük szépen a felajánlást!

*
Az iskolai karácsonyi ünnepségen, 2006. december 22-én adta 

át a Citibank az Iskolatámogatási program keretében nekünk 
adományozott számítógépet és oktatási csomagot.

A program célja az, hogy az iskolák számára elérhetővé tegyék 
a korszerű technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat 
és tananyagokat, amelyek elősegítik a tanulók gazdasági, pénz-
ügyi, matematikai és angol nyelvi ismereteinek, képességeinek 
és teljesítményének növelését.

Sajjad Razvi, a Citibank Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: 
„Két éve a Citigroup kötelezettséget vállalt, hogy a következő 
10 évben 200 millió dollárral támogat pénzügyi oktatási prog-
ramokat – világszerte. Meggyőződésünk, hogy minél korábban 
kezdik el a tanulók a közgazdaságtan és a pénzügyek alapjainak 
megismerését – természetesen az életkoruknak megfelelő szintű 
érdekes, interaktív, szimulációs játékokon keresztül – annál 
könnyebb lesz a későbbiekben megfelelni a modern kor elvárá-
sainak és kihívásainak.”

Az 5-8. osztályos tanulók oktatására alkalmas gazdasági és 
pénzügyi CD-ket a Junior Achievement Amerikában kifejlesztett 
és a magyarországi viszonyokra adaptált, nyomtatott tananyagai 
alapján készítették el.

Reméljük, hogy ez a program sok érdekes és hasznos is-
meretet nyújt, majd az algyői diákok számára! 

Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy  algyői la-
kosként és az iskola egykori diákjaként én adhattam át ezt a 
nagyszerű ajándékot az iskolának!

Kissné Gémes Helena,
a Citibank Zrt. képviseletében

Karácsonyi ajándék a Citibanktól 

Számítógép az iskolának
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Termelői akác, 

selyemfű, virág-

méz propoliszos 

méz, propolisz 

tinktúra kapható.

Algyő, Géza u. 31.

Tel.: 30/ 978-4219

Aprók

Redőny, reluxa, har-
monikaajtó, szalagfüg-
göny készítés. Telefon: 
06-30/953-0395

*

Számítógép javítást és 
– bővítést vállalok.

Telefon: 06-70/33-33-
596

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, glettelést, 

lépcsőházfestést, 
mindenféle 

festőmunkákat 
garanciával, rövid 

határidővel vállalok.
Hívjon, megegyezünk.

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

Lajstromszám: AL 1148  OKÉV: 06-0146-04
Személygépkocsi – Motorkerékpár – Segédmotor

Kedvezményes vezetői tanfolyamot indít:
2007. február 12-én (hétfőn) 17 órakor 

Algyőn

További információ:
Borbélyné Gyöngyi, telefonszám: 20/398-1137

Algyői lakos 

autó-

villamossági 

szerelést 

vállal.

Tel.: 30/2782-489

Saját 
termesztésű őrölt 

paprika eladó.

Érdeklődni: 

Molnár Balázs

Algyő, Téglás u. 87

 Telefon: 268-762

Algyői 2 szobás 

II. emeleti 

panellakás, garázzsal 

eladó.

Érdeklődni: 

hétköznap 16 óra után.

Telefon: 267-543.

Algyői  kőműves 
vállal teljes 
átalakítást, 

új házak építését.

Telefon: 
06-20/574-5598

Keresztes István

Házi készítésű 
füstölt kolbász 

és hurka 
megrendelhető.

Mészáros Gyuri

Algyő, Téglás u. 85.

Telefon: 06-20-327-3573

TALPMASSZÁZS
- méregtelenítés
- immunerősítő

- relaxáló
- harmonizáló-welness 

programok.

Gyógynövény
 teakeverékek

Testi, lelki, szellemi
MÉREGTELENÍTÉS
Tanácsadás és terápia.

Telefon: 30/652-5991

„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

Harmónia – Kandal ló 
– hordozható kandallók
– egyedi kandallók
– svéd kályhák építése
– tűzterek
– kovácsoltvas termékek

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 51.
Nyitva tartás: K-P: 10-16 óra, Szo: 9-12 óra
Telefonszám: 06-70/506-6387

www. harmónia-kandalló.fw.hu

O RV O S I  B E M U TAT Ó
Hatékony védelem az első számú gyilkos ellen!

Magas koleszterinszint
Szívinfarktus

Agyvérzés
Érelmeszesedés

Visszér
Trombózis
Depresszió

 
ITT A MEGOLDÁS!

