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A tartalomból 

„Háromcsillagos” az algyôi Borbála gyógyfürdô  ��������������������������������� 2� oldal

Üléseztek a képviselôk: az algyôiek pénztárcáját kímélô döntések  ������� 3� oldal

Tilos a járdák sózása  �������������������������������������������������������������������������� 9� oldal

Kukachip Algyôn is  ���������������������������������������������������������������������������� 9� oldal

Migránsok Nagyfán  ����������������������������������������������������������������������������12� oldal

Orvosi rendelési idôpontok  ��������������������������������������������������������������� 18� oldal

Szivárvány túra két keréken –  
Középpontban a biztonságos közlekedés

Közlekedésbiztonsági hetet ren-
deztek az algyôi Szivárvány Óvo-
dában. A hagyományos, október 

második hetére idôzített progra-
mon az óvónôk felkérésére az Al-
gyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület 
tagjai újra festették az óvoda ud-
varán található KRESZ pályát. 
A közlekedési hét zárásaként meg-
szervezett „Szivárvány túra két 
keréken” elnevezésû program 
balesetmentességét Algyôi Falu-
védô Polgárôr Egyesület tagjai 
közösen biztosították a helyi kör-
zeti megbízottakkal. 

Algyô közlekedésbiztonsági 
helyzete is téma volt a 2015. no-
vember 30-i közmeghallgatáson.

(További részletek, tudósítás:  
a 12., 13. és a 14. oldalon.)

Fölavatták az Algyôi Tájház falán  
az „Év tájháza” elismerô táblát 

Modern szemléletû és hiteles 
kiállítás innovációjáért idén 
az Algyôi Tájháznak ítélte oda 
az Év tájháza címet a Magyar-
országi Tájházak Szövetsége. 
A tájházak civil szervezete orszá-
gos szakmai konferenciáján, 
2015. október 1-jén, a Nógrád 
megyei Terényben tartották 

a díjátadó ünnepséget. Az Év 
tájháza táblaavató ünnepségre 
– az algyôi adventi rendezvény-
sorozat nyitányaként – 2015. 
november 28-án gyûlt össze 
a nagyközség apraja-nagyja. 

(További információk, interjú, fotók 
a 10–11. oldalon)

Alföldi GézA:

Mária dalolja...
Karácsony este. És esik. 

Gyermekként sírva csorog az eresz. 
S halk szél, mint altatódal 

az anyák ajkán halkan neszez.
Ring a csodás égi bölcsô: 

– a gyermek sír, ki ma született, – 
s Mária dalolja altató dalát 

a csillagszemû fia felett.

(1947. XII. 24.)

(Részletek: a 17. oldalon.)

Betlehem Algyôn
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr 
Egyesület az idén is szeretné 
a már hagyománnyá vált karácso-
nyi Betlehemet felépíteni az al-
gyôi Szent Anna-templom mellet-
ti téren. A civil szervezetek és 
a magán személyek segítségét 

köszönettel elfogadják. December 
24-én, a „szentestén”, az éjféli 
szentmise elôtt forralt borral kí-
nálják az ott megjelenteknek 
– kellemes karácsonyi ünnepséget, 
boldog új esztendôt kívánva a falu 
népének! 

Kellemes KArácsonyi ünnepeKet,  
boldoG új esztendô  Kíván  

Az AlGyôi polGároKnAK,  
Az AlGyôi Hírmondó olvAsóinAK  

A szerKesztôséG!

Az Év Tájháza: az Algyôi Tájház� A táblaavató ünnepség fôszereplôi (balról jobbra)  
Izbékiné Cseuz Gabriella, az Algyôi Tájház munkatársa; dr� Bereczki Ibolya, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum fôigazgató-helyettese; dr� Vass Erika, az Algyôi Tájház megújító-
ja, a kiállítás kurátora; dr� Gubacsi Enikô, algyôi alpolgármester� Fotó: Ú. I. 
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„Háromcsillagos” az algyôi Borbála Gyógyfürdô 
Örömmel értesítjük az Algyôi Hír-
mondó kedves olvasóit, hogy az al-
gyôi fürdôt a közelmúltban érté-
kelte a Magyar Fürdôszövetség, 
elsôsorban a gyógyászat szemszö-
gébôl. A szolgáltatások minôsége, 
az adottságok, a fejlesztések ered-
ményeként a „háromcsillagos”, 
nemzetközi szintû minôsítést 
minden nehézség nélkül, meg-
érdemelten szerezte meg a Bor-
bála Gyógyfürdô. Itt kell meg-
említeni, hogy a negyedik csillag 
is csak karnyújtásnyira van.

Most már neves elismerési hát-
térrel várjuk Kedves Vendégeinket 
a megszokott szolgáltatási minô-
séggel és új kezdeményezésekkel.

Baba-mama szoba
Kisbabával, kisgyermekkel érkezô 
Kedves Vendégeink!

Tudjuk, hogy ha valaki kisgyer-
mekkel érkezik a fürdôbe, ha 
mondhatjuk így, hatalmas csoma-
gokkal kell nekivágnia egy ilyen 

„kalandnak”. Sokakat vissza is ret-
tent ez, hiszen egy közös öltözôben 
igen nehéz azt megoldani, hogy 
a holmik is egy helyen és minél 
kisebb területen maradjanak, 
a gyermek is elférjen, ne akadá-
lyozzák vendégtársaikat. Folytat-
hatnánk a felsorolást, de inkább 
úgy döntöttünk, hogy segítünk 
ezen a problémán. 

Így, pár héttel ezelôtt, kialakí-
tottunk fürdônkben egy baba-ma-
ma szobát, ahol a szülök könnye-
dén meg tudják oldani – többek 

között – a gyermekek átöltözteté-
sét, etetését, pelenkázását, meg 
tudják oldani a bébiétel melegíté-
sét is. Amíg a kisebb gyermekkel 
foglalkoznak, addig a nagyobb 
testvér kényelmesen leültethetô.

Úgy gondoljuk, így könnyebben 
vállalkoznak a kisgyerekes szülök 
a fürdôbeli kirándulásra, ami – kü-
lönösen télen – komoly szervezést 
igényel, de e családi programhoz 

a Borbála Gyógyfürdôben minden 
segítséget megkapnak.

Kérjük Vendégeinket, keressék 
ezt a lehetôséget az új öltözôszárny 
földszinti részén, kérjék kollégáink 
segítségét!

Szaunaszeánszok
A Borbála Gyógyfürdôben rend-
szeresítettük a szaunaszeánszokat 
a felújított szaunarészlegben.

Minden szerdán és pénteken, 
16 óra 10 perctôl, minden órában 
egészen 20 óráig, változatos sze-
ánszok várják a wellness részleg 
vendégeit.

A szaunaszeánszok nem felára-
sak, a szaunajegy részét képezi 
az említett napokon.

Kérjük, próbálják ki ezen ki-
egészítô szolgáltatásokat! Biztosak 
vagyunk benne, hogy nem fognak 
csalódni!

Ôsz, tél, hideg, esô, hó? A Bor-
bála Gyógyfürdôben a hangulat 
minden évszakban kiváló! 

Ajándékötlet
Felhívjuk a Kedves Olvasók figyel-
met egy ajándékötletre. Lehet, 
hogy kissé közhely, de akkor is 
igaz, hogy a legjobb, leghaszno-
sabb ajándék, az egészség meg-
ôrzésére szóló ajándék. Ezért is 
merjük teljes szívvel ajánlani 
a Borbála Gyógyfürdô bérleteit, 
belépôit, mint ajándékötleteket!

Keresse pénztárunkat, szerezzen 
örömet Szeretteinek, ajándékozzon 
egészségmegôrzési, rehabilitációs 

ajándékbérletet, ajándékbelépôt 
az algyôi Borbála Gyógyfürdôbe!

Bármilyen ötlete, gondolata 
van, mi megvalósítjuk, hiszen 
a helyszínen, vásárláskor az aján-
dékutalványra vezetjük az elkép-
zelését.

Viszont, szeretnénk most egy 
egyedülálló lehetôségre felhívni 
a figyelmét!

Csak 2015. december 23-ig, 
egy éves felhasználhatóság mel-
lett, vásárlásra bocsátjuk délutá-
nos bérleteinket: 6 alkalmat fizet 
és 7 belépési lehetôséget kap cse-
rébe! 

Minden korosztály meg tudja 
vásárolni ezeket a délutáni bérle-
teket a saját kategóriájában!

A leírtakat követôen, kérjük, 
olvassa el néhány, népszerû kom-
binációs ajánlatunkat:

- 7 alkalmas délutános felnôtt 
vagy kedvezményes bérlet + 7 
alkalmas délutános szaunabérlet;

- 7 alkalmas úszóbérlet + 7 al-
kalmas délutános vagy délelôttös 
szaunabérlet; 

Tekintse meg a felkínált lehetô-
ségeket! Minden kérésében, elkép-
zelésében állunk rendelkezésére! 

Keressen minket elérhetôsé-
geinken vagy személyesen a gyógy-
fürdôben!

Gyevitur Kft, 
Borbála Gyógyfürdô

6750 Algyô, Sport utca 9.
www.borbalafurdo.hu

gyevitur@algyo.hu
06 62/517-520

Algyôi értéktár
Az Algyôi Értéktár Bizottság 
– melynek elnöke: Bene Zoltán; 
tagjai: Gálné Nagy Ildikó, Gyôrfi 
László, Kneip Ferencné, Vámos Zoltán 
– 2015 januárja óta dolgozik. 
Az algyôi értéktárba érkezett ja-
vaslatokról szeptemberi ülésén 
döntött, ezekrôl az Algyôi Hír-
mondó novemberi száma 16–17. 
oldalán „leltárt” adott. Az Algyôi 
Értéktárról novemberi ülésén tá-
jékozódott az önkormányzati kép-
viselô-testület is. A 11 algyôi ér-
tékrôl – Süli András életmûve, 
Gálné Nagy Ildikó szövô és népi 
iparmûvész munkássága, Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar, 

Móra Ferenc Népszínház, Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola; Atka, 
Szent Anna-templom, Hangár; 
Algyôi gyógynövénykert; Algyôi 
Halászcsárda; Algyôi olajmezô 
– szóló leírást is továbbították 
a Csongrád Megyei Értéktár Bi-
zottságnak. 

Anyakönyvi hírek
SzületéSek:

SZÛCS ARNOLD MÁRK – született 2015. 
11. 02., édesanya: Márkus Gabriella, 
édesapa: Dr.Szûcs Szilveszter.

Jó egészséget! 

MegeMlékezéS

Elhunyt MIHÁlY ANtAl volt algyôi 
(Bíró utcai) lakos, aki 20 évet dolgozott 
a temetôben� Munkáját mindig szerényen, 

nagy alázattal látta el� Novemberben végsô 
búcsút vettünk tôle� Hetvenhét évet élt

Nyugodjon békében!

tisztelettel emlékszik rá  
munkatársa:  

Matovics Sándor
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Üléseztek a képviselôk: az algyôiek pénztárcáját kímélô döntések
Összesen 36 téma megvitatására ült össze Algyô Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselô-testülete 2015. november 19-én. A munkát 
Molnár Áron polgármester irányította. 

Az algyôi óvoda szervezeti és mû-
ködési szabályzatát, házirendjét, 
továbbá éves önértékelési tervét 
elfogadta a képviselô-testület. A do-
kumentumok módosítását a jog-
szabályok változása is indokolta. 

Népszerû az algyôi iskola
Három pályázat érkezett az Al-
gyôi Fehér Ignác Általános Isko-
la intézményvezetôi álláshelyére. 
E pályázatok véleményezésére 
a polgármestert hatalmazták föl 

az önkormányzati képviselôk azt 
kérve, hogy az iskolához kötôdô 
testületek álláspontját összegezve 
alakítsa ki álláspontját. A tantes-
tület szavazással nyilvánít véle-
ményt, s ezt követôen, december 
elejétôl közzéteszik az intézményi 
honlapon a vezetôi programokat. 
Az algyôi iskola vezetôjének a sze-
mélyérôl dönteni az Emberi Erô-
források Minisztériumának a joga.

Továbbra is Algyô közigazga-
tási határai jelentik a beiskolázá-
si körzetet – döntött a képvise-
lô-testület. Mikor véleményezték 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola felvételi körzetérôl szóló 
elôterjesztést, a képviselôk öröm-
mel állapították meg, hogy a helyi 
iskola népszerû: az algyôi gyere-
kek mellett egyre többen szeret-
nének Szegedrôl is itt tanulni, de 
erre csak akkor van lehetôség, ha 
az adott évfolyam osztályaiban 
marad üres hely. 

Pályázatok és költségvetés
Az algyôi intézmények 2015-ös 
pályázati aktivitását is mérlegre 
tették. Az algyôi önkormányzat 

41, a helyi iskola 4, a faluház és 
könyvtár 2, az óvoda 1 pályázat 
megvalósításán dolgozott; a Bó-
bita Bölcsôde és az ESZI idén 
nem végzett ilyen jellegû munkát. 

