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Képeslap – a forradalomról
Nincs forradalmi helyzet – bizonygatja a történész, meg a po-

litika történetével foglalkozó, mégis forró és forrongó az idei ősz, 
kedves húgom.

Nincs is tán magyar, akinek az idei őszön a politikában történ-
tekről ne 1956 jutna eszébe. Nem azért, mert hogy eljutottunk oda, 
amit történelemből a forradalmi helyzet meghatározásaként tanul-
tunk: (marxista megfogalmazásban) a felüllévők már nem képesek 
az eddigiek szerint uralkodni, az alul lévők már nem akarnak az ed-
digiek szerint élni. Hanem azért,mert az országos politikában most 
történtek ugyanúgy állásfoglalásra kényszerítenek, mint ahogy 
1956-ban történhetett.   

A mi családtörténetünk szűkszavúan intézi el az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc időszakát. Mert egyik rokonom, vagy szü-
lőm sem volt aktív részese az 1956-hoz vezető, s az október végi 
- november eleji két, nagyszerű hétnek, illetve a megtorlás sötét 
éveinek. Apám például alig emlékszik arra a tizenkét napra. Annyit 
mesélt – azt is csak most, utólag –, hogy a kijárási tilalom idején 
hazakísérte a lányt, akit szeretett, s visszafelé bandukolt a sötét ut-
cán, amikor fölparázslott egy cigarettacsikk, szemébe világított egy 
zseblámpa – a járőrök elvették iratait, s másnap reggel csak a hiva-
talban adták vissza, miután ellenőrizték, hogy tényleg azért szegte-e 
meg a szabályt, mert udvarolt. Másik története szerint – nem tudja, 
melyik napon – a kisváros határában egyedül szántott a földeken, 
s mikor meglátta az úton a Pest felé dübörgő tankokat, arra gon-
dolt: ha felé irányítanák a lőtornyot, csak a traktor alá bújhatna. 
Még fölidéződött benne egy név és arc is, aki munkástanácsot ala-
kított, aztán eltűnt a városból – örökre. Édesanyámban pedig csak 
annyi rögzült, hogy féltette a gépállomáson dolgozó szerelmét – az 
apámat. Ők egymással voltak elfoglalva, nem a történelmi fordu-
lattal. Ezért föl is mentem őket az alól a felelősség alól, hogy nem 
meséltek semmit otthon a közelmúltról, 1956-ról. Ők nem vérteztek 
föl családtörténettel, de példabeszéddel még iránytűt se adtak. Ez 
nehezítette ugyan fi atalon a magam útjának és igazának a megta-
lálását, de ma már úgy látom: a családok többségében történelmi 
időkben is ilyenek a történetek.

Ugyanakkor mindannyiunk sorsának, személyes történelmének 
is van ’56-ja. Olyan pillanata, amikor személyes sorsát megérinti 
a történelem, amikor átéli az azonosulás vagy ellenállás kényszerét 
és súlyát. 

Az elmúlt 16-17 évben sokan elmondták 1956-os emlékeiket, 
számos dokumentum napvilágot látott, a történészek föltártak a 
főbb összefüggéseket, de mégsem tudunk mindent, kedves húgom. 
Izgalmas olvasmány minden fölkutatott és közreadott emlék, rész-
let, szempont, mert a kis történetek közelebb visznek az egész (közte 
Algyő története), de leginkább az ember megismeréséhez. 

Ölel nővéred,
Ágnes

OKTÓBER 23. 
1956-os NEMZETI ÜNNEP ALGYŐN  

(Részletes program plakátokon.)

Megválasztottuk 
az új önkormányzatot 

Az október 1-jén tartott helyható-sági választásokon az algyői 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 4365 fő (2002-
ben: 4 282). A szavazásra jogosult állampolgárok közül 2010 
fő voksolt (2002-ben: 2139) a kialakított 4 szavazókörben. A 
választási részvételi arány: 46,05 %-os (míg az előző választá-
son 49,95 %-os).

A két polgármesterjelöltre leadott szavazatok: dr. Piri 
József 1496 szavazat (75,59%); dr. Gonda János 483 szavazat 
(24,41%)

A képviselő-testületbe bejutott jelöltekre leadott szavazatok 
sorrendje:
Dr. Piri József 1284 szavazat           (2002-ben:1280)
Molnárné Vida Zsuzsanna  900 szavazat  (2002-ben: 879)
Dr. Gubacsi Enikő 899 szavazat  (2002-ben: 928)
Dr. György Antal 848 szavazat
Juhász Sándor 832 szavazat  (2002-ben: 995)
Herczeg József 768 szavazat  (2002-ben: 823)
Dr. Gonda János 765 szavazat  (2002-ben: 871)
Bakos József 739 szavazat  (2002-ben: 731)
Vidács László 663 szavazat  (2002-ben: 686)
Karsai Lászlóné 652 szavazat  (2002-ben: 681)
Bakos András 648 szavazat  (2002-ben: 590)
Torma Tiborné 594 szavazat
Dr. Loyd Péter 584 szavazat
Süli-Zakar Mariann 577 szavazat  (2002-ben: 575)

A képviselőjelöltek közül nem jutott be az önkormányzati 
testületbe: Kiss Róbert 549, Kopaszné Demeter Irén 519, Beke 
Sándor Tamás 482, Gálné Nagy Ildikó 474, Lénárt Ferenc 442, 
Bajusz János 436, Molnár Áron 426, Farkas Imre 401, Lele Lajos 
394, Bogdán Tamás 371, Boldizsár István 361, Bite János István-
né 360, Laczi Zoltán Tamás 221 vokssal.

A 10 ezer lakosúnál kisebb telepü-lések választóinak döntése 
alapján dr. Gonda János és dr. Piri József tagja a Csongrád Me-
gyei Közgyűlésnek.

Köszönet a választásokon közremű-ködő köztisztviselőknek 
és a bizottsági tagoknak! 

A képviselőjelöltek köszönetüket fejezik ki a választóknak 
a szavazáson való részvételt és a leadott voksokat. (Szerk.)
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Az önkormányzati választá-
sok miatt idén szeptember 29-
én, pénteken ünnepelte önál-
lóságát Algyő. 

Algyő napja alkalmából a 
9 órai szentmisét Réthy István 
plébános celebrálta, majd a 110 
éve született, tragikus sorsú, 
algyői naiv festő, Süli András 
festményeiből nyílt tárlat a 
könyvtárban. Dr. Juhász Antal 
szegedi néprajzkutató meg-
nyitó beszédében kiemelte, a 
magyar naiv festészet egyik 
legnagyobb alkotója a ma-
gyar képzőművészet kikerül-
hetetlen és örök alakja. Dr. 
Piri Jószsef polgármester a 
Terhes családnak mondott 
köszönetet a megtalált és 
felajánlott „Süli festményért” 
(valódisága megállapítása a 
szakértők feladata), melyet 
először most láthat kiállításon 
a közönség, Ménesi Lajosné 
könyvtárvezető pedig a kecs-
keméti Magyar Naiv Festők 
Múzeumának köszönte meg a 
kiállítás létrejöttét. Bereczné 
Lázár Nóra tolmácsolásában 
Simai Mihály  és Süli András 
egy-egy verse hangzott el, 
mintegy keretbe foglalva a 
megnyitót. 

Az Algyői Általános Is-
kola diákjai Süli András 
emlékműsorral készültek a 
naiv festő szülőházánál. Az 
előadás szereplői: Baranyai 
Anita, Pap Vilmos, Bakó At-
tila, Bakos Bernadett, Bodó 
Zoltán, Keczán Fruzsina, 
Papp Andrea és Süli Birgitta; 
felkészítő tanáruk: Schunckné 
Jánó Judit. Koszorúit Algyő 
Nagyközség Önkormányza-
ta és az Algyői Művészkör 
helyezte el az alkotó emlék-
táblájánál, a Süli András ut-
cai ház falán. A koszorúzás 
a temetőben folytatódott, a 
Hősök Emlékművénél, va-
lamint Süli András és dr. Ju-
ratovics Aladár díszsírjánál. 
A Hősök Emlékművénél el-
mondott beszédében dr. Za-
kar Péter, a SZTE JGYTFK 
Történettudományi Tanszéké-
nek főiskolai tanára történel-
mi kitekintőjében a magyar 
huszárság I. és II. világháborús 
hagyományait és hősiességét 
ecsetelte. 

