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Képeslap – a futásról
Izomlázam lett a csepp kertészkedéstôl, kedves húgom. Sokat vára-

tott magára idén a tavasz. Ezért az elsô langyosabb nap már az
udvarra, a kertbe csábított minket is. 

Kocsit mostunk az udvaron: kényeztettük az engem is
elkényelmesítô „Szuzit”. Aztán kertészkedtünk egy kicsit. De szinte
minden szomszédos kertben dolgozott valaki. Itt is, ott is pótolni kel-
lett a hosszú tél miatt elmarad munkát. Az egyik helyen szántottak. A
másik kertben még csak most vágták a kukoricaszárat. Nálunk földbe
került a szomszéd ház kertjébôl a „szent estére” hozzánk költözött
karácsonyfa, hadd lehessen ismét fenyô. Aztán – a szomszédok útmu-
tatásából tanulva – a gyümölcsfákat fürdette a ház ura, én meg a virá-
gokkal foglalkoztam. A szétterülô évelôknek új életteret is kerestem:
Elültettem a dália hagymát. Elôkésítettem a fészket az egynyári virág
magjainak. A telet átvészelt muskátlikat meglocsoltam, de ablakba
tenni még nem mertem… Jól esett egész délelôtt hajlongani és tenni-
venni, a napfényben fürdôzni. De délutánra rám tört az izomláz! (Erre
mondaná anyukánk: „Nem szokta a cigány a szántást…”)

Az izmaimban a hirtelen mozgás miatt fölszaporodott és nehezen
ürülô salakanyag minden újabb mozdulatra szúrt, minden tagom fájt.
Az izomláz figyelmeztetett a restségre. Eszembe juttatta, hogy fiatal-
abb koromban testmozgás nélkül nem múlhatott el nap. Mostanában
meg azzal nyugtatgatom magam: mozgás az alapos takarítás, a ház
körüli munka, egy kis gyaloglás, vagy kerékpározás is. De az izomláz
figyelmeztetett. Hogy látva lássam, ahogy az árvízi töltést futópályá-
nak használják, akik erôs akaratúak. Meg arra, hogy vegyem észre, a
hét két napján a faluházba asszonytornára igyekvôket, meg hogy
esténként zsúfolt a parkoló a községi edzôterem elôtt, nem is beszélve
a sporttelep körüli élénkségrôl. Szóval: Algyôn a sportban is van
kikhez csatlakozni. 

Átismételtem az egykori kézilabda-edzést bevezetô gim-
nasztikázást, s jólesôen olajozottabban mûködtek a tagjaim. Sôt: az
asszonytornán új módit, a zene ritmusára hosszan ismételt, izom-
próbáló mozdulat-sorokat is kipróbáltam, amitôl egészen újjászület-
tem… Aztán azóta váltogatom a módit. Ha épp ráérek, asszony-
tornára megyek, ha lekésem, akkor meg irány a gát. A Tisza-töltés
Algyônél is az amatôr futók önbizalom-növelô terepe. Az egyik fehérre
meszelt jelzôkôtôl a másikig kocogva-gimnasztikázva azzal biztatom
magam: nem szégyen a futás, s mindenképpen hasznos, ha az
egészség a tét, ugye, kedves húgom.

Ölel nôvéred:
Ágnes 

Algyôi falunapok – 2006: fergeteges sztárok
A tervezett program
ÁPRILIS 28. PÉNTEK, az algyôi faluház színházterme
19 óra: Az Algyôi Falunapok 2006 ünnepélyes megnyitója,

dr. Piri József, Algyô Nagyközség polgármestere.
19.15 óra: Az Algyôi Móra Ferenc Népszínház díszbemutatója:

Végh Antal–Kátó Sándor: A tékozló lány címû népszínmû.
ÁPRILIS 29. SZOMBAT, az algyôi faluház szabadtéri színpada és

környezete
A gasztronómia ünnepe Algyôn – egész napos fôzés, sütés algyôi ételkülön-

legességekkel. Az Algyôi Nôegylet szervezésében reformétel-kóstoló, a „Mit
sütöttek ki az algyôi asszonyok?“ címû szakácskönyv bemutatója.

Délelôtt Fit Feeling Nôi Fitness bemutató Kovács Krisztina vezetô-edzôvel. 
12.30 óra: „Jó ebédhez szól a nóta“. Az Algyôi Hagyományôrzô Cite-

razenekar, valamint Bakró Lajos és népi zenekara mûsora.
17.30 óra: Az 5. éves Parlandó Énekegyüttes mûsora.
18.30 óra: Sztárvendég: a Groovehouse.
20.00 óra: Sztárvendég: a Neoton  Família élô koncertje.
ÁPRILIS 30. VASÁRNAP
10-12 óra: Óvodai-iskolai mûsorok, a Pálinkó Lujza Tánciskola Fiesta Tánc

Kht. táncosainak bemutatója a faluház színháztermében.
16 óra: A Magyar Kulturális Falunapok Programsorozat keretében külföldi

tánccsoportok bemutatkozása Algyôn: Assens Néptánc Együttes (Dánia), Dzi-
parin Gyermek Néptánc Együttes (Lettország), és Val Resia Néptánc Együttes
(Olaszország).

17.30 óra: Népszerû musicel slágerek, dalok. A Szegedi Nemzeti Színház
mûvészeinek musicel mûsora

19 óra: Magyarnóta-est Ódry Zsuzsa és Fodor Károly nótaénekesek fel-
lépésével Csicsó Gyôzô és Cigányzenekara kísérésében.

(Esôs idô esetén a kulturális programok helyszíne a faluház színházterme.
INFO telefon és fax: 62/517-173, faluhaz@algyonet.hu)

Lovaskocsis falusi locsolkodás Algyôn
Idén igazi falusi hangulatú locsolkodást szervez Algyô utcáin az

Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház, az Algyôi Mûvészkör, valamint
az Algyôi Lovasklub Egyesület. Április 17-én, húsvét hétfôn reggel 9
órától az Algyôi Lovasklub tagjai lovaskocsikkal várnak minden loc-
solkodót, aki idén szeretné meglepni családja, ismerôsi köre lányait,
asszonyait. A faluház elôtti parkolóból induló díszített lovaskocsikkal
házhoz mehetnek a locsolkodók, akik ajándékot is kapnak
bátorságukért. A lovaskocsival történô locsolkodásra jelentkezni lehet a
faluházban személyesen, vagy a 62⁄517-173-as telefonszámon, illetve
Bakos István elnöknél a 30⁄223-0017-es telefonszámon.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves olvasónak

az Algyôi Hírmondó 

szerkesztôbizottsága!
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Algyô a 3. számú választókerület része
Csongrád megye 3. számú választókörzetéhez tartozik Algyô

(Bordánnyal, Szeged egy részével, Ülléssel és Zsombóval
egyetemben). E választókörzetben összesen 57 ezer 745
választásra jogosult polgár 58 szavazókörben adhatja le voksát.
Algyôn pedig 4 szavazókörben az április 9-i elsô fordulóban 4
ezer 334, az április 23-i másodikban 4 ezer 336 név szerepel a
választói névjegyzékben.   

Az elsô fordulóban a megyei listán szereplô 10 szervezet
közül egyre voksolhatunk, illetve az egyéni választókerületi
képviselôségre pályázó 4 jelölt közül egyre szavazhatunk. Ezen
a szavazólapon négy képviselô-jelölt neve szerepel:

Botka László (MSZP-SZDSZ), Kalmár Ferenc (Fidesz-
KDNP), Kálló László (Zöldek Pártja), Tímárné Horváth Mag-
dolna (MDF).

Ha az elsô fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szük-
séges számú szavazatot, a második fordulóban a választási
szabályok szerint „versenyben maradt” egyéni választó-kerületi
képviselôk közül a legtöbb voksot összegyûjtô jelöltbôl lesz
országgyûlési képviselô.  

Csongrád megye 3. számú választókerületében, Algyôn
Szavazatszámláló bizottsági tagok
001 szavazókör: Faluház, Búvár u. 5. Tagok: Tóth Istvánné

(Algyô, Téglás u. 111.), Bús Edéné (Algyô, Szamóca u. 7.),
Bite Jánosné (Algyô, Bartók B. u. 29.)
002 szavazókör: Általános Iskola Kastélykert u. 60.
Tagok:Kónyáné Zombori Erzsébet (Algyô,  Berek u. 48⁄c),
Makán Erzsébet (Algyô, Kastélykert u. 72.), Ozsváth László
(Algyô, Tiszavirág u. 52.)                           
003 szavazókör: Általános Iskola, Kastélykert u. 59 Tagok:
Makán Ferencné (Algyô, Kastélykert u. 72.), Kovács Lászlóné
(Algyô, Kócsag u. 12.), Daróczi László (Algyô, Hóvirág u. 25.)   
004 szavazókör: Általános Iskola, Kosárfonó u. 16.(267-267)    
Tagok: Bakó Ferenc (Algyô, Bácska u. 13.), Kordás Gézáné
(Algyô, Vásárhelyi u. 28.), Nagy László (Algyô, Bartók B. u.
40.) (Itt szavaznak a lakcímnélküliek.)
Póttagok: Patakiné Laczik Etelka (Algyô, Vadvirág u. 3.),
Vidácsné Bera Edit (Algyô, Bartók B. u. 41.), Varga Hajnalka
(Algyô, Bartók B. u. 39.), Varga Zsolt (Algyô, Bartók B. u. 39.)
(csak IV. 9-én), Terhes Lászlóné (Algyô, Berek u. 48⁄B), Nagy
Józsefné (Algyô, Vadvirág u. 13.), Jaskó Ildikó (Algyô, Tüzér
u. 3.), Szalma Ágnes (Algyô, Kastélykert u. 93.), Szabóné Szél
Ildikó (Algyô, Fazekas u. 15.). 

Ebzárlat és legeltetési tilalom
elrendelése rókaimmunizálás miatt

A 13⁄2002.⁄I.30.⁄ FVM rendelet 4.§ 1. pontja alapján a Csongrád
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenôrzô Állomás a 200-
1⁄2006. számú határozata alapján

Algyô Nagyközség közigazgatási területére 
2006. április 10-tôl május 07-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendel el!
Ennek megfelelôen az önkormányzat – az Állategészségügyrôl

szóló 1995. évi XCI. Tv. 42.§ ⁄2⁄ bek. b.pontja alapján – köteles gon-
doskodni a kóbor-ebek befogásáról.

Az ebzárlat tartalma alatt:
1.⁄ A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetôleg a

kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy
emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy
megkötését mellôzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2.⁄ A kutyát tartási helyérôl csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni.

3.⁄ A vadászebek, a fegyveres erôk és fegyveres testületek ebei ren-
deltetésszerû használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

4.⁄ A Polgármesteri Hivatal az ebzárlat idejére szabadon talált kutya
és macska befogása és állami kártalanítás mellôzésével történt leölése
iránt intézkedik.

5.⁄ Az állatok legeltetése tilos!
Dr. Varga Ildikó 

jegyzô 

Közmûfejlesztési támogatás
A 262⁄2004.(IX.23.) Korm. rendelet alapján a magánszemélyek

közmûfejlesztési támogatást igényelhetnek. A támogatás igénylésének
feltétele, hogy a magánszemély nem vállalkozási célra épített ingatlan
közmûvesítése érdekében fizeti meg a közmûfejlesztési támogatást.

A közmû lehet:
1. gázelosztó vezetékhálózat: az elágazástól a telekhatárig tartó

leágazó-vezeték,
2. víz- és csatornahálózat: a helyi közcélú víziközmû törzshálózat

és bekötôvezeték,
3. közcélú villamos hálózat: a leágazási pontot és a tulajdoni

határon lévô csatlakozási pontot összekötô csatlakozóvezeték,
4. út: szilárd burkolatú közút és a közterületen lévô járda.
A támogatás alapja: a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetett

összege, de ingatlanonként és közmûvenként legfeljebb 150.000,-Ft.
A támogatást a magánszemély a támogatás alapjának 25%-a erejéig

igényelheti.
Igénybejelentés: a megfizetést követô 1 éven belül a település

jegyzôjéhez kell benyújtani.
A benyújtáshoz csatolni kell:
nyilatkozat a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetésérôl;
a szolgáltatótól származó igazolás, amelyen fel van tüntetve a

közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetôjének neve, lakcíme és az
érintett ingatlan címe, valamint a megfizetés összege és idôpontja.

A jegyzô minden negyedévet követô hónap 20-ig igényli a
közmûfejlesztési támogatást a Magyar Államkincstár területi igaz-
gatóságánál.

Algyô Nagyközség Polgármesteri
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a
Településtisztasági Kft. április 24-én
lomtalanítási napot tart. Kérjük az ingat-
lan tulajdonosokat, hogy az elszállításra
kerülô lomot reggel 6 óráig helyezzék az
ingatlanok elé!

A gyûjtés szelektív módon történik,
ezért lehetôség szerint kérjük a papír, a

mûanyag, a fém illetve a vegyes lom hul-
ladékot elkülönítve elôkészíteni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
lomtalanítás kizárólag a lomok elszál-
lítására szolgál (pl. nagyobb méretû
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, ház-

tartási berendezés és készülék, rongy,
edény, eszköz, ablaküveg stb.). A késôn
kihelyezett hulladékok valamint, az
építési törmelékek, komposztálható hul-
ladékok, állati trágyák, veszélyesnek
minôsülô hulladékokat (pl. akkumulá-
torok, vegyszerek) nem szállítják el. 

Molnár Lajos
közterület-felügyelô

Lomtalanítás
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Igazán jól indult a 2006-os év a pályázatok szempontjából,
hiszen egy kivétellel az eddig benyújtott programjaink támo-
gatást nyertek. Pályázatainkkal olyan önkormányzati feladatok
minôségi növekedését tudjuk biztosítani, melyek az oktatás- és
a szociális szféra területén mutatkoznak meg. 