Az algyôi önkormányzat által 
megvalósított pályázatok közül je-
lentôsnek számít például a csónak 
és kishajó kikötô fejlesztése Algyôn 
a vízi turizmus elôsegítése érde-
kében; a borászati bemutató pince 
és klubhelyiség kialakítása; a Nem-
zeti Ovi-Foci és Ovi-Sport Prog-
ramhoz való kapcsolódás; az Al-
gyôi rendôrség, vagyis a körzeti 
megbízotti iroda és a lövész klub 
homlokzatának a felújítása; az ön-
kormányzati mikrobusz és az Al-
gyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület 
részére gépjármû beszerzése. A 41 
projekt közül több mint 20 a fenn-
tartási szakaszát éli, négy nem 
nyert támogatást. További tíz ki-
sebb ötlet még az egyeztetés fázi-
sába sorolható.

Az idei költségvetésrôl tájéko-
zódva megállapították a képvise-
lôk: az önkormányzat idôarányo-
san használta fel a meghatározott 
pénzügyi forrásokat.

A 2016. évi egyszerûsített költ-
ségvetési koncepciót is elfogadta 
a képviselô-testület – azzal, hogy 
a település fejlesztésére vonatkozó 
tételeket külön is megvitatja de-
cemberben. 

Módosította a képviselô-testület 
a Dél-alföldi Regionális Környezet-
védelmi Társulással, a Szegedi Kis-
térségi Többcélú Társulással kötött 
társulási megállapodását.

Elfogadta a testület az önkor-
mányzatot és intézményeit érintô 
2016. évi belsô ellenôrzési prog-
ramot.

Az algyôiek fogorvosát, Dr. Kovács 
Ágnest távolléte esetén új szakember, 
Dr. Bandula Eszter helyettesíti.

Föld és fa
Az önkormányzati tulajdonú ter-
môföldek haszonbérleti díja nem 
változik, vagyis évente és négyzet-
méterenként belterületi ingatla-
nok esetében 1,5 forint, míg kül-
területi földeknél 1 forint. 
Az önkormányzati tulajdonú he-

lyiségek, lakások bérleti díja sem 
változik.

Fásítási és erdôgazdálkodási 
programmal is foglalkoztak az al-
gyôi képviselôk novemberi ülésü-
kön. A falu külterületén az erdô-
sítés megtörténik. A belterületen 
a fásításról az önkormányzati kép-
viselô-testület Települési és Üze-
meltetési Bizottsága a polgármes-
teri hivatal települési és 
üzemeltetési csoportjával együtt 
tesz majd javaslatot.

A helyi rezsicsökkentési törek-
vésként is felfogható, hogy az ön-
kormányzat megvizsgáltatta: a ké-
ményseprô-ipari szolgáltatások 
árát lehetne-e mérsékelni azzal, 
hogy azokat a helyi Gyeviép Kht. 
olcsóbban végzi. Kiderült: e válto-
zás nem lenne költség-hatékony és 
árcsökkenést sem okozna, mert 
országos szinten hatósági díj van 
érvényben, azaz minden települé-
sen minden szolgáltató egységes 
áron végzi a kéményseprô-ipari 
szolgáltatást a lakosságnak.

Gyalog és busszal
Bontott járdalapokat kínál az al-
gyôieknek az önkormányzat. 
A járdafelújításkor felszedett több 
mint ezer, 40X40 centiméteres, 
régebbi betonlapból a Gyeviép 
Kht.-nál lehet igényelni a szük-
séges mennyiséget. Ingyen azok 
kaphatnak ilyen járólapokat, akik 
a közterületen lévô járdát szeret-
nék felújítani, vagy az árkot sze-
retnék így burkolni. Egyéb célra 
darabonként 100 forintért lehet 
megvenni a betonlapokat.

A közlekedést érinti az a döntés 
is, hogy a DAKK Dél-alföldi Köz-
lekedési Központ Zrt.-vel kötött 
megállapodást felülvizsgálta az ön-
kormányzati képviselô-testület. 
Az eddigi helyzet változatlan 
marad: 2016-ban is számíthatnak 
arra az algyôi munkavállalók, 
hogy az Algyô-Szeged viszony-
latban a munkába járáshoz szük-
séges havi bérlet árának a munka-
vállalót terhelô részét, vagyis 
14%-át megtéríti a helyi önkor-
mányzat.

2012 óta változatlan  
a közétkeztetési díj

A Levendula Hotel konyhája 
maradéktalanul megfelel min-

den elôírásnak – derült ki a Gye-
vitur Kft. beszámolójából. 
Az Ákir Kft. által feltárt - pél-
dául a konyhai személyzettel, 
raktározással, higiéniával kap-
csolatos – apró hiányosságokat 
is megszüntették. 

A Gyevitur Kf. módosított Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát 
elfogadta a képviselô-testület. 

A közétkeztetéssel kapcsolatos 
szerzôdéseket felülvizsgálta az al-
gyôi önkormányzat. 2012 óta nem 
változott a díj, amit 2016-ban sem 
növel az önkormányzat.

A Borbála fürdô alternatív fû-
tési megoldását is nagyító alá 
tenné a képviselô-testület. A témát 
részletezô tanulmány elkészítésé-
re három árajánlat érkezett. Ám 
a képviselôk úgy döntöttek, hogy 
a mûszaki kérdéseket is tisztázó 
tervet csak azt követôen érdemes 
elkészíttetni, ha a harmadik kút 
fúrásának lehetôségérôl is tisztán 
látnak. 

Zárt ülésen ugyanis három szak-
értô és egy jogi képviselô adott 
tájékoztatást a Borbála fürdô mel-
lett fúrt új kúttal kapcsolatos prob-
lémákról. A peren kívüli egyezke-
dés a másik fél hozzáállása miatt 
nem vezetett eredményre, ezért 
peres eljárás indul, hogy a Gyevi-
tur Kft. érvényesíthesse igényeit. 
A képviselôk döntöttek: a meg-
jelent szakértôktôl kérjen véle-
ményt a Gyevitur Kft. arról, hogy 
a harmadik termálkút fúrása in-
dokolt-e, illetve célszer-e, s ha 
igen, akkor hol és milyen mély-
ségben? 

Jutalom és örömhír
Az algyôi önkormányzati intéz-
ményvezetôk egy havi jutalomban 
részesülnek; a dolgozók számára 
egy havi bértömeget szavazott meg 
a képviselô-testület azzal, hogy 
a vezetôk a munkatársaik által el-
végzett munka arányában diffe-
renciálják a jutalom összegét. 

Örömhír, hogy az elsô lakás-
szerzôket támogató önkormány-
zati felhívásra máris jelentkezett 
két pályázó, akik elnyerték a kért 
összeget. Az önkormányzat várja 
a további jelentkezôket, mert még 
nem merült ki ez a pénzkeret.

A. H.
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Férôhelyek alakulása a bölcsôdében
Az algyôi Bóbita Bölcsôdében 
a 2015–2016-os nevelési évre elô-
jelentkezett gyermekek száma: 45. 
Várólista alakult ki. Az engedélye-
zett férôhelyek száma 36. 

A 2016–2017-es nevelési évre elô-
jelentkezettek száma 42 gyermek. 
A 2017–2018-as nevelési évre szol-
gáltatást igénylô gyermekek száma: 
14, a szabad helyek száma 22.

Karácsonyi „cipősdoboz” akció

A karácsony közeledtével az ifjúsági vöröskereszt 
adománygyűjtést szervez szegény, nehéz sorban 
élű gyermekek megsegítésére.
Kérjük, hogy a felajánlott édességeket, használható és 
tiszta játékokat, könyveket egy cipős-
dobozba helyezzék el. A cipősdobo-

zok becsomagolásáról mi gondoskodunk.
Az adományokat az iskolában lehet leadni.
Az adományokat átadjuk a Magyar Vöröskeresztnek.
Segítségüket köszönjük!

Játszócsoport a bölcsiben
Az algyôi egészséghét program-
jaihoz kapcsolódva október 27-én 
tartottunk meg a játszócsoportos 
foglalkozást a bölcsôdében. Meg-
hívott elôadónk Berek Ágota volt, 
aki a steviá-ról tartott elôadást. 
Finom süteménnyel kedveskedett 
a vendégeknek, amit szintén ste-
viával ízesített. Sok érdekességet 

hallhattunk a természetes és mes-
terséges édesítôszerekrôl.

Sok szülô volt kíváncsi az elô-
adásra. Szeretnénk megköszönni 
a részvételüket, és ezúton is szeret-
nénk megköszönni Berek Ágotának, 
hogy elfogadta meghívásunkat.

Kiss Katalin és Fodor Attiláné  
kisgyermeknevelôk

Márton nap az óvodában
A Márton nappal, november 11-én 
ér véget a 40 napos adventi böjt. 
A hagyományoknak megfelelôen 
az algyôi óvodában is táncos mu-
latságot csaptunk, a Hagyomány-
ôrzô néptánccsoport tagjai közre-
mûködésével.

Megtudtuk, ha Márton napján 
a lúd jégen jár, akkor karácsonykor 
vízben poroszkál. Márton napi hie-
delem az is, hogy ekkor nem szabad 
mosni, teregetni. A készülôdés 
nemcsak a hagyományok feleleve-
nítésérôl szólt. Márton legendája 
kapcsán felhívtuk a gyermekek fi-
gyelmét a jószívûség, a segítôkész-
ség, az adni tudás fontosságára.

A program zárásaként lámpás 
felvonulást tartottunk: a lám-

pákból ragyogó fényt, mint a jó 
cselekedet jelképét nézhettük. 
A dekoratív lámpásokat a gyer-
mekek az óvónôkkel együtt ké-
szítették. A sok ügyes kéz vágott 
és ragasztott, hogy minden cso-
portszoba libás díszbe öltözhes-
sen. A mûsort libazsíros kenyér 
fogyasztásával és vidám tánc-
házzal zártuk.

A Levendula Hotel konyhafô-
nökének, Kovács Andornak köszön-
jük, hogy segítôkészségével támo-
gatott bennünket a program 
megvalósításában.

Hecskó Krisztina  
és Holik-Kovács Hédi

óvodapedagógusok

A bölcsôde decemberi programja 
December 4-én érkezett a Mikulás 
az algyôi bölcsôdésekhez..

*

December 11.: Luca nap – csa-
ládi délután a bölcsôdés gyerekek-
nek és szüleiknek.

*

December 12.: munkanap. 
Ezen a napon játszócsoportos fog-

lalkozást tartunk, 10-tôl 11 óra 30 
percig; mindenkit szeretettel vá-
runk!

*

Az algyôi Bóbita bölcsôde 2015. 
december 24. és 2016. január 3 
között ZÁRVA TART. Az új évben 
az elsô munkanap: 2016. 01. 04., 
hétfô.
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Nagy Dia Nap – az országgal közösen vetítettünk
Tavaly a Diafilmgyártó Kft. 60. 
jubileumának évében felhívást in-
tézett az ország gyermekintézmé-
nyeinek, óvodáknak, iskoláknak, 
könyvtáraknak és játszóházaknak, 
hogy minél több gyerek találkoz-
zon a diavetítés élményével, va-
rázslatával. Ebben az évben már 
az egész november hónapra ki-
terjesztették a Nagy Dia (hó)
Nap-ot. Iskolánk is csatlakozott 
ehhez a kezdeményezéshez. 

November 6-án kezdtük a vetí-
tést az iskolai könyvtárban a Jancsi 
és Juliska klasszikusával. A nap fo-
lyamán minden szünetben más-más 
mesét: a Kacor királyt, a Piroska 

és a farkast, az Egyszer volt Budán 
kutyavásárt, az Egér és az orosz-
lánt, a Varázsbögrét, a Lúdas Ma-
tyit és Vukot hallhattak és láthatták 
a gyerekek, akik nagyon kíván-
csiak voltak, hogy a következô 
mesét vajon ki fogja felolvasni 
nekik. Egyre többen és többen vol-
tunk a könyvtárban, igazi telt ház 
alakult ki minden mese alatt, és 
a leckeírás után folytattuk a vetítést 
zárásig. A gyerekeknél óriási sike-
re volt a programnak és bízunk 
benne, hogy sok családnál elôke-
rültek a szekrény tetejérôl a dia-
vetítôk és a diafilmek!

Koczka Ágnes könyvtáros

„A mesék birodalmában” – mese- és prózamondó 
verseny alsó tagozatos tanulóknak

Az idei tanévben november 4-én 
és 5-én tettek kalandos utazást alsó 
tagozatos tanulóink a mesék biro-
dalmában. Mindenki az egyénisé-
géhez illô mesével tért vissza. Ver-
senyünkön igazi gyöngyszemeket 
adtak elô. Eredmények: 1–2. év-
folyamon I. helyezett lett Molnár 
Dóra 1.b, II. Molnár Zengô 2.b, III. 
Temkó Kata 2.b, különdíjas Perneki 
Dóra 2.b osztályos tanuló. A 3–4. 
évfolyam I. helyezett lett Szabó Do-

rina 4.b, II. Csúri Zsuzsa 3.b, III. 
Molnár Csinszka 3.b, különdíjas Né-
meth Sarolta 3.b osztályos tanuló.

Süli Zsuzsanna tanító

Iskolai határidônapló
DECEMBEr

8.  14:30–18.00 Regionális kará-
csonyi vásár.