A program a „Szülőföldem, 
Algyő” helytörténeti játékkal 

„…20 éve semmit fénylik a vásznon egyetlen ecsetvonás…”
Függetlenségét ünnepelte Algyő

Algyő nagyja alkalmából az önkormányzat ünnepi képviselő-testületi ülésén elismerésben 
részesültek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó algyőiek

folytatódott, melyen az algyői 
gyerekek 13, négy-négy fős 
csapattal vettek részt. Az idei 
zsűri tagjai: Patakiné Laczik 
Etelka óvónő, dr. Kürty Béla 
régész és Kovács Antal nyug-
díjas pedagógus, a szellemi 
torna feladatsorát Lele István-
né és Tóth Ágnes, a faluház két 
munkatársa állította össze, és 
ők vezették a vetélkedőt is. A 
vándorkupát, a könyvjutalmat, 
a tortát és az okleveleket idén 
a két első helyezett: az 5/A. II. 
csapata és a 7/A. I. csapata vi-
hette haza. 

Az Algyő képekben cí-
mű kiállítást a faluház elő-
csarnokában Sári Zsuzsa, 
az MTV Szegedi Körzeti 
Stúdiójának vezető szerkesz-
tője nyitotta meg: a fotó-
művészet technikájáról és 
az elkapott pillanatok fon-
tosságáról szólt. Bereczné 
Lázár Nóra, Kresák András, 
Gál Tibor, Oláh Ernő és Her-
ner Donát fotói megtekinthe-
tők a faluház aulájában. 

Immáron második alkalom-
mal nyílt lehetőség népi- és 
iparművészeti zsűrizésre az 
Algyői Művészkör koordiná-
lásával, a faluházban a buda-
pesti Hagyományok Háza, 
valamint a Képző- és Ipar-
művészeti Lektorátus szakem-
bereinek közreműködésével. 
A tavalyihoz képest megdup-

lázódott a jelentkező alkotók 
és alkotásaik száma is: 5 
megyéből érkeztek Algyőre 
alkotók. A Faluház Galériá-
ban  átadott kiállítás megnyi-
tóján Ocskó Margit, a Csong-
rád Megyei Közművelődési 
Tanácsadó Központ igazgatója 
kiemelte, hogy népi kategóriá-
ban 24 alkotó 140 alkotást 
küldött be, s ebből ’A’ kate-
góriával 23, ’B’ kategóriával 
46 alkotást jutalmaztak, 4 tárgy 
pedig ajándéktárgy minősítés 
szerzett. A Népi Iparművészeti 
Osztály részéről Major Tímea, 
Soltészné Nagy-Győri Mária 
és Csákányi Zoltán jelent 
meg, a szakmai zsűri tagja 
volt továbbá Bárkányi Ildikó 
néprajzkutató, a szegedi Móra 
Ferenc Múzeum munkatársa, 
dr. Juhász Antal és István Er-
zsébet néprajzkutató, valamint 
Nagy Vera néprajzkutató, a 
hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum igazgatónője. 
Iparművészeti kategóriában 
120 alkotó 111 alkotását fo-
gadta el a zsűri. 

A népi- és iparművészeti 
kiállítás megnyitóját a fa-
luház színháztermében az ün-
nepi képviselőtestületi ülés 
követte, ahol 1. napirendi 
pontként tájékoztatást tartott 
Algyő fejlődéséről dr. Piri 
József polgármester. 2. napi-
rendi pontként a nagyközségi 

kitüntetéseket adták át. Algyő 
Nagyközség Képviselő-testü-
lete a július 28-án tartott zárt 
ülésének 124/2006.(VII.28.) 
határozata értelmében Algyő 
Községért kitüntetést adomá-
nyozott Kátó Sándornak az 
algyői Móra Ferenc Nép-
színház létrehozásáért és 
magas színvonalú művészeti 
munkájának elismeréseként; 
az Algyői Nőegylet társadalmi 
szervezetnek a településen 
kifejtett közösségi munkájáért; 
Kopaszné Demeter Irénnek 
Algyő sportéletében kifejtett 
magas színvonalú szakmai 
munkájáért és Csamangó 
Attilának a sportban elért 
kimagasló eredményeiért. A 
település érdekében végzett 
tevékenységéért elismerő ok-
levélben és pénzjutalomban 
részesült Tóth Mihály és Szabó 
Ferenc. A település kulturális, 
művészeti életében kifejtett 
tevékenységéért ugyancsak 
elismerő oklevélben és pénz-
jutalomban részesült Oláh 
Ernő, míg dr. Terhes Gabri-
ella tudományos munkájáért 
kapott elismerést. A díjazottak 
tiszteletére nagy sikerű ün-
nepi műsort adott a Folk Art 
Táncegyüttes (Budapest) és 
az Újszegedi Kamarazenekar, 
Kiss Ernő vezényletével. 

Bereczné Lázár Nóra
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Az előző ciklus utolsó ülése

A 2002-ben kezdődő, négyéves ön-
kormányzati ciklus utolsó testületi ülését 
tartották a képviselők szeptember 27-
én. A 19 napirend közül fontosságban 
kiemelkedik a 2006-os költségvetés I. 
félévi végrehajtása. 

Az önkormányzat 2006. első félévi 
tervezett bevételeinek 34%-a teljesült. 
Ez elmarad az időarányostól, amely-
nek részben oka a pályázati bevételek 
későbbi teljesülése (utófi nanszírozás) 
is. Az intézményi működési bevételek 
63%-ban teljesültek. A kiadások átlago-
san 32%-a teljesült. Ez szintén elmarad 
az időarányostól, melynek oka az, hogy 
a felhalmozási kiadások a II. félévben 
realizálódnak. A bér és dologi kiadások 
időarányosak.

Az intézmények kiadásának I. félévi 
teljesülése közel 55%-os, ami valamivel 
több az időarányos résznél.

A fejlesztések közül a legjelentősebb 
a Termálfürdő I. ütem építése. Ennek 
kivitelezési munkáit 2006. végéig be 
kell fejezni. Lényeges fejlesztés még az 
aszfaltszőnyegezés, a Szabadidőközpont 
(Gyevitur Kft.) bővítése és a bölcsőde 
építése.

Támogatták a képviselők az önkor-
mányzat és az intézmények által benyúj-
tott LEADER+, valamint INTERREG 
pályázathoz szükséges saját erő összegét. 

A pályázati célok megvalósításához ál-
talában a kiadások 85%-a adható támo-
gatásként, a saját erő összege 15%. Az 
INTERREG pályázatban pedig az önerő 
mindössze 5%. 

A benyújtott projektek:
1. A turizmus programkínálatának 

fejlesztése. A támogatás elnyerésével a 
jövőben biztosítható lesz a településszintű 
rendezvények megszervezése a közmű-
velődési intézményekben, valamint lehe-
tőség nyílik egy komplex rendezvénynap-
tár elkészítésére is.

Ebben a pályázatban az igényelt tá-
mogatás 2.972.700, az önerő 525.300 fo-
rint.

2. A térség természeti és kulturális ér-
tékeinek optimális kiaknázása. Ebben a 
projektben kajak-kenu vásárlásra pályázott 
az önkormányzat. Az igényelt támogatás 
908.200, az önrész 134.206 forint.

3. A közösségi tér kialakítása civil 
szervezetek fejlesztése céljából című 
pályázattal egy bemutató FÉSZER kial-
akítása a cél. Ezzel megvalósulhat a tájházi 
udvari eszközök elhelyezése, bemutatása, 
de a fészer egyúttal műhelyként, közös-
ségi térként is funkcionálhat.

Az igényelhető támogatás 1.137.400, 
az önerő 200.740 forint.

4. A Szivárvány Óvoda belső kertjében 

„Mesekert” kialakítása, parkosítás, virágo-
sítás. Az igényelhető támogatás 478.000, 
az önerő 84.353 forint.