Mindkét, oktatási-nevelési intézményünk (óvoda-iskola)
pályázott a kompetencia-alapú képzésre, melynek keretében
az oktatásba bevont pedagógusok a vállalt kompetencia
területekhez illeszkedô fejlesztési témákat dolgoznak ki,
tanári segédletet készítenek, tananyagot fejlesztenek. Mivel a
pályázatokat az értékelô bizottság sikeresnek és támogatható-
nak ítélte a 2006-2007-es tanévben már az új célok meg-
valósításáért,  megújult tartalommal, módszerekkel és
eszközökkel folytatódhat az oktató-, nevelômunka. A 
program kapcsán sor kerülhet a szükséges számítástechnikai
és egyéb multimédiás eszközök, oktatási programcsomagok,
digitális tananyagok beszerzésére. A két intézmény összesen
22 millió forint támogatást nyert.

Az Egyesített Szociális Intézményünk konzorciumi tagként
nyert támogatást a HEFOP 2.2-es pályázatán. A program a szo-
ciális és gyermekvédelmi szakemberek és önkéntesek szakmai
továbbképzését célozta meg, mely szerint az e területen dolgo-
zók olyan ismeretekre tesznek szert melyek birtokában segít-
séget tudnak adni a hátrányos helyzetû csoportok foglalkoz-
tatási esélyeinek növeléséhez. A képzésben tíz fô szociális
területen dolgozó vesz részt. A programot konferencia és tanul-
mányút zárja. Sajnos a tanyagondnoki szolgálatra benyújtott
pályázat ebben az évben sem került fel a támogatott projektek
listájára . 

A ROP Irányító Hatóságától hivatalos értesítés még nem
érkezett, de a szerzôdéskötés elôkészítésére már felhívták az
önkormányzatot. A projekt címe a „Tisza menti aktív tu-
risztikai vonzerôkhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
Algyôn“. A projektben három helyszínen infrastruktúra-
fejlesztésre kerül sor . A jelenlegi strand területén zárható,
mobil csónaktároló és szociális blokk kiépítésére kerül sor.
Ezt követôen kiépül  a strandot és a szabadidôközpontot
összekötô kerékpáros túraútvonal mintegy 3400 m2 ártéri
területen. A bérelhetô kerékpárokkal a hangárban kialakított
– a tiszai életet bemutató állandó kiállítás helyszínére lehet
majd eljutni. Az állandó kiállítás megrendezése lehetôséget
teremt a közösségi tér fûtés rendszerének kiépítésére A pro-
jekt megvalósításának összköltsége 16 millió Ft.

Már javában tart a Dél-Alföldi Fejlesztési Tanács által
támogatott szálláshely korszerûsítési programunk, melynek
keretében sor kerül a szabadidô központ területén található un.
Halásztanya panzióvá történô kialakítására, a  komplett tetô
cserére, vizesblokkok kialakítására.

Ismét pályázatot nyújtottunk be a Bartók Béla utcai ját-
szótér további területrendezéséhez és a játékok bôvítéséhez. A
több mint 4 millió Ft-os költségvetés a növények telepítését és
a terület fásítását  is tartalmazza. A Boldog Mária tervei
alapján megálmodott tér reméljük elnyeri a ICsSzE Minisztéri-
um tetszését is, és támogatásban részesíti a beruházást.

Az elôkészületek és az egyeztetések már olyan szinten áll-
nak, hogy a képviselô-testület elé kerülhet az az elôterjesztés,
mely az új iskola építésének a lehetôségét dolgozza ki. A kor-
mány a 2007. évi címzett támogatási igény bejelentéséhez
kiírta az önkormányzatok számára az iskolák bôvítésére,
korszerûsítésére illetve új épület megvalósítására a pályáza-
tot. A pályázat benyújtásának határideje 2006. április 25,
feltétele két megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítése.
Algyôn ezeket a terveket Somoskövi Mihály és Haász András
építészmérnökök dolgozzák ki. Az épület helyszíne a Ren-
dezési Tervben kijelölt (pontosabban a fürdôvel szemben a
Tiszavirág utca és a Sport utca által határolt) terület. A tervek
a tanuló- és pedagógus létszámhoz igazodva, a közoktatási
intézmények építészeti és mûszaki követelményeket ren-
deletbe foglaló szabványoknak  megfelelôen készül. Ennek
figyelembevételével  a 16 tantermes, szaktantermekkel, aulá-
val ellátott iskolához tornaterem építése is szükséges. 

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által tavaly
megítélt támogatásból készült el a Bartók Béla utca aszfal-
tozása az idén benyújtott terveink a Géza utca 360 méteres sza-
kaszának útfelújítását ,vízelvezetésének kiépítését, a napos
oldal járdájának felújítását tartalmazza Kastélykert utcától a
Téglás utcáig. A több, mint 80 millió Ft-os költségvetés tartal-
mazza még a Téglás utca aszfaltozását a 1211 m hosszan és a
járda viacolor burkolatú építését.

A 2005 ôszén megkezdett – az AVOP által támogatott
közterület rekonstrukciós pályázatunk kivitelezési munkái idén
tavasszal folytatódnak. A munka átadásának határideje április
vége.

Bízunk abban, hogy a jövôben is találunk a koncepcióban
elhatározott fejlesztéseinkhez megfelelô pályázati lehetôséget. 

M. V. ZS.

A nyilvános ülésen több mint
egy tucat,  zárt ajtók mögött több
mint fél tucat témát vitatott meg
Algyô nagyközség önkormányzati
képviselô-tesülete március 31-én
dr. Piri József polgármester
vezetésével.

Lakossági bejelentés alapján
foglalkozak az algyôi önkor-
mányzati képviselôk az állatok
tartásáról szóló rendeletettel. A
kérelmezôk álláspontja lapunk
hasábjain is megjelent. Ennek
lényege, hogy az állattartók és
szomszédaik békés egymás mel-
lett élése érdekében csökkenteni
kell a családi szükségeletre
tartható állatok számát, illetve
növelni a védôtávolságot a

faluban. A jegyzô, dr. Varga Ildikó
szerint a leganyobb gondot az
jelenti, hogy nagyon sokan nem
az elôírásoknak megfelelôen
tárolják a trágyát, trágyalét; illetve
a jelenleg megengedett 24 kisálal-
lat tartása valóban bonyodalmat
(trágyabûz, legyek) okoz a szom-
szédoknak, mivel a keskeny
telkeken nem lehet megfelelôen
betartani a higiénikus elôírásokat.
Az is konfliktus forrása, hogy a
jelenlegi rendelet szerint a sza-
porulatot nem kell beszámolni a
tartható állatok számába. Ezért
látja célszerûnek a jegyzô egy
lakossági fórum összehívását az
együttélés szabályainak tisztá-
zásáról, iletve  a rendelet

módosítását. A jegyzô javaslata
szerint - a védôtávolság változat-
lanul hagyásával - nagyjából
felére kellene csökkenteni a bel-
területen tartható állatok számát:
nagyállat esetén 2 (legalább 1000
négyzetméteres teleknagyság
esetén 4) db, kisállat (például
sertés) 5 db (nagy telken 10),
egyéb kisállatból 100 (legalább
1000 négyzetméteres telken 120
db) tartható - május 1-jétôl. A
védôtávolság az 1-2-es
(kisvárosias) övezeten kívüli
üzemszerû állattartás védôtávolsá-
ga 1500, a 3-as (falusias) övezeten
kívülié 1000 méter.

Korrigálta a testület az egyes
pénzbeni és természetbeni ellátá-

sokról szóló rendeletének az
idôskorúak járadékára, a szociális
segélyre, az ápolási díjra
vonatkozó elôírásait. A törvény
elôírása miatt kell változtatni az
önkormányzati lakások bérletérôl
és a lakbérek mértékérôl szóló
helyi rendeleten is. Szó esett a
luxusadó rendelettervezetrôl, a
hulladékszállítási többletköltség
megtérítésérôl, a Vízügyi építési
alap terhére végzendô munkákról,
az idei közbeszerzési tervrôl.

Beszámoló alapján tájékozód-
tak a képviselôk a település sport-
egyesületei, az Algyô Sportjáért
Közalapítvány, továbbá a
képviselô-testület határozatainak
végrehajtásáról.

Fogadóórák 
a polgármesteri 

hivatalban
Algyô Nagyközség Önkor-

mányzati Képviselô-testülete
tagjai szerdánként 14-17 óra
között a polgármesteri hiva-
talban fogadják az algyôieket.

A képviselôk közül:
április 5-én  Bakos József,

dr. Gonda János;
12-én Vidács László, Beke

Tamás;
19-én  dr. Gubacsi Enikô,

Juhász Sándor;
26-án Bakos András, Bor-

bély János;
május 3-án Herczeg József,

Süli Zakar Mariann tart
fogadóórát.

A polgármester, dr. Piri
József április 5-én, 19-én,
május 3-án tart fogadóórát.

Az alpolgármester, Mol-
nárné Vida Zsuzsanna  április
12-én és 26-án tart fogadó-
órát. 

Bérletárusítás
Az arra jogosultak bér-

letüket a polgármesteri hivat-
laban május 3-án, 4-én és, 5-
én 9-17 óra között a a pol-
gármesteri hivatalban vehetik
át, illetve vásárolhatják meg.

Sikeres pályázatok

Üléseztek a képviselôk

Az állattartó és a szomszédai együttélésérôl
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„A jövô mindig kisebbségben van kezdetben...”
Gondolatok egy önkormányzati döntésrôl

Mint ismeretes, az idei elsô önkor-
mányzati ülésen – több, egyéb, Algyô életét
érintô fontos kérdés mellett – döntés
született egy népi kezdeményezés alapján
napirendre kerülô ügyrôl, a híd lábánál
elterülô, közel 8 hektáros területrôl.

Az általam kezdeményezett újratárgyalás
helyett azonban a képviselôk – azonnali
döntéssel – elutasították az újraértelmezés,
illetve a visszavásárlás lehetôségét.

Ez a fordulat ebben az ügyben számomra
több kérdést is fölvet az önkormányzatiság-
gal, az önállósággal, a népi kezde-
ményezéssel, a közösségi és egyéni érdek
ütközésével kapcsolatban.

Mi, algyôiek mindannyian részesei
voltunk annak a népi kezdeményezésnek
1996-ban, amelynek eredményeképpen
településünk végre külön válhatott nép-
szavazás útján 1997-ben Szegedtôl, és
megkezdhette önálló életét. Büszkék
voltunk erre az önállóságra, hisz magunk
rendezhettük be az életünket. Akkor a
közösség összefogása ki tudta kényszeríteni
a számunkra legeredményesebbnek tûnô
megoldást: az anyagi függetlenséget és a
saját önkormányzatot.

A közel 10 év azonban furcsa gyakorla-
tot hozott az önkormányzat életében. Úgy
tûnik, reményeink szebbek voltak, mint a
megvalósulás valósága.

Ha visszatekintünk, szinte sorjáznak
azok a rendellenességek, anomáliák, ame-
lyek azt jelzik, hogy a köz érdekeit egyre
inkább megelôzik a magánérdekek az
önkormányzati döntésekben és cselekede-
tekben.

Nézzünk néhányat ezekbôl!
A Kastélykert utcai „S” kanyarban a

Sárga iskolával szembeni közterület építési

célra történô eladásának kísérlete. (Ehhez is
kapcsolódott népi kezdeményezés.)

A régi patinás könyvtár épületének eladása
magánkézbe, felújítás és önkormányzati
közösségi hasznosítás helyett.

A COOP áruház melletti terület eladása,
amely szintén önkormányzati tulajdon volt,
és amely új iskolaépítéssel érintett terület is
egyben.

A 4 hektáros erdôterület vásárlása piaci
áron az önkormányzat részérôl 25 millió
forintért egyetlen vevôként irreálisan magas
áron.

Az építési telkek pályázati úton történô
eladásakor az önkormányzat nem tett meg
mindent a spekulációs célzatú telekfelvásár-
lás megakadályozására.

A MOL kiszolgáló ipartelepének
eladásakor az elôvásárlási joggal rendelkezô
önkormányzat háttérbe vonulása a korábban
meghatározott legalább 20%-os tulajdoni
részvételrôl 10%-ra.

A volt ipartelepen létrejött társaság ma
már egy olyan ipari park, ami meghatározza
Algyô jövôjét a késôbbiekben – nagyság-
rendjét tekintve ez a legvitathatóbb döntés a
jelen önkormányzat részérôl. És itt érkeztünk
el a népi kezdeményezéssel is megerôsített 8
hektáros terület kérdésének valódi súlyához.
Mit is rejt Algyô számára az a néhány hek-
tár?

Jelenleg külterület, de belterületbe von-
ható, így a település gazdagodását szolgálhat-
ta volna. 

Az infrastrukturális szempontból is ren-
dezésre váró terület például a közeli
zsákutcák miatt. Mint a település egyik kapu-
jának idegenforgalmi és turisztikai célú
hasznosítása is felvethetô.

A régi futballpálya beépítése miatt mára

már az érintett településrésznek egyetlen
olyan területe, amely közcélokat szolgálha-
tott volna.

A legdöntôbb érv azonban az, hogy ez a
közel 8 hektár Algyô arculatának
meghatározója lehetne.

A tervezett 47-es közúti híd 4
nyomsávúsítása esetén a megépülô új híd
számára ez kisajátítási terület lesz, így straté-
giailag meghatározóvá válik belátható idôn
belül.

A korábbi pályázat nélkül történt eladás
indoka a pénzhiány volt, amire lehet
hivatkozni, de az értékesítés így sem hozta
meg a várt eredményt, ugyanis a vétel és az
eladás közötti háromnegyed éven belüli
következetlen önkormányzati döntéseket
semmi nem menti, fejlesztés valójában nem
történt rajta, és így sokkal inkább az ingat-
lanspekuláció lehetôségét rejti magába. Ha
jóhiszemûen összegzem a történteket: min-
denképpen rövid távú gondolkodásra vall az,
ami a 8 hektárral történt és történik.