9.  7:00–17:00 Ebédbefizetés 
(15 napra).

10.  8:00–12:00 Ebédbefizetés 
(15 napra).

11. 14.00 Napközis karácsony.
12.   Munkanap (december 24. 

munkanap áthelyezés).

18.  11.00 Iskolai karácsonyi ün-
nepség a Faluházban.

21–31.  Téli szünet (szünet utáni 
elsô tanítási nap 2016. ja-
nuár 4.).

*

Tanítási hetek:
december 7–11. A hét;
december 14–18. B hét.

A szilva – regionális ökovetélkedô  
az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában

Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola játékos vetélkedôt szervezett 
a Dél-alföldi régió ökoiskoláinak. 

2015. november 20-án az általános 
iskolások közösen töltöttek el egy 
kellemes napot, játékosan. Az idei 
tanévben a vetélkedôt az 5–8. év-
folyamnak hirdettük meg, témánk 
a szilva volt. A diákok szilvával kap-
csolatos különbözô elméleti, gya-
korlati és játékos feladatokat oldot-
tak meg, változatos formákban és 
eszközökkel (például: szilvás-TO-
TÓ, a szilvafa életkori szakaszai, 
virágának és termésének részei, 
szilvás matek, igaz-hamis állítások, 
hiányzó szilvás verssorok, szilvás 
települések címereikkel, lekvárok 
és aszalt gyümölcsök kóstolása). 
A vetélkedôrôl minden csapattag 
Értékelôlapot töltött ki, amelybôl 
kiderült, hogy az idei vetélkedônk 
is sikeres volt a tanulók körében: 
érdekesnek, szórakoztatónak, ta-
nulságosnak és változatosnak talál-
ták feladatainkat. A diákoknak 
legjobban a kóstolás, a TOTÓ és 
a szilvás matek, valamint az ebédre 
készült szilvásgombóc tetszett. 

Regionális vetélkedônkön a kö-
vetkezô eredmények születtek 
az 5–8. évfolyamon: helyezést ért el 

a Sligovica csapata: Üveges Gabriella, 
Németh Réka, Kertész Tekla és Bura 
Beatrix (Algyôi Fehér Ignác Általá-
nos Iskola); a Ringó Ringlók csapa-
ta: Sári Balázs, Csala Hanga, Császár 
Dániel és Rácz András (Szegedi Fe-
kete István Általános Iskola); a „Po-
tyókás” szilvásgombócok csapata: 
Kirizs Kincsô, Bojboi Rebeka, Kállay 
Csenge és Olti Ferenc Dávid (SZTEJ-
KI Kossuth Lajos Általános Iskola).

A csapatok munkáinak értékelé-
sében segítségünkre volt: Horváth-
né Kunstár Andrea a MOZAIK Kiadó 
természettudományos szerkesztôje 
és Csehó Gábor a CSEMETE Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Egye-
sület / SZTE Tudáskapu munka-
társa. Vetélkedônket támogatta 
az algyôi Borbála Gyógy- és Ter-
málfürdô és a CSEMETE Termé-
szet- és Környezetvédelmi Egyesü-
let. Szeretnénk külön köszönetet 
mondani az algyôi Szôke Tisza 
Nyugdíjas Klub tagjainak, akik el-
készítették a vendégeink számára 
a nagyon finom szilvásgombócokat. 

Koczka Ágnes  
a vetélkedô szervezôje

Iskolába csalogató rendezvénysorozat:  
Karácsonyi vásár

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola és a Junior Achievement 
Magyarország (JAM) szeretettel 
meghívja Önt és családját a 2015. 
december 8-án 14.30 órától az is-
kolánkban megrendezendô kará-
csonyi vásárra. Vendégeink 
a dél-alföldi ökoiskolák diákjai és 
a JAM diákvállalkozásai. Program-

jaink: a gyerekek által természetes 
anyagokból készített „ökos” kará-
csonyi díszek, ajándékok vására; 
a vendégek és az algyôi diákok 
hangulatos elôadásai. Mindenkit 
sok szeretettel várunk!

Az Algyôi Fehér Ignác  
Általános Iskola diákjai
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Ôszi egészséghét az Algyôi Szivárvány Óvodában
Alapvetô fontosságú az erôs és egészséges fogak fejlôdéséhez a meg-
felelô szájápolási gyakorlat korai életkorban történô kialakítása. 
Az ôszi egészséghét fókuszába a szájhigiénia megalapozása, a fog-
ápolás helyes gyakorlatának rögzítése került.

A rendszeres szûrôvizsgálatok 
mellett olyan programokat állí-
tottunk össze az ovisoknak, ame-
lyek gyermekközpontúan irányít-
ják figyelmüket a mindennapi 
rutin tudatossá tételére, a körül-
tekintô fogmosásra és a helyes 
táplálkozási szokások belsôvé vá-
lásának segítésére.

A mesék, versek, találós kérdé-
sek e korosztályhoz közel álló iro-
dalmi alkotások, melyek közül 
most azokat választottuk feldolgo-
zásra, ahol a témához kapcsolódó 
tartalmakat leltünk.

A fogfájós nyuszi történetét 
egy kis fogmosási bemutatóval 
zártuk, így az irodalmi élmény 
mellé társult a gyakorlati bemu-
tató is. Mindig különös élvezet 
az óvoda dolgozóinak mesejáté-
ka, hiszen felnôtt és gyermek 
együtt él a történettel, ennek 

mentális hatása pedig páratlan-
nak mondható.

Szintén pozitív impulzus, ha a té-
mában szakavatott személyek jön-
nek az óvodába és hitelesen kép-
viselik a saját szakterületük ügyét. 
Így volt ez jelen esetben is. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani 
Jani Andrásné Gyöngyinek és Kokovecz 
Zita dentálhigiénikus szakemberek-
nek, hogy interaktív elôadásukkal, 
a témához kapcsolódó ajándékaik-
kal élményhez, illetve többlettu-
dáshoz juttatták az ovisokat. Mind-
ez jelentôsen hozzájárult 
a tapasztalatok rendszerezéséhez.

A program keretében vásárolt 
játékok, fogkrémek, fogkefék 
a mindennapi élet eszközeivé vál-
nak, így a tanultakat a gyakorlat-
ban alkalmazzák a gyerekek.

Szalainé Tombácz Erika
óvodapedagógus

Taekwon-do: algyôi érmek Mezôhegyesrôl
November 21-én Mezôhegyesen 
rendezték meg a Fuji-Mae Kupa 
nevû nyílt Taekwon-do versenyt, 
ahova az ország minden tájáról 
érkeztek harcmûvészek. Az össze-
gyûlt mintegy 200 sportoló, küz-
delem versenyszámban mérhette 
össze tudását. A Taekwon-do-n 
kívûl más stílusból is érkeztek 
versenyzôk, így a Kick-box és 
Kyokushin Karate irányzat is 
képviseltette magát, ezzel is szí-
nesítve a mezônyt. 

Az Algyôi Sportkör ITF Taek-
won-do Szakosztály három ver-
senyzôje, Kiss Levente, Kovács An-
gelika és Grund Marcell állt rajthoz. 
Kiss Levente fegyelmezett, taktikus 
küzdelemmel, megérdemelten 

hozta el az aranyérmet, míg Kovács 
Angelika kiélezett, izgalmas mér-
kôzésen hajszállal maradt el a dön-
tôbe jutástól, így bronzéremmel 
térhetett haza. Grund Marcell a leg-
jobb nyolc között a késôbbi gyôz-
tes versenyzôtôl szenvedett vere-
séget. 

Mindhárman versenyzô bíztató 
formát mutatva, kiválóan helytállt 
a színvonalas és erôs mezônyben. 

Eredmények – Aranyérem: Kiss 
Levente gyermek fiú küzdelem, 33 
kg; Bronzérem: Kovács Angelika 
serdülô lány küzdelem, 50 kg 

A versenyzôket felkészítette: 
Zsarkó Dániel Péter  

IV. Dan
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Kutyás sport sikerek 2015-ben
A Körös-torki Ebtanoda Kutya-
iskola, mely 2012 óta mûködik, 
egyesületi keretek közé rendezô-
dött. Ennek eredményeként 2015 
februárjában megalakult a szentesi 
székhelyû Kebtanoda Kutya Sport 
Egyesület. 

Az egyesület megtartotta sok-
színûségét és átfogja a kutyás sport 
számos területét. Legyen szó, csa-
ládi, hobbi, terápiás és segítô, ki-
állítási, sport, szolgálati és munka-
kutyák kiképzésérôl, felkészítésérôl. 
Ezzel összhangban az egyesület 
elismert szakmai stábbal dolgozik. 
A stáb tagjai a maguk területén 
kiemelkedô eredményekkel ren-
delkeznek, szakértelmükkel segítik 
a gazdákat: például a kutyájukkal 
való mindennapi együttélés meg-
könnyítésében, vagy a magas szin-
tû versenysportok (IPO, Obedien-
ce, Agility) iránt elkötelezetteket a 
sikeres felkészülésben támogatják.

Algyôi csoport
Az iskolákban – ettôl az évtôl már 
Algyôn is – mindenki megtalál-
hatja a számára legkedvezôbb fog-
lalkozási módot. Alapvetôen mo-
tivációra alapuló tanítási 
módszerekkel képezzük a kutyá-
kat. A legkisebbek 3-tól 6 hóna-
pos korig a „Kutyaovikban” kezd-
hetik el a szocializálódást, a 
gazdák itt sajátíthatják el a kis-
kutya nevelésének, képzésének 
alapjait. A nagyobbak 6 hónapos 
kortól a „Kezdô engedelmes” 
csoportjainkba járhatnak, ahol 
differenciált képzéssel oktatjuk 
a különbözô szinten lévô pároso-
kat és kezeljük az egyes nevelési 
problémákat. A csoportos foglal-
kozásainkon a gazdák megtanulják 
és elsajátítják a kutyákkal való fog-
lalkozás alapjait, a tanítás egyes 
fogásait, a nevelés fortélyait és 
önmaguk is igazi vezetôvé válhat-
nak a kutyájuk szemében.

Az egyes kutyás sportok iránt 
érdeklôdôk egyéni tréningek ke-
retében készülhetnek fel a magas 
szintû sport munkákra, kutyás 
sport versenyekre.

Az egyesület tagjai az idén is 
kiemelkedô eredményekkel tud-
ták jó hírét vinni a térségi kutyá-
zásnak.

A második páros  
Magyarországon

Az Obedience sportban Földi Zsu-
zsanna (az iskola oktatója, a Kezdô 
engedelmes és a Kutyaovis okta-
tások és a Trükk tréningek veze-
tôje, Obedience és K99 Ügyességi 
ágazat edzôje, K99 Vizsgabiztos, 
Habilitációs kutyakiképzô) 2015. 
október 4-én az Obedience Orszá-
gos Bajnokságon, Tárnokon, sváj-
ci fehér juhász kutyájával Dashing 
Dawn White Aminah OBED 
3-ban a legmagasabb osztályban, 
jó minôsítéssel teljesített. Az elsô 
hely mellé elismerés is társult. Ôk 
a második páros az országban, 
akik sikerrel teljesítették ezt a szin-
tet és így megszerezték a magyar 
bajnoki címet.

Az Obedience sport az engedel-
mes munkára épül, sokan annak a 
csúcsának nevezik. Az alap feladatok 
megegyeznek a többi kutyás sport-
ban lévô feladattal, itt is van lábnál 
követés, ültetés, fektetés, állítás, be-
hívás, helyben maradás, apport és 
elôre küldés, de itt jóval összetet-
tebbek a feladatok, éppen ezért ezek 
megtanításához elengedhetetlen a 
gazda kreativitása, kitartása és a 
kutyájával való nagyon jó viszonya. 
Az, hogy a kutyánk szeressen és 
akarjon velünk dolgozni.

Nemzeti Dobermann  
Bajnokságon

Az IPO sportban Sipos Tibor János 
(az iskola és az Egyesület vezetôje, 
Egyéni engedelmes, Egyéni nyom-
követés tréningek vezetôje, K99 

teljesítménybíró 1–3 szint, Okleve-
les kutyakiképzô ) és Concordia De 
La Scytha nevû 4 és fél éves dober-
mann szuka kutyája 2015. október 
24-én indult az Algyôn megrende-
zett Nemzeti Dobermann Bajnok-
ságon IPO I. szinten. A teljesíten-
dô három ágazatot nyomkövetést 
(A) 95 ponttal nagyon jó minôsítés-
sel, az engedelmes ágazatot (B) 96 
ponttal kitûnô minôsítéssel, és 
az ôrzô-védô ágazatot (C) 80 pont-
tal jó minôsítéssel teljesítette. Ezzel 
összesítésben 271 ponttal nagyon 
jó minôsítéssel a második helyet 
szerezték meg ezen a szinten (IPO 
I.), valamint a versenyen is a máso-
dik legmagasabb pontszámot sze-
rezték. Az engedelmes (B) ágazat-
ban nyújtott kiemelkedô 
teljesítményük (96 pont) a verseny 
legjobb engedelmes munkája volt. 