5. A Szivárvány Óvoda előtti terület 
parkosítása, virágosítása. Igényelhető tá-
mogatás 478.000, önrész 84.353 forint.

Tárgyaltak a képviselők az INTERREG 
III/A Határon Átnyúló Együttműködési 
Program pályázat benyújtásáról. A Mag-
yarország - Szerbia és Montenegró 
szomszédsági program keretében közös 
pályázatot nyújt be az algyői önkormány-
zat a faluház nyílászáró cseréjére, mobil 
színpad beszerzésére, valamint a teleház 
számítógép parkjának cseréjére. Tükör 
projektként készítenénk elő a Martonosi 
Művelődési Ház felújítási tervét.

A Magyarország – Románia szomszéd-
sági program keretében lehetőség nyílik 
az algyői polgármesteri hivatal épületének 
házasságkötő teremmel való bővítésére, 
valamint a romániai Újvár Község Önkor-
mányzat épületének felújítására.

A képviselők elfogadták az adóügyi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót, 
valamint az igazgatási csoport beszá-
molóját. Áttekintették a közművelődési, 
sport és turisztikai koncepciót. Zárt ül-
ésen (taggyűlésen) döntöttek a GYEVI-
TUR Kft. üzemeltetési szerződéséről, az 
AKTV Kft., valamint a GYEVIÉP Kht. 
ügyvezetőjének díjazásáról.

Bérletárusítás
Az arra jogosultak október 31-én, valamint november 2-án és 3-án 

kiválthatják az algyői polgármesteri hivatalban a Szegedig szóló autóbusz 
bérletüket.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Rókaimmunizálás

A 13/2002./I.30./ FVM rendelet 4.§ 1. pontja alapján a Csongrád Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás az 561/2006. számú 
határozata  alapján  Algyő Nagyközség közigazgatási területére 2006. ok-
tóber 1-jétől október 28-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el!

Ennek megfelelően az önkormányzat – az Állategészségügyről szóló 
2005. évi CLXXVI. Tv. 43.§ /1/ bekezdése alapján – köteles gondoskodni 
a kóbor ebek befogásáról.

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

megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érint-
kezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

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

3. A vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei 
rendeltetésszerű használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

4. A polgármesteri hivatal az ebzárlat idejére szabadon talált kutya és 
macska befogása és állami kártalanítás mellőzésével történt leölése iránt 
intézkedik.

5. Az állatok legeltetése tilos!
Dr. Varga Ildikó 

jegyző

Agrárkiállítás
Árusítással egybekötött agrárkiállítás

az algyői szabadidőközpontban
október 13-án és 14-én

Programok:

13-án (péntek) 9 óra: Megnyitó 
Óvodások – iskolások vetélkedője:

 Tejivó verseny
 Rajzpályázat: legkedvesebb állataim, 

 mezőgazdasági gépeim
 Malacfogó verseny
 Diótörés
 Lekváros kenyér-evő verseny

Felnőtteknek: 
Délután: Aranykalászos Gazdatanfolyam – A 
mezőgazdaság mai és jövőbeni helyzete (előadás)

14-én (szombat)  9 óra:
Felnőtteknek: 

 Ügyességi verseny
 Főzőverseny (egyéni ízlés szerint)
 Tombola sorsolás 17 órakor

A rendezvény idején: 
Kocsikáztatás, lovaglás – a Lovasklub szervezé-
sében.
Az étel-italról a Nautílus Étterem gondoskodik.
Mindenkit szeretettel vár a Gazdakör!
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Óvodai térítési 
díjak

Az algyői Szivrvány Óvodá-
ban a gyerekek napközbeni 
ellátása térítési díját az alábbi 
időpontokban fi zethetik be a 
szülők:  november 6-án (hét-
főn), december 5-én (ked-
den).

Zenés műsor
Október 2-án (hétfőn) 9 órától Száraz Nagy Tamás zenés 
műsorral szórakoztatta az óvodás gyerekeket

Kányádi Sándor

Szüret

Szüreti gyermekfesztivál
Október 3-tól 6-ig „Szüreti gyermek-fesztivált” tartanak a 

Szivárvány óvodában. Az őszi mulatság idejére „Tök király” 
kerestetik. Ő lesz majd a birodalom őre, az lesz a feladata, hogy 
vigyázzon a sok tökre. Aki a legnagyobb tököt idehozza, fején 
ékesedhet a királyi korona.
A gyűjtés ideje: szeptember 25-től október 3-ig.
Október 3. : Az ünnepi hét előkészítése. 
  Szüreti hangulat megteremtése, az udvar és 
  környezetünk díszítése.
Október 4.:  Táncház
  Szőlőpréselés, must kínálgatás.
  Közreműködik: az algyői citera zenekar
  Szőnyegszövés mesterségével ismerkedhet-
  nek a gyerekek – Gálné Nagy Ildikó népi 
  iparművész irányításával.
Október 5.: Termésekből szobrok, bábok készítése.
  Az elkészült alkotásokból kiállítás tekinthető  
  meg az óvoda zsibongójában.
  Versenyes játékokon mérhetik össze 
  ügyességüket a gyerekek.
Október 6.: Népi mesterségek megismerése. 
  Gyümölcssaláta készítése.

Megszépült az óvoda udvara

Nyáron – a gyermekek nagy örömére – megújult az óvo-
da. Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatásának kö-
szönhetően megoldódott az udvaron a csapadékvíz elvezetése, 
az új épület bejárati nyílászáróinak cseréje, valamint a cso-
portszobák 

festése, mázolása. A játszóudvaron a régi játékokat felújítot-
ták, elkészült a hinták alatt a rugalmas gumiburkolat, a KRESZ-
pálya. A Boldog Gyermekkor Alapítvány segítségével si-
került az új ivókút vásárlása és elhelyezése, valamint a csúszda 
feljárójának, pihenőjének biztonságos kialakítása.

Tisztelet az időseknek
Október 6-án (péntek), az idősek világnapja alkalmából a 

Törpike csoport kis műsorral kedveskedik az idősek otthona 
lakóinak.

Kirándulás a kiállításra
Október 13-én (péntek) 10 órától kirándulás keretében a 

gyerekek megtekintik az algyői repülőtéren a Mezőgazdasági 
Állat- és Terménykiállítást.

Eljött a szüret
Itt van
Jó pohár mustot
Ittam.

Lepényt is ettem
Édest
Igazi túrós
Rétest.

Kongatják, kong a
Donga
Indulok ki a
Dombra.

Hátamon öblös
Puttony
S még a napból is
Must folyt.

Papír- írószer, ajándék üzlet
a  Bartók Béla utcai GYEVI ÜZLETHÁZ-ban

(COOP ABC-ben)

Októberi ajánlatunk:
Füzetek, írószerek, irodaszerek, képeslapok, gratu-
lációs lapok, matricák, kartonok, szalvéták, muf-
fi n sütőpapír, krepp papír, csomagoló papírok, 
díszkötözők, ajándéktasakok, fotóalbumok, cd, 
üvegfestékek, illatos mécsesek, gyertyák, füstölők, 
párologtatók, kaspók és vázák, selyemvirágok, kép-
keretek, naptárak, határidő naplók, gyertyatartók, 
illóolajok, fürdőolajok, játékok, hajcsatok, és egyéb 
ajándéktárgyak.

Akció: porcelán és kerámiacsészék 

20% 
engedménnyel, amíg a készlet tart!

Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap, keddtől péntekig:  9–12-ig, 

14–17-ig, szombat: 9–11,30-ig

Szeretettel várjuk régi és új  kedves vásárlóinkat!
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Az elmúlt tanév sikeres 
napközis pályázata kere-
tében szeptember 22-én 
bemutató foglalkozáson 
vettek részt partnereink: 
a csemői, a balástyai és 
a szarvasi iskola nap-
közis nevelői, valamint 

az algyői óvónők és is-
kolánk napközis nevelői. 
A foglalkozást Leléné 
Gonda Irén projektvezető 
tartotta az immár 3. hete 
iskolába járó 1. osztályos 
tanulóknak. 