Az az 545 személy, aki vállalta adataival a
népi kezdeményezés aláírását, pontosan
értette, milyen fontos kérdésrôl van szó.
Nekik ezúton köszönöm meg a támogatá-
sukat Algyô érdekében, és külön köszönöm,
hogy velem együtt vállaltak ismét szerepet a
közösségért. 

Az általam most felsorolt példák sorának
bemutatása beleértve a testület által elutasí-
tott ügy kérdését is – képviselôi igazság-
érzetembôl és a köz érdekében történô
felelôsségvállalásból fakad.

A történtek ellenére továbbra is hiszek
abban, hogy a mindenkori képviselôtes-
tületnek a közösségért kell munkálkodnia! 

dr. Gonda János
önkormányzati képviselô

Kedves János!
Március 27-e a verôfény

ellenére nem hozott maradéktalan
derût számomra. Délben végsô
búcsút vettünk Nokta Janitól, a
temetôi csend egy magam korút
melankolikusan befelé fordít. Végig
futott bennem: sok évvel ezelôtt a
két, akkor még pici Nokta gyerek
megbántott. És akkor én azt mond-
tam nekik, hogy most elmentek az
edzésrôl, és csak akkor jöttök 
vissza, amikor ott legbelül úgy
érzitek, hogy szomorúságot okozta-
tok nekem. Eltelt három hónap és
én vártam és bíztam rendületlenül.
Tudtam, hogy vissza fognak jönni.
És ma 2006. március 27-én itt
állunk egy urna, egy maréknyi

hamu elôtt a két gyerekkel és 
búcsúzunk, és a könnyek ôszinték.
Érzem, tudom, hogy Jani nagy
felelôsséget testált rám….Kis Nokta
Norbi holnap utazik Tatára
edzôtáborba, majd a hét végén
magyar válogatottként küzd 
Belgrádban a szerbek ellen, pon-
tosan abban a sportcsarnokban, a
Pionírban, amelyben kereken
negyven évvel ezelôtt Balkán-
bajnok lettem. Norbi a nyáron az
EB-n, majd Kubában a világba-
jnokságon lép szorítóba. Többen
szánjuk a nyarunkat az ô
felkészítésére. (Szalkai Laci
vásárhelyi edzô barátom, Pongrácz
Zsolt, Gyubák Zoli edzôpartnerként
és én az „ öreg”.) 

És ebben a hangulatban kaptam
kézhez délután a Te újságodat. Fel-
hívták rá a figyelmemet! Elolvas-
tam. Rosszulesett. Azért esett
rosszul, mert az egyik írásból az
derül ki, hogy én vagyok a bûnbak
azért, hogy Lukács László barátom
már nem igazgatója a Faluháznak.
Rosszul esett, mert lelkiismeretlen,
felelôtlen, felkészületlen, esetleg
félretájékoztatott újságíró ír
valamit, amit aztán nagyon sokan
elolvasnak, és egy nagyon furcsa,
igaztalan történet bontakozik ki
elôttük. A valóságot én tudhatom,
mivel egy színpadi mû értelmezése
a nagyközönséget nem érdekli, nem
is érdekelheti. A nézôt a végered-
mény, maga az elôadás érdekli.

Hogy mi vérverítékes munkával
készülünk, gyakran vitatkozunk,
megsértôdünk, kibékülünk, védvén
vélt vagy valós igazunkat, ez mások
számára közömbös. Mint ahogy az
is, hogy Norbival hogyan készülünk
egy-egy mozdulatra, mennyit
elmélkedünk rajta, mennyit gyako-
roljuk, hogy az övé legyen a legjobb
a világon.

Rosszul esett az írás sugallata.
Tudod, miért, János? Mert örök
életemben a lelkiismeretemre és a
szívemre hallgattam. Miattam egy
ember sem került az utcára. Más-
ban és máshol kell keresni az okot.
Keressétek ...

Üdvözlettel:
Kátó Sándor

Levélféle Gonda Jánosnak
„A jövô idô” címû újságban megjelent, a színházat is érintô cikkel kapcsolatosan
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Úgy látszik Algyôn is elkezdôdtek a
választási csatározások. Túl korainak tartom
én ezeket a döntéseket boncolgatni, most az
országos választások elôtt. Ezek nem orszá-
gos jelentôségû ügyek, és ettôl egyik politikai
párt tábora sem fog megnôni – sôt talán az
ellenkezôjét fogja a dolog elérni – azt, hogy
még több ember csömörlik meg ettôl a
„darálástól”, ami folyik a médiában -, és
marad távol a szavazóhelyiségtôl.

Az ôszi önkormányzati választásokra
pedig még korai kampányolni.

Kedves Gonda János Képviselôtársam!
Szépen sorba szedted azokat a múltbeli dön-
téseinket, melyekre nem vagyok én sem
büszke! Azért felhívnám szíves figyelmedet
arra, hogy Algyôn egy kétharmados dön-
téshez nyolc képviselô szavazata kell, s ez a
kétharmad mindig megvan, ha kell. Az ön-
kormányzati törvény megengedi, hogy
intézményvezetô is lehessen képviselô. Ezt
mi tarthatjuk rossznak, de attól még ez van!
Sôt: ôsztôl az körzeti orvosokat is be lehet
választani – egy alkotmánybírósági döntés
szerint – a testületbe. Számomra az is
érthetetlen, hogy akad olyan képviselô, aki
szinte alig van jelen a testületi üléseken – és
mégis beszavazza minden egyes alkalommal
a lakosság. Nyilván vagy nem ismerik e
tényt, vagy annyira népszerû ember, hogy
elnézik neki e csekélységet. Ha már a
hiányzásoknál tartunk – jut eszembe –, e dön-
tések történetét Te is csak részben ismer-
heted, mert megyei elfoglaltságod miatt nem
voltál részese az egész folyamatnak. 

Egyébként a döntések jogszerûségére nem
lehet panasz, hisz a testületben négy doktor
végzettségû ember is található, tehát szak-
képesítésben nincs hiány! Most vegyük sorra
a kifogásolt döntéseket!

Az S-kanyar kérdése a népi kezdemé-
nyezés hatására megoldódott. A térbôl nem
lett építési telek.

A régi patinás könyvtár felét még a szege-
di városatyák adták el a benne lakóknak. Az
algyôi testület abban döntött, hogy nem
vásárolja vissza az épületet, és nem is újítja
fel, hanem eladja. Az eladás nyílt árverés
során történt, bárki részt vehetett volna rajta,
hisz többször is olvasható volt a hirdetés.

A korábban dédelgetett álom – hogy jó

lenne bölcsödének –, úgy módosult, hogy az
óvoda mellé építünk az idén egy bölcsit,
korszerût, modernet, újat.

A COOP áruház melletti terület eladására
azért került sor, mert sem a Coop, sem a
község nem akart rá építeni semmit sem. Az
új iskola céljaira pedig nem kell, mert az útig
bôven elfér az iskolaépület és a tornacsarnok.
A terület jó lett volna parknak, játszótérnek,
parkolónak, de miután jelentkezett egy
„befektetô”, aki a földszinten üzletházat és
bemutatótermet kívánt létesíteni, így a
testület meghatározó része úgy látta jónak,
hogy adjuk el. Azt esetleg lehetne reklamálni,
hogy miért nincs már beépítve, vagy legalább
elkezdve az építkezés, de gyanítom ebben az
esetben is „elfelejtette” a testület a három
éves beépítési kötelezettséget elôírni. Ekkor –
ha nem teljesül a beépítés – lehetett volna szó
az eladási áron való visszavásárlásról is a
spekuláció megakadályozására. 

Az úgynevezett „Jura ipari park” tulaj-
donosi összetétele addig nem volt vita tárgya,
amíg az önkormányzati rész a 20%-ról 10%-
ra nem módosult, szintén testületi döntés
miatt. Nem kívánt a testület 80 millió forintot
a falu pénzébôl kockáztatni egy bizonytalan
üzletre. Most – amikor úgy látszik, az ipari
parkot üzemeltetô kft. megáll a saját lábán, és
egyszer majd (nem a közeljövôben)
nyereséges is lesz, talán még osztalékot is
fizet – jó lenne a 20%! Bele kellene nyugod-
nunk, hogy ez a busz elment, de azért nem
nélkülünk, mert a 10% is elég ahhoz, hogy az
önkormányzat érdeke mindenkor képviselve
legyen.

S most nézzük a legújabb, és számodra
legsérelmesebb döntést, az új híd feljárója
melletti terület visszavásárlását!

Én úgy gondolom, neked nem is az a gon-
dod ezzel a területtel, hogy nem vásárolta
vissza a képviselô-testület, hanem az, hogy
eladta évekkel ezelôtt! Az eladás pedig hiba
nélküli volt, mert kétszer is meghirdette az
akkori jegyzô. Több jelentkezô közül kellett
kiválasztani a legmegfelelôbbet. A baj az,
hogy Te akkor sem voltál ott a második dön-
tésnél, ezért nem emlékszel a történtekre. Az
összes vásárló közül ez az egy vállalta az
egyösszegû kifizetését a terület árának. A
többi jelentkezô közös céget képzelt el az

önkormányzattal, és további pénzeket kellett
volna befektetnie a falunak.

Persze, utólag – 3-4 év után – könnyû
megállapítani, hogy nem sok minden történt
ott a híd feljárójában, de azért rendezték a
területet, van gazdája. A zsákutcák
közlekedési problémája is megoldódni látszik
a múlt havi testületi döntés szerint. Egyedül a
víz nem akar a tóban szaporodni! Úgy lát-
szik, ehhez több pénz kell (esetleg állami és
pályázati), mert valószínû, hogy a tóban csak
úgy marad meg a víz, ha szigetelve lesz az
egész területe. 

Még egy dolog eszembe jutott. Az, hogy a
mostani tulajdonosnak esze ágában sincs
eladni a területet. E tényt többször is kijelen-
tette a képviselô-testület elôtt, ahol és akkor
Te is jelen voltál. Mint jogásznak tudnod kell,
hogy amit valaki nem akar eladni, azt nem
lehet megvenni. Persze, ha arra gondoltál,
hogy közérdekbôl sajátítsa ki az önkor-
mányzat – ezt esetleg végre lehetne hajtani –,
de mi az a közérdek, ami nem tûrhet
halasztást?!

Tudomásom szerint a híd négy nyomtávra
történô szélesítése még nem téma. A távla-
tokban szerepel ugyan, de szerintem hama-
rabb épül új híd a Tiszán Tápé és Algyô
között a 43-as út építésével kapcsolatosan,
mint hogy az algyôit kiszélesítsék.

Végezetül, úgy gondolom, hogy egy-két
önkormányzati döntést sikerült „tisztába
tenni”. Persze, lehet, hogy én is rosszul
emlékszem a történésekre, de az irattár min-
den képviselô elôtt nyitva áll. Utána lehet
nézni a döntéseknek, véleményeknek.

Az erdôvásárlásról én már nem írok. Min-
denki ismeri a véleményemet „A sérves 
tölgyerdô” címû cikkembôl. Aki akarta,
elolvashatta.

Természetesen én is optimista vagyok.
Hiszek abban, hogy nem hiába váltunk le
Szegedrôl, és sokat fejlôdött településünk. Az
igazán fontos döntésekben a lakosság
igényeit vesszük figyelembe (útépítések,
fürdô, bölcsôde, iskola stb.).

Borbély János 
képviselô

(A képviselôtestületi jegyzôkönyvek 
a könyvtárban is megtekinthetôek. A szerk.)

Sajnos sokszor a jelen is kisebbségben van…

P r o f i  k ö n y v e l é s !
KönyvelŒ iroda könyvelést
vállal vállalkozások részére
teljes körı ügyintézéssel.

Érd.: Dr. Györgyné 
VŒneki Etelke

regisztrált mérlegképes
könyvelŒ

6750 AlgyŒ, Téglás u. 98.
Tel.: 62-268-068

Mobil: 30/542-7774

Akác és virágméz

kapható.

AlgyŒ, 

Géza u. 31.

Tel.: 30/9784-219

AlgyŒi lakos 

autóvillamossági

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

Algyôi temetôben:
Tel.: 06-20-32 – 77 – 406

Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással  állunk 

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve kö-

szönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)

sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645
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Az önállóvá lett Algyô önko-
rmányzatának eddigi ered-
ményei önmagukért beszélnek.
Az algyôiek és az általuk
választott önkormányzati kép-
viselôk és vezetôk községünk
gyarapodásáért, szép jövôjéért
dolgoznak. Ezt kérdôjelezi meg
dr. Gonda János az Algyôi Hír-
mondó szerkesztôségéhez eljut-
tatott írásában. A képviselô
„gondolataira” csak azért
reagálok, hogy elmondjam:
talán szépnek tûnik, de nem
igaz már az elsô mondata sem,
hogy „A jövô mindig kisebb-
ségben van kezdetben…” Mivel
a mondatot használó szerzô
nem árulja el, kitôl származik e
„gondolat”, itt vagyok kényte-
len kifejteni: hazug az idézôje-
les állítás. A történelem szá-
mos példával igazolja, hogy
kisebbségbôl induló erôk
kényszerítettek népeket,
országokat, földrészeket dik-
tatúrába, háborúba, helyi
konfliktusba.