Nemzetközi és helyi siker
Az Algyôn megrendezett verseny 
magas színvonalát jellemzi, hogy 
a nyomkövetés és ôrzô-védô ága-
zatot Suszter Ferenc, Magyarország 
legeredményesebb sport munka 
kutyása, FCI nemzetközi teljesít-
ménybíró, az engedelmes ágazatot 
Dohóczki Tamás, a Hungária Do-
bermann Klub elnöke, a 2014-es 
Dobermann Munka Világbajnok-
ság engedelmes ágazatának bírója, 
FCI nemzetközi teljesítménybíró 
bírálta. A verseny megrendezésé-
ben oroszlánrészt vállalt a Kebta-
noda Kutya Sport Egyesület Csa-
pata együttmûködésben az Algyôi 
Kutyás Egyesülettel.

A versenyre való felkészítésben 
kiemelkedô szerepe volt Ádász Sza-
bolcsnak, a B kategóriás verseny 
segédnek, aki az egyesületben 
az ôrzô-védô ágazatot oktatja a ku-
tyák korától és fajtájától függetle-
nül mind sport, mind terápiás és 
szolgálati céllal egyaránt.

Az agility vonzereje
Az agility 2012. ôszétôl indult el 
iskolánkban különálló foglalko-
zásként. A csapatot 2013. nyarától 
– egy edzôváltást követôen – Vin-
cze Papp Rita, a Fun & Run Agility 
Team (Algyô) edzôje vezeti, aki 
többszörös magyar válogatott, Eu-
rópa és világbajnokságok eredmé-
nyes versenyzôje. Az idei évtôl 
a munkáját segíti Fodor Csilla, aki 

Muszi nevû kutyájával az idén 
az IMCA-PAWX Világbajnokságon 
Medium Agility kategóriában 
egyéni 2. helyet szerzett.

Az agility napjainkban már 
az egész világon a legdinamikusab-
ban fejlôdô és a legnagyobb töme-
geket megmozgató kutyás sport. 
Az agility olyan ügyességi sport, 
melyben a kutya, vezetôje irányí-
tásával egy elôzôleg ismeretlen 
vonalvezetésû akadálypályán 
halad végig. A kivitelezés pontos-
sága és a mért idô alapján számít-
ják ki a végeredményt. Ez a sport 
valamennyi kutya és gazda számá-
ra nyitott. Az agilityben mindenki 
megtalálhatja a kutyája szintjének 
megfelelô kihívásokat, célokat. 
Lehet a versenyzés a cél, vagy 
a kapcsolatépítés, esetleg felesleges 
energiák levezetése, vagy akár csak 
jó közös kikapcsolódás.

Nyílt napon a nyitott egyesület
Az idei elsô nyílt napunkat Algyôn 
2015 áprilisában, az Algyôi Kutyás 
Egyesülettel közösen szerveztük 
meg, amely a két egyesület teljes 
palettáját bemutató programjával 
nagy sikert aratott. A közönség 
megtekinthetett engedelmességi, 
agility, ôrzô-védô, szolgálati kutyás, 
dogdancing, frisbee bemutatókat.

Az Algyôi Kutyás Egyesület jó-
voltából lehetôsége nyílt a kutyá-
soknak kipróbálni, a közönségnek 
pedig megismerni a coursinget.

Jövôre is hasonló, talán még 
sokoldalúbb, magas színvonalat 
képviselô szakmai programokkal, 
vizsgákkal, versenyekkel várjuk 
tagjainkat és minden érdeklôdôt, 
Algyôn is!

Egyesületünk mindenki elôtt 
nyitva áll, legyen az egy család ku-
tyával kapcsolatos problémája, vagy 
egy kiállításra készülô tenyésztô 
vagy kiállító gondja. Közös prog-
ramot, mozgást keresô kutya-gazda 
párosokat, a kutyás terápia iránt 
érdeklôdô elhivatott csapatokat, 
vagy a kutyás sportok iránt elköte-
lezett párosokat egyaránt várunk 
egyesületünkbe. Egyesületünkrôl, 
oktatásainkról részletesen tájéko-
zódhatnak honlapunkon: a www.
kebtanoda.hu oldalon, vagy face-
book oldalunkon.

Sipos Tibor János
KEKSE Elnök

Minőségi néMet juhász  
rajzos kiskutyák eladók. 
Törzskönyvezett, dysplasiamentes 

szülőktől oltva féregtelenítve. 

Tel.: 70/592-8466
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Víg mesék Algyôn
Vig Balázs meseíró november 
20-án volt az algyôi Könyvtár ven-
dége. A szerzô A rettegô fogorvos 
címû játékos, interaktív meseelô-
adásával lepte meg a gyerekeket 
Algyôn.

A jól felépített, játékos és mind-
végig tudatos könyvbemutatón 
a gyerekek megismerkedhettek 
a félelmetes Fognyûvô doktorral, 
Pajtival, és Hugival, a két test-
vérrel. Arról is hallhattak, miért 
fél a doktor a gyerekektôl. Meg-

szemlélhették a fogorvosi eszkö-
zöket, szó volt a fogápolás fontos-
ságáról, mindezt játékosan adva 
elô.

Vig Balázs beszélt két, már meg-
jelent mesekönyvérôl, amelyek 
Három bajusz gazdát keres, illet-
ve Puszirablók címmel hamarosan 
kölcsönözhetôk lesznek az algyôi 
Könyvtárból is.

Az eseményt támogatta a Somo-
gyi Könyvtár és a Nemzeti Kultu-
rális Alap. Színkörösök felolvasó estje

Az Algyôi Faluház és Könyvtár 
szervezésében vártuk olvasóinkat 
a Vásárhelyi Bessenyei Színkör 
felolvasóestjére.

A Bessenyei Színkör 3 éve ala-
kult a Bessenyei Ferenc Mûvelô-
dési Központ saját csoportjaként. 
15 felnôtt amatôr színjátszó kezd-
te meg a munkát Benkô Brigitta 
drámapedagógus vezetésével. Már 
az elsô évben számos elôadás ké-
szült, köztük Háy János Házasságon 
innen és túl címû két felvonásos 
színmûve. A következô években 
már nem csak felnôtteknek szóló 
elôadásokat vittek színre, hanem 
gyerekdarabokat is. 2015-ben nagy 

sikerrel mutatták be az Óz, a cso-
dák csodája címû mesejátékot.

A Vásárhelyi Látóhatár mûvé-
szeti, irodalmi és helytörténeti 
folyóirat irodalmi pályázatot hir-
detett „Ôszikék 21. század” cím-
mel, határon inneni és túli alko-
tóknak. A pályázatra a Vásárhelyi 
Ôszi Tárlatokon díjazott, rendsze-
resen kiállító tizenkét mûvész al-
kotása közül kiválasztott képhez 
kapcsolódó verset, novellát vagy 
esszét kellett írni. A díjnyertes pá-
lyamunkákból hallhattunk igénye-
sen összeállított irodalmi mûsort 
november 26-án az algyôi Könyv-
tárban.

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk decemberben a kö-
vetkezô ünnepi nyitva tartással 
várja Önöket:

december 12-én, szombaton, 
9–12 óra között,

december 24-én, csütörtökön, 
ZÁRVA;

december 31-én, csütörtökön, 
ZÁRVA;

december 28–30. között 9–12 
és 13–18-ig tartunk nyitva!
Áldott, békességes ünnepet és boldog 
új évet kívánnak a könyvtárosok!

Móra villanytŰzhely  

jó állapotban, 

 szagelszívó, kétmedencés 

mosogató háromméteres 

pulttal eladó!

Érdeklődni:  
06 70/4063951

Algyôi ízôrzôk, recepttel
Az Ízôrzôk algyôi epizódja a Duna 
TV-n 2015. november 14-én 
(szombaton) 12:50-kor került 
adásba. Utólag megtekinthetô itt: 
http://nava.hu/id/2363314/

Ajánlóként az alábbi szöveg sze-
repelt a port.hu-n: 

„Kelet-északkelet után ezúttal dél 
felé vettük az irányt. A szôke Tisza 
partjára, Algyôre vezetett utunk, 

ahol nagyon szép, kisvárosra em-
lékeztetô, de békés, nyugodt nagy-
községre találtunk, és bizony mind-
ez a rend, szépség, és tisztaság, ami 
a településen azonnal szembetûnt, 
a helyi szorgos embereknek köszön-
hetô. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy megismerkedhet-
tünk jónéhányukkal. Örömmel 
hallgattuk gyönyörû tájszólásukat, 

csak bámultunk, mekkora munka-
bírással készítik az Ízôrzôknek szánt 
ételeiket: Tarka varnyú leves, 
Birka babbal, Képviselôfánk, Tök-
káposzta fasírttal, Sertéspörkölt 
juhtúrós galuskával, Dobostorta.

Algyô látványosságai közül ellá-
togattunk a Szent Anna templom-
ba, a Borbála Fürdôbe, a 70-es 
évek emlékeit is bemutató Táj-

házba, a kertjében található Ezer-
jófû Egészségvédô Egyesület 
gyógynövénykertjébe, de meghall-
gattuk a helyi Nyugdíjas Klub asz-
szonyainak helyi népdalcsokrát és 
a három generációt felvonultató 
Zsibongó Néptáncegyüttest is.” 

Az algyôi specialitások receptje 
itt elérhetô:

www.mo-ka.hu/receptek/algyo.pdf
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Mézes reggeli és tökös nap 
az óvodában

A mézes reggeli idején a gyerekek 
megismerkedhettek a méhecskék-
kel és a méz készítésének folyama-
tával. Az óvónôk elôzetesen tartot-
tak egy interaktív foglalkozást, ahol 
játékosan kipróbálhatták a „virág-
porgyûjtést”. Másnap Gyôrfi László 
méhész bemutatta a mézkészítés 
eszközeit, a kaptárt, a védôfelsze-
relést. Végezetül mindenki meg-
kóstolhatta a finom, édes mézet.

*

A november nem múlhat el tök-
sütés nélkül. Tökös napot is szer-
vezetünk a Tájházzal közösen. 
A szülôk lelkesen bekapcsolódtak 
a programba: sütni való tököket 
hoztak. 

A Tájház elômelegített kemen-
céjében kora reggeltôl kezdôdhe-
tett a töksütés. Míg várakoztunk, 
Izbékiné Cseuz Gabriella tárlatveze-
tésével megnéztük a kiállítást 
a megújult Tájházban.

Köszönjük Gyôrfi Lászlónak és 
a Tájházban dolgozóknak, hogy 
új, élménygazdag program meg-
valósításához nyújtottak segítsé-
get! Az ôszi hangulat méltó lezá-
rása volt ez a kellemes délelôtt, 
mely minden kisgyermeknek 
örömteli tapasztalatszerzést jelen-
tett.

Kakuszi Ildikó és  
Szûcs Eszter

óvodapedagógusok

Kukachip Algyôn is
Az illegális szemetelés kiszûrése, 
a tisztán látás, a hulladékdíjat fi-
zetôk védelme a nem fizetôkkel 
szemben, a modernizáció, a fejlô-
dés. Ilyen és ehhez hasonló elô-
nyöket sorol fel a Dél-alföldi Tér-
ségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás a kukachip mellett.

„A Dél-alföldi Térségi Hulladék-
gazdálkodási Társulás hulladék-
gazdálkodási rendszerének fejlesz-
tése eszközbeszerzésekkel” 
elnevezésû, KEOP-1.1.1/C/ 
13-2013-0004 azonosítószámú pro-
jektjének sajtónyilvános esemé-
nyén, november végén szakértôk 
mutatták be az ún. „kukachip” 
rendszerét. A Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás 
– 32 településre kiterjedô – hulla-
dékgazdálkodási rendszerének 
eszközbeszerzésekkel való fejlesz-
tését célzó KEOP projekt kereté-
ben ugyanis új, innovatív chip-es 
edényazonosító rendszert vezet be 
az országban egyedülálló módon.

A szakmai bemutatót Rupp 
Tamás szakértô, a BinControl Kft. 
ügyvezetôje tartotta.

„A közel 1,8 milliárd forintos 
uniós támogatással megvalósuló 
fejlesztés keretében a térség ház-
tartásainak gyûjtôedényeire edény-
azonosító kerül. A társulás célja 
a háztartási hulladék gyûjtését nyo-
mon követô rendszer bevezetésével 

a közszolgáltatási tevékenység át-
láthatóbbá és költséghatékonnyá 
tétele.

Az edényekre szerelt jeladó 
az eddig alkalmazott gyûjtési rend-
szer optimalizálását és a ’feketén’, 
a szerzôdött mennyiségen felül 
kihelyezett hulladék elszállításából 
adódó többletköltség csökkenését 
eredményezi. A rádiófrekvenciás 
jelet kibocsátó jeladó rádióhullá-
mait a hulladékszállító gépjármû-
vekre szerelt fedélzeti egység ol-
vassa majd le. Ez az edényekre 
szerelt passzív jeladó az ügyfél 
egyedi azonosítóját hordozza, ez-
által az edények ürítése nyomon 
követhetôvé válik” – írja a szeged.

hu. „További elônye a rendszer-
nek, hogy a lopott edényzetet is 
könnyebb lesz megtalálni az azo-
nosítás segítségével. (…) Kiszûrhe-
tôek ezek az illegális ürítések, így 
ennek többletköltsége nem hárul 
át a rendesen fizetô ügyfelekre.