Az óra célja az egymás-

ra hangolódás, egymás 
megismerése, szoká-
sok kialakítása, tole-
rancia készség fej-
lesztése, önismereti és 
kapcsolatfejlesztő já-
tékokkal, koopera-
tív technikákkal. 

Októberi iskolai napló
  6-12.  ÖKO-HÉT az iskolában.
  6.  Vadasparki foglalkozás az Állatok Világnapja 
  alkalmából az alsósoknak.
  9.  Önkéntesség napja (eső esetén október 16.).
12. 14.00 Helyesírási verseny az 5-8. évfolyam részére.
16. 16.30 Fogadóóra a Sárga iskola épületében.
17. 14.00 Mese- és prózamondó verseny az 1-4. 
  évfolyam részére.
20.  Október 23-i ünnepség.
25.  Közlekedésbiztonsági nap.
25-ig  Papírgyűjtés.

A 2006-2007. tanév rendje az első tanítási nap: 2006. szeptem-
ber 1. volt.
Őszi szünet: október 30–november 3. (A szünet előtti utolsó 

tanítási nap: október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap: november 6. (hétfő).)

Téli szünet: 2006. december 27–2007. január 2. (A szünet 
előtti utolsó tanítási nap: december 22. (péntek); a szünet utáni 
első tanítási nap: 2007. január 3 .(szerda).)

Az Algyői Általános Iskolában a félévi osztályozó érte-
kezletet: 2007. január 19-én 14 órakor kezdik. Az első félév 
zárása: 2007. január 19. (A félévi bizonyítványt 2007. január 
26-án kapják meg az algyői diákok.)

Tavaszi szünet: 2007. április 5–10. (A szünet előtti utolsó 
tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: 
április 11. (szerda).)

Tanulmányi kirándulás: 2007. június 1.
Tanév végi osztályozó értekezlet: 2007. június 8. 14.00 óra.
Utolsó tanítási nap: 2007. június 15.
Ballagás és tanévzáró ünnepség: 2007. június 15. (péntek) 

17 óra.
Tanítás nélküli napok:
1 nap  Szakmai továbbképzés nevelőknek (későbbi időpont 
 egyeztetés)

2 nap  február 15 –16. Síszünet 
1 nap június 11. Tanítási szünet  
1 nap június 12. DÖK-nap
Szülői értekezletek:
December 4. 17.00 1-4. évfolyam részére
December 5. 17.00 5-8. évfolyam részére
Május 2-11. Anyák napi ünnepséggel egybekötve

Fogadóórák:
Október 16. 16.30–17.30 Sárga iskola, 
   1-8. évfolyam részére
Március 5. 16.30–17.30 Sárga iskola, 1-8. évfolyam 
   részére
Mérések a tanévben:
Május 30. Országos kompetenciamérés a 4., 6. és 8. 
  évfolyam részére olvasás-szövegértésből és 
  matematikából.
Novemberben és májusban a tanulók fi zikai teljesítményének 
  mérése.
Május–júniusban a Sulinova Képességfejlesztési Kutatócso-

port mérése (jelentkezés elfogadása esetén)
Megjegyzés: napközis ügyeletet tanítás nélküli napokon igény 

szerint, tanítási szünetekben minimum 10 fő esetén tartunk.

„A napközi otthonunk!”

Tanév elején a tanévről

Népi táncbemutató
Népi táncbemutatót láthattak a minap a Zöld iskolában a kedves 

érdeklődők. A műsorban a Szeged Táncegyüttes 4 táncospárja 
lépett fel. A fellépők között szerepelt iskolánk volt tanulója, Bol-
dizsár Tamás és az elsősök tanító nénije, Bozóné Hegedűs Edit 
is. A nagysikerű előadást táncház zárta, ahol a diákok, a nevelők 
és a jelenlévő szülők is bekapcsolódtak a programba. A program 
megszervezését az algyői Gyevitur Kft. és a polgármester úr tá-
mogatta. Felajánlásukat köszönjük. 

Tájékoztató 1%-ról
Az Szf. Törvény 6. § (3) bekezdésére hivatkozva a Gyevi 

Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy a SZJA 
2005. évi, az adófi zető magánszemélyek által felajánlott 1 %-os 
összegét, összesen 46.112,- Ft-ot teljes egészében az Egyesület 
keretében működő Parlandó Énekegyüttes utazási költségeinek 
kifi zetésére használta fel. Felajánlásaikat ezúton is ismételtem 
megköszönjük.

     Moravszky Éva,
    az egyesület elnöke
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2 db jó állapotban lévő 

„F8” parapetes 

gázkonvektor

 eladó.

Érdeklődni lehet: 

06-30-248-71-99

Panel lakás 
1 vagy mindkét 
szobája kiadó 

bútorral vagy anélkül.

Ár megegyezés szerint.
Ugyanitt garázs is kiadó.

Érdeklődni: 
06/30/291-4841 vagy 

06/30/386-7845 számon.

MARIAZELL
Közkedvelt, hóbiztos síterület, jól karban-tartott pályákkal. 
868 – 1270 m.18 km sípálya, 1 kabinos, 4 ülő, 4 húzólift, 1 
fekete, 2 piros, 5 kék pálya. A kedves hangulatú városka, a 
főtéren üzletek sokasága, fedett uszoda, étterem csábítja a 
vendégeket.
Időpont: 2007. február 12-17.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Hotel Magnus Klause – Pályaszállás!
A város főterén, a kabinos felvonótól 200 m-re talál-
ható a szálloda, 2-3-4 ágyas összkomfortos szobákkal. 
Ágyneműhuzatot és törölközőt vinni kell! 
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 55.500 Ft/fő, mely tartalmazza a szállás, 
étkezés, autóbusz és biztosítás költségeit.
Helyszínen fi zetendő költségek: 5 euro/fő (idegenforgalmi 
adó), 3 euro/fő (kötelező takarítás), 15 euro/fő (kaukció, mely 
visszajár).
Síbérletek: 4 napos: felnőtt 20.900 Ft, gyerek (6-18 év) 
10.500 Ft.

LACHTAL

Helye: 1.600 – 2.222 m, 28 km sípálya. 1 ülő, 7 húzólift, 2 

km fekete, 18 km piros, 8 km kék pálya.

Időpont: 2007. február 11-16., 6 nap 5 éjszaka

Elhelyezés: Haus Tanzstatt – pályaszállás!

Közvetlenül a sípályáknál épült, jó színvonalú szálláshely, 

4-5-6-8 ágyas, ízlésesen berendezett apartmanokkal.

Szolgáltatásai: 5 m-es körmedence, gyermekpancsoló, 

szobabicikli, térítés ellenében fi nn szauna.

Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).

Utazás: autóbusszal.

Részvételi díj: 61.100,-Ft/fő, mely tartalmazza a szállás, 

étkezés, utazás, biztosítás és oktatás költségeit.

Helyszínen fi zetendő: 8 euro/fő (regisztrációs díj), 3 euro/fő 

(kötelező takarítás), 20 euro/fő (kaució, mely visszajár).

Síbérlet árak: 4 napos – felnőtt 27.900 Ft, diák (6-19 évig) 

12.900 Ft.

Előleg: 20.000,- Ft

„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

Algyői lakos 

autó-villamossági 

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

Minőség, olcsó ár

Digi tv Algyőn is !!!
0Ft havidíj 1 éven át !

Az alapcsomagban 38 
digitális csatorna fogható
HBO csomag 1800 Ft/hó

Gyors, rugalmas 
bekötési  lehetőség.

Info, jelentkezés:
06/30/580-3108

 Burgonya 
(Kleopátra, Kondor) 

házhoz szállítva 
termelői áron egész 

évben 
kapható.

Algyő, 
Kastélykert u. 169.
Tel.: 06/20/988-5785

Algyőn 
72 m2-es 
3 szobás

 panellakás 
eladó

 9,8 millió Ft.