Orvosi bemutató: Algyőn a Faluház nagytermében
február 18-án, 16 órától.
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Munkanélkülieknek segít a könyvtár
Az algyői könyvtár és teleház ismételten várja az algyői 

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

A könyvtár ingyenes, 
hangoskönyv látássérülteknek
Az algyői könyvtárban ingyenesen lehet könyveket és újságo-

kat, folyóiratokat kölcsönözni, helyben olvasni, a kézikönyve-
ket, CD-ROM-okat helyben használni. A video és dvd-fi lmek 
kölcsönzéséért beiratkozási díjat kell fi zetni.

Szívesen állunk a gyengén látó vagy látássérült lakosok 
részére. Elkezdtük a hangoskönyvek beszerzését. Ezek neves 
előadók által CD-re olvasott művek. A Somogyi-könyvtár han-
goskönyvtárából pedig könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk 
kérni az igényelt műveket, melyek hangkazettán is rendelkezésre 
állnak.

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

Díjai: internet 120 Ft/óra (minimum díj: 100 Ft), számítógép-
használat 100 Ft/óra, nyomtatás: fekete szöveg 20 Ft/oldal, fekete 
kép 50 Ft/oldal, színes kép mérettől függően 100-400 Ft/oldal, szken-
nelés 50 Ft/kép, fénymásolás A4-es 10 Ft/oldal, A3-as 20 Ft/
oldal, faxküldés 150 Ft/oldal belföldre, 300 Ft/oldal külföldre, 
faxfogadás 50 Ft/oldal, spirálozás 200-350 Ft-ig terjedelemtől 
függően. A könyvtár nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda, péntek: 
fél 10-12 és 13-18 óra között, csütörtök: 13-18 óra között, szom-
bat: 9-12 óra között.

A lényeg mindig láthatatlan
Tudjátok, mi otthon egy boldog család vagyunk. Meg is kér-

dezték a múltkor: „Hogy, hogy ti olyan boldogok vagytok?” 
Erre én azt válaszoltam: „Talán azért, mert nálunk csupa jó szo-
kás van érvényben. Hát ilyen az például, hogy nálunk mindenki 
mindig igazat mond, emiatt olyan jó a hangulat. Mert például 
mikor a bátyám rossz jegyet hoz, nyugodtan mondhatja, mert 
akkor segítenek neki apuék, mert tudják, hogy nem azért hozott 
rossz jegyet, mert elmulasztotta megcsinálni a leckéjét, hanem 
azért, mert nem érti eléggé.” Mert nálunk az is szokás, hogy 
mindenki pontosan elvégzi a kötelességét. Apa is, anya is, és mi, 
gyerekek is. Így aztán minden rendben van.

 Aztán az is szokás nálunk, hogy szót fogadunk. Különben is 
nagyon szeretjük aput és anyut, a világért meg nem bántanánk 
őket, de meg is érdemlik ők, azt hiszem, még hírből sem ismerik 
a veszekedést. Olyan aranyosak. A múltkor például anyunak 
nem sikerült valamit jól csinálni. Apu idegesen jött haza a 
munkából, biztosan valami butasággal felhúzták. Vártunk: „Mi 
lesz most?” És képzeljétek, anya ránézett apára, széttárta a 
kezét s ennyit mondott: „Ez most nem sikerült.” És apa? Ennyit 
mondott: „Nem baj szívem, majd legközelebb sikerül.” Nagyon 
jó szokása apának, mikor ilyen megértő tud lenni. Ezt nem pó-
tolja semmi.

 A múltkor meglestem őket. Ez nem szép dolog ugyan, de hát 
megtörtént. Vasárnap volt, elindultak ketten. Utánuk lopakod-
tam, s képzeljétek, mikor beléptek a templomba, egymás kezét 
fogták, mint a fi atal szerelmesek. Szokás nálunk templomba 
járni, de vagy együtt megyünk, vagy külön- külön, de ők ketten 
együtt, nélkülünk nem szoktak menni. Roppant kíváncsi lettem. 
Délben aztán kiderült a dolog, mert apa ünnepélyesen felállt és 
egy kis ajándékot adott anyának és azt mondta: „A tizenötödik 
házassági évfordulónkra.” Egészen meg voltam hatódva, s min-
den olyan szép volt – apának szokása ilyen szuper jó meglepe-
téseket csinálni.