A fejlesztés alapvetô célja egy-
részrôl, hogy a lakosság számára 
újabb megtakarítási lehetôséget 
biztosítson a társulás, további cél 
pedig, hogy ösztönözze a térség 
lakóit a szelektív hulladékgyûjtés-
re, növelje a hasznosítható hulla-
dék arányát és csökkentse a depó-
niára jutó hulladékmennyiséget, 
valamint az abban lévô szerves 
anyag mennyiségét.”

Tilos a járdák sózása
Tisztelt algyôi lakosok, hamaro-
san itt a tél. Bár havazásra 
a Dél-Alföldön 2015 december 
elején kicsi az esély, felhívom szí-
ves figyelmüket, hogy a fás szárú 
növények védelmérôl szóló 
346/2008 (XII.30.) számú kor-
mányrendelet szerint 2010. szep-
tember 1-jétôl a belterületi köz-
területen – a közúti forgalom 
számára igénybe vett terület 
(úttest) kivételével – a síkos-
ság-mentesítésre olyan anyag 
használható, amely a közterüle-
ten vagy annak közvetlen kör-
nyezetében lévô fás szárú növény 
egészségét nem veszélyezteti. Ez 
egyszerûen annyit jelent, hogy 
a járdákat sózni tilos.

A sózás ártalmas hatásai:
- az út menti fák a sózás miatt 

nem képesek elegendô vizet fel-
szívni, ezért kiszáradhatnak;

- a só a talajban számos fontos 
tápanyagot kiszorít;

- az alacsonyabb rendû állatok 
(rovarok, talajlakó élôlények) szá-
mára különösen káros;

- a sózott járdafelület kellemet-
len a háziállatok (kutyák macskák) 
számára is;

- nem pontszerû a szennyezés, 
ezért a lefolyó víz magával szállít-
ja a sós lét a felszíni vizekbe (hal-
pusztulást okozhat);

- a só reakcióképes a légszeny-
nyezô anyagokkal;

- tönkreteszi lábbelinket, káro-
sítja az autók és kerékpárok gu-

miját, alvázát, s idôvel „megeszi” 
az aszfaltot és a betont is.

A síkosság enyhítésére és meg-
szüntetésére a só helyett tehát 
használjunk alternatív anyagokat, 
ilyen például a homok, a fûrész-
por, a hamu. További kiváló mód-
szer: a hó ellapátolása, seprése 
a ház elôtti járdáról (ez nem utol-
só sorban jó lehetôség egy kis test-
edzésre is), így az említett anya-
gokból is lényegesen kevesebb jut 
a talajba.

Köszönöm együttmûködésüket.

Piri László parkôr
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A tájház: épület, közösségi tér, kiállítóhely, közérdekû gyûjtemény;  
a korábban gyûjtött tárgyakat egy „néprajzi látványtár” teheti közkinccsé Algyôn

Az Év Tájháza elismerést a Terényben tartott konferencián adták át 
Algyô képviselôinek. A táblaavató ünnepség igazi közösségi ünnep-
ség lett Algyôn 2015. november 28-án. A szakma szerint nagyra 
tartott Algyôi Tájházban beszélgettünk dr. Bereczki Ibolyával, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fôigazgató-helyettesével, a Magyar-
országi Tájházak Szövetségének az elnökével – a mozgalomról, a jö-
vôrôl.

– „Egy 2015-ös jogszabály ismét meg-
erôsítette: a magyarországi tájház-
hálózatnak – mint a népi építészeti 
kultúrát, tágabb értelemben a hagyo-
mányos vidéki-mezôgazdasági élet-
módot bemutató muzeális intézmények-
nek – a Világörökségi Várományosi 
Helyszínek között is biztos helyük van” 
– olvastam http://www.magyarmu-
zeumok.hu/tema/2768_az_algyoi_taj-
haz_lett_az_ev_tajhaza cikkben. Hány 
tájházról tud a Magyarországi Táj-
házak Szövetsége?

– A mai Magyarország területén 
– becsléseink szerint – 300–350 
tájház, kiállítóhely található. Ezen 
kívül 150-re becsüljük a Kár-
pát-medence magyar vonatkozású 
tájházainak a számát. Ezek közül 
50–60 Erdélyben és a Partiumban 
található, de Horvátországban és 
Szerbiában 20–25, míg a Felvidé-

ken, vagyis Szlovákiában 25–30 
tájházról tudunk, Ausztriával nincs 
kapcsolatunk. E kapcsolati hálóba 
elsôsorban a magyar vonatkozású 
tájházakat gyûjtjük a Kárpát-me-
dencébôl. A mai Magyarország 
területén viszont az itteni nemze-
tiségek által mûködtetett tájházak 
is szép számúak. Például a szövet-
ség elnökségében is képviseletet 
kaptak például a szlovák, a német 
tájházak. Tudni kell: nincs nyilván-
tartási kötelezettsége a tájházak-
nak, ugyanakkor 180 ilyen intéz-
mény rendelkezik muzeális 
mûködési engedéllyel. Ilyen 
az Algyôi Tájház is. A másik kör: 
a Magyarországi Tájházak Szövet-
sége tagsága. Ez egy civil szervezet, 
amely 2002-ben jött létre. Jelenleg 
110–120, egy-egy tájházat közvet-
lenül képviselô jogi vagy egyéni 

tagot számlálunk. Mindez meg-
magyarázza, miért hangsúlyozom 
a tájházak számára vonatkozó kér-
désre adható válaszban, hogy 
„becsléseink szerint”…

– Mi a három legfôbb jellemzôje 
a tájháznak?

– Eredeti épület, amely a helyi 
népi építészet jellegzetességeit 
mutatja, ôrzi. Ez a legfontosabb 
jellemzô. Ez az épület lehet lakó- 
vagy gazdasági épület, kovács- 
vagy bognármûhely, esetleg isko-
la. A második jellemzô, hogy 
ennek az épületnek a hiteles hely-
reállítása történjék meg, vagyis 
például a nyílászáró ne legyen 
mûanyagból. Fontos, hogy a táj-
háznak legalább egy, meghatáro-
zó helyiségében enteriôr beren-
dezés legyen. Persze a modern 
kiállítási megoldások nem jelen-
tenek akadályt egy tájház esetében 
új bemutatási lehetôségek alkal-
mazására. 

– Miben különbözik a tájház a mú-
zeumtól?

– A név rejti a magyarázatot is. 
A magyar muzeális életet megha-
tározó jogszabály a múzeumot egy 

szinttel feljebb sorolja, mert ott 
több szakágnak a kutatása és be-
mutatása zajlik, legalább egy fôál-
lású muzeológus kolléga irányítá-
sával. A tájházaink többsége – az 
említett jogszabály szerint – vagy 
a kiállítóhely, vagy a közérdekû 
gyûjtemény kategóriába tartozik. 
E meghatározásnál több a tájház, 
szerintem. Úgy vélem, a tájház 
olyan közösséget vonzó közgyûj-
temény, amely nagyon fontos köz-
mûvelôdési feladatokat is ellát.

– „A hazai tájház-mozgalom nép-
szerûsítése, értékeinek szélesebb körû 
megismertetése is célja az „Az Év Táj-
háza” pályázatnak” – olvastam a fen-
tebb említett cikkben. Onnan tudom 
azt is, hogy az idei felhívásra három 
nevezés érkezett. A bíráló bizottság 
– Ön, továbbá dr. Szonda István, 
a gyomaendrôdi Közmûvelôdési- Köz-
gyûjteményi és Szolgáltató Intézmény 
vezetôje és dr. Bihari-Horváth László, 
a hajdúszoboszlói Bocskai István Mú-
zeum igazgatója, a Tájházszövetség 
elnökségi tagjai – minden helyszínre 
ellátogattak. Mivel érdemelte ki az egy 
éve megújult algyôi létesítmény „Az 
Év Tájháza” elismerést? 
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– Magánszemély, gyûjtô is léte-
síthet tájházat, ami akár látogat-
ható is, de a mûködési engedély 
a garancia arra, hogy az adott táj-
ház megfelel a közönség szempont-
jából is fontos feltételeknek. 
Az elôzmények, vagyis az Algyôi 
Tájház korábbi gyûjteménye, 
a szükséges tárgyi emlékek meg-
létét biztosították. Ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy muzeális intézményi 
mûködési engedéllyel rendelkezik 
az Algyôi Tájház, ami szavatolja 
a minôségi munkát. Mindhárom 
idei pályázat arról tanúskodott, 
hogy az intézmények szakmailag 
hiteles és közösségileg érvényes 
munkát végeznek, így érdemesek 
lehetnek a kitüntetô cím elnyeré-
sére. A nagy múltra visszatekintô, 
50 éve alapított Recski Tájház mel-
lett Mezôcsáti Tájház is megfelelt 
a feltételeknek. Az Algyôi Tájház 
a modern szemléletû és hiteles 
kiállítás innovációjáért nyerte el 
Az Év Tájháza címet. Az épület 
felújítása és berendezése, a szak-
mai eredmények mellett a szépen 
elkészített leltár, a leírások doku-
mentálása is példás itt. Azt az össz-
hangot értékeltük nagyra, ami 
az enteriôr és a plusz, kiegészítô 
információkban találkozott. Rá-
adásul a kiállítás létrehozói, köztük 

dr. Vass Erika kurátorként vállal-
ta, hogy nemcsak 1938-at, hanem 
1978-at is bemutatja, idôutazást 
is lehetôvé téve. Algyô történeté-
bôl következett ez a dátum: az olaj 
felfedezése olyan mértékben meg-
változtatta az itteniek életét, hogy 
az a lakáskultúrában is megnyilvá-
nult. A fiatalabbakhoz is közel álló 
korszak megidézésével a kurátor 
újraértelmezte a tájházak kiállítá-
si gyakorlatát, és az enteriôröket 
olyan tematikus egységekkel egé-
szítette ki, melyek a lakásbelsôkön 
túl az életmódot, a gazdálkodást 
és a szokáshagyományokat is be-
mutatják, a multimédia és az in-
teraktivitás eszközeinek segítsé-
gével. Mindezt egységesen 
kezelte a kurátor, ráadásul alkal-
mazott több módszertani újítást 
is, ami minta lehet más tájházak 
számára is kiállításaik újragon-
dolásához. De számított az is, hogy 
a megújult Algyôi Tájházban 
az elmúlt néhány hónapban több 
mint 1700 látogatót fogadtak, fog-
lalkozásokat tartottak. 

– Az Algyôi Tájház korábbi kiállí-
tását az algyôiek tárgyi adományaiból 
a néprajzkutató Bárkányi Ildikó fô-
muzeológus, a szegedi Móra Múzeum 
jelenlegi tudományos igazgatóhelyet-
tese segítségével rendezték be az al-

gyôiek. Az egykori adományozók ag-
gódva kérdezik: mi történik azokkal 
a tárgyakkal, amelyeket az algyôiek 
gyûjtöttek, adtak át a tájháznak, és 
korábban láthatóak is voltak, de 
a megújult tematikában már nem je-
lennek meg a kiállítási térben?

– Minden tárgyi érték fontos, 
ezek nem vesznek el Algyôn sem. 
Ami egy enteriôrbe nem fér be, 
mert például több szenes vasalót 
nem helyezhetünk el egy sparhel-
ten, annak új helyet keresünk. Pél-
dául katonaládából se tehetünk 
kettôt egy szobába vagy menyasz-
szonyi koszorúból se helyezhetünk 
el mondjuk hármat a falon, mert 
a hitelesség is úgy kívánja: ezekbôl 
csak egy-egy lehet egy szobában. 
A megoldás ilyen esetekben, hogy 
új tereket rendezzünk be ezekkel 
a tárgysorozatokkal. Az algyôi ve-
zetést megismerve úgy vélem: 
ilyen típusú bemutató itt is ki-
alakítható például az új mûfajként 
divatos „néprajzi látványtárként”. 

– Az Algyôi Tájházat bemutató ppt 
elérhetô a tájházszövetség honlapján: 
http://tajhazszovetseg.hu/xiii_orsza-
gos_szakmai_konferencia_es_talalko-
zo_prezentaciok Ez a jelen. De milyen 
irányban fejlôdhet az Algyôi Tájház?

– A kiállítást „be kell lakni”, 
hogy ne csak egyszer nézze meg 

a vendég a tájházat. Ezt az intéz-
ményt be kell és lehet kapcsolni 
az iskolai oktatásba, amire szép 
példákkal szolgált már az Algyôi 
Tájház udvara, a szín, a gyógy-
növénykert, illetve az itteni nyári 
táborok, lakodalmak, közösségi 
programok. Szakmai továbblépés-
re ad remek lehetôséget például 
a fotók kommentálása: kik vannak 
a fényképen, mikor készült, miért 
fontos a családnak. E történetek 
ráépülhetnek a kiállításra és meg-
könnyítik a befogadást, a gyûjtést, 
a tájház anyagának a bôvítését.

– Kikkel került egy közösségbe „Az 
Év Tájházaként” az algyôi intézmény?