Érdeklődni: 70/611-2972

AUSZTRIAI SÍTÚRÁK

Jelentkezni lehet: CAR TOUR Utazási Iroda, Szeged, Kiss Menyhért u. 2., Tel.: 62/420-156, 424-709
Érdeklődni: Soproni Ágnes, Algyő, Szamóca u. 25. Tel.: 06-20/960-6039

 Garantált 
hússertések 
150-180 kg-ig 

egész évben folyamato-

san kapható.

Telefon: 
06-20/988-5785
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A díszpolgár „hazalátogatott” Köszönet 
a segítségért

Ezúton szeretnénk kö-szö-
netet mondani mindazoknak, 
akik az algyői viseletek 
kiállítás meghirdetésére ré-
gi képeslapjaikat, családi fo-
tóikat bocsátották rendelke-
zésünkre. 

Szívből köszönjük Vidács-
né Bera Edit, Rutainé Pataki 
Ilona, özv. Maszlag Józsefné, 
Bakosné Fekete Mária, Süli 
Istvánné, Csíkós Mihályné, 
Fekete Jánosné, Németh Mi-
hályné, Hegyi István, Rózsa 
Szilveszterné, Bálint Jánosné, 
Pataki Józsefné, Oláh Ernő, 
Terhes Lászlóné, Kövér Imré-
né, Terhes Lászlóné, Szénási 
Györgyné, Mészáros Balázs 
segítségét. 

Egyúttal kérjük, fáradjanak 
be a faluházba, hogy átve-
hessék családi ereklyéiket. A 
fotókat beszkennelte Gál Pé-
ter – köszönjük gyors és pon-
tos segítségét.

Süli András képeinek tára az algyői könyvtárban tekinthető meg a szokásos nyitva tartási 
időben – október közepéig. Képünk az Algyő napja alkalmából rendezett ünnepi tárlatmeg-
nyitón készült: a festményeket Juhász Antal (balról) néprajz kutató ajánlotta a látogatók fi -
gyelmébe; közreműködött: Bereczné Lázár Nóra, a faluház munkatársa; dr. Piri József pol-
gármester köszönő szavakat mondott a képekért.

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.

Kispályás foci 
Az Edzőteremben (Kastélykert u. 

63.) kis-pályás foci foglalkozás in-
dul. Érdeklődni és jelentkezni lehet 
minden héten pénteken 20 órától a 
helyszínen!

Algyőért Közszolgálati 
Egyesület

A szabadság pillangója
Irások 1956-ról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója előtti tisztelgésül állította össze 
az Algyőn élő újságíró, Újszászi Ilona, a Délmagyarország főmunkatársa, szerkesztője A 
szabadság pillangója. 1956 Szegeden, az egyetemen című kötetét. Újszászi Ilona csokorba 
kötötte az 1989 és 2006 között a Szegedi Egyetemben és a Délmagyarországban megjelent, 
1956-tal kapcsolatos írásait, illetve az idén készült, máshol még nem közölt interjúkat. A 
szereplőket, tanúkat, bírákat, és értékelőket megszólaltató kötetben – többek között Baróti 
Dezső professzor, Perbíró József egyetemi docens, Ormos Mária történész, akadémikus; 
Kiss Tamás akkori joghallgató; Melocco Miklós szobrászművész is vall a forradalomhoz 
való viszonyáról. A könyvben két algyői ’56-os neve is szerepel: Herke Istváné, az egykori 
középiskolás diáké, miközben Molnár János, a falubeli események formálója emlékezik a fél 
évszázaddal ezelőtti napokra.

A szerző minden érdeklődőt szeretettel vár az október 10-én (kedden) 17 órakor a Szegedi 
Tudományegyetem  Dugonics téri épületének aulájában megrendezett könyvbemutatóra.   

Apróhirdetés
Redőny, reluxa, harmonkaajtó, szalagfüg-

göny készítés. Telefon: 06-30-953-0395
Használt és új ruha, cipő eladó 100-500 

Ft/db. Algyő, Téglás u. 111.

Algyői reformátusok!

Istentisztelet minden hónap 4. 
vasárnapján du. 3 órakor a római 
katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel vár: 

Papp László
református lelkész

Az athéni utánpótlás kajakos és kenus Euró-
pa-bajnokságon két szegedi érdekeltségű hajó 
is aranyérmet szerzett: az ifi knél az ötszáz 
méteren  győztes kenunégyesben kapott he-
lyet a Démászból Juhász Norbert (algyői) és 
Kiss István (edzőjük Kerek Csaba).

A jövő reménységei ők, méltó követői le-
hetnek a szegedi kenus hagyományoknak Sík 
Mártonnak és  Csamangó Attilának (algyői) a 
felnőtt VB felkészülés közepén sem okozott 
gondot megnyerni saját korosztálya Európa-
bajnokságát K2500 méteren.

Akikre büszkék lehetünk…
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Temető melletti virágüzletben 
halottak napjára megrendelhető: 

koszorú, sírcsokor, sírpárna, kézicsokor,
szálasvirág: kritzantém, turner, szegfű, 

gerbera, rózsa, stb.

Rendelést telefonon is felveszek.

Kapható az üzletben nagy választékban tobozkoszorú, 

selyem és szárazvirággal, műfenyős koszorúk, 

szalmakoszorúk.

Árvácska megrendelhető és kapható az üzletben.

Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig  7-től 16 óráig,

                        szombat, vasárnap  7-től  11 óráig.

Telefon: 06-70-61-62-055

Kovács Melinda
Kertészkedjen velünk!

Parkosításhoz jó minőségű komposzt eladó,

és kertjének feltöltését, bedolgozását vállaljuk

kedvezményes áron.

Komposzt ár: Réteg vastagság mértékétől

aktuális áron! 

Bedolgozása: terület és hely függvény 

mértékétől.

Kiszállítása: Algyő belterületén 4000 Ft/fuvar

Tel.: 06/20/914-5112

06/20/598-8836

Vállaljuk:

Síremlékek készítését, felújítását.
Sírtisztítást, betűvésést.

Érdeklődni: a sírkőüzemben 

hétfőtől péntekig 8–12 óra között

Telefon: 62/ 246-244, 06/30/975-1262

vagy személyesen 

Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149 sz. alatt.

Épület műkövezését 

(ablakpárkány, lépcsők, stb.) 

kültéri járólapok gyártását is vállalom.

Domokos Gergely

Telefon: 06-62/636-955, 06-30/908-7627
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„Egy pohár tej, tiszta fej”

A tejkvóta nélküli termelők kvótához 
juttatásához szükséges intézkedések 
kidolgozásán munkálkodik az FVM 
Agrárpiaci Főosztály. 2004. május 1-
jei csatlakozáskor 2 millió kg tejkvó-
tát hagyott jóvá az UNIO. Ennél töb-
bet is termelt az ország, de akkor tájt 
elegendőnek látszott. Mostanra soha 
nem látott mélypontra  esett vissza a 
hazai tej és tejtermék fogyasztás (138 
kg/év) a statisztika szerint. Ezt javítja 
valamelyest az ún. Fogyasztói tej, amit 
háztól mérnek el.

Az elmúlt évtized hozadéka, hogy a 
tejgyűjtőket bezárták, és aki még talpon 
maradt a kis- termelők közül, az otthonról 
értékesítette a termékét.

2006 februárjában jelent meg jog-
szabály a kistermelői élelmiszer-terme-
lés, előállítás és értékesítés feltételeiről 
/14/2006.(II.16.)/, amely lehetővé teszi a 
szabályos értékesítést. Kvóta nélküli tejet 
jelenleg is szabálytalan forgalomba hozni. 

A csatlakozás előtt a Tej Terméktanács 
vezette be a tejkvótát és piacszabályozást 
több-kevesebb sikerrel. 2004.május 1-
jétől az MVH kezeli és az Állattenyész-
tési Teljesítményvizsgáló Kft. működteti 
a rendszert. 

Az elmúlt évtizedben sok kistermelő 
egyszerűen csak elveszítette az 1992-től 
megszerzett tejkvótáját, részben objektív, 
részben saját hibájából. Sajnos az ered-
mény ismeretes, van 100-200 millió kg 
tejforgalom a szürkegazdaságban. Lehe-
tett időként bérelni, vagy vásárolni tejkvó-
tát az államtól, legutóbb 2006 februárjá-
ban 40ft/kg áron. Jelentéktelen érdeklődés 
volt.