No, de a karácsonyt nem hallgathatom el. Mikor megszólalt 
a csengő, berohantunk a szobába a karácsonyfa elé. Nálunk egy 
kis betlehem is szokott lenni a fa alatt, éppen a közepén, nagyon 
a szívemhez nőtt ez a kis betlehem, mert az is szokás nálunk, 
hogy ilyenkor apa, anya meg mi egy kört alkotunk, s megfogjuk 
egymás kezét és énekelünk. Olyan jó fogni apa kezét ebben az 
ünnepi áhítatban! Olyan biztonságot ad és annyi öröm van ben-
ne. Apa komolyan elkezdi a Miatyánkot. Én olyan szép szokás-
nak tartom, mikor a szülők együtt imádkoznak a gyerekekkel!

Aztán megnézzük az ajándékokat, majd asztalhoz ülünk. 
Ilyenkor a régi karácsonyokról beszélgetünk. A múlt évi kará-
csonykor alig bírtam visszatartani a könnyeimet, mert apu arról 
beszélt anyával, hogy milyen is volt az a karácsony, mikor en-
gem vártak, s annyi szeretettel beszéltek rólam, pedig akkor még 
nem is ismertek. Ezt én nagyon meg szeretném hálálni!

Hát, igazán boldog lehetek, mert a mi családunkban csupa jó 
szokás van érvényben.

Meg is kérdeztem anyától a múltkor: „Anyu, hol tanultátok 
ti ezeket a szokásokat, hogy így kell csinálni?” Azt mondta: „A 
szüleimtől, a te nagyszüleidtől, mikor még akkora voltam, mint 
most te vagy.” 

„És nem felejtetted el?”
„Nem!”
„És hogyan nem?” 
„Tudod kislányom – mondta anyu – végső soron minden jó 

szokást, minden jót a lelkünkben őrizzük. Ezekre a jó Isten tanít 
bennünket. Nagyit már nem kérdezhetem meg, de Jézust mindig 
megkérdezhetem, vele mindig megbeszélhetem.”

„Mikor a templomban egyedül csendben vagy, ilyenekről 
beszélsz Jézussal?” 

„Igen, kis csillagom – ilyenekről.”
„De jó, hogy ezt elmondtad nekem! Kösz, Anyu!”

R. I.

Algyői reformátusok!
Istentisztelet február 25-én délután 3 órakor a római katolikus 
templomban. Mindenkit szeretettel vár:

Papp László
református lelkész

Márciusi programok 
A szabadságharc legendái – címmel az algyői  Móra Ferenc 

Népszínház felolvasóestet rendez a Faluház klubtermében már-
cius 14-én, szerdán 17 órakor. 

Nemzeti Ünnep Algyőn, 2007. március 15.
*

Emlékezzünk együtt az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharcra! Ünnepség és koszorúzás az országzászlónál. (Kérjük 
az intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek előzetes 
jelentkezését koszorúzási szándékukról! INFO: Algyői Faluház: 
62/517-172, faluhaz@algyonet.hu)

*
Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület PARLANDÓ 

Énekegyüttese március 24-én, szombaton 18 órakor „Ma este 
babám a Fasorba megyünk” címmel nagyszabású Operett-gálát 
rendez az algyői Faluház színháztermében. A sztárvendég Far-
kas Bálint, a Budapesti Operettszínház közkedvelt művésze, 
operett-bonviván. 

Belépődíj elővételben március 1-jétől március 23-áig 1.000 
forint, az előadás napján 1.300.-Ft. 

Jegyárusítás a faluházban és a könyvtárban hétköznapokon 
10-18 óra között. Helyfoglalás: érkezési sorrendben.

INFO telefon:  a faluházban: (62) 517-173, Fábián Péter: 
(30) 425-37-94
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IDA virágüzlet ajánlata

Szálas, cserepes virágok,
megemlékezésre: 
sírpárna, sírtál, 

kis koszorúk tobozból és mohából.

Virágföld, tápoldat, 
műanyag cserepek-ládák kaphatók.

Algyő, Vásárhelyi u. 21. 
Tel.: 267-297

Nyitva tartás:   
hétfőtől péntekig                8-tól  17 óráig
szombat-vasárnap              8-tól  12 óráig

Koczkásné Kiss Ida

Szilveszter estéjén a Lőrinc és a Süli 
András utca környékéről ELTÜNT 

egy kistermetű, barna színű tacsikev-
erék kutyus, nyakában világos barna 

színű bolhairtó nyakörv van.