– 2002-ben alakult a Magyar-
országi Tájházak Szövetsége, 2004 
óta adjuk át az elismerést az év 
legjobb eredményekeit felmutató 
tájháznak. Az Év Tájháza táblát 
kapott például a Tolna megyei 
Decs, a Baranya megyei Hosszú-
hetény intézménye, a Bátai Tájház 
a Sárközben. Kiskôrös a Duna-Ti-
sza közén, a német nemzetiségiek 
közül Dunaharaszti és Nagymá-
nyok büszkélkedhet az elismerés-
sel, és most e civil elismeréssel 
fontos és értékes klub tagja lett 
az Algyôi Tájház.

Újszászi Ilona
Fotók: Papp Dániel 
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Közmeghallgatás, idén másodszor: 
középpontban a közlekedés biztonsága

Két alkalommal hívta közös gondolkodásra a lakosokat Algyô Nagy-
község Önkormányzata. Az idei elsô közmeghallgatáson, szeptem-
berben az újszülött gyermekekkel, illetve a fiatalok lakásvásárlásával 
kapcsolatos új támogatásokról esett szó. A november 30-i közmeg-
hallgatás témái: az autóbusz közlekedést érintô panaszoknak, illetve 
az algyôi közlekedés biztonságát vizsgáló szakemberek véleményének, 
és a helyiek tapasztalatának az összegzése volt. 

Dohogtak az utasok az Algyô és 
Szeged közt közlekedô autóbusz 
menetrend, a késések, a sofôrök 
szabálytalanságai miatt a nagyköz-
ségi önkormányzat által szervezett 
november 30-i közmeghallgatáson. 
A DAKK Zrt. képviseletében meg-
jelent szakemberek türelmesen 
válaszolgattak a kérdésekre és fel-
vetésekre.

Utaspanaszok
„Némelyik sofôr ’letagadja a menet-
rendet’ állítva, hogy a Vásárhelyre 
tartó autóbusznak nem kell megállnia 
az algyôi vasútállomás megállónál.” 
„Elôfordult, hogy utast hagyott a meg-
állóban a Vásárhely felôl érkezô autó-
busz, mert – a menetrendet megszegve 
– nem állt meg a busz öbölben.”  

„Az emberek többsége 16 vagy 17 
óráig dolgozik, mégis onnantól kezdve 
ritkulnak az autóbusz járatok Szeged-
rôl Algyôre.” „Ezen a menetrenden 
változtatni kell: hétköznap délután és 
hétvégén délelôtt ritkábban járnak 
a buszok, mint kellene és illene!” 

„Tilos a dohányzás az autóbuszo-
kon, egyes sofôrök mégis füstölnek ve-
zetés közben. Ez balesetveszélyes és 
a dohányfüst károsítja az utasok egész-
ségét is.” 

„Sétajáratként halad Algyôrôl Sze-
gedre az autóbusz: a 12 kilométeres 
távolság ellenére hétköznap hajnalban 
is 45 perc alatt érek a munkahelyem-
re, szemben a vásárhelyi kolléganôkkel, 
akik 35 perc alatt Szegedre érnek, 
pedig messzebbrôl indultak.” 

„A reggeli és a délutáni ’csúcs’ ide-
jén, amikor a sok az iskolás és a mun-
kahelyére induló vagy onnan hazafe-

lé tartó utas, kis befogadóképességû 
autóbuszokat állítanak be algyôi já-
ratként. Elôfordult többször is, hogy 
utasok maradtak le az ilyen járatról.”

„Rendszeresen késve érkeznek és 
indulnak az autóbuszok Szegedrôl és 
Algyôrôl is. A 47-es fôúton végzett 
építkezésekre hivatkoznak akkor is, 
amikor ott már befejezôdött a munka.”

Ilyen és ehhez hasonló pana-
szokat fogalmaztak meg a köz-
meghallgatáson az „algyôi utazó-
közönség” megjelent képviselôi. 

E-mailben is várják  
az észrevételeket

A közlekedési szolgáltató cég szol-
gáltatója ígérte: ha egy buszsofôr 
megszegi a menetrendet vagy más 
panasz érkezik egy járattal kap-
csolatosan (az idôpont és az autó-
busz rendszámának a megjelölé-
sével), az ügyet kivizsgálják és 
a vétkes komoly következmények-
re, például pénzelvonásra számít-
hat. 

Járatot módosítani legközelebb 
április elején lehetséges, de csak 
teljesítmény-átcsoportosítással. 
Ez azt jelenti, hogy az egyik nap 
adott idôpontjában megszûnô 
járat helyett indulhat egy másik 
járat új idôpontban. A szolgáltató 
cég képviselôi megjegyezték az it-
teni autóbuszjáratok gyakoriságá-
ról, hogy több más, Csongrád 
megyei községhez képest is jól 
ellátott településnek minôsül 
Algyô.

(Folytatás a 14. oldalon.)

Migránsok Nagyfán
A Nagyfai ideiglenes befogadó állomás mûködésérôl a „Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske, Nagyfai 
Telephely” képviseletében Székely Béla igazgató személyesen tájé-
koztatta az önkormányzati képviselôket testületük novemberi ülésén. 
E tájékoztató elolvasható az algyôi honlapon is. 

A debreceni befogadó állomás be-
zárt, onnan szétosztották a migrán-
sokat. A „Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal Befogadó 
Állomás, Bicske, Nagyfai Telephely” 
2015. január 12-én kezdte meg mû-
ködését. 2015 októberétôl olyan 
befogadó intézményként funkcionál, 
ahol a kérelmezôket a menekültügyi 
eljárás teljes idôtartamára helyezik 
el. Ez a folyamat több hónapig is 
eltarthat. Ebbôl következôen ezek 
az emberek már jó ideje Magyar-
országon élnek, így ingóságokkal 
(például kerékpárral, televízióval, 
parabola antennával) is rendelkez-
nek. A Nagyfán tartózkodó kérel-
mezôk szabadon mozoghatnak. 

Egyébként e nagyfai telephely 
300 személy befogadására alkal-
mas, a kérelmezôket 5 fôs lakó-
konténerekben szállásolják el. 
Az ott élôkkel – a telephelyvezetô 
mellett – 8 szociális munkás és 8 

szociális asszisztens, 1 háziorvos 
és annak 2 munkatársa foglalko-
zik. Az ott élôk számára a hivatal 
hetente több alkalommal biztosít 
buszjáratot Nagyfa és Szeged kö-
zött. Olyan helyiségeket (például 
imaszoba, kondicionáló terem, TV 
szoba) is kialakítottak számukra, 
ahol az „ellátottak” eltölthetik 
a szabadidejüket. A kérelmezôk 
nemzetiségét nézve a többség 
afgán, illetve nigériai, de jelentôs 
a pakisztániaiak, a szudániak és 
a szomáliaiak száma is.

A nagyfai telephelyen 24 órás 
biztonsági ôrség teljesít szolgála-
tot, a környéken és a közeli Algyô 
közrendjének biztosítására a Ké-
szenléti Rendôrség napi 24 órás 
váltásban 4 járôrt biztosít. A rend-
ôrség arról tájékoztatta a település 
önkormányzatát, hogy Algyôn 
az utóbbi idôszakban nem történt 
tulajdon elleni bûncselekmény.

Kerékpárút a 47-es fôút mellett
A 47-es fôút mellett, Algyô közigazgatási területén 2015. december 
16-ra ígérte a beruházó, hogy elkészül a kerékpárúttal. 

Ebben az eredményben nagy a sze-
repe Molnár Áron algyôi polgár-
mesternek, mert az illetékes ható-
ságoknál számtalanszor eljárt, 
újabb és újabb kérelmet nyújtott 
be a szakaszos építkezés érdeké-
ben. Ez többletmunkát jelentett 

a helyi önkormányzat, a polgár-
mesteri hivatal munkatársainak is. 
De Lázár János országgyûlési kép-
viselônek is köszönhetô, hogy zöld 
jelzést kapott a 47-es fôút mellet-
ti kerékpárút idei megépítése 
Algyô közigazgatási területén. 
Az információk szerint Szeged köz-
igazgatási területén is folytatódik 
a munka, és a városhatárig el is 
készül az esztendô végére, de nem 
teljesen. Ugyanis itt egy kb. 700 
méteres szakaszon 2015-ben nem 
lehet építkezni a tulajdonosokkal 
le nem zárt jogvita és peres eljárás 
miatt. E szakaszt kihagyva Szeged 
városhatáráig megépítik a kerék-
párút csatlakozást. A vitás 700 mé-
teres részen várhatóan 2016-ban 
épül meg a kerékpárút. Így a bi-
ciklizôk csak jövôre kerekezhetnek 
akadálytalanul Algyôrôl Szegedre 
és Szegedrôl Algyôre. 

Testvértelepüléseken
Algyô támogatja testvértelepülé-
seit. A testvériség jegyében 2015. 
november 5-én a vajdasági Mar-
tonos önkormányzatának ado-
mányt adott át Molnár Áron polgár-

mester és Dr. Gubacsi Enikô 
alpolgármester. Algyôt az alpol-
gármester képviselte a romániai 
Újváron Márton napja alkalmából 
megrendezett búcsún.
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A szeretet összetart minket
Nagy várakozással készültünk 
az 1955-ben Algyôrôl elballagott 
leányosztály találkozójára. Sajnos 
az eseményt nagymértékben beár-
nyékolta szeretett osztályfônökünk, 
Várhelyi Flóriánné egy héttel korábbi 
elvesztése. Kedves tanárnônktôl fáj-
dalmas búcsút vettünk, szívünkben 
hordozva hatvan év után is a tôle 
kapott intelmeket, útravalókat.

Az egykor huszonkilenc fôs osz-
tály alaposan szétszóródott Buda-
pesttôl Kanadáig, így csak tizen-
öten tudtunk megjelenni, nagy 
szeretetben örülve egymásnak. 

Mécsest gyújtva megemlékez-
tünk szeretett osztályfônökünkrôl, 
tanárainkról és azon osztálytár-
sainkról, akik már nem lehettek 

velünk: Gercsó Irén, KádárPiros-
ka, Kovács Veronka, Gonda Ro-
zália, Magony Erzsébet, Pálinkó 
Veronka… Áldásunk és szerete-
tünk kísérje utukat!

A késôbbiekben elôkerültek 
a régi, szép emlékek, bensôséges, 
kedves hangulat alakult ki.

Megbeszéltük, hogy a jövô 
évben is ugyanilyen szeretetben 
találkozunk majd!

„A szeretet a lélekben terem,
Mely mindent legyôz  

s mindent elfedez,
A szeretet soha nem fogy el!”

Az osztály nevében: 
Molnár Péterné

Ügyességi próba a „Látni és látszani” program keretében
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület a helyi körzeti megbízottak-
kal közösen a „Látni és látszani” 

program keretében, közlekedés-
biztonsági napot szervezett az al-
gyôi Fehér Ignác általános iskolá-

ban. Az elôzô évhez hasonlóan 
most is sok gyerek nevezett be 
az ügyességi akadályversenybe. 

A legjobban teljesítô gyermekek 
között a polgárôrök világító szet-
teket osztottak ki.

Gyûjtést szervez a Lehet Könnyebben Egyesület
Az algyôi Lehet Könnyebben 
Egyesület 2015. novemberétôl, 
minden héten, szerdai napon, 
ingyenes ruhaosztást tart az úgy-
nevezett Fehér Iskolában (Algyô, 
Kastélykert utca). Önkénteseink 
ide várnak minden olyan algyôit, 
akinek nôi, férfi vagy gyermek 

ruhára van szüksége. Az adományt 
igénylôket 16.00 és 19.00 óra kö-
zött várjuk, hogy olyan algyôiek is 
eljuthassanak, akik munkahelyük-
rôl hazaértek.

Landler Ibolya elnök,  
Lehet Könnyebben Egyesület

eladó gázbojler 
QUADRIGA típusú, 114 literes. 

Ára: 30 000 forint.
ÉRDeklőDnI: 62/267-041
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érdeklôdni: 0630/3092205
Hóvirág u. 32–34.

Hízók  
ELADóK!

eladó
burgonya 80 Ft/kg

fokhagyma,  
vöröshagyma  

és sütőtök.

Hóvirág utca 32.
Tel.: 06 30 433 9857

Húsfüstölést vállalok!
szeged, ladvánszky u. 19.

Nyitva: h.–cs. 15–17 óra; 

péntek: zárva; szombat: 8–12 óra;  

vasárnap 8–11 óra

tel.: 06 30 / 477 91 32

algyô felôl a tyúkász kocsmánál jobbra!

Közmeghallgatás, idén másodszor: 
középpontban a közlekedés biztonsága

(Folytatás a 12. oldalról)

A közmeghallgatáson elhangzotta-
kat összegezve Molnár Áron polgár-
mester kiemelte: a reális kérdése-
ket és észrevételeket továbbra is 
várják az autóbusz közlekedéssel 
kapcsolatosan – e-mailben, levél-
ben, vagy a fogadóórás személyes 
tallkozón. Mit eddig, ezentúl is 
összegzik az algyôiek kéréseit, 
észrevételeit és a DAKK Zrt.-vel 
közösen a közösségi közlekedés 
olyan javítására, a megoldásra tö-
rekszenek, ami megfelel a többség 
kívánalmainak.  