65-70ft/kg+ÁFA jelenleg a tej felvásár-
lási ára az ipar részéről, ahová csak kvó-
tával rendelkező tejet lehet értékesíteni. 
Természetesen a tejgyűjtő autó pár száz 
literért ki sem megy. 

Ezen a helyzeten enyhíthet az a tervezet, 
melyet a Tej, Tejtermék Termékpálya Bi-

zottság javaslatát fi gyelembe véve készül 
és a FVM miniszter hagy jóvá.

A feltételek között több kitétel is szere-
pel:

– maximum 5 tejelő tehénnel, melynek 
tejét, illetve az ebből készült terméket a 
termelő értékesít;

– tejelő típusú tehene van az ENAR-ba 
bejelentve; 

– nincs tejkvótája (2004. május 1-je 
óta);

– ha igényel és jut, akkor 3 évig nem 
adható el és -bérbe se, illetve nem csopor-
tosítható át;

– a bejelentkezés alapján a termelők 
ellenőrzésen esnek át az ENAR és az ügy-
fél-regisztrációs 

rendszer alapján.
Mindezeket fi gyelembe véve érdemes 

nyomon követni a fejleményeket, mert 
ilyen alkalom sem ismétlődik sokszor.

Tonkó Tibor 
agrárkamarai tanácsadó

Szilvásváradon az algyői nők

Fahéjas rácsos
És egy kis ajándék az itthoniaknak: egy fi nom szilvás recept a Szilva-napról.
Hozzávalók: ½ kg liszt, 1 egész tojás, 1 csomag vanília, 1 csomag sütőpor, 25 dkg 

cukor (kristály), 25 dkg Ráma, 1 dkg őrölt fahéj, 1 evőkanál kakaó, 3 evőkanál tejföl 
(kb. fél pohár).

A fentieket összegyúrom, s a tésztát két részre osztom. A nagyobbik részt alulra 
teszem a kizsírozott tepsibe. Meghintem cukrozott darált dióval és szilvalekvárt 
kenek rá.

A tészta kisebbik részéből vékony csíkokat sodrok és szép formában rácsozom. 
Közepes hőmérsékleten sütöm, s kisült felkockázom. Jó étvágyat!

Bár korán volt még, és a kelő nap csak 
ígérte a jó időt, mi töretlen optimizmussal 
indultunk az Algyői Nőegylet idei, jubi-
leumi kirándulására, amit a festői Bükki 
Nemzeti Parkba terveztünk.

A cél az volt, hogy bebarangoljuk Szil-
vásváradot és környékét, kihasználjuk a 
helyszín adta lehetőségeket egy szép, őszi 
kirándulásra. Mivel utunkba esett, ellátogat-
tunk a tápiószentmártoni híres-neves Attila-
dombra, ami a Kincsem Lovaspark területén 
kínálja a testi-lelki felüdülést.

Több kutató úgy véli, ezen a környéken 
állt Attila fa palotája. Régészeti ásatások is 
voltak a környéken, és ennek eredményeként 
itt találták meg 1924-ben legjelentősebb 
szkíta-kori leletünket, az Aranyszarvast, 
mely jelenleg a Nemzeti Múzeum féltett 
kincse. A terület a múlt század elejéig a 
Blaskovich nemesi család birtokában volt, 
itt nevelkedett a verhetetlen csodakanca, 
Kincsem is.

Miután kellőképpen feltöltekeztünk 
energiával, folytattuk utunkat, és délutánra 
megérkeztünk Szilvásváradra, ahol is el-
foglaltuk szállásunkat a Lipicai Hotelben. A 
helyszínen éppen az V. Szilva-nap rendez-
vényei zajlottak, így igazán nem volt nehéz 
válogatni a programok között. Volt, aki sé-
tálni indult az erdőbe, mások vásárolgattak, 
vagy épp egy hideg sör mellett múlatták az 
időt.

Az este hangulatos énekléssel, evéssel 
ivással telt, voltak, akik kártyával, vagy 
kockával szórakoztak.

Egy pihentető éjszakát követően 9 óra-
kor gyülekeztünk, és a közös reggeli elfo-
gyasztása után különböző túrákra indultunk. 
A társaság egy része elsétált a Reformá-
tus Kerektemplom istentiszteletére, meg-
tekintették a Börtön Múzeumot és a Lovas 

Múzeumot. A csapat másik része a Sza-
lajka-völgyben közlekedő erdei kisvasúttal 
felvonatozott a tetőig, és kellemes sétával 
egybekötve tekintette meg a nevezetessé-
geket: a Fátyolvízesést, a szabadtéri Erdei 
Múzeumot. Fejet hajtottunk a nemzeti lo-
bogóval díszített Kárpátok Őre emlékmű 
előtt, majd megkóstoltuk a pisztráng te-
nyészetből származó ízletes, füstölt piszt-
rángot.

A közös ebéd elfogyasztása után bejártuk 
az Állami Ménesgazdaság ménesudvarát, 
megnéztük a kocsikiállítást és a szépséges 
tenyészlovakat.

A visszaúton nem hagyhattuk ki a szép-
asszonyvölgyi borkóstolással egybekötött 
vásárlást. Sofőrünk ügyességének köszön-
hetően szerencsésen hazaértünk, és lélek-
ben már készülünk a következő útra. 

Ezúton is köszönjük a szervezők 
munkáját!

ANE
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Anyakönyvi hírek

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Október  02-06-ig  08.00-12.30-ig
Október 09-13-ig  12.00-16.30-ig
Október 16-20-ig  08.00-12.30-ig
Október 24-27-ig  12.00-16.30-ig
Október 30-31-ig  08.00-12.30-ig
November 02-03-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

 Hétfő, 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:

Október 02-06-ig 07.30-11.30-ig
Október 09-13-ig 12.30-16.30-ig
Október 16-20-ig 07.30-11.30-ig
Október 24-27-ig 12.30-16.30-ig
Október 30-31-ig 07.30-11.30-ig
November  02-03-ig 07.30-11.30-ig
November 06-10-ig 12.30-16.30-ig

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
Október 23 és november 1 munkaszüneti nap!

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. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter 
utca 1-3., II. Rendelő I. emelet 102-es szoba.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig. 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
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:

Október  02-06-ig  12.30-16.30-ig
Október 09-13-ig  07.30-12.00-ig
Október 16-20-ig  12.30-16.30-ig
Október 24-27-ig  07.30-12.00-ig
Október 30-31-ig  12.30-16.30-ig
November 02-03-ig  12.30-16.30-ig

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; szom-
baton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 

óráig.

Házasság:
Papdi Jenő és Kis Andrea (08. 19.), 
Kovács Gábor Sándor és Ravasz Szil-
via Mária (08. 23.), Odry Attila és 
Füstös Anikó Ibolya (08. 26.), Miklós 
Tibor és Tóth Andrea (09. 02.), Laczi 
Zoltán Tamás és Benyák Izabella (09. 
09.), Perneki Zoltán és Nagy An-
namária Dóra (09. 09.), Tóth Gábor 

és Domonkos Györgyi (09. 16.) há-
zasságot kötöttek. Sok boldogságot!
Születés:
Rébék-Nagy Máriának és Rutai János-
nak (2006. 08. 28.) Annamária, Nagyi 
Editnek és Virág Balázsnak (2006. 09. 
01.) Zétény, Vidács Andreának és Jan-

ecskó Lászlónak (2006. 09. 06.) Alex 
nevű gyermekük született. 
Jó egészséget kívánunk nekik!
Haláleset:
Lehr Józsefné született Orthel Katalin 
(08. 16.), Ajtai Jánosné született Rácz 
Zsuzsanna Éva (08. 19.), Bíró Zsig-
mond (09. 18.) elhunyt.
Nyugodjanak békében!