Kérem a becsületes 
befogadót/megtalálót, 

jutalom ellenében jelentkezzen 
az alábbi telefonszámokon:

30/568-6884,   20/359-1887

Nagyon 
szeretnénk 

visszakapni 
kedvencünket!!!

Köszönjük!
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Ahol a mackó is családtag: Süli Zakar Sándorné mackógyűjteménye a könyvtárban

A maga varrta fi gurától Kismocsokig

– Sok dolog nélkül el tudom képzelni a világot, de játék mac-
kók nélkül nem. – Így van ezzel tíz éve Süli Zakar Sándorné Juli 
is, aki otthon őrzött több száz darabos mackógyűjteményét mu-
tatta be az algyői könyvtárban. A mackók mellett olyan könyvek 
is megbújtak, mint amelyikben a fenti vallomásszerű mondat 
olvasható, Harry Nizamian nevéhez kötve. A kiállított darabok 
pedig új oldaláról mutatják be az algyőiek többsége által jól is-
mert Süli Zakar Sándornét.

– Tíz éve, a kisújszállási cipőbörzén hiába keresgéltem láb-
belit, de ráleltem egy mackóra, amit azonnal megvettem, pedig 
igen viseltes volt. Úgy éreztem: kiválasztott engem az a mackó 
– emlékszik a nagy találkozásra Süli Zakar Sándorné. Juli elárul-
ja: imád vásárba járni! 

Elvarázsolja az ottani hangulat, s mióta mackókat gyűjt, sose 
tér haza üres kézzel.

– Az ócskapiacon az összes többi játék egyszerűen elnyűtt, 
ütött-kopott, vagy koszos. A mackó viszont elveszettnek és el-
hagyatottnak tűnik, mint ha élethalál kérdés lenne, hogy azon-
nal találjon egy szeretetteli otthont – véli Helen Thomson. E 
tapasztalatot egy olyan könyvecskében leljük, melyet Juli kapott 
a húgától ajándékba, de a kiállításán is bemutat. Mert az Algyő-
szerte ismert Süli Zakar Sándorné gyűjteményét ilyen adomá-
nyok is gyarapítják. Az ajándék mackók mellett az újabb és újabb 
“régi”, mert a fejét-kezét-lábát mozgatni tudó macit keresi. 

– Titkos lelőhelyeim is vannak, például Szegeden. De aki is-
mer, tudja: csak azt veszem meg, amit megéri: három-négyezer 
forint volt a legtöbb, amit mackóért adtam, a legkevesebb meg 
egy ötvenes. Ha kell, lealkudom az árat. Ez hozzátartozik a 
vásári hangulathoz – avat be módszerébe Juli, akinek minden 
egyes mackójához tartozik valami történet. Például azt a nagyob-
bacska fekete-fehér műszőrme mackótmaga varrta, mikor még 
fi atalasszonyként a ruházati szövetkezetben dolgozott. Azt a mási-
kat egy vásárban lelte, de szinte ragadt a kosztól, mégis kínálta 
magát. Ott a Kismocsok név is ráragadt, pedig a mosógépből 
kikerülve az egyik legaranyosabb mackó lett. Vagy itt a harma-
dik, amit egy barátnőjétől kapott azzal a megjegyzéssel, hogy 
“A sok buta között legyen egy okos is!” Azóta ez a diplomázók 
fejfedőjét  viselő maci az algyői borbarátok védnöke. 

“Nincs két játék mackó azonos személyiséggel” – olvasom 
Stuart és Linda megfi gyelését a macis könyvecskében. Juli 
legidősebb macija a fi a játéka volt, vagy harminc évvel ezelőtt. 
A gyűjtemény legújabb tagjai viszont nem is szerepeltek a kiál-
lításon, mert a bemutató idején “költöztek” Süli Zakarék ot-
thonába. 

– Annyira üres macik nélkül a ház! Bármelyikre nézek, elmo-
solyodom. A mackó nem beszél vissza, s persze titoktartó. Jó 
kedvem lesz, ha a telefonasztal alatt csücsülőkre, vagy a nappali 
kanapéján heverő mackókra pillantok – magyarázza a gyűjtő, 
miért szeret a macik közelében. A férje borbélyműhelyének is 
helyet adó Géza utcai házban a már családos lányuk gyerek-
szobája lett a macik birodalma. Ott kitüntetett helyet kapnak a 
korosodó mackók.