Az önkormányzati képvise-
lô-testület tervei

Algyô forgalomtechnikai és for-
galombiztonsági helyzetét szak-
emberek vizsgálták. A legutóbbi, 
a 2011. évi vizsgálat forgalom-
kockázati elemeinek és helyze-
teinek a megállapításait is ellen-
ôrizték, kiegészítették és 

módosították. A balesetek meg-
elôzését szolgáló, megoldási javas-
latokat is tartalmazó tanulmányt 
novemberi ülésén áttekintette 
a képviselô-testület. A „tanulmány-
terv” fôbb megállapításait és 
az ebbôl következô önkormányza-
ti elképzeléseket ismertette Molnár 
Áron polgármester a november 30-i 
közmeghallgatáson is. Kiemelte: 
Algyô új létesítményei – például 
az új iskola, a Borbála Gyógyfürdô 
– miatt is változtak a falun belüli 

közlekedési irányok és szokások. 
A közlekedôk biztonságát szolgáló 
elképzelések részleteinek és azok 
költségvetési következményeinek 
a kidolgozása elkezdôdött. E ter-
vek közül várható, hogy 2016-ban 
több is megvalósul. 

Forgalmas a Téglás utca 
– Búvár utca – Géza utca keresz-
tezôdése, ahova mini körforgalom 
kialakítását javasolják a szakem-
berek. Ezzel lenne elkerülhetô – a 
szakemberek szerint – az iskolai 
és a bevásárlási idôszakban foko-
zott balesetveszély. 

Sokakat érint a Búvár és Bartók 
Béla utcai keresztezôdéséhez kö-
zeli buszmegálló. Ezt néhány mé-
terrel odébb szeretnének helyez-
ni, hogy kellô helyet biztosítsanak 
gyalogosok úttesten való átkelésé-
nek a biztonságát szavatoló új zeb-
rának. Új gyalogátkelôhely kije-
lölése szükséges a forgalmas 
Kastélykert utca – Téglás utca 
keresztezôdésben. 

A bekötôútnál forgalomlassító 
intézkedésekre is sor kerülhet. 
A testület javasolja a hiányzó köz-
lekedési táblák elhelyezését, il-
letve a 47-es út melletti kerékpár-
úthoz a csatlakozási lehetôségek 
kialakítását is. 

Fontos tennivaló a Bartók Béla 
utca felújítása, illetve a település 
több pontján is a parkolóhelyek 
kialakítása vagy bôvítése. 

A belterület kis teherbírású, 
szûk utcáiban – például a Berek 
utcában – indokolt fenntartani 
a súly és sebességkorlátozást 
– hangzott el egy lakossági fölve-
tésre a szakemberek válasza. 

A 47-es fôút felújítása öröm 
az algyôiek számára, de a közle-
kedôk észrevételei alapján több 
finomításra is szükség lehet. A pol-
gármester összegzésként hang-
súlyozta: az algyôiek érdekét to-
vábbra is szem elôtt tartja és 
képviseli a helyi önkormányzat.

A. H.
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Ezüst luc fEnyőfA vásár!

Töves és cserepes fenyőfák
1 métertől 2,5–3 méterig eladók!

Érdeklődni: Téglás u. 77.
Telefonszámok:  
62/267-047 • + 06 30/498 4361

Palócz Imre

k e l l e m e s  ü N N e p e k e t  k í v á N  a z

IDA 
virágüzlet  

Algyő, Vásárhelyi u. 21.

N y i t v a  t a r t á s :  h . – p . :  8 – 1 7  •  s z o . – v a s . :  8 – 1 2

Bakó  
Bernadett

G y ó G y m a s s z ő r

tel.: +36 20/987-49-79
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50 Mbit-es internet 
akár 59 csatornás kábeltévé 
most 990 Ft havidíjért!* 

 
 

* Az akciós havidíj december 31-ig 990 Ft, 2016. január 1-től 4490 Ft. Az akció  
2 éves hűségidő vállalásával érvényes új internet és kábeltévé előfizetés esetén! 
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire 
vonatkoznak. A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében  
12,5/1 Mbps. 

Triotel Start telefon 
1290 Forinttól! 

VAGY 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 
 

Kösse meg szerződését még ma!
Hívja most a 765–567-et! 

 
** Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekért érdeklődjön 
Ügyfélszolgálatunkon! 

AKTV – Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 

 

 Algyőn a Kastélykert u. 49. szám alatt: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 9-16 óráig, csütörtökön 8-20 óráig 
E-mail címünk: ugyfelszolgalat@algyoktv.hu     Internet-címünk: www.algyoktv.hu 

AZ AKTV KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

+ 
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A Varga család históriája
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk Varga 
Mikósnak az Algyôi Hírmondó e száma címoldalán közölt versével 
minden algyôi lakosnak! Varga Miklós a „Tábori levél” címû versét 
már hallhatták Perjési Katalin könyvtárosunk elôadásában, akik részt 
vettek az Algyô Napja rendezvényen a Könyvtárunkban. Ki volt Varga 
Miklós? – kérdezték többen is. A választ alább olvashatják.

Gyermekkoromban gyakran hal-
lottam, egy-egy napszámos részé-
re adott tájékoztatás során, hogy: 
ott lehet a Varga Gyurka tanyája 
mellett, vagy arra kell menni. 
A hangsúlyból úgy ítéltem meg, 
hogy sokan tisztelhették ezt a csa-
ládot. Most azonban Molnár Ba-
lázstól megismerhettem a család 
történetét.

Egy, a II. világháború elôtt ki-
adott vaskos könyv, amely Csongrád 
megye gazdasági életérôl ad rész-
letes tájékoztatás az alábbiakat írja: 

„Varga György Algyô, 1888-ban 
Szegeden született, földbirtokos. Atyja: 
V. István, anyja: Nagy Julianna. Is-
kolái elvégzése után a hentes és mé-
száros ipart tanulta ki és szaktudását 
atyja üzletében fejlesztette. Atyja ha-
lála után önállóan kezdett gazdálkod-
ni 14 holdas birtokán melyet részben 
öröklés, részben saját szorgalmával 67 
holdra gyarapított. A gazdaság modern 
gépekkel van felszerelve, kapás és ka-
szás növényeket termel és haszonállat 
tenyésztéssel foglalkozik. A világhábo-
rúban az olasz fronton harcolt. A Kcsk. 
tulajdonosa. Neje: Gombos Julianna, 
gyermeke: Miklós.”

Valóban tiszteletet érdemlô 
a család gazdasága és munkája, 
melyet a fényképek is igazolnak: 
külföldrôl hozott apaállatok: ló, 
sertés, kecskék és baromfik látha-
tók a gazdával, de a cséplôgépet 
is megörökítették. A gazdaság köz-
pontja –  túl a Tiszán – a Rákóczi 
Termelôszövetkezethez vezetô út 
jobb oldalán volt. (Ez a Farkirét 
és Vitéz telep, majd Rákóczi telep-
nek nevezett külterületi falurész 
határán közelében található.) Ma 
is egy gazdasági épület még áll 
a régi épületek közül, de a volt 
Nagyfai Tangazdaság által erre 
a területre épített szolgálati laká-
sok és gazdasági épületek is, 
az enyészeté lesznek. 

A gazdaság az 1950-es évek ele-
jéig virágzott, amikor a gazdaság-
politika döntése az állami gazda-
ságok megalapítását tûzte ki célul. 
Eszköze a kuláklista volt, amely 

a gazdák börtönbe juttatását je-
lentette, és a kijelölt területeket 
államosítását. A Varga birtok így 
lett a Hódmezôvásárhelyi Állami 
Gazdaságé és a Nagyfai Tangaz-
daságé. A szegedi Béke utcai fogva 
tartás után a család élettere Algyôn 
megszûnt. A maradék vagyont el-
adva Szegeden vettek egy ingat-
lant. Itt még kicsiben, de folytatták 
a gazdálkodást. De az 1970-es évek 
elején ezt kisajátították. Itt van 
most a Makkosházi korúti OMV 
benzinkút is. Varga Györgyöt még 
ebbôl a házból vitték a temetôbe 
1971-ben.

Varga Miklós (1913–2000) 
a 47-es út melletti tanyás ingatlan-
ban cseperedett fel. (Ez a rész 
akkor még a Baktói csatornáig 
Algyô külterületéhez tartozott, me-
lyet Szeged kért és meg is kapott 
a leváláskor. Az épület a Felszaba-
dulás Tsz állattenyésztési telepé-
nek bejáratánál állt, az 1960-as 
évek végén lebontották.) Majd 
a család az algyôi birtokra költö-
zött. Iskoláit elvégezve a szüleivel 
dolgozott a tanyán Varga Miklós. 
A II. világháborúban az erdélyi 
frontra vitték. A kuláklista kapcsán 
apjával és Molnár Istvánnal együtt 
került börtönbe.

Molnár István, mivel nem volt 
tulajdonos, ezért hamarabb sza-
badult. Ô kezdeményezte, ügyvé-
di segítséggel, a kiszabadulásukat. 
Nem álltak be a sorba, így a mor-
zsányi, még létezô lehetôség adta 
körülmények között, a közös dön-
tés szerint élték ezt követôen is 
paraszti életüket. 

Varga Miklós mindig sokat olva-
sott, törekedett a család történe-
tével kapcsolatos iratokat megfele-
lôen megôrizni és közben verseket 
írt. Édesapja halála után, 1976-ban 
megnôsült, így került Röszkére. 
Az 1990-es évek rendszerváltása 
és kárpótlása már nem késztette 
a mezôgazdasági élet folytatására. 
A kárpótlási jegyekbôl havi jöve-
delmének kiegészítését választot-
ta. Életének utolsó éveiben, mikor 

feleségével együtt gondozásra szo-
rultak, Algyôre, a keresztfiához 
költöztek. Verseinek megjelente-
tése érdekében folyamatban lévô 
megbeszélések a bekövetkezett 
halála miatt megszakadtak. A rösz-
kei ingatlant pedig eladták. Ekkor 
kerültek a volt földbirtokosi lakás 
berendezései a Tájházunkba. Az ô 
bútoraikkal is berendezve nyílt 
meg a Tájház, melyet az akkor 
kiadott képeslap is igazol. 

Varga Miklósról és hagyatékáról 
a katona (h)ôsök fényképeinek 
gyûjtése során tudtam meg többet. 
A család, a fényképeken kívül, 
az ünnepségen elhangzott verset 
ajánlotta fel a kiállítás anyagához. 
A beszélgetés során derült ki, hogy 
a hagyaték kb. egy böröndnyi ver-
set is tartalmaz. Bízom benne, 
hogy egyik nagy vágya szerint, 
a verseibôl sikerül egy kötetnyit 
összeállítani és az „ígéretnek” 
megfelelôen kiadni. (Megjegyzés: 
Molnár Balázs édesapja volt Mol-
nár István.) 

A tájékoztatás mai eszközei lát-
ványos képet mutatnak falunkról, 
melyeket a youtube filmjein te-
kinthetünk meg, vagy a Prome-
nád.hu weboldalon a keresôbe 
Algyôt beírva, a mediaklikk.hu/
video/izorzok-algyo felvételin 
pedig a dalos kedvû nyugdíjasain-
kat, hagyományos ételeink elké-
szítését is láthatjuk. A falunk tu-
r i sz t ika i  lá tványosságai t 
bôvíthetnénk például a család 
hagyatékából a közösségi épüle-
tekben elhelyezett tárgyakkal. Egy 
„Varga szoba” méltó módon mu-
tathatná egy algyôi birtokos család 
otthonának részletét, a kiadott 
verses kötettel e gyütt. A falakon 
pedig a festôink képeivel, valamint 
a kézmûveseinkkel ismerkedhet-
nének a látogatók. Hiszen falunk 
minden emlékét elvitte a nagy 
árvíz, vagy a szocialista mezôgaz-
daság táblásításának következté-
ben lebontották, így a múltunk 
kicsi emlékeit kell tisztességgel 
megôriznünk.

Köszönöm Molnár Balázsnak és 
feleségének az emlékek felidézé-
sét, valamint azt a hagyatékot, 
melyet önzetlenül felajánlottak és 
felajánlanak falunknak megôrzés-
re, hogy az egyéni emlék a közös-
ség értékévé váljon, válhasson.

*

Továbbra is várjuk a falunk múltját, 
hagyományát megörökítô fotókat, 
melyeket gyûjteményünkhöz néhány 
perc alatt szkenneléssel rögzítünk!

Gavallér Istvánné,  
Családkutató Klub –algyôi Könyvtár

vArGA miKlós:
KArÁCSONyFA

Három nagy hegy tetejében,
Nyáron-télen szûzfehérben

Három nagy hegy szép fenyôje
Álmodozva néz elôre.

Álmodozva, emlékezve
A fenyô néz, messze-messze. 

Ide néz, erre a tájra,
A mi hazánkra.

Mi is nézünk álmodozva,
Emlékezve, sóhajtozva

Ködnek, könnynek fátyolán át
Három nagy hegy büszke fáját…

S itt az esztendô csudája,
Megindul, az Észak fája,

Ez az ága, az az ága
Eljutott hozzánk az ága.