De az idézet azon sugallata
sem igaz, mely szerint az algyôi
képviselô-testület megosztott,
vagyis mintha lenne egy több-
ség, mely olyan döntéseket
hozna, hogy azokkal elnyomna
egy kisebbséget. Hiszen az
írásával vádlóként föllépô
szerzô is részese ezeknek a
döntéseknek. Még akkor is, ha
egy adott kérdésrôl nemmel
szavaz. A nem szavazat 
ugyanis minden képviselô
joga. Elôfordul velem is, más-
sal is, hogy nem áll egy adott
testületi döntés mellé. De ebbôl
nem következik az, hogy a
határozatot hozó testület
megosztott lenne. 

S fôleg olyan értelmezéssel
nincs megosztottság, mint
amivel egy Gonda Jánoshoz
köthetô kampányújság vádol:
mintha Algyô önkormányza-
tában valamiféle baloldali több-
ség lenne. Ez ellen a fölté-
telezés ellen is tiltakozom. Nem
csak a „baloldali” jelzô miatt,
hiszen például jómagam soha
nem voltam egyetlen pártnak
sem tagja. Voltak és vannak
tisztességesen élô, felelôsen
gondolkodó barátaim, füg-
getlenül attól, hogy a politikai
szintér jobb vagy bal oldalán
állnak. De kikérem magamnak,
hogy önkényesen osztályozzon,
osztályokba soroljon bárki.

Azt az utalását pedig
végképp visszautasítom, hogy
az algyôi képviselô-testület
nem a lakosság kezdemé-
nyezésének, vagy az itt élôk
elvárásának megfelelô dön-
téseket hozna. Hiszen még
Szegedhez tartozva, város-
részi önkormányzat is az
algyôiek érdekei és persze az
idôrôl-idôre elkészített fej-
lesztési koncepciókat fi-
gyelembe véve határozta meg
programját, hozta meg dönté-
seit. Például 1991-ben 15 ass-
zony bejött a Bartók Béla
utcából, amit akkor „büdös
utcának” hívtak, s azt mondta:
azonnali csatornázás kell, mert
tarthatatlan, hogy heti 500
forintért (ami akkor jelentôs
összegnek számított) szip-
pantsák ki a házuk ülepítô
aknáját. Ennek nyomán,
pályázat révén 1992-ben
elkezdtük a szennyvíz-csatorna
és a tisztító mû építését. Azt
meg az egész falu beszélte,
hogy tarthatatlan az akkori
aládúcolt kultúrház állapota,
erre alapítványt hoztunk létre,
és a lakosság hozzájárulásával
megépítettük a gyönyörû
faluházat. Aztán a Szegedtôl
történô leválást követôen nyílt
arra lehetôségünk, hogy az
ugyancsak régi lakossági
panaszt, a Téglás utca és a 47-
es fôút keresztezôdésének
balesetveszélyes voltát
csökkentsük, majd – a prob-
lémát nagyon is közösséginek
érezve –ott biztonságos körfor-
galom építését ösztönöztük
azzal is, hogy kialakításához az
önkormányzat anyagilag is hoz-
zájárult. De ilyen példa az is,
hogy az algyôiek kifogásolták:
1970 óta nem alakítottak ki
építési telkeket, erre az önál-
lóvá lett község önkormányzata
lépett (bár ennek is voltak
akkor ellenzôi a képviselôk
között): megvettük a Mol Rt.-
tôl a 18 hektáros belterületet
olcsón, 60 millió forintért
(aminek most 1 milliárd forint
körüli az értéke). Így ott
telkeket alakítottunk ki,
megszüntettünk egy allergén
növényekkel és kullancsokkal
szennyezett területet, s meg-
teremtettük a település új
központja kialakulásának
feltételeit. Lakossági panasz
nyomán építettük újjá a te-

metôbeli ravatalozót. Ugyan-
csak az itt élôk kérése nyomán
szereztünk támogatást, és járul-
tunk hozzá a templom tetôsz-
erkezetének felújításához. A
Mol Rt.-tôl vásárolt Kiszol-
gáló Ipartelepen létrejött
Algyô Park Kft.-ben – amely
az elmúlt évben megszületett
Ipari Parkot menedzseli –
szerzett részesedésünk
arányát pedig azért csökken-
tettük 20-ról 10 százalékra,
hogy – jogosítványaink meg-
maradása mellett – a köz-
pénzt, az önkormányzat vagy-
onát ésszerû mértékben kock-
áztassuk. A 10%-os üzletrész
tulajdonlása mellett eddig 25
millió forint tagi hitelt kellett
nyújtanunk a Kft.-nek 10 éves
idôtartamra. Ez – a 20%-os
üzletrész figyelembevételével
– már most 50 millió forint
lenne. Belátható, hogy az
önkormányzati feladatok biz-
tonságos ellátása mellett ezt a
kockázatot nem vállalhattuk.

Ennyi példa is igazolja: az
algyôi képviselô-testület – bár-
milyen is az összetétele, bármi-
lyen módon is hozza meg dön-
téseit – mindig a lakosság
igényeire figyelve, az al-
gyôiekkel (a közmeghallgatá-
son is) egyeztetve teszi a dol-
gát, figyelembe véve a kép-
viselô-testület önkormányzati
törvénybôl adódó gazdálkodási
felelôsségét, különös tekintettel
az önállósulást követô mai
napig tartó jelentôs forrásokat
igénylô nagyberuházásokra.

A híd lábánál fekvô terület
sorsának alakulása is erre
példa. Két éve versenytárgyalá-
son 13 millió 400 ezer forintért
azért vásárolta meg az önkor-
mányzat, hogy a község e
bejárata ne kerüljön spekulatív
vevô kezébe. Az elhanyagolt
területet községünk rendezési
terve szabadidôs hasznosításra
jelölte ki. Ám idôközben
máshova, a volt repülôtér
területén kialakított szaba-
didôközpontba került a község
turisztika-szabadidôs súlypont-
ja, ezért határozott úgy a
képviselô-testület, hogy eladja
ezt az ingatlant. Így már az új
tulajdonos gondja, hogy meg-
valósítsa az önkormányzat ren-
dezési tervében meghatározott
szabadidôs célt, illetve, hogy a
híd esetleges bôvítése miatti

kisajátítást elszenvedje. Az is
tény, hogy a terület sorsa Gonda
képviselô indítványa és nem
népi kezdeményezés miatt
került többször is a képviselô-
testület elé. Vita után, mind-
össze egy igen szavazat mellett
a képviselô-testület úgy határo-
zott, hogy nem kívánjuk vissza-
vásárolni a területet. 

Idézet a képviselô-testület
2006. 01. 27-i nyilvános
ülésének jegyzôkönyvébôl:

Dr. Piri József polgár-
mester: A vitát lezárva megál-
lapítja, hogy a népi kez-
deményezés eredményes volt,
tárgyalta a képviselô-testület.
Döntsön a testület abban,
hogy meg akarja-e vásárolni
az Algyô 01732⁄1 hrsz.-ú
ingatlant. Szüksége van-e
Algyô községnek arra, hogy
visszavásárlásra kerüljön az
említett terület? Árról nincs
szó. A szándékot kéri kife-
jezni. Ki az, aki valamennyi
körülmény ismeretében,
Algyô község gazdálkodási
helyzetét, fejlesztési elképzelé-
seit tekintve azt mondja, hogy
ezt vissza kell vásárolni?

A képviselô-testület a sza-
vazásra feltett kérdést 1 igen és
9 nem szavazat ellenében nem
fogadja el. (Szavazott: 10 fô.) 

Figyelmünket más, a la-
kosság részérôl érkezô kez-
deményezések megvalósítására
irányítjuk Mert a jövô tervei
most is, az itt élôkre hallgatva
születnek meg. Így például az
is, hogy a kôolajmezejérôl híres
falunkban úgy is hasznosítsuk
az algyôi természeti kincseket,
hogy a termálvízre alapozva
építsünk uszodát. Ez az oktatás
biztosításán túl, növelné a falu
idegenforgalmi vonzerejét is. E
bölcs elôrelátás is indokolja,
hogy dolgozzunk ennek a hatal-
mas, 700 millió forintos
beruházásnak a megvaló-
sításáért. A leendô fürdôhöz
közeli, a belterülettel határos 4
hektáros erdôterületet is azért
vásárolta meg (hangsúlyozom: a
piaci ár egynegyedéért, 26 mil-
lió forintért) az algyôi ön-
kormányzat, hogy – a korábban
ugyancsak ott vásárolt 5 hektárt
kiegészítve – elômozdítsuk a
környék beépíthetôségét, akár
lakóparkos, akár hagyományos
telekalakítással, s így kiteljesed-
hessen e turisztikai programunk.

Tanuljuk meg szeretni, ami a miénk! – Tények az önkormányzat 
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Film és könyv: Afrika
A „Film és könyv” a Filmklub és az AlgyŒi Tollforgatók Köre közös rendezvénye: április

21-én (hétfŒn) 18 órakor a Volt egy farmom Afrikában címı filmet tekintik meg. Ezt
követŒen a résztvevŒk a filmrŒl és Karen Blixen könyvérŒl beszélgetnek.

Sokan talán nem is hallot-
tak arról, hogy a Gazdakör
szervezésében „Ezüstkalászos
Gazda” tanfolyamon vett részt
35 algyôi gazdaköri tag és
algyôi gazdálkodó. A tan-
folyam még november végén
kezdôdött és idén február 21-
én volt az elméleti és gyakor-
lati vizsga.

A 293 órás tanfolyam
elméleti és gyakorlati része
néha igen-igen megizzasztotta
a résztvevôket.

Az alapfokú tanfolyam
szinte minden gazdálkodási
témát érintett. Így például:
szántóföldi növénytermesztés,
kertészet-szôlészet, zöld-
ségtermesztés, állattenyésztés,
gépészet, vállalkozási ismere-
tek, adózás, Európai Uniós
ismeretek stb. Még felsorolni
is sok.

Az elméleti tanfolyamokat
a faluház emeleti termében
tartották.

Minden témakör lezárása
után írásbeli beszámolót ír-
tunk, kisebb-nagyobb nehéz-
ségek árán, néha többszöri

nekifutásra is, de sikerültek
ezek a témazáró dolgozatok.

A záróvizsgát Süveg Jáno-
sék Hóvirág utcai telephelyén
kezdtük a gyakorlati tételek-
kel. Szerencsére jó idônk volt,
és tisztán, rendben felsorakoz-
tatott gépek beállításából, fel-
szerelésébôl kellett felelni.
Néhányunknak nehezére esett
olyan dolgokról beszélni,
amelyeket a gyakorlatban
végzünk, de végül is kis segít-
séggel sikerült.

Néhány állattartó kérdésen
is átvergôdtük magunkat.
Ezután a szabadidôközpont-
ban folytatódott a beszámoló
a tanultakról. Minden hallgató
4-4 kérdést húzott növényter-
mesztés, kertészet, EU-s
ismeretek és növényvédelem
témakörbôl.

Összességében a 35 tanuló
közül 30-an sikeres vizsgát
tettek, hárman május 4-én
vizsgázhatnak ismét Kecs-
keméten, két fô nem jelent
meg a vizsgán családi okok
miatt.

Köszönjük az oktató és

vizsgáztató tanároknak türel-
mes és segítôkész munká-
jukat, és azt, hogy ebben a sok
kudarccal tarkított, vészterhes
idôszakban is lelket tudtak
önteni az algyôi gazdálkodók-
ba, hogy eredményes vizsgát
tehessenek!

Köszönjük a Csongrád
Megyei Agrár Kht. dolgozói-
nak a közremûködést, és a
kecskeméti regionális képzô
központ anyagi segítségét,
mely nélkül nem valósulhatott
volna meg e tartalmas tan-
folyam!

A Gazdakör tervei között
szerepel egy „Aranykalászos”
gazdatanfolyam beindítása is,
amennyiben kapunk további
támogatást a tanuláshoz.
Elôzetes tájékoztatás szerint a
tanfolyamon részt vehetnek a
most vizsgázottak, az egyéb
mezôgazdasági képesítésûek
és az érettségivel rendelkezôk.

Jelentkezés a faluházban,
illetve a gazdaköri elnöknél:
dr. Gubacsi Edénél, vagy Bor-
bély János alelnöknél. 

Borbély János

Kedves Algyôiek!
2006. márciusától néprajzi kutatást kezdek

Algyôn. A téma talán sokak szerint nem is
néprajzi vonatkozású, azonban mivel ennek a
tudománynak megannyi ága létezik, ezért ezt
a fajta városantropológiai vizsgálódást ide
lehet sorolni. Engem nem azok a témák
érdekelnek, melyek már – több-kevesebb
eredménnyel – megfogalmazódtak az Algyô
és népe címû munkában. Vizsgálódásaim
középpontjában maguk az algyôi emberek
állnak. Remélem, hogy minél több embert
meg tudok kérdezni az „ôsgyeviek” körébôl,
továbbá azokat is, akik nem olyan régóta
laknak kis falunkban.

Ki, mennyire érzi magát algyôinek? Mit
jelent számára a Szegedhez való csatlakozás,
majd a késôbbi különválás? Lát-e azóta
bekövetkezett változásokat? Mennyire vesz
részt a falu társadalmi életében? Hogyan,

milyen viszonyban áll a közeli nagyvárossal,
Szegeddel?

A témával kapcsolatban még rengeteg
kérdést fel lehetne tenni. Szeretném felkeresni
az Ôsgyeviek Baráti Köré-nek tagjait,
valamint a civil szervezetek képviselôit,
továbbá, ha lehetséges, minél több algyôi
lakost, ôslakost, újonnan, régebben
beköltözôt.

Ezért szeretném segítségüket kérni, hogy a
munkám minél teljesebben meg tudjam írni,
és ha esetleg bekopogtatok az ajtón, ne 
higgyék azt, hogy porszívót akarok eladni.
Én kellemes beszélgetésekre számítok, és
munkám eredményérôl mindenkit ezen a
fórumon értesítek.