“Egy viharvert mackó gyakran vonzóbb jelenség, mint egy 
eredeti! De a gyerekek megtanulják, hogy ne a külső után 
ítéljenek” – véli a macis könyvben Quentin Letts. Juli kis unokái 
is imádják húzni-vonni a mackókat.

–  A múltkor egy papírtáskába gyömöszölte a macikat a na-
gyobbik unokám. Kérdezem tőle: “Dórika, miért rakod táská-
ba őket?” “Belepakolom, mert haza viszem. Én is gyűjtöm!” 
– nevet föl Juci. – Megfertőztem én ezzel a gyűjtő szenve-
déllyel másokat is, például a kiállítás rendezését vállaló 
Juhászné Évit. A mackó, vagy valami más tárgy gyűjtéséhez 
talán azok is kedvet kapnak, akik megnézték az algyői könyv-
tárban bemutatott gyűjteményem – mereng el egy kicsit. – De 
nem ez az első eset, hogy kiállok a falu elé: legutóbb néhány 
éve itteni divatbemutatón láthatták a ruháimat. Mert varrni na-
gyon szerettem! Egy menyasszonyi, vagy alkalmi ruha, vagy 
éppen egy testesebb asszonyt elegánssá öltöztető kosztüm 
megvarrása igazi alkotás! De manapság, amikor egy kész nad-
rág még kétezer forint sincs a kínai boltban, már nem lehet 
elkérni az ilyen kézi munka valódi árát. Ez is oka annak, hogy 
abbahagytam a varrást.

“A játék mackók világa ártatlan – írja Gyles Brandreth –; egy 
világ, mely örömet ad és nem sebez, egy világ, amely minden 
nemzedék és nemzet számára vonzó.”

P. Á.

Gyűjteményének bemutatóján Süli Zakar Sándorné (virágcsokorral) mesélt a mackóiról
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Február    05–09 között 08.00-tól 12.30 óráig.
Február    12–16 között 12.00-től 16.30 óráig.
Február    19–23 között    08.00-tól 12.30 óráig.
Február    26–28 között 12.00-től 16.30 óráig.
Március   01–02 között 12.00-től 16.30 óráig.
Március   05–09 között 08.00-tól 12.30 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

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

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése:

Február  01-jétől 02-ig 12.30-16.30 óra
Február 05-től    09-ig 07.30-11.30 óra
Február 12-től    16-ig 12.30-16.30 óra
Február 19-től    23-ig 07.30-11.30 óra 
Február 26-tól    28-ig 12.30-16.30 óra
Március  01-jétől 02-ig 12.30-16.30 óra
Március 05-től    10-ig 07.30-11.30 óra 

Február 1-2. között dr. Tóth Máriát
dr. Bálind Sándor helyettesíti.

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

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

Telefon: 268-038:

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

Csecsemőtanácsadás: 
csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig, 
rendel: dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3. 
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

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

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

Február     05-től  09-ig         12.30–16.30 óra között
Február     12-től  16-ig 7.30–12.00 óra között.
Február     19-től  23-ig         12.30–16.30 óra között.
Február     26-tól  28-ig 7.30–12.00 óra között.
Március 01-jétől  02-ig  7.30–12.00 óra között.
Március    05-től  09-ig         12.30–16.30 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI 

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

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

Születés:
Túri Beátának és Nagy 

Csabának  Boglárka 
(2006. 12. 15-én),  Péter 
Gabriellának és Csiszér 

Piroska 2006. 12. 29-én 
házasságot kötött. 

Sok boldogságot kívá-
nunk nekik!

Jánosnak Barnabás 
(2007. 01. 09-én),  Kiss 
Mariannának és Gritto 
Róbertnek Justin Alex  

nevű gyermeke született. 
Gratulálunk nekik!

Házasság:
Szabó Zsolt és Kunstár 
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu

Internet: www.algyo.hu

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

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13–16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16–19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Eke József);
18–20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán  
9-11 óra:  Hatósági állatorvosi ügyfélfogadás (dr. Haraszti Péter), 
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
Minden csütörtökön
9.30–10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17–18 óra: Yogagym stresszoldó torna;
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15–17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között: a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes 
számlázási előadó).
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától: ingyenes jogi szak-
tanácsadás (dr. Gonda János).