Karácsonyfa minden házban
Fényes csillag rajta száz van:

Szeretet, hit, balsors vége,
Lelkünk fénylô reménysége!

Hogy majd a nap, ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,

Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete. 

1983. dec. hó 22.

vArGA miKlós:
BUÉK

Adjon az Úristen boldog Új esztendôt,
Kinek mire vágyik, abból elegendôt.

Legyen minden vénlány,
frissen nyílott rózsa.

Csókoljon meg minden férjet 
az anyósa.

Menyecskék ablakán  
kocogjon a gólya,

Sírjon a gazda, hogy kevés az adója.
Kapjon a szerelmes gyûrût és jegy-

kendôt.
Adjon az Úristen boldog Új esztendôt.

Ezt kívánja a magyar róna  
kérges tenyerû,

nap barnított arcú fia egyszerû lelkébôl. 



18 2 0 1 5 .  d e c e m b e r  •  H í r m o n d óO r v o s i  r e n d e l é s i  i d ô p o n t o k

DR. BAkó IlDIkó
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

ReNDel:
Hétfôn, kedden, pénteken. 8-tól 12 óráig (délelôtt)

Szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután)

Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

FONtOS teleFONSzÁMOk AlgYôN:  
A kÖRzetI MegBízOttAk eléRHetôSége

tóth gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja: 
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, kastélykert u. 44. (kMB iroda) 

ReNDôRSégI SegélYHívó SzÁMOk: 107, 112. 

tÖRÖkNé DR. kÁlMÁN ANtóNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

ReNDel:

hétfô és szerda: 12.30–16.30
kedd és csütörtök: 7.30–12.00

péntek: 7:45–12:00

 Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

DR. kOvÁCS ÁgNeS 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció),  
fogpótlások minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô  

eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOl-utalványt elfogad!

lAkAtOS AlBeRtNé  
DR. tótH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

ReNDeléSe MINDeN HéteN
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági (délután)

kedden, csütörtökön, pénteken: 7:30 órától 11:30 óráig (délelôtt)

Telefonos elérhetôség: 62/ 267-707 • 06-30/638-18-63

DR. MOlNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

ReNDel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.

Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között.  
Péntek: 8–11 óra között.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

DR. SzíJÁRtó MÁRtA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

ReNDel: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
Fogpótlások minden fajtája • esztétikus tömések 

• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás 
• fogékszer felrakása garancia idôvel 

• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

gYeRMek éS FelNôtt kÖzPONtI SüRgôSSégI 
ORvOSI ügYelet

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
kossuth lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

telefon: 62/433-104 

gYevI PAtIkA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYItvA tARtÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

MeNtôk: 104
tûzOltóSÁg: 105
ReNDôRSég: 107

Eladó egy 1997-es vW III golf. 1�4 benzines� 
Városban használt, keveset futott� 4 évszakos 
gumikkal� Második tulajdonostól� Megkímélt 
állapotban� Rendszeresen karbantartott� 
Nem dohányos� Garázsban tartott� Azonnal 
elvihetô� 
Ár�: 430 000 Ft� Tel�: +36 70 7740-721
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Algyôi Teátrum 
2015. december 4., péntek 19 óra 
– Kripli Mari – Lázár Kati Jászai 
Mari-estje

Jászai Mari: Lázár Kati
Látvány: Bánki Róza
Munkatárs: Gyalog Eszter
„Megnéztem Katit egy elôadás-

ban, kapott valakitôl egy csokor 
óriási kardvirágot, segítettem 
neki az autóig, kérdezgettem, 
min dolgozik, miket tervez. Mie-
lôtt beszállt, sóhajtott egy hatal-
masat. – Megcsinálom a Jászait. 
Muszáj.

Jó ötletnek tûnt, hogy beszállok.
Nekiestem a Jászai összesnek, 

napló, emlékezések, levelek, aztán 
az életrajzok, „Így élt…”, stb. Ta-
láltam valami korabeli hatásvadász 
ponyvaregényt is a nagy szerelem-
rôl, végül megszereztem Plesch 
önéletírását is angolul – csak ez 
izgatott, ez a szerelem, vajon ki ez 
a „Hansele”, nekem Jászai élete 
errôl szólt, úgy tûnt, ezzel teljese-
dett be… Beleszerettem Plesch 
Jánosba.

Kati dühös lett. – Az egy piti 
csaló, egy senki gazember, végig 
kihasználta, hát hazudott, csak 
a nemesség kellett neki, Jászainak 
csak egy végsô csalódás volt, egy 
fájdalommal több! 

Én a végsôkig védtem Jánost, 
ha hazudott is, nélküle sosem lett 
volna ez az asszony önmaga, addig 
két méterrel volt magán kívül 
végig, és ott a szerelmeslevél, hát 
ô maga írja le a legpontosabban, 
hogy megérte, minden megérte… 
– Ugyan már! Az egy nyálas, höm-
pölygô giccs! Nem igaz! Nyilván 
ez egy mantrázás a terápiában, 
valami meditáció szövege, semmi 
más!

Sokat beszélgettünk, közben 
összeraktam én is egy verziót, Kati 
elvetette, nekiesett újra az erede-
tinek, szétszedte, összeraktuk 
megint, akkor már egyedül is tu-
dott e-mailben csatolni, átküldte 
a „hiteles” verziót, kipucoltam, 
kinyomtattuk, de nem volt elége-
dett.

– Kati, csak hogy tudjak igazod-
ni valamihez: Mi a te mondani-
valód ezzel az anyaggal? 

– Hát a fájdalom! … Hogy ez 
nem én vagyok! … Hogy én nem 
vagyok! … Hogy ami én vagyok, 
azt nem merem, mert gyáva, 
gyáva, gyáva, nyomorult az ember!

Ültem, bámultak a cicák. Rend-
ben. Értem.

Pár hét csönd. Aztán izgatottan 
hívott. – Újrakezdtem az egészet. 
Elölrôl. A szerelmi kínlódás 
a keret, abba szövöm bele a többit. 
Nagyon jól haladok, ez lesz a jó! 
Nemsokára átküldöm!

Átküldte, elolvastam. Elenged-
tem. Innentôl csak a korrektúrá-
hoz volt merszem, a többi már 
az övék volt.”

Gyalog Eszter

*

2015. december 12.,  
szombat 19 óra –  

Boldog Péter varázslatos estje

Varázslatok márpedig nincsenek. 
Felnôttként eszünkbe sem jut meg-
kérdôjelezni ezt ebben a mindig 
mindenhová sietô világban. Gye-
rekkoromban, ha tehettem volna, 
minden percemet a Bartók Béla 
úti patinás bûvészboltban töltöm. 
Az új mutatványok nem csak fej-
törôk voltak, hanem egy egészen 
más, új világhoz nyitottak ajtót. 
Ebben a világban az emberekkel 
való kapcsolatteremtés sokkal 
könnyebbé vált. Az illúziók, 
a közös élmények, az egymásra 
való odafigyelés mind lehetôséget 
adnak arra, hogy együtt rájöjjünk: 
varázslatok valóban nincsenek 
– csodák viszont vannak.

A helyszínen, az elôadás elôtt 
váltható jegyek ára: 

December 4. – Lázár Kati Jászai 
Mari-estje – 1.200 Ft / fô, nyug-
díjas, diák: 700 Ft / fô

December 12. – Boldog Péter 
estje – 700 Ft / fô, nyugdíjas, gye-
rek: 300 Ft / fô

A rejtvénynél: A helyes megfejtôk közt az Algyôi teátrum december 12-i elôadására sorsolunk ki jegyeket.
elôzô számunk nyertesei: Fazekas etelka, Nagy Miklós, tanács lajosné, terhes lászlóné
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ALGyõI HÍRMONDÓ
Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Szabó Noémi�
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21� napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u� 63�
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: s-Paw Bt�

M i ?  H o l ?  M i k o r

RENDEZVÉNYNAPTÁR
December 3., csütörtök, 16 óra – Adventi díszek – kézmûves foglalkozás gye-

rekeknek a Könyvtárban, majd érkezik a Mikulás…�
December 4., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum: Kripli Mari – Lázár Kati Jászai 

Mari-estje� Belépô: 1200 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 700 Ft / fô�
December 05. (szombat), 9 óra – Fuss a Mikuláshoz! Mikulásfutás családoknak, 

kicsiknek, nagyoknak� Indulás a Faluháztól�
December 05. (szombat), 10:30 óra – Mikulás-mûsor a Faluházban Szegedi 

Miniszínházzal�
December 05. (szombat), 18 óra – Komolyzenei Jótékonysági Est az Algyôi 

Kerecsen Egyesület szervezésében a Faluházban� A jótékonysági esten közre-
mûködnek a Faluház Drámaszakkörösei, valamint a Király König Péter Zeneis-
kola tanárai: Czéh Ágnes (gordonka), Fliszár Vivien (zongora), Szél Bernadett 
(ének), Szíjjártó-Szabó Zsuzsanna (fuvola), Tóthné Szegszárdy Bernadett (he-
gedû)� Az eseményen támogatójegyek vásárlására lesz lehetôség 500 Ft-ért� 
Az est teljes bevételét az Algyôi Kerecsen Egyesület beteg algyôi gyerekeknek 
ajánlja fel� 

December 8. (kedd) 14 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi cso-
portjának Karácsonyi találkozója, mûsoros délután a Faluház színháztermében�

December 12. (szombat), 19 óra – Algyôi Teátrum: Boldog Péter bûvész varázs-
latos estje 700 Ft / fô, nyugdíjas és diák: 300 Ft / fô�

December 17. (csütörtök) 15 óra – A Szôke Tisza Nyugdíjas klub Karácsonyi 
ünnepsége a Faluház színháztermében�

December 18. (péntek), 20 óra – a FÉK és a Wemsical Jótékonysági Karácso-
nyi Rendezvénye� Az esten a jó hangulatról Dj Xandro és DJ Kovy gondoskodnak� 
A belépô tartósélelmiszer, édesség, játék – fejenként 500–1000 Ft értékben� 
Az összegyûlt adományokat az Algyôi Egyesített Szociális Intézmény segítsé-
gével osztjuk szét algyôi rászoruló gyerekeknek� 

December 19. (szombat), 15 óra – Hírmondó Karácsony és Adventi vásár 
a Faluházban� 16 órától a Nikriz Trió ünnepi mûsora a színházteremben, majd 
tombolasorsolás�

December 29. (kedd), 16 óra – A Gyeviek Baráti Köre óév Búcsúztató rendez-
vényt szervez� A programról további információ kérhetô: Németh Józsefné 
Arankától személyesen vagy a 62/267-198 telefonszámon�

December 31. (csütörtök), 19 óra – Szilveszteri Bál az Algyôi Faluházban� 
Hangulatfelelôs a Villa Negra Trió� A részvételi díj december 19-ig 7�000 Ft / fô, 
december 21-tôl 8�000 Ft / fô, amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát, va-
lamint az éjfél utáni büféasztalt� 

December 31. (csütörtök), 18 óra – Szilveszteri mulatság a Nyugdíjas klub 
szervezésében a Civilszervezetek Házában�

Január 02. (szombat), 18 óra – Újévi koncert a Faluházban: Swing Business 
zenekar� Öt elhivatott zenész inspirációinak közös metszéspontja a Swing Busi-
ness� A swing és a mai popirodalom remekeit mutatják be sajátos modern 
hangszereléssel, azok számára, akik örömüket lelik az igényes élôzenében� 
Koncertjeik célja egy maradandó élmény és az élô- improvizációs zene élveze-
tének átadása� Mindezekre egy csodaszép énekhang, egy virtuóz zongorista, egy 
sokoldalú muzsikus, egy remek dobos és basszusgitáros ad biztosítékot: Csaba 
László (gitár, harmonika, melodika); Számtartó 
Tamás (dobok); Kiss Detti (ének) Riskó Gergely 
(basszus gitár) Lantos Balázs (zongora)� 

A rendezvényre belépôdíj nincs!

VÁSÁRNAPTÁR
vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u� 38�):

December 7. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár�
December 10. (csütörtök) 9–11:30 óra - Ruha és vegyes iparcikk vásár�
December 14. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár�
December 16. (szerda) 9–11 óra - Vegyes iparcikk vásár�

bÉrletárUSÍtáS a FalUházban.

december 2. és 4. között, szerdától péntekig 
9 és 17 óra között a Faluház földszinti kistermében. 

2016. január 4. és 6. között, hétfőtől szerdáig, 
9 és 17 óra között a Faluház földszinti kistermében.

„megszentelt várakozás”
MeGszenTelT vÁRAkozÁs címmel  

az algyői könyvtárban
2015. december 12-én  
(szombaton) 18 órakor

a Gyevi Art kulturális egyesület Tollforgatók köre  
szervezésében,

valamint a hódmezővásárhelyi 
kárász József Alapítvány Irodalmi köre

részvételével karácsonyi műsorra várják az érdeklődőket.

  

hírmondó karácsony 2015.
 tombolaszelvény:

hírmondó karácsony 2015.
 tombolaszelvény:
 (az olvasónál marad)

Fölajánlásokat a tombolára a könyvtárba várjuk  
december 16-ig. köszönjük!