Köszönöm szépen! 
Kresák Eszter 

néprajz szakos egyetemi hallgató

döntéseirôl
A jövôt szolgálja az is, hogy a

kisgyerekes anyukák beadványára,
a bölcsôde építésének kezdemé-
nyezésére úgy reagálunk, mint
eddig: fölépítjük a bölcsôdét,
melynek üzemeltetését számítá-
saink szerint még kezelni tudja a
következô évek költségvetése is.
Mindez rengeteg energiát és
összefogást igényel, azt viszont
semmiképp, hogy a képviselôk
egymásra mutogassanak egy-egy
döntésnél. 

A Gonda képviselô úr által fel-
vetett minden további vádpont
éppoly megalapozatlan, mint azok,
amelyekre reagáltam – valót-
lanságuk nem szorul magyaráza-
tra. Annál inkább az a tény, hogy
25 millió forintért kénytelenek
voltunk megvásárolni – a közös-
ség érdekében – az Algyô Fej-
lôdéséért Alapítványtól a kábel-
televíziós rendszert. Feltûnô,
hogy a Képviselô úr által sérel-
mezett, önkormányzatot terhelô
jelentôs összegû kiadások, mint
például a 4 hektáros erdô esete
mellett nem említôdik a kábel-
televízió adásvétele és az érte
kifizetett jelentôs összeg. Ezt
Képviselô úr nem sérelmezi, talán
azért nem, mert az Algyô
Fejlôdéséért Alapítvány elnöke a
testvére. Az önkormányzat és a
kábeltelevíziós hálózat kiala-
kításában jelentôs szerepet játszó
UNICOMM Bt. nemcsak, hogy
nem kapta vissza jelentôs befek-
tetéseit, hanem még vételár meg-
fizetésére is kényszerültünk. Így az
Algyô Fejlôdéséért Alapítvány
mûködésének jelenlegi forrása a
lakosság közpénze. Látható, hogy
ebbôl a 25 millió forintból hosszú
ideig lehet Algyôn ingyenes kiad-
ványokat készíteni és ren-
dezvényeket tartani.

A fenti felsorolás után a kívülál-
ló számára is kitûnik: mennyire
hazug nem teljesült reménynek
nevezni a település önállóvá
válásával összekapcsolt kezdemé-
nyezéseket. Megjegyzem, Gonda
képviselô irománya súrolja a bûn-
cselekmény elkövetésével való
gyanúsítás határát, s jó lenne, ha a
községi újságot, az Algyôi Hír-
mondót nem ilyen provokációra
használná. A régi történeteket
kampány idején valótlan összefüg-
gésekben tálalónak ajánlott gondo-
latom: tanulja meg szeretni, ami
az övé, mint ahogy az itt élôk
tudják szeretni Algyôt.

Dr. Piri József
polgármester 

Néprajkutatás Algyôn

Hírek a Gazdakör tájékáról
Eredményes vizsgát tettünk
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A gyerekek napközi ellátásának
havi térítési díját az óvodában az
alábbi idŒpontokban fizethetik be a
szülŒk:

április 4-én (kedden),
május 3-án (szerdán),
június 6-án (kedden),
július 4-én (kedden).

Díjfizetés

Beíratás az óvodába
Idén április 11-én (kedden) 8-tól 17 órótól, 12-én (szerdán)

8-17 óra között lehet beírtani a kicsiket az óvodába. Az ehhez
szükséges okmányok: 

a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
az oltási könyvecskéje,
az óvodai érettséget igazoló gyermekorvosi igazolás,
az egyik szülô személyi igazolványa.

Tavaszi zsongás
A költészet napján, április 11-én (kedden) 10 órakor

„Tavaszi zsongás” címmel gyermekverseket mutatnak be az
óvodában. Minden érdeklôdôt szerettel várnak.

Tavaszi szünet
Az algyôi óvodában április 13-18. között tavaszi szünetet tar-

tanak. Ám a szülô kérésére az óvodás gyermekek felügyeletét
biztosítják.

Ovisok mûsora
A faluházban április 30-án (vasárnap) 10 órától gyermekmû-

sort adnak az ovisok. A produkciók címe: „Nyuszi risza”,
„Tudorka mix” (Pillangók), „Country a vadnyugaton” (Kati-
cák), „Euro Express” (Margaréták), „Csiga-biga bújócska”
(Törpikék).

Köszöntik az édesanyákat
Május elsô hetében „Édesanyák köszöntése” címmel az

óvodában minden egyes csoport külön szervez ünnepséget.
Alább közöljük az idôpontokat. 

Margaréta csoport: május 3. (szerda), 15.30 óra;
Süni csoport: május 3. (szerda), 16 óra;
Törpike csoport: május 4. (csütörtök), 16.30 óra;
Pillangó csoport: május 5. (péntek), 15.30 óra;
Katica csoport: május 5. (péntek), 15.30 óra;
Nyuszi csoport: május 5. (péntek), 16 óra.

Farsang-kupa
A Kisteleken február 25-én megrendezett Farsang-kupán a 3-

4. osztályosok (a ’95-’96-os korosz tály) az elôkelô IV. helyet
szerezte meg a nyolc induló csapat közül. Az algyôi iskola
csapatának tagjai: Miklós Péter, Jani Zoltán, Kiss Márk Milán,
Ibriksz Roland, Kovács Roland, Süli Bence, Samu István, Kiséri
Krisztián, Szalontai Bence és Bakos Sándor. Gólszerzôk: Kiséri
Krisztián 3 gól, Miklós Péter 1 gól és Jani Zoltán 1 gól. 

A 6-7. osztályosok részére Szegeden, a mûfüves focipályán
rendezték meg március 12-én a Dr. Reményik Labdarúgó
Emléktornát, amelyen az elôkészítô csapat II. helyezést ért el a
négy csapatos versenyben. Az elôkészítô csapat tagjai: Csikós
Attila, Révész Máté (kapusok); Pap Márton, Vidács Dávid, Kiss
Bence, Bakos Lóránt, Papp Vilmos, Németh Gábor, Révész
Richárd, Fazekas Richárd, Gyarmati István Róbert, Kiséri
Krisztián, Balogh Ádám, Székely-Szabó Zsolt (mezôny-
játékosok). Gólszerzôk: Balogh Ádám 3 gól, Székely-Szabó
Zsolt 1 gól és Kiséri Krisztián 1 gól.

Krucsó Ákos

A bárány és a kismalacok
Egy szürke februári napon a Komp utcában született egy kis

bárány. Nem várták, nem számítottak rá, de jött. Pár napra rá
született nyolc kismalac, ôket várták féltve és nagy izgalommal..
A gazdáik egy idôs házaspár, nagyszülôk, kiknek legkisebb
unokáját januárban vették fel az óvoda mini csoportjába. A
nagyapába felmerült a gondolat, talán örülnének a gyerekek, ha
közelrôl láthatnának egy kisbárányt és kismalacot. A gondolatot
tett követte. Egy pénteki napon – az óvó nénivel egyeztetve -
bevitte az óvodába a kisbárányt. A picik elôször meglepôdve
szemlélték a megszeppent kis állatot, de pár perc eltelte után
Fanni a bárány után vetette magát, a többiek nevetve, sikongatva
követték. Fanninak és néhány társának sikerült a bárányt meg-
fogni, akinek a nyakában szalaggal felkötve egy karácsonyi
díszcsengô is volt.

Akinek nem sikerült megfogni, az megsimogatta, meg-
szeretgette, mikor a gazdája az ölébe vette. Látva a gyerekek
örömét, mosolygós arcukat, a nagyapa megígérte, hogy kismala-
cokat is hoz az oviba. Egy verôfényes hétfôi napon az ígéret
nem maradt ígéret. Most mindkét nagyszülô ment, örömmel vit-
ték a két kismalacot. Tudták, hogy boldogságot, örömet
szereznek sok pici embernek. A kismalacok megérkeztek egy
kék mûanyag ládában. A terv a következô: a gyerekek a ládában
megnézik, megsimogatják a kismalacokat. Így is történt,
mígnem az egyik kismalac meggondolta magát és kiugrott a
ládából. A gyerekek felszabadult nevetéssel, kitörô örömmel
nyugtázták az események ilyetén alakulását. Azonnal utána
vetették magukat. Rövid üldözés után újra a ládában landolt a
kismalac, a pici jószág és az óvodások legnagyobb bánatára. A
kismalacok kissé ijedten távoztak, a gyerekek nevetgélve,
egymást túlkiabálva indultak ebédelni egy alapos kézmosás
után.

Ebbôl a két rövid és hétköznapi történetbôl kiderül, hogy egy
kis odafigyeléssel, szeretettel együtt töltött idôvel mekkora
örömet tudunk, tudnánk szerezni gyermekeinknek. Talán napi
félóra közös játék, beszélgetés, séta többet ér, mint a drága
játék, amivel megnyugtatjuk lelkiismeretünket.

Próbáljuk ki, talán megéri. Talán? Biztos!
K. I.
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1% az iskolai alapítványnak
Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány rendszeresen

támogatja a tanulók versenyeztetését, az erdei
iskolában való részvételüket, a rászorulók tanulmányi
kirándulását, jutalmazását. Amennyiben személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány részére ajánlják
fel, támogathatják a fenti célok megvalósítását. Az
alapítvány adószáma: 18457177-1-06.

Köszönik az iskola tanulói.

Internetes délután
A februárban megrendezett kistérségi

internetes versenyen – 9 iskola csapata közül
– az algyôi diákok az I. helyezést szerezték
meg. Az algyôi csapat tagjai: Pataki Zsófia
5.a, Rózsa Norbert 5.b, Fábián Mária 6.b,
Juhász Gergely 6.b, Zsoldos Norbert 6.b, Gál
Péter 7.a, Molnár József 7.a és Bakos Niko-
lett 8.a osztályos tanuló. 

Áprilisi iskolai naptár
3. „Barátunk a természet” projekt indítása a napköziben.
4. 7.00 – 17.00 Ebédfizetés április hónapra (16 napra).
6-ig „A tisztább jövôért” – papírgyûjtés. 
7. 15.00 TINIKLUB: Kilencedikes leszek. Mi várhat 

rám? – Középiskolások hasznos tanácsai.
10–14. Erdei iskola az 5. a osztály részére.
11. 17.00 Szülôk klubja.
13-18. Tavaszi szünet. Szünet elôtti utolsó tanítási nap 

április 12. (szerda), szünet utáni elsô tanítási nap 
április 19. (szerda).

18-22. Erdei iskola az 5. b osztály részére.
20. Házi matematika verseny az 1-4. évfolyam részére.
20. 11.00 FÓRUM a Faluházban.
20. 14.30 Állatkiállítás a Zöld iskolában.
24. 9.00-13.00 Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó 

rendezvénysorozat zárása.
24-28. Nyílt napok a felsô tagozatban.
26. 14.00 Természetismereti vetélkedô a napköziben 

a Diákönkormányzattal.
26. Tanulók értesítést kapnak középiskolai felvételekrôl.
27. „Barátunk a természet” projekt zárása a napköziben.
28. Háromnegyed évi szöveges értékelés.

Versmondó felsôsök
Március 16-án versmondó versenyt tartotta az iskola felsô

tagozatosai számára. Sajnos a sok megbetegedés miatt ebben
az évben a szokásosnál kevesebb tanuló részvételével zajlott ez
a verseny, de így is sok értékes verstolmácsolásban
gyönyörködhettek a megjelentek.

Az 5-6. osztályok versenyében: I. Német Nikolett 6.b, II.
Rácz Kristóf 5.a, III. Herédi Márk 5.b osztályos tanuló; a 7-8.
osztályok versenyében: I. Bakó Bernadett 8. a, II. Belovai
Vivien 8.a osztályos tanuló. 

Ezúton köszönik a zsûri tagjainak: Lázár Nórának, a
Faluház népmûvelôjének; Kiss Ferencné és Torma Tiborné
pedagógusnak, hogy meghallgatták és értékelték tanulóink
szereplését.

Janek Erzsébet

„Titokzatos JÖVÔ” 
Az Algyôi Általános Iskola egyéni és családi pályázatot

hirdet „Titokzatos JÖVÔ” címmel minden korosztály részére.
A témakörök – többek között – a következôk lehetnek: Irodal-
mi alakok, akik a jövôrôl álmodoztak; Mit tehetsz a jövôdért?;
Algyô jövôjére vonatkozó tervek; Környezetszennyezések
Algyôn; A családok jövôje. A pályázatok szabadon választott
technikával készíthetôk.

Beküldendô: Algyôi Általános Iskola; Algyô, Kastélykert u.
59. Határidô: április 19.

Díjazás: minden pályázó jutalomban részesül, az elsô három
helyezett Budapestre utazhat megtekinteni a JÖVÔ HÁZÁT.

Angol verseny Vásárhelyen
Február 15-én angol nyelvi versenyen vett részt Székács

Krisztina 7.b és Gál Péter 7.a osztályos tanuló Hód-
mezôvásárhelyen, a Tornyai János Általános Iskolában. A
feladatok fôként nyelvtani tudnivalókat foglaltak magukba.
Azért számított fontosnak ez a megmérettetés, mert az algyôi
diákok a közelmúltban nem vettek részt ilyen jellegû versenyen.
Krisztina és Péter ügyesen megállta a helyét: mindketten a
középmezônyben végeztek, pedig a versengô gyerekek között
sok angol tagozatos is volt. Ugyanakkor a diákok és a tanárok
tapasztalatot szereztek, s egyvalamiben már az eredményhirde-
tés után megegyeztek: Jövôre újra próbálkoznak!

Ficsórné Réti Emese 

Területi kémia vetélkedô
Március 8-án mérték össze tudásukat területi vetélkedôn a

7. és 8. osztályos tanulók. Az algyôi iskolából Gál Péter 7. a
osztályos tanuló a Szeged környéki települések versenyzôi
között a III. helyen végzett, így részt vehet március 25-én a
megyei fordulón.