Szilveszter a Faluházban
A 2006-os évad faluházi rendezvénysorozatát a szilveszteri 

bál zárta. A Nyugdíjas Klub és a Faluház közös szervezésében 
megrendezett eseményen mintegy 160 személy vett részt, 
akiknek közel felét a nyugdíjasok adták. A nagy érdeklődésre 
jellemző, hogy már jó előre minden kiadható helyet lefoglaltak.

A nyugdíjasok jóval a meghirdetett 7 órai kezdés előtt igye-
keztek „jó helyet” találni maguknak, s ez – mint később kiderült 
– sikerült is, hiszen mindenki jó társaságban érezhette magát.

Bene Zoltán, a Faluház igazgatója meleg köszöntő szavakkal 
nyitotta meg a szilveszteri mulatságot. A vidám zene, amit Süli 
Tibor szolgáltatott, táncba hívta az idősebb és fi atalabb párokat. 
Egy kis bemelegítés után megérkezett a vacsora, amit a Horizont 
Étterem konyhájában főztek.

Nem volt egyszerű megbirkózni a sültekkel roskadásig megra-
kott, a tetején jókora kacsacombbal, párolt káposztával díszített 
tányér tartalmának elfogyasztásával. A vacsora nagyon fi nom 
volt, köszönjük az étterem vezetőjének és dolgozóinak.

A vacsorát koccintások követték, majd ismét megtelt a 
táncparkett. A táncolók, de az asztaloknál üldögélők közül is 
egyre többen dalra fakadtak. A tombola tárgyak kisorsolása 11 
óra tájban kezdődött el. Sok-sok nyeremény talált gazdára. Min-
denki őszintén, együtt örült a nyertesekkel, mintha maga nyert 
volna – még akkor is, ha valakit többször is kegyeibe fogadott 
Fortuna.

A főnyeremény kisorsolása után elérkezett az éjfél, az óév bú-
csúztatása, egyben az újév köszöntése. Elénekeltük a Himnuszt, 
majd a pezsgősüvegek durrogását követően kívántunk egymás-
nak boldog új évet. Mire az utcán megtekintett tűzijátéknak vége 
lett, a főtt virsli már ott gőzölgött az asztalokon.

A hangulat, a jókedv egyre csak fokozódott, a zene a táncpar-
kettre csábított szinte mindenkit: „Égen, földön folyt a tánc”, 
csak a hóember nem táncolt, mert nem érkezett meg, pedig hi-
vatalos volt az ünnepekre.

A Göncöl-szekér rúdja jócskán kelet felé fordult, mire véget ért 
a bál. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a szervezőknek: 
a Faluház munkatársainak, vezetőjének és mindazoknak, akik 
gondoskodtak arról, hogy ezen az éjszakán a jókedv legyen a 
főszereplő.

Ezúton kívánunk mindenkinek egészségben, örömökben, sik-
erekben gazdag Boldog Új Esztendőt!

Vastaps a Dalesten
Az algyői „szépkorúakat” január 13-ra invitálta a faluházba 

a Gyevi Art Kulturális Egyesület Parlandó Énekegyüttese. 
Először fordult elő velünk, hogy kifejezetten az idősebb korosz-
tály részére állítottuk össze műsorunkat. Régi slágereket, operett 
részleteket, magyar nóta- és csárdás csokrot adtunk elő, valamint 
– fi nálé számként – a címadó „Nem csak a húszéveseké a világ” 
című örökzöld slágert énekeltük.

A szervezés is újszerű volt, hiszen nem elégedtünk meg az 
Algyői Hírmondó, a Délmagyarország, az internetes honlapok és 
a Rádió7 hirdetéseivel, hanem több mint 600 meghívót – többsé-
gében névvel és címmel ellátva – hordtunk szét a községben, az 
egyik kedves vendégünk szavaival élve „elárasztottuk” a falut 
meghívóinkkal. Az eredmény nem maradt el, a faluház színház-
terme zsúfolásig megtelt, még Szegedről és Hódmezővásárhelyről 
is érkeztek nyugdíjas vendégek. A közönség csillogó szemmel, 
mosolygós, vidám arccal fogadta műsorunkat, sokszor velünk 
együtt énekeltek. A műsorszámok, és a dalest végén is hosszan 
tartó vastapssal jutalmaztak meg bennünket.

Vendégkönyvünk beírása szerint is nagyon jól érezte magát 
a közönség. De ezt bizonyította a sok személyes gratuláció és 
köszönet, valamint az a – nem egy esetben elhangzott – kérdés, 
hogy „Mikor lesz a következő”?