112006. októberi Hírmondó  

Kulák gyereknek számított 
Herke István, mert kocsmájuk 
volt Algyőn. Jó „káderségét” 
bizonyítandó 1953-tól 1957-
ig a szegedi Radnóti Miklós 
Gimnázium orosz tagozatán 
tanult. Félárva lévén befogad-
ták a szegedi középiskolai kol-
légiumba, ahol – köszönhetően 
sportsikereinek – vezér egyé-
niségnek tekintették – 1956-
ban is. Ifjúkora, így ’56-
os emlékeit is rögzítette a 
Nagyfa árnyékában című, 
2006 tavaszán megjelent ön-
életírásában. Herke István-
nal a könyv megjelenése 
kapcsán idéztük föl 1956 őszét 
is.

– Mit profi tált orosz tagoza-
tos tanulmányaiból?

– Nem sokra mentem ezzel. 
Mikor az orosz katonáknak el-
mondtam Puskin Anyeginjéből 
Tatjana levelét oroszul, csak 
néztek rám, nem tudták, mit 
akarok tőlük.

– Mikor találkozott igazi 
oroszokkal?

– Hát a forradalom idején, 
Szegeden.

– Egy kollégista, egy kö-
zépiskolás diák hogyan vehet-
ett részt a forradalmi esemé-
nyekben?

– Az igazgatónk bezáratta az 
iskola kapuját, hogy ne csat-
lakozhassunk a tüntetőkhöz, 
mert abból csak baj szár-
mazhat. De nem fogott ki raj-
tunk: összekötöttük a nadrág-
szíjakat, úgy ereszkedtünk le 
az emeletről és elfutottunk. 
A Takaréktár utcánál értük 
utol a vonulókat, az emberek 
be akartak jutni a Széchenyi 
térre. A téren két sorban néz-
tek velünk farkasszemet a ka-
tonák. Körülbelül 20-30 mé-
terre voltunk a tértől, amikor 
egy tiszt tüzet vezényelt. Érez-
tem egy ütést a fenekem fölött, 
a csípőmben. Beugrottam 
egy kapualjba, hogy védjem 
magam az emberektől, akik 
egymást taposva hátráltak, 
sikoltoztak, jajveszékeltek. 
Ahogy szétoszlott a tömeg, 

megtaláltuk Schwarcz Lajost, 
akit eltalált egy lövedék és 
meghalt. Egy asztallapon vitték 
el, lobogóval letakarva. Ahogy 
tovább mentem a tüntetőkkel 
a Tisza Lajos körúton, a Kiss 
Ernő utca torkolatánál ész-
revettem, hogy valami hideg 
csorog a lábam szárán. Be-
nyúltam: a kezem csupa vér 
lett. Otthagytam a tüntetést, 
visszamentem a kollégiumba, 
ruhát cseréltem. A vérzés nem 
állt el. Erre – nehogy gyanút 
fogjon a gondnoknő – megvág-
tam a kezem a késemmel, s el-
mentem kötszert kérni. Aztán 
pedig az egyik beteg osztály-
társam gyógyszeréből vettem 
néhány szemet, s hazamentem 
Algyőre. A golyót magam 
piszkáltam ki, a medence-
csontomig hatolt. A lyukba 
gézt tömtem. A forradás a mai 
napig látszik...

– Ezzel a diák számára véget 
ért a forradalom?

– Október vége – november 
eleje lehetett, amikor a szegedi 

hídon jöttek az orosz tankok. 
Ott voltam, amikor az algyői 
Molnár János és Belovai 
László kendergyári munkás és 
mások a híd szegedi oldalán, 
kezüket összefonva élő láncot 
alkotva próbálták feltartóz-
tatni a tankokat. Az első tank 
meg is állt, a vezető kinyitotta 
a kis csapóajtót és azt kér-
dezte: „Eto Szuez?”, vagyis: 
„Ez Szuez?” Erre válaszol-
tam: „Nyet. Eto gorod Szeged. 
Igyitye domoj!”, vagyis: 
„Nem. Ez Szeged város. Men-
jetek haza!” Tovább engedtük 
őket, Budapestre mentek… 
Én pedig 1957-ben érettségiz-
tem... Előtte, Korom Aranka 
unoka nővéremmel és Varga 
Mihállyal, a barátjával disz-
szidálni akartunk Ásottha-
lom felé. De minket, a három 
algyői fi atalt még a határ előtt 
elfogtak és egy teherautó plató-
ján visszahoztak... Ezt az 
utóbbi történetet még az em-
lékkönyvemben se meséltem 
el...

Herke István orosz nyelvleckéje
Diák a forradalomban

Molnár János

A szegedi szikra lobbantotta lángra Algyőn a forradalmat
„Olyan vonatra voltam kénytelen föl-

szállni, ami elől fölszedték a síneket.” 
Így összegzi 1956 szerepét saját élettör-
ténetében Molnár János, aki – szegény-
paraszti származása, apja kommunista 
múltja ellenére – hiába tekinthető az 1947 
utáni rendszer „uralkodó osztályához” 
tartozónak, mégis mostohagyerekké, 
B-listássá lett. Ez kényszerítette az elit 
szakmájú repülőgép-szerelőt az újszege-
di kenderáztatóba, ez vitte a parasztfi a-
talból lett ifjúmunkást a szegedi diákok 
közé zászlóvivőnek, ez tette 1956 algyői 
vezetőjévé, majd megbélyegzett, szinte 
máig „zárójelbe tett” emberré. Molnár Já-
nos leírta életregényét, s mi arra kértük – 
kiadása előtt álló könyve kéziratát lapoz-
gatva – idézze föl néhány 1956-os szegedi 
és algyői emlékét.

Ez az interjú teljes terjedelmében Új-
szászi Ilona A szabadság pillangója. 1956 
Szegeden, az egyetemen című kötetében 
olvasható. Ott – többek között – arra a 
kérdésre is válaszol Molnár János, miként 
„találkozott” a forradalommal.

„Tudatosan vártam az eseményt, oda 
mentem, és bekapcsolódtam a történ-
tekbe. Így kerültünk este, két munkatár-
sammal Szegedre. Hozták-vitték a híreket 
az emberek. Azt beszélték: Szegeden ki-
emelkedő események zajlanak… Részt vet-
tünk két tüntetésen, aztán vonatra ültünk, 

és október 25-én délután már Algyőn vol-
tunk.” Molnár János története példa arra 
is, hogyan terjed a forradalom, vagy hogy 
miközben hasonló az eseménysor egyik 
és másik településen is, azért jól láthatók 
a különbségek. „Mindenki csinálta, amit 
tudott, vagy amibe belekeveredett – ma-
gyarázta. – Azért mondom, mert haza-
felé tartva se fogalmazódott meg bennem, 
hogy mi vár rám. Nem akartunk Algyőn 
semmit csinálni. Azt beszéltük meg, hogy 
hazaérünk, megvacsorázunk, és – szokás 
szerint – keresünk egy kocsmát, iszunk 
egy korsó sört, és elbeszélgetünk. De ko-
moly események szóltak közbe...” 

Molnár János munkatársával együtt 
a Kassai utcából indult a falu központja 
felé, de kiabálást hallott: „Békegalamb, 
gyere ki!” S mivel ilyen még nem történt 
a faluban, s magukat a szegedi élmények 
hatására „tapasztalt forradalmárnak” érez-
ték, hát sietősre fogták, s máris belecsep-
pentek az algyői forradalmi események 
kellős közepébe... Molnár János azt me-
sélte, annyira föl volt bolydulva, annyira 
zsongott az egész község, hogy látszott: 
ez reggeltől estig így fog menni. Így aztán 
Algyő kikövezett utcáin is tüntetők vonul-
tak, jelszavakat kiabáltak. Ugyanazokat, 
amiket Szegeden, vagy az országban min-
denhol... Aztán a tömeg közfelkiáltással 
megválasztotta a falut irányító új testü-

letet, s élte a maga „forradalmi hétköznap-
jait”...