Almásiné Császár Piroska

Nônapi köszöntô a faluházban
Március 7-én Garajszki Éva felkérésére Molnár Krisztián

3.b, Daróczi Dénes 2.b és Bús Ferenc 2.b osztályos tanuló
versekkel köszöntötte az algyôi mozgáskorlátozottak
szervezetánek nô tagjait a faluházban.

Leléné Gonda Irén

Területi versmondó verseny
Az alsó tagozatos diákok Ásotthalmon vettek részt területi

versmondó versenyen. Az algyôi iskolát az alábbi tanulók
képviselék: Korponai Dzsenifer 1.a, Hodonicki Gabriella 2.a,
Molnár Dóra 4.a és Koza Viktória 4.a. 

Koza Viktória 4.a osztályos tanuló III. helyezést ért el,
felkészítô tanára: Kériné Bódi Judit.
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Körzeti megbízottak
Teljessé vált a Tarjánvárosi Rendôrôrs algyôi körzeti megbí-

zottjainak létszáma. Így múlt év szeptemberétôl három rendôr
végzi a feladatokat: Tóth Gábor rendôr-törzsôrmester, Horváth
Zoltán rendôr-törzsôrmester, és Jaksa Zoltán rendôr-törzszász-
lós. Az algyôiek és az érintettek részére hetente két alkalommal
(hétfôn 14-16 óra, szerdán 16-18 óra között) tartanak
fogadóórát a Kastélykert utca 44. szám alatti körzeti megbízotti
irodában. A körzeti megbízottak telefonos elérhetôsége: 06-
20⁄209-5319, 06-20⁄209-5318, 06-20⁄209-5332. Az azonnali
rendôrségi bejelentéseket az ingyenesen hívható 107 és 112-es
segélyhívószámon kell megtenni!

„Víz Világnapjától a Föld Napjáig” 
Iskolai programok, 2006
Március 10.: A globális nevelésrôl tartanak órát a

Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola hallgatói a 7-8.
osztályosoknak.

Március 17.: Víz Világnapja – Vadasparki
vetélkedô az alsó tagozatosok számára.

Március 22. 7.30: A Víz Világnapjától a Föld
Napjáig tartó projekt ünnepélyes megnyitója.

Március 22. 14.00: Szakkör 5-8. osztályosoknak: A
víz – fôiskolai hallgatók foglalkozása.

Március 24. 14.00: Erdô- és vadgazdálkodás az
Alföldön – a DALERD Rt. munkatársának elôadása a
Fehér iskolában.

Március 27. 10.00: „A Föld nevû ûrhajó története”
– Ábrahám Krisztiánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park
munkatársának elôadása 1-4. évfolyam részére.

Március 27. 11.00: „Megfordulhat még a világ”
(környezeti, természetvédelmi problémák és
megoldási lehetôségek) – Ábrahám Krisztiánnak, a
Kiskunsági Nemzeti Park munkatársának elôadása.

Március 30. 9.00: A madarak védelme – fôiskolai
hallgatók foglalkozása a 4. osztályos tanulóknak. 

14.30: A vállalkozások jövôje címmel elôadást tart
Varga Magdolna a 7-8. osztályosok részére.

Április 6-ig: „A tisztább jövôért” – papírgyûjtés. 

Április 6.: Dr. Csizmazia György Komplex
Természetismereti vetélkedô Mórahalmon, résztvevô
tanulók: Szabó Rózsa 7.a, Németh Gábor 7.b, Bakos
Nikolett 8.a, Tóth Edit 8.b.

Április 10. 7.45: Terepi szakvezetéses túra a Tisza-
völgyi bemutatóházhoz, szakvezetô: Ábrahám
Krisztián.

Április 20. 11.00: Fórum az algyôi Faluházban Az
üvegház foglyai vagyunk? címmel. 

Meghívott vendégeink: dr. Piri József, Algyô pol-
gármestere, dr. Ilosvay György fôiskolai adjunktus,
Tajti László, a Kiskunsági Nemzeti Park szakem-
bere.

Április 20. 14.30: Állatkiállítás a Zöld iskolában. 
Április 24. 8.00: Zárónapi akadályverseny a Sárga

iskolában, az algyôi szabadidôközpont területén és a
Tisza-parton.

Április 25. 15.00: Az energia – szakköri
foglakozást tartanak a fôiskolai hallgatók a 7-8.
osztályos tanulóknak.

A fenti programokon kívül áprilisban: üzemláto-
gatáson vésznek részt az algyôi iskolások, fa- és
virágültetés lesz az iskola kertjében, tanösvényt alakí-
tanak ki, és szépítenek.

Garantált

hússertések 

120 kg-tól 180 kg-ig, és

házi jellegı füstölt kolbász

eladó.

Telefonszám:

06-20-988-5785

Autóvillamosság
Autóklimák töltése-javítása

Kisteher- és személyautók garancián túli SZERVIZELÉSE, VIZS-

GÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa,

olaj, olajszûrô, levegôszûrô CSERE. ABS, haladásjeladók, injektor,

elektronikus gyújtás, önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.

ÜZLET ÉS MÛHELY Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax: 62⁄452-750.

Szeged, Vasas Szent Péter u. 27⁄A. Tel⁄fax: 62⁄557-758, 557-769

Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Rádiótelefon: 20-925-8366GYÜMÖLCSFÁK
SZÔLÔ, ÁFONYA, 

TULIPÁNFÁK, DÍSZFÁK: gömbszivarfa,

galagonyafa, platánfa, hársfa, nyírfa, szomorú eperfa, díszal-
mafák, oszlopos kínai nyárfa, vérszilvafa, oszlopos
aranyszil, japán juhar. Sövény- sziklakerti és tavinövények,
rózsák, hortenziák, orgonák, fás pünkösdi rózsák. Szeder,
málna, ribizli, köszméte, füge, kivi. Clematisok, rhododen-
dron, pampafû, leanderek. 

TUJÁK TERMELÔI ÁRON!
http:⁄⁄abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. tel.: 06-20⁄518-0038Ny: h-p.:
8-18, szo.: 8-14 TESCÓ-TÓL 100 m

Figyelem!
Kitûnô minôségû
Hibridkukorica

Napraforgó
Tavaszi árpa vetômagok

forgalmazása
jó árfekvésben.

10 ha fölötti termesztés
esetén finanszírozott ter-

meltetés is megvalósítható. 
Érdeklôdni lehet: 
Dr. György Antal

6750 Algyô, Téglás u. 98.
Mobil: 06-30⁄2292-060
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Irodalmi pályázat
A könyvtár és az Algyôi Tollforgatók Köre irodalmi

pályázatot hirdet „Lapozgatás az emlékek között” címmel. 
Visszaemlékezések, élmények, családi és algyôi szokások
leírását várjuk. A pályázat nincs korhoz kötve, azon bárki részt
vehet. Terjedelme 2-5 oldal. Díjazás: utalványok 5000-4000-
3000 forint értékben, továbbá: ajándékkönyvek, 5 órára szóló
ingyenes internet-használati bérletek, melyek a Teleházban fel-
használhatók. Beadási határidô május 20-a. Eredményhirdetés
május 31-én 18 órakor a könyvtárban.

Álláskeresô
Minden kedden várják a munkanélkülieket a 14-17 óra

között ingyenesen igénybe vehetô internetes álláskeresô szol-
gáltatással – az algyôi könyvtárba.

Történelem a könyvtárban
A „Magyar történelmi arcképcsarnok” elôadássorozat 4.

részeként, április 26-án 18 órakor a könyvtárban folytatódik az
Árpád-házi uralkodókról szóló elôadás, melyet Koller Zsolt
történész tart.

Anyák napi rajzpályázat 
„Édesanyám, virágosat álmodtam” címmel rajzpályázatot

hirdet a könyvtár általános iskolások és óvodások részére. A
bármilyen technikával, A3-as méretben készült alkotásokat
április 20-ig kérjük leadni a könyvtárban. A pályázók neve és
elérhetôsége a rajz hátlapján legyen feltüntetve. A legjobb
alkotások játékot, könyvet és 5 óra ingyenes internet-használa-
tot nyerhetnek.

Az Anyák-napi mûsorral és kiállítással összekötött ered-
ményhirdetés május 6-án (szombaton) 17 órakor lesz a
könyvtárban.

A rendezvényen a édesanyákat az Algyôi Tollforgatók Köre
és az Algyôi Általános Iskola tanulói közremûködésével
köszöntik.

Ki kicsoda Algyôn?
Fényképeket várunk a kiadványba

Finiséhez érkezett a Ki kicsoda Algyôn? címû adattár
szerkesztése. Idôközben úgy alakult, hogy a kiadványban
szereplôkrôl fekete-fehér fényképeket is lehetôségünk van
közölni. A számítógépes világhálón már föllelhetô adatokat
könyv alakban május végén szeretnénk közzé tenni, azonban
április 15-ig még elfogadunk jelentkezéseket (adatlap az inter-
neten és a könyvtárban hozzáférhetô), és eddig kérjük a
fényképeket is a kiadványba. Az Algyô honlapján található
adattárba azonban folyamatosan várjuk jelentkezôket! 

Jó tudni, hogy akinek az életében bármilyen esemény, vál-
tozás történt, bármikor beküldheti a módosult adatát a
könyvtárba, ahol a frissítik, karbantartják a Ki kicsoda
Algyôn? címû adattárt.

Pályázati segítség 
Az algyôi könyvtár a pályázatírókat is segíti. Például azzal,

hogy letölti az adatlapokat az alábbi két pályázathoz.
Üdülési csekk igényléséhez adatlap és pályázati tudnivaló.

Beadási határidô: április 30.
A Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP-2006)

pályázataihoz adatlap és tudnivaló (utólagos hôszigetelés,
fûtés-korszerûsítés, nyílászáró csere). Beadási határidô: már-
cius 31-tôl folyamatosan, amíg a keret el nem fogy.

Minden algyôit vár a könyvtár!
Az algyôi könyvtárban a könyvek mellett kölcsönözni lehet

az újságokat, folyóiratokat (pl. Burda, Otthon, Szép Házak,
Ezermester, Autó-Motor, HVG, Házi Jogtanácsadó, Kert,
Rubicon, GameStar stb.), videokazettákat is.

Rendelkezésre áll 9 számítógép, amelyen kedvezô áron
lehet internetezni. Szakdolgozatát, pályázatát, egyéb doku-
mentumait a könyvtárosok segítenek spirálozni.

A könyvtárban nem található könyveket pedig megkérik más
könyvtártól.

Nyitva tartás: hétfôn, kedden, szerdán, pénteken.: fél 10-tôl
12 óráig, 13-tól 18 óráig. Csütörtökön: 13-tól 18 óráig. Szom-
baton: 9-tôl 12 óráig.

Itt az algyôi receptkönyv!
Az Algyôi Nôegylet fennállásának 10. évfordulójára megje-

lentette a „Mit sütöttek ki az algyôi asszonyok?” címû
süteményes könyvet. A kiadvány 1000 forintért megvásárol-
ható a az algyôi könyvtárban, a faluházban és a polgármesteri
hivatalban. A könyvtárban más, Algyôvel kapcsolatos
könyvek is megvásárolhatóak.

Tízéves a Nôegylet
Március 4-én meghatottan és izgalommal gyülekeztünk a

faluházban, ahol a nagy gonddal és mûvészi virágkompozí-
ciókkal díszített teremben jubileumi bálon ünnepeltük a Nôe-
gylet alapításának tizedik évfordulóját. Vidám és egyben
meghitt estén vehetett részt, aki eljött. Nagy örömünkre és
büszkeségünkre megszületett az a könyv, amiben a Nôegylet
elsô tíz évének eseményei mellett válogatott algyôi sütemény
recepteket is megjelentettünk. Ugyancsak ebben a kiadvány-
ban mutatjuk be a gondozói hálózat programját is.

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak a segít-
séget, amit a könyv megjelenéséhez nyújtottak. Ezen a vidám
estén a Kiskakas Csárda finomságait fogyasztottuk, a
süteményeket pedig mi magunk sütöttük, egyben tesztelve a
süteményes könyv receptjeit.

A fittness- és bûvész bemutató után Börcsök Betti és Lajkó
Vilmos zenéjére roptuk hajnalig.

Szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, aki hoz-
zájárult ünnepi bálunk sikeréhez!

ANE
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MA-BAU BT. vállalja

- tetŒszerkezetek komplett felújítását,
építését (fa, fém), 

- lapostetŒk szigetelését,
- bádogos munkákat,

- tetŒfedést, - lindab rendszerek
kivitelezését,

- „verébdeszkák” cseréjét, festését.

Újdonság: 
Ereszcsatornák, ablakpárkányok már

színes kivitelben is!

Major József

AlgyŒ, Szüret u. 2.

Tel.: 06-30/9659564

Aprók

Hajdú centrifuga felújított
állapotban eladó. Ugyanott
bútorozott szoba (nem külön-
bejáratú) megbízható, egyedülál-
ló nônek kiadó. Tel.: 268-338

*
Redôny, reluxa, harmonikaa-

jtó, szalagfüggöny készítés. Tel.:
06-30⁄953-0395 Tóth Árpád

*
Talp- és frissítô masszázst vál-

lalok. Talp masszázsra házhoz
megyek. Bejelentkezés : Tóth
Józsefné. Telefonszámok: 62-
267-102, 06-30⁄904-3961

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, 

homlokzatfestés
rövid határidôn belül

garanciával
vállalok.

Koza Ferenc

Algyô, Fazekas u. 42.

Tel: 267-517

06⁄70⁄235-0566

Ács vállalkozó tetôk

gyártását, felújítását,

teraszok 

készítését, asztalos

munkát vállal.

Tel: 06⁄30⁄223-0017

Házias készítésû 

szalámi eladó: 

Algyô, 

Szamóca u. 24. sz.

alatt.