Elértük célunkat, sikerült külön, az idősebb embereknek is 
kellemes szórakozást, maradandó élményt nyújtanunk. 

Külön köszönetet mondunk a civil társszervezeteknek, az 
Egyesített Szociális Intézménynek, az idősek gondozóinak a 
meghívandók névsora összeállításában nyújtott segítségért, és 
köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult  estünk meg-
rendezéséhez, sikeréhez.

Parlandó Énekegyüttes

Kirándulás Erdélybe!
Ismét kirándulnak az algyőiek Erdélybe, pontosabban a csík-

somlyói búcsúra, és Csíksomlyó környékére. Időpont: május 25., 
26., 27.,.28  Részvételi díj: 26 ezer 500 Ft, mely az útiköltséget, 
valamint 4 nap, 3 éjszaka félpanziós ellátását tartalmazza.

Jelentkezni Csiszer Kálmánnál (Algyő, Egészségház u. 9. 
szám, Telefonszám: 06-20/555-2975) lehet. A jelentkezéskor 10 
ezer forint előleget kell fi zetni.

Számítógépes tanfolyam
Számítógépes tanfolyam indul felnőtteknek február 26-tól 

(hétfőtől) a könyvtárban, kezdőknek. A résztvevők (7 fő) megis-
merkednek az operációs rendszer, a szövegszerkesztés és az in-
ternethasználat alapvető műveleteivel. A tanfolyam elvégzéséről 
a könyvtár-teleház hivatalos bizonyítványt nem ad. A 21 órás 
tanfolyam részvételi díja 4000 forit, melyet az első alkalommal 
kell befi zetni. Az órák hétfőn, szerdán és pénteken 18-21 óráig 
tartanak. Jelentkezni a könyvtárban lehet (telefonszám: 517-170) 
február 20-ig, illetve a létszámkeret beteltéig.
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Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

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

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

dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.

E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Vásár a faluházban
FEBRUÁR 6. (kedd) 9–13 óra: Ruhavásár.
FEBRUÁR 7. (szerda) 9–12 óra: Ruha, cipő, vegyes iparcikk 
 vásár.
FEBRUÁR 8. (csütörtök) 8–12 óra: Margó méteráru és katonai 
 ruhavásár.
FEBRUÁR 13. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipő vásár.
FEBRUÁR 15. (csütörtök) 9-13 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 16. (péntek) 9-12 óra: Öltöny-, kosztüm-, kabátvásár. 
FEBRUÁR 21. (szerda) 9-12 óra: Ruha, vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 22. (csütörtök) 9-13 óra: Ruhavásár.
FEBRUÁR 23. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 27. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipő vásár.

Rendezvénynaptár
FEBRUÁR 1–2. (csütörtök-péntek), 9-17 óra: Bérletárusítás 

az algyői faluházban.
FEBRUÁR 3. (szombat) 9-12 óra: Farsangi kézműves fog-

lalkozás kicsiknek és nagyoknak az Algyői Művészkörrel a 
Tájházban. Kemencében sült meglepetéseket készítenek az 
Algyői Nyugdíjas Klub tagjai. A belépés díjtalan. 

18 óra: A Labdarúgó Szövetség Megyei Bálja az Algyői Fa-
luház színháztermében (INFO: Kormányos Gábor, vagy Fa-
luház: 62/517-173).

FEBRUÁR 5. (hétfő), 9-17 óra: Bérletárusítás az algyői fa-
luházban. 

FEBRUÁR 6. (kedd), 15 óra: Az Algyői Mozgáskorlátozottak 
Csoportjának taggyűlése az Algyői Faluházban.

FEBRUÁR 7. (szerda), 18 óra: Hogyan és ki mehet nyugdíjba 
2006 után? Milyen feltételek mellett dolgozhat egy nyugdíjas? 
Tájékoztató a nyugdíjrendszer változásairól. Előadó: dr. Csúcs 
Áron, a Dél-Alföldi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság vezető 
főtanácsosa. Helyszín: Algyői Faluház, INFO: 62/517-172, fa-
luhaz@algyonet.hu

FEBRUÁR 10. (szombat), 19 óra: Az Algyői Általános Iskola 
bálja a faluház nagytermében.

FEBRUÁR 12. (hétfő), 17 óra: Civil Vezetők Klubja a faluház 
földszinti kistermében.

FEBRUÁR 12. – 15., valamint FEBRUÁR 19., 9-15 óra: La-
kossági tüdőszűrés a faluház előtti parkolóban.