Miért tartotta Molnár János fontosnak 
összefoglalni ezeket az emlékeit? Erre a 
kérdésre azt felelte: „Leírtam, ahogy át-
éltem és láttam, ami 1956-ban Szegeden 
és Algyőn történt. Algyőn az első ’56-os 
ünnepségen – amit az országzászlónál 
tartottunk az én kezdeményezésemre, a 
45. évfordulón – a község plébánosa, dr. 
Kardos Mihály biztatott, írjam le emlékei-
met. Akkor a mise ’56-ért szólt, azután 
tartottuk a megemlékezést. Mihály atya 
azt mondta: testvér, mi lenne, ha leírnád a 
történeteidet – a családról. Mihály atya ja-
vasolta: mutassam be Zombori István tör-
ténésznek is. Elvittem, aki arra biztatott, 
folytassam. Erre leírtam, Oroszlányból 
hogyan kerültem vissza Algyőre, aztán 
hogyan vészeltem át azokat az időket, ho-
gyan lettem áztatós. Mikor ezt befejeztem, 
elkezdtem írni az ’56-os könyvem. Ehhez 
már átnéztem más dokumentumokat is, 
nem csak az emlékeimre hagyatkoztam. 
Az Állambiztonsági Történeti Levéltárban 
olyan adatokat találtam, ami más színben 
tüntet föl egyes, még ma is élő embe-
reket, és az Algyőn 1956-ban történteket. 
Ez is olvasható a dolgozatomban, aminek 
munkacíme: Az 1956-os forradalom 
Szegeden és Algyőn – ahogyan átéltem és 
láttam. Az emlékkönyv kiadásra vár…”

Forradalom
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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

Októberi vásárnaptár
OKTÓBER 03. (kedd) 8-12 óra:  Műanyag, vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 05. (csütörtök) 9-13 óra:  Ruha, cipő, vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 10. (kedd) 9-13 óra:  Ruha, cipő vásár.
OKTÓBER 11. (szerda) 9-12 óra:  Ruha, cipő vásár.
OKTÓBER 12. (csütörtök) 9-12 óra:  Margó méteráru, katonai ruha vásár.
OKTÓBER 16. (hétfő) 9-13 óra:  Vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 17. (kedd) 9-13 óra:  Ruha, cipő vásár.
OKTÓBER 18. (szerda) 8-13 óra:  Öltöny, kosztüm, télikabát vásár.
OKTÓBER 31. (kedd) 9-13 óra:  Ruha, cipő vásár.

Októberi rendezvénynaptár
OKTÓBER 5. (csütörtök) 16 óra: Idősek Napi ünnepség a Nyugdíjas Klub-

ban (özv. Maszlag Józsefné).
OKTÓBER 5. (csütörtök) 16 óra: „Ki dallá lesz”. Költészet és zene. Baranyi 

Ferenc József Attila-díjas költő estje a Faluházban. Közreműködik: Kassai 
Franciska.

OKTÓBER 5. (csütörtök) 18 óra: Bartók Béla emlékest a Faluházban
OKTÓBER 7. (szombat) 17 óra: 5. ÉVES AZ ALGYŐI TÁJHÁZ. 
OKTÓBER 12. (csütörtök) 16 óra: az Algyői Művészkör taggyűlése a fa-

luház földszinti kistermében (Gálné Nagy Ildikó).
OKTÓBER 6. (péntek): Idősek Napi ünnepség az Egyesített Szociális In-

tézményben. 
OKTÓBER 11. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. Fogadóórája.
OKTÓBER 11. (szerda) 18 óra: Borbarátok a könyvtárban.
OKTÓBER 13. (péntek) 18 óra: Tollforgatók a könyvtárban.
OKTÓBER 19. (csütörtök) 16-18 óra: a Prometheus Rt. szaktanácsadása 

(Sztarovics Petra).
OKTÓBER 23. (hétfő): 1956-os NEMZETI ÜNNEP ALGYŐN.
OKTÓBER 26. (csütörtök) 17 óra: Magyar Történelmi Arcképcsarnok a 

könyvtárban. Nagy Lajos és kora.  Előadó: Koller Zsolt történész.
OKTÓBER 27. (péntek): Az Algyői Nőegylet taggyűlése a faluház emeleti 

klubtermében
OKTÓBER 30. (hétfő) 8-16 óra: Véradó nap Algyőn a faluház előcsarnokában 

és földszinti kistermében.

Badacsonyi kéknyelű
Az algyői „borbarátok” október 11-én (szerdán) 18 órakor gon-

dolatban a badacsonyi borvidékre „látogatnak”. Csíszér Piroska tart 
előadást a táj szőlészetéről, borászatáról, valamint a turistacsalogató 
nevezetességekről, boros pincékről.

Az ajtó
Október 13-án (pénteken) 18 órakor az Algyői Tollforgatók Köre tag-

jai Szabó Magda: Az ajtó című könyvéről, s az ebből készült színházi 
előadásról beszélgetnek. Helyszín: Algyői Könyvtár

Felolvasó est
November 3-án (pénteken) 18 órakor a könyvtárban felolvasó-est 

lesz. Szilágyi Perjési Katalin: A tündér keresztgyereke (Napló a Corvin-
közi eseményekről) című írását a Móra Ferenc Népszínház és az Algyői 
Tollforgatók Köre tagjai olvassák fel.

Ötletpályázat
Játékra hívunk minden algyőit! Kérjük a játékos kedvű algyői lako-

sokat, írják meg szerkesz-tőségünknek: Hogyan nevezné el az épülő 
fürdőt? A legjobb ötletgazdákat fürdőbérlettel jutalmazzuk.

Javaslataikat – névvel és lakcímmel ellátva – a könyvtárba, vagy a 
62/517-170-es telefonszámon is leadhatják október 15-ig.  Legyen ön/
legyél te az épülő fürdő keresztapja/keresztanyja!

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13-16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16-19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16-18 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes és dr. 

Gonda János);
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  
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
17 óra: Sakk-klub,
17-18 óra: Yogagym stresszoldó torna.
Minden csütörtökön
9.30-10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán); 
18.30-19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15-17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hónap harmadik csütörtökén 16-18 óra: Prometeus Rt. 

szaktanácsadás (Sztarovics Petra).
Minden hónap utolsó péntekén 18 óra: Algyői Nőegylet taggyűlése 

(Kovácsné Budai Éva).

A lovagkirály
A Magyar Történelmi Arcképcsarnok következő előadása a könyv-

tárban október 26-án (csütörtökön) 17 órakor kezdődik. Téma: Nagy 
Lajos és kora.  Előadó: Koller Zsolt történész

Mezőgazdasági képzések uniós támogatással!

Ezüstkalászos gazda – Aranykalászos gazda – Mezőgazdasági 
vállalkozó – Mezőgazdasági gépkezelő – Méregraktár kezelő 
– Falusi vendéglátó – Növényvédelem 80 órás (zöldkönyv) 

– Környezet-és természetvédelem, tanyaturizmus – Kommu-
nikáció a falusi vendéglátásban

Tanfolyamonkénti összköltség: 10.000 Ft

Móra Ferenc ÁMK
Mórahalom, Barmos György tér 2.
Telelefon: 62/281-059, 70/3321-182

Jelentkezési lap letölthető: www.morahalom.sulinet.hu

Sportnap volt Ruzsán
Szép eredményt ért el az algyői csapat a szeptember 9-én megren-

dezett 29. ruzsai sportnapon.
Eredmények. Csapatban. Kézilabda: nők  I. helyezés. Férfi ak I. hely-

ezés. Kispályás foci: Női III. hely, férfi  1. csapat V. hely, férfi  2. csapat 
VI. hely. Egyéniben. Súlylökés: Udvari Péter I., Vízi Dávid II., Széll 
István II. hely. Atlétikában Draxler Orsolya ért el szép eredményeket. 
800 méteres futásban I. helyen, 100 méteresen III. helyen, távolugrás-
ban III. helyen és atlétika 5 próbán III. helyen végzett.

A települések közötti összetett pontversenyben az algyőiek a III. 
helyet szerezték meg. A csapat sikeres részvételét támogatták: Algyői 
Önkormányzat, Algyő Sportjáért Közalapítvány.

  Radics Balázs csapatvezető

Világhálón a falu
Megújult Algyő honlapja! A részletekért kattintson a 

www.algyo.hu internetes oldalra!