Tel: 06-30⁄687-9829

TemetŒ melletti „Icu” virágüzlet

Nyitva tartás: 

hétfŒtŒl péntekig

8-12 óráig

Temetés alkalmával a temetés

idôpontjáig.

Rendelést telefonon is felveszünk.

Tel: Tóth Ilona 06-20⁄328-4659

Kovács Melinda 06-70⁄616-2055

Szemét-
szüret

Az Algyôi Faluvédô
Egyesület szervezésében
április 8-án (szombaton)
8 órakor a Tájház elôtt
várunk minden – közsé-
günk tisztaságáért tenni
akaró – algyôi lakost.
Védôkesztyût és
szemetes zsákot biztosí-
tunk.

Faluvédôk

Algyôi egészséghét
Idén május 5-13. között rendezik meg Algyôn az Egészséghetet. A program központja a faluház,

de alább jelezzük, hogy egyes vizsgálatokra elôjegyzés alapján lehet jelentkezni az ESZI Gyer-
mekjóléti és Családsegítô szolgálatánál személyesen, illetve telefonon a 62⁄267-866, vagy az ingye-
nesen hívható 06-80-820-024 számon ügyfélfogadási idôben (hétfôtôl csütörtökig 8-tól 15.30 óráig,
pénteken 8-tól 13.30 óráig).

Május 5-6. (péntek-szombat): Nôgyógyászati szûrôvizsgálta az ÁNTSZ által biztosított
szûrôbuszban a faluháznál.

Május 8. (hétfô), 12-16 óra között: Bôrgyógyászati szûrés, dr. Szecsei Ildikó rendel.
Május 8-11. (hétfôtôl csütörtökig) 14-18 óra között: Csontsûrûség vizsgálat – elôjegyzés

alapján.
Május 11. (csütörtök) 12-16 óra között: Bôrgyógyászati szûrés, dr. Szecsei Ildikó rendel.
Május 12. (péntek) 14 órától: Légzésvizsgálat⁄tüdôgyógyászati vizsgálat – elôjegyzés alapján.
Május 13. (szombat): Bôrgyógyászati elôadás a faluházban.
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Algyô önálló turisztikai cége a
szabadidôközpontból kialakított
Gyevitúr – Algyô Vendégház és
Turisztikai Kft. Az új önkor-
mányzati tulajdonú vállakozás
igazgatójának Márton Máriát
(képünkön) választották a
képviselôk. Az ország fürdôit és
vendéglátását jól ismerô üzletass-
zonnyal Algyô idegenforgalmi
lehetôségfeirôl beszélgetónk.  

– Március 1-je óta dolgozik a
községben. Milyenek az elsô beny-
omásai Algyôrôl?

– Annyira közel érzem maga-
mhoz Algyôt, hogy itt szeretnék
letelepedni. Beleszerettem a Tisza-
partba, a jó adottságokkal redelkezô
szabadidôközpontba. 

– A dolgozószobája apró tárgyai
– illatgyertya, párologtató, a
vázában virító aranyesôág, a színes
óra, a fotók – arról árulkodnak,
szereti az elemi erôk közelségét. 

– Valóban. Például annak elle-
nére, hogy az oroszlán jegy szülötte
vagyok, a víz közelségét mindig is
fontosnak tartottam. Ezért alakítot-
tuk ki éppen Gyopárosfürdôn az
üzletünket, ahol az én részemet a két
felnôtt gyerekem viszi tovább. Víz
partján, a Csongrádhoz tartozó
Bokrosi Vincellér Udvarházat
vezettem – egészen addig, amíg az
újságban rá nem bukkantam az
algyôi pályázatra. Megnéztem a
szabadidôközpontot, hallottam a
fürdôépítésrôl, szétnéztem Algyôn
és úgy találtam: itt minden feltétel
adott ahhoz, hogy jól érezzem
magam, hogy új szakasz kezdôd-
hessen az életemben, a munkámban.  

– Kiszomboron született, a makói
Juhász Gyula szakközépiskolában

érettségizett, Budapest és Orosháza
után miért tér vissza a „szülôm-
egyéjébe”?  

– Határôrségnél dolgozott a volt
férjem, ezért mindig oda költöztünk,
ahova vezényelték. Szoktam is mon-
dogatni: azért lett a két gyerekünk
olyan talpraesett és okos, mert a 8
általánost 8 különbözô iskolában
végezték… Én meg – a válás után –
Csongrádon, most meg Algyôn
találtam munkát, és otthont.

– A dinamika, a váltássorozat
munkáját is jellemzi?

– Oktatásszervezôként dolgoz-
tam éveken át: voltam iskolatitkár,
Budapesten például három iskola
tartozott hozzám, a Kandó tanul-
mányi csoportvezetôjéhez. Amikor a
férjemet Orosházára vezényelték,
föl kellett adnom az állásom. Mivel
épp a rendszerváltozás idôszakát
éltük, kipróbálhattam magam azon a
területen, ami mindig is érdekelt, de
korábban nem lehetett se tanulni, se
csinálni: vállalkozással, rekám és
rendezvényszervezéssel, turizmussal
kezdtem foglalkozni. 

– Algyôn az egykori repülôtéri
hangár, az oktatóbázis és a halász-
tanya összeolvasztásából megszületô
új létesítmény, a szabadidôközpont –
amit ezentúl az önkormányzat Gye-
vitúr Kft.-je mûködtet – hogyan lehet
idegenforgalmi centrum?

– Az elmúlt 16 évben begyûjtött
tapasztalatok alapján azt mond-
hatom: jó idegenforgalmi adottsá-
gokkal rendelkezik ez a két hektáros
park. Mert én parkosításra érett
területnek látom, az épületeket
felújításra, a konyhai szolgáltatást
pedig bôvítésre méltónak. Ha az
itteni 34 szálláshelyhez nem csak az
úgynevezett 6 fôs halászház kapc-

solódik, hanem a táboroztatáshoz
elengedhetetlen, például faházikós
szállásokkal bôvíthetjük, akkor
elkezdhetô a programok színesítése
is. De turisztikai szempontból Algyô
egésze is jó adottságú település.

– Az olajmezô közelségének
ellenére?

– Sôt: ez lehet idegenforgalmá-
nak egyik kitörési pontja! Iskolai
dolgozóként jártam az olajosoknál
vizsgáztatni, ismerem ezt a társasá-
got, amelyre alapozhatnánk Algyô
idegenforgalmát. Különösen akkor,
ha már a fürdô is fölépült. 

– Sok új fürdô épült Mag-
yarországon, a régieket pedig
felújítják. Az algyôi fürdônek mi
lehetne a sajátossága?

– Jól ismerem a hazai fürdôket
Gyopárostól kezdve Zalakaroson és
Kiskunmajsán át Hajdúszoszlóig.
Döntônek tartom, hogy az algyôi
látványban (például a kôolajmezôre
utaló himba), vagy szolgáltatásban
(mondjuk az olajbányoszok
igényeibôl kiindulva) legyen más az
eddigiekhez képest. 

– De egy kicsit elôre szaladtunk,
hiszen az algyôi fürdô fölépüléséig
még egy-két év eltelik, s az sem biz-
tos, hogy ehhez a kft-hez tartozik
majd. Viszont a szabadidôközpont
megújulásra vár. Mikor és mibôl
veszik észre az algyôiek, hogy gaz-
dasszonya lett ennek a területnek?

– Például abból, hogy az
algyôieket kényeztetjük: bevált és új
szabadtéri programokkal, a családi
rendezvényekhez nyújtott ked-
vezményekkel, vagy hogy a kony-
hánk (reményeim szerint május 1-
jétôl) ismét üzemel, ott – hazavitelre
is alkalmas – ebédet fôzünk.
Egyelôre persze az ügyiratok ren-
dezésére, az üzemeltetés költ-
ségeinek áttekintésére, a halaszt-
hatatlan felújításokra koncentrálok.
Három, korábban is itt dolgozó
munkatársnômre bátran támaszkod-
hatom. De az algyôi szépségnapon
már együttmûködünk a faluházzal
például a magyaros ruhákat föl-
vonultató divatbemutatón. A bevált
családi és községi rendezvények,
táborok fogadása mellett újakkal is
ide szeretnénk csábítani az algyôi-
eket, s persze a szegedieket, a
vásárhelyieket. Terveim között
szerepel – többek között – a gasztro-
sarok, vagyis két szabadtéri
kemence, illetve szalonna és grill-
sütô helyek kialakítása. Ugyanígy a
hangár jó akusztikájának hasz-
nosítása, mert itt koncerteket, kon-
ferenciákat lehetne fogadni. Minde-
hhez persze pénz, nagyon sok pénz,
pályázati forrás elnyerése kell. De a
kft.-forma teljesen megfelel az
alkatomnak, mert bevételorientált
vagyok és minden versenyhelyzet
inspirál.

H. A. 

„A víz közelsége és sokfélesége Algyô nagy elônye”  
Márton Mária, a Gyevitúr Kft. (a szabaidôközpont) új vezetôje

Algyô Csengelén szomszédolt
Nagy izgalommal és örömmel készültek mûvészeti csoport-

jaink és szólistáink a Szomszédoló megyei rendezvénysoroza-
tra. Március 17-én színvonalas, kitûnô produkciókkal leptük
meg a csengelei közönséget: 11 mûsorszámmal, tánccal,
zenével, énekkel, színházi elôadással, citeramuzsikával léptünk
fel. A hálás közönség nem fukarkodott a vastapssal és tetszés-
nyilvánítással sem. A szavazás végeredménye: legtöbben a
Parlandó énekegyüttesre, majd az „Egy szoknya, egy nadrág”
iskolás produkcióra szavaztak. Az Algyôi Hagyományôrzô
Együttes került a dobogó harmadik fokára. Minden szere-
plônek, résztvevônek szívbôl gratulálunk, köszönjük a derekas
helytállást!

Lele Istvánné

Adj, király katonát!
Kedves Algyôiek, Szülôk, Nagyszülôk és Gyermekek!
Szeretnénk segítségüket kérni az Algyôi Mûvészkör idei ter-

vei között szereplô algyôi népi gyermekjáték-gyûjtemény meg-
valósításához. Aki emlékszik még, gyermekkorában milyen
gyermekjátékokat készítettek el, vagy mondtak, játszottak, kér-
jük, mesélje el! Aki pedig otthonában még ôriz egy-egy régi
játékot, kérjük, adja kölcsön! Ugyanis kiállításunkban
szeretnénk összegyûjteni és bemutatni a régi algyôi játékokat.
A tárlatot április 20-án, csütörtökön 17 órakor „Adj, király
katonát!” címmel a Faluház Galériában Bárkányi Ildikó népra-
jzkutató, gyermekjáték-gyûjtô, a szegedi Móra Ferenc
Múzeum szakembere nyitja meg. Részletes felvilágosítással
szolgál Bereczné Lázár Nóra az algyôi Faluházban. 
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Április  03-07-ig  08.00-12.30-ig
Április  10-14-ig  12.00-16.30-ig
Április  18-21-ig  08.00-12.30-ig
Április  24-28-ig  12.00-16.30-ig
Május   02-05-ig  08.00-12.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése

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

Egészségház u. 42.  Telefon: 267-202 
Mol-utalványt elfogad! 

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan  szakorvosa rendelése:

április 03-07-ig   07.30-11.30-ig
április 10-14-ig 12.30-16.30-ig
április 18-21-ig   07.30-11.30-ig
április 24-28-ig 12.30-16.30-ig
május 02-05-ig   07.30-11.30-ig
május 08-12-ig 12.30-16.30-ig

április 17-e, május 1-je munkaszüneti nap

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

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 

Telefon: 268-038:

Hétfô:   8-tól 12 óráig,
Kedd:   8-tól 11 óráig,
Szerda:  13-tól 16 óráig,
Csütörtök: 8-tól 10 óráig,
Péntek: 8-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1-3., II. Rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 órá-
ig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038 
Elôször jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad   

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

Április  03-07-ig 12.30-16.30-ig
Április  10-14-ig 07.30-12.00-ig
Április  18-21-ig  12.30-16.30-ig
Április  24-28-ig  07.30-12.00-ig
Május  02-05-ig  12.30-16.30-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Születés:
Szappanos Edinának és

Kiss Gábornak február 21-én
Emma Mirtill nevû kislányuk

született.

Meghalt:
Bús József március 8-án.

Anyakönyvi hírekAlgyôi reformátusok!
Úrvacsorával egybekötött húsvéti istentisztelet lesz április

23-án délután 3 órakor a római katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár Papp László református lelkész.

Orvosi ügyelet  rendelési idŒn kívül: 
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT  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.



Hétfônként 
13-16 óra Agrártanácsadó

(Tonkó Tibor);
16-19 óra Parlandó Ének-

együttes (Lakatos Béla);
16-18 óra Ingyenes jogi szak-

tanácsadás (dr. Ampovits Ágnes
és dr. Gonda János);

16-18 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán) 

18.30-19.30 óra Asszonytorna
(Kovács Krisztina).

Minden hónap elsô hétfôjén

gazdaköri gyûlés (Borbély
János).

Keddenként 
8-15 óra Falugazdász foga-

dóóra (Pál Andrea);
17 óra Hagyományôrzô

Együttes (Eke József);
18-20 óra Algyôi Citera-

zenekar (Süli Tibor).
Minden hónap elsŒ keddjén

15-17 óra mozgáskorlátozottak
gyılése.

Szerdánként
17-19.30 óra Fiesta Táncisko-

la (Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán); 

17 óra Sakk-klub.
Csütörtökönként 
9.30-10.30 óra Baba-Mama

Klub;
17 óra Nyugdíjas klub (Mas-

zlag Józsefné);
18.30-19.30 óra Asszonytorna

(Kovács Krisztina).

Minden hónap harmadik
csütörtökén Prometheus szak-
tanácsadás (Sztarovics Petra).