FEBRUÁR 13. (kedd), 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése 
a faluház emeleti klubtermében (Széll Szilveszter).

FEBRUÁR 14. (szerda), 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. 
fogadó órája (Csókási Ágnes számlázási előadó).

FEBRUÁR 14. (szerda), 17 óra: Életreform Klub 
a faluház emeleti klubtermében. Téma: Az emésztőrendszer
állapotának hatása a szervezet működésére. Vegateszt, allergia-
vizsgálat. Vendég: Bozsóné Kiss Katalin.

FEBRUÁR 15. (csütörtök), 16 óra: Farsang az Algyői Nyug-
díjasklubban a faluház emeleti klubtermében. 

FEBRUÁR 18. (vasárnap), 16–18 óra: A FREENET-rendszer 
bemutatkozása, orvosi előadás a faluházban.

FEBRUÁR 20. (kedd), 12 óra: Filharmónia előadás-sorozat 
III., ismerkedés az ütőhangszerekkel.

FEBRUÁR 22. (csütörtök), 16 óra: a DALKIA ZRt. Foga-
dónapja a faluházban.

FEBRUÁR 22. (csütörtök), 18 órakor: Harcsás Judit: Ember-
mesék című könyvének bemutatója a faluház klubtermében.

FEBRUÁR 23. (péntek) 17 óra: Az Algyői Művészkör kéz-
műves foglalkozása Gálné Nagy Ildikó szövőműhelyében (6750, 
Algyő, Csángó u. 31. Telefonszám: 62/268-239).

18 óra: az Algyői Nőegylet taggyűlése a faluház emeleti klub-
termében.

FEBRUÁR 24. (szombat), 16 óra: Farsangi vetélkedő az 
algyői civil szervezetek, közösségek, baráti társaságok, családok 
részvételével a faluház színháztermében.

Borbarátoknak
Február 8-án (csütörtökön) a könyvtárban a pannonhalmi 

borvidékről tart előadást Harcsás Gizella az Algyői Borbarátok 
Szövetsége tagjainak.

Tollforgatók
Az Algyői Tollforgatók Köre tagjai február 13-án (kedden) 18 

órakor tartják soron következő foglalkozásukat a könyvtárban. 
Beszélgetés Kátó Sándorral – Kátó Sándorról.

Középpontban: az ütőhangszerek
A Filharmónia előadás-sorozat részeként, az Algyői Általános Iskola 

szervezésében, valamint a Csongrád Megyei Közgyűlés támogatásában 
február 20-án (kedden) 12 órakor a faluház színháztermében a Szegedi 
Ütőegyüttes mutatkozik be. Művészeti vezető: Siklós Gábor. Műsor: 
„Ismerkedés az ütőhangszerekkel”.

Itt a farsang! Kié lesz a vándordíj?
Az algyői faluház az idén is megrendezi hagyományos farsangi 

vetélkedőjét civil szervezetek, közösségek, családok részvételével 
február 24-én, szombaton 16 órától a faluház színháztermében. Játékos 
kedvű, vállalkozó szellemű, 6-8 fős csapatok jelentkezését várjuk a 
faluházban február 17-ig! Jó mulatság, értékes nyeremények! INFO: 
személyesen a faluházban Lele Istvánné Erikától, vagy telefonon a 62/ 
517-172-es számon kérhető!

Vásárhelyi alkotó tárlata
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint az Algyői 

Művészkör szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt már-
cius 1-jén, csütörtökön 17 órára Megyeriné Mezei Julianna 
(Hódmezővásárhely) kiállítás-megnyitójára a Faluház Galériá-
ba! 

Különbusz a Van Gogh kiállításra
A budapesti Szépművészeti Múzeum 100. évfordulóját egy 

igazi különlegességgel, a Van Gogh kiállítással ünnepli. A na-
gyszabású tárlaton a holland festőzseni csaknem 80 alkotása 
tekinthető meg. A kiállítás várhatóan március 20-ig tekinthető 
meg. Az algyői faluház, valamint az Algyői Művészkör külön 
buszt szervez kellő számú jelentkező esetén. Bővebb információ 
kérhető a faluházban.

Új időpontban az ingyenes jogi tanácsadás
Idén februártól dr. Gonda János ügyvéd ingyenes jogi tanács-

adására minden hónap utolsó hétfőjén várja az érdeklődőket a 
faluház földszinti kistermébe.