Péntekenként 
15-17 óra Hit és Lélek Klub

(Nemes Nagy Rózsa);
17-19,30 óra Fiesta tánciskola

(Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán) 

Minden hónapban Gön-
cölszekér Ifjúsági Társaskör
(Lukács László).
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Állandó programok a faluházban

Algyôi Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu 
Internet: www.algyo.hu

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

Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezetô: Ménesi Lajosné. 

ALGYÔI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ

„A megújult világ csak új mûveltségen nôhet fel”
Bene Zoltán – a faluház új vezetôje

Átalakult
a nagyköz-
ség közmû-
velôdési in-
tézménye –
az önkor-
m á n y z a t i
képviselôk
d ö n t é s e
alapján. Az
Algyôi Fa-
l u h á z ,
Könyvtár és
Tájház igaz-
gatója már-

cius 1-jétôl Bene Zoltán (képünkön). A
könyvtárosként és népmûvelôként is
tapasztalatokkal rendelkezô, szépírással
is foglalkozó szakember szerint a
faluház és a civil szervezetek jövôje
összefonódik. A faluház új vezetôjét az
életrôl és a szakmáról, múltról és
jövôrôl kérdeztük. 

– Eddigi életútjának mely állomásai
után talált  Algyôre?

– Kecskeméten születtem 1973-ban.
Életem elsô tíz esztendejét Tiszakécskén
töltöttem, a következô tizenötöt pedig
Szegeden; ahová hét esztendôs nagykátai
kitérô után, 2005 végén családi okokból
hazatértem. Itthon hívta föl a figyelmem
az Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház
vezetésére kiírt pályázatra egy régi bará-
tom. De Algyôt – úgy is mondhatom –
kamasz korom óta „szemmel tartottam”:
szegedi (újrókusi) lakásunkból ugyanis jól
látszik a kivilágítva egészen varázslatos
olajmezô. Algyôn, illetve a község
küllemében is tetszetôs faluházában pedig
többször is jártam, sôt: kollegáim és bará-
taim, a korábban itt dolgozó Kolonics
Erika és Véha Tímea révén személyes

benyomásaim is vannak az itteni
közmûvelôdésrôl, a falu gazdag ha-
gyományairól. 

– Mennyire ismerôs terep ez a három
részbôl álló intézmény?

– Végzettségem alapján média 
szakirányú mûvelôdésszervezô vagyok és
könyvtáros. Munkahelyem szerint voltam
mind a kettô, bár számos egyéb
foglalkozásba is belekóstoltam már. A
közmûvelôdésben 1997 óta dolgozom
könyvtárosként és népmûvelôként. A
pályám a Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetem Orvosi Biológiai
Intézetének könyvtárában kezdtem, majd a
nagykátai Radnóti Miklós Városi
Könyvtárba és a szintén nagykátai Bartók
Béla Mûvelôdési Központba kerültem.
Számos szakmai és civil szervezettel
mûködtem együtt az elmúlt egy évtized-
ben, többségükkel máig él a kapcsolatom.
1999 és 2005 között regionális közéleti
(Tápiómenti 2 hetes, Nagykátai Újság) és
szakmai (Pest Megyei Közmûvelôdési
Információk) lapok munkatársa voltam.
Mindennapi munkám mellett pedig évek
óta foglalkozom szépirodalommal – 2001.
óta publikálok rendszeresen rangos
fórumokon (pl. Magyar Napló, Ezredvég,
Tekintet, Tiszatáj, Duna-part, PoLíSz,
Árgus, Lyukasóra, Irodalmi Jelen,
Szépirodalmi Figyelô, Életünk, Zempléni
Múzsa, Kapu, Szegedi Szépírás, zEtna).
Ez alatt az idô alatt - a folyóiratpubliká-
ciókon túl - négy kötetem látott napvilá-
got. Antológiák szintén rendszeresen köz-
lik novelláimat (például: Az év novellái
2005, Tisza-parti Staféta 2005, Szegedtôl
Szegedig 2003-tól minden esztendôben,
Üzenet társainak 2003-tôl évente). Irodal-
mi munkásságomat 2003-ban a Magyar
Írószövetség Nívódíjjal ismerte el. Több

irodalmi társaság is a tagjai közé fogadott,
úgy mint a Madách Irodalmi Társaság
(2002), a Fiatal Írók Szövetsége (2004), a
Magyar Írószövetség (2005) vagy a Nagy
Lajos Társaság (2005).

– Szép hagyományokra támaszkodó,
élénk élet jellemzi a faluházat. Ön milyen
irányt ad az itteni munkának? 

– „A megújult világ csak új mûveltsé-
gen nôhet fel.” – írta Hatvany Lajos
Emberek és korok címû munkájában.
Ebben a szellemben kívánom segíteni
Algyô lakosainak közmûvelôdését. A szép
hagyományokat – például falunapok,
búcsú –, vagy az olyan vonzó és az amatôr
kereteken túlmutató munkát, mint amilyen
például a Móra Ferenc Népszínházé, foly-
tatni kell. De nyitott vagyok minden új, az
algyôiek, s különösen a fiatalok
kultúrálódási-közmûvelôdési igényeinek
kielégítését szolgáló ötlet támogatására.
Nagy erô rejlik az összefogásban: Algyô
intézményeinek együttmûködése a
kiaknázatlan lehetôségek tárháza. Például
a tájház is lehetne a falu új kiállítóhelye,
vagy akár iskolai kézmûves foglalkozások
helyszíne. A falun belüli jelenlétünk
erôsítését szeretném elérni például prog-
ramfüzet megjelentetésével, vagy a helyi
tévéstúdió fölélesztésével

– Pénz kell a mûködéshez, a tervek
valóra váltásához. A pénzforrások megc-
sapolása manapság külön mûvészet.

– Európai példák mutatják, hogy a
közmûvelôdés csakis önkormányzati pénz-
forrásból nem virágozhat. A pályázati
rendszer átalakulása is arra ösztönöz, hogy
a civil szervezetek ernyôjeként, azok infra-
strukturális és szakmai háttereként fogjuk
föl a faluházat.  

A. H.



16 Programajánló 2006. áprilisi Hírmondó

Faluházi rendezvénytár
ÁPRILIS 4. (kedd) 15 óra: Mozgáskorlátozottak gyûlése.
ÁPRILIS 5. (szerda) 18 óra: Algyôi Gulliver Klub.
ÁPRILIS 6. (csütörtök) 17 óra: „Szép, mint az írott tojás” címmel húsvéti
kiállítás nyílik az algyôi Tájházban.
ÁPRILIS 7. (péntek) 18 óra: Az Algyôi Nôegylet taggyûlése.
ÁPRILIS 8. (szombat) 10-17 óra: Algyôi Szépségnap 2006. Közben 10-13 óra
között Húsvéti játszóház az Algyôi Mûvészkörrel.
ÁPRILIS 9. (vasárnap): Országgyûlési képviselô-választás, I. forduló. 
ÁPRILIS 11. (kedd) 18 óra: Költészet Napja a könyvtárban. Irodalmi est a
Móra Ferenc Népszínház társulati tagjaival. 
ÁPRILIS 12. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kft. fogadóórája
(Csókási Ágnes számlázási elôadó). 
ÁPRILIS 13. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése.
ÁPRILIS 15. (szombat): Kellô számú jelentkezô esetén külön busz indul
Algyôrôl a Szépmûvészeti Múzeumba (Budapest) az Öt évszázad spanyol fes-
tészetének remekmûveit bemutató tárlatra.
ÁPRILIS 17. (hétfô): Lovaskocsis locsolkodás Algyôn az Algyôi Lovasklub
Egyesület támogatásával.
ÁPRILIS 19. (szerda) 17 óra: Életreform Klub.
ÁPRILIS 20. (csütörtök) 11 óra: Iskolai fórum a faluházban.
ÁPRILIS 20. (csütörtök) 16-18 óra: A Prometheus Rt. szaktanácsadása.
ÁPRILIS 20. (csütörtök) 17 óra: Faluház Galéria: Algyôi népi gyer-
mekjátékok- kiállítás.
ÁPRILIS 21. (péntek) 18 óra: Az Ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülése.
ÁPRILIS 21. (péntek) 18 óra: Filmklub a könyvtárban.
ÁPRILIS 23. (vasárnap): Országgyûlési képviselô-választás II. forduló. 
ÁPRILIS 25. (kedd) 19 óra: Az Algyôi Gazdakör taggyûlése. 
ÁPRILIS 26. (szerda) 17 óra: Magyar Történelmi Arcképcsarnok elôadás-
sorozat az algyôi könyvtárban.
ÁPRILIS 28-29-30., május 1. – Algyôi Falunapok 2006.

„Algyôi Szépségnap 2006” 
Ismét az algyôi faluházba várjuk a szépülni-gyógyulni vágyókat.

Idén április 8-án (szombaton) 10-17 óra között bemutatkoznak a
közkedvelt kozmetikai, gyógyhatású termékek; tavaszi sminkeket
készítenek; lesz Oriflame tanácsadás, új bôrcsiszoló eljárás, manikür-
pedikür. Igényelhetôk frissítô masszázsok, hajszobrászok, hen-
nafestés, egészség- és állapotfelmérés. Megismerkedhetnek a külön-
féle wellness-szolgáltatásokkal, igényelhetnek allergia-vizsgálatot. A
nôi fehérnemûk, ruhaanyagok széles választéka mellett vásárolhatnak
ásvány- és ékszerkülönlegességeket, gyöngyékszereket, ihatnak gyó-
gyteákat, tájékozódhatnak az aromaterápiás módszerekrôl. A prog-
ramot divatbemutató és táncmûsor is színesíti, illetve 14-22 éves
korosztályban arcszépségversenyt is hirdetünk. Fôdíj: 10.000 forint,
nevezési díj: 500 forint. Az „Algyô szépe” megválasztását 15 órakor
tartják. A gyermekeknek és minden érdeklôdônek 10-13 óra között az
Algyôi Mûvészkör hagyományôrzô népi kézmûves játszóházat tart,
ahol eredeti technikákkal húsvéti hímes tojásokat készítenek. 

Délután vásárlással egybekötött divatbemutató is lesz az Algyôi
Szépségnapon. A Népi Iparmûvészeti Tanács által zsûrizett magyar
díszruhák lenbôl, kenderbôl, bársonyból készültek. A divatbemutatón
zsinóros férfi öltönyök is megtekinthetôk. A divatbemutató szervezôi,
a Hudák-család, a kézi szövôk a 66⁄258-176 számú telefonon érhetôk
el. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak!

Középpontban a költészet
„A Semmi ágán…” címmel irodalmi estet tartanak a Költészet

Napja alkalmából április 11-én (kedden) 18 órától a könyvtárban.
Közremûködnek a Móra Ferenc Népszínház társulatának tagjai:
Bereczné Lázár Nóra és Gyubák Zoltán. 

Repüléstörténeti emléknap
A nagy sikerre és a hagyományokra való tekintettel idén is megren-

dezi a faluház az algyôi repüléstörténeti emléknapot. A III. Algyôi
Repüléstörténeti Emléknapot, a Hôsök Napját, az Algyôi Családi Gyer-
meknapot a Gyevitúr Kht. (azaz a szabadidôközpont) területén május
28-án (szombaton) tartjuk. Idén is várjuk az algyôi, vagy nevezni vágyó
„pálinkaszeretôket” a pálinkafôzetek versenyére. Jelentkezni és bôvebb
felvilágosítást kérni az algyôi faluházban lehet személyesen, vagy a
62⁄517-172-es telefonszámon. A veterántalálkozó és repüléstörténeti
megemlékezés mellett idén is vásárosok széles kínálatával, valamint
kézmûves játszóházzal és egyéb meglepetésekkel várjuk kedves
vendégeinket, az algyôi családokat és érdeklôdôket

Húsvéti tojások tára
„Szép, mint az írott tojás” címmel húsvéti kiállítás nyílik április 6-

án (csütörtökön), 17 órakor az algyôi Tájházban. A tárlatot megnyitja:
Bereczné Lázár Nóra tojásfestô (Algyôi Mûvészkör). A kiállításon a
magyar néphagyomány jeles ünnepét mutatjuk be, a tojásfestés és írás
különbözô technikáival, gyûjteményekkel.

Vásár a faluházban 
ÁPRILIS 04. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 07. (péntek) 14.30-16.30 óra: Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 11. (kedd): Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 12. (szerda) 9-13 óra: Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 13. (csütörtök) 9-12 óra: Katonai ruha és méteráru vásár.
ÁPRILIS 18. (kedd): Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 25. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipô, vegyes iparcikk vásár.
ÁPRILIS 26. (szerda) 9-12 óra: Kosztüm és öltöny vásár.

Algyôi Hírmondó

Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház 

Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély János,  Harcsás
Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Bereczné Lázár Nóra,  Székács Kriszti-

na, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya

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

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

Kínai kalandozás
Az Algyôi Gulliver Klubban április 5-én (szerdán) 18 órától

Bardócz Attila tanár, fotós, utazó vendégeskedik. A faluházbeli 
program témája: „A Kínai Nagyfaltól a Himalájáig és vissza.” Az
élménybeszámolót tartók közül az év végén egy kétszemélyes va-
csorát sorsolunk ki az Algyôi Halászcsárda támogatásával.

Életerônk, vérereink
Az Életreform Klub záró rendezvényén, április 19-én, szerdán 17

órakor a faluházban. Életerônk, vérereink, mit kell tudni a szív- és
érrendszeri problémákról? címmel Kulcsár Géza biokémikus tart
elôadást. A klubfoglalkozáson megismerkedünk az intimtornával is, a
gyakorlati bemutatóra minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Sportmajális 
Május 1-jén idén is megrendezik az algyôi sportmajálist a helyi

sportközpontban. A részletes programot plakátokon és szórólapokon
teszik közzé a szervezôk.


