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Angyal az algyôi templomon
A Balasi Marianna algyôi festô- és
iparmûvész által megálmodott és
megrajzolt, kiszínezett angyalkép
fényfestményként borította az algyôi templom tornyát 2015. december 24-i szenteste meglepetéseként. A látványvarázslatnak

az üveglap adományozással Pálföldi Márton asztalos, illetve a
technika mûködtetésével a Faluház munkatársai is részesei voltak, így támogatták a Wemsical
Egyesület ötletének, a fényfestésnek a megvalósítását.

A hónap témája:
Állítsuk vissza Nepomuki Szent János szobrát!
A Tisza partszakaszának megújítása, a vízi turizmus fellendítése, a vízparthoz kapcsolódó szabadidôs helyszínek kialakítása és
a programok létrehozása kiemelt
célja az Algyôi Tisza Szabadidô,
Sport Környezetvédô és Rekreációs Egyesületnek. Az egyesület

további célja, a közel 70 éve lerombolt Nepomuki Szent János
– a folyók, hidak hajósok, vízimolnárok, halászok védôszentje
- szobrának újbóli felállítása…

(Részletek: a 8–9. oldalon)

Hungarikum Klub
2015 elején alakult meg az Algyôi
Értéktár Bizottság, s az ôsszel
az elsô elemek is bekerültek az Algyôi Értéktárba. 2016-tól kezdve
szeretnénk kéthavonta Hungarikum Klubot tartani a Faluházban,
hogy az eddigi eredményeket értékelve a jövôt tervezhessük.

A Klub nyitott és nyilvános, várunk
minden lokálpatriótát, aki Algyô
szellemi és tárgyi értékeinek megôrzése, feldolgozása iránt elkötelezett! Az elsô alkalomra 2016.
január 8-án, pénteken, 16 órától
kerül sor.
Algyôi Értéktár Bizottság

A tartalomból
Középpontban a gazdaság élénkítése – üzletrészek vásárlásával is N�����3. oldal
A Hírmondó kérdésére válaszol: Katona Antal, Gaszmann Tamás ����������7. oldal
Hirdetések ��������������������������������������������������������������������������������� 10–11. oldal
Jótékonykodó fiatalok ����������������������������������������������������������������������� 12. oldal
Ifjabb Ozsváth László a startup világról ��������������������������������������������� 17. oldal
MELLÉKLET: 2016. évi naptár
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Algyõi tükör

Anyakönyvi hírek

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Kft.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI
álláshely betöltésére.

Születések:
Bencz Boldizsár – született 2015. 11.
22., édesanya: Pál Beatrix, édesapa:
Bencz Viktor.
Jó egészséget!

Betlehem
Az algyôiek összefogásából, az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület
szervezésében és munkájával idén

is Betlehem épült a templom és
az országzászló közötti területen
az évvégi ünnepek idejére.

Ajándék, több mint száz embernek
„Minden, amire szükséged van, az a
szeretet” – énekelte John Lennon
zenész, békeharcos 1967-ben. Ma,
2015-ben a nagyvilágban körülöttünk zajló események láttán kissé
közhelyesnek tûnik ez a mondat,
de bizony igaza volt Lennonnak.
Mi, algyôiek, akik csak apró pontok vagyunk a hatmilliárd ember
között a világban, azt gondoljuk
– nem sokat tehetünk. Ám azt
megtehetjük, hogy nem gyûlölködünk, nem általánosítunk, nem
ítélünk elsôre, hanem megpróbáljuk szeretni, tisztelni a másikat.
Hiszen a mások sorsa feletti ítélkezés nem a mi dolgunk.
Ahhoz azonban, hogy megôrizzük kapcsolataink fényét és melegét, ápolni kell azokat. Ennek
legjobb, legcélravezetôbb formája a törôdés. Ehhez az elsô lépést
hat évvel ezelôtt, karácsonykor
tette meg a Vöröskereszt algyôi
szervezete. Az általunk képviselt
ügyet idén is többen támogatták,
így nagyon sok családnak, több
mint 100 embernek a karácsonyát
sikerült meghittebbé varázsolni.
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A tagság által készített finom,
meleg étel mellé sütemény és ajándék gázpalack is került a fa alá, de
akinek szüksége volt rá, a ruhaadományból is válogathatott.
Ismét megtapasztaltuk, hogy
sokan élnek közöttünk, akik önként segítik a környezetükben lakókat és idôt, energiát nem kímélve a jó ügy mellé állnak.
Köszönet a Prímagáznak,
a Vámos Cukrászatnak és minden
kedves támogatónak! Kívánunk
minden algyôi lakosnak nagyon
boldog, sikeres új évet!
Herczeg Józsefné,
Vöröskereszt algyôi szervezete
*

Köszönet az ajándékért
Köszönet a helyi Vöröskereszt
alapszervezetének a Benárik Editnek nyújtott ajándékért.
Köszönjük, mert szebbé teszi
a karácsonyunkat.
Szeretetteljes, békés karácsonyt
kívánok:
Benárik Editke
anyukája

A Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, a Borbála Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot,
a Levendula Hotelt és az Algyői Tájházat
üzemeltető szervezet.
Az ügyvezető feladata:
A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság
munkavállalói felett;
Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázatban meghatározott feladatok
végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid
és középtávra vonatkozóan.
Helyzetelemzésre, a társaság működésére alapuló vezetői programot.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
a pályázó felsőfokú képesítését igazoló
okiratok másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban
foglalt összeférhetetlenségi okok,
nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy
a pályázó személyes adatait, pályázati
anyagát a pályázati eljárásban résztvevők
kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról,

hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását.
A pályázat elbírálása során
előnyben részesül, aki:
legalább 3 éves, referenciákkal igazolt
vezetői gyakorlattal,
hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal,
felsőfokú, tevékenységi körhöz kapcsolódó szakirányú képesítéssel rendelkezik,
egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.
A megbízás 2016. március 1. napjától tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó
igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Képviselő-testület 2016.
február 18-ig bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést
kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának helye
és ideje:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2016. február 9. napján 12 óráig
az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750
Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani,
“Gyevitur Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.
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Összegzés az algyôi képviselô-testület
2015. decemberi zárt és nyílt ülésérôl:

Középpontban a gazdaság élénkítése – üzletrészek vásárlásával is
32 témáról tárgyalt 2015. december 17-i ülésén Algyô Nagyközség
Önkormányzati Képviselô-testülete. A munkát Molnár Áron polgármester irányította. A döntéseket dr. Gubacsi Enikô alpolgármester
összegezte az Algyôi Hírmondó olvasóinak. A képviselô-testület
ülésének nyílt része megtekinthetô itt: http://algyo.hu/index.php/
sajto/videok
Több órán át vitatták meg az algyôi
képviselôk a 2015. decemberi ülésük zárt részének témáit. Az ilyen
megbeszélések jellemzôje, hogy
a döntéshez vezetô tárgyalás részletei nem, csak a végeredményként
kimondott határozat nyilvános.
Lemondott a Gyevitur Kft.
vezetôje
Színvonalas eredményeket értek
el a Gyevitur Kft.-hez tartozó létesítmények. Az algyôi gyógyfürdô
a „háromcsillagos”, a szálloda a „háromcsillagos szuperior” minôsítést
nyerte el, míg a tájház „az év tájháza” lett, a közétkeztetés pedig jó
média-megjelenést kapott. Azonban a Gyevitur Kft. eddigi ügyvezetôje, Ökrös Erika – tekintettel
arra, hogy nem érezte a teljes képviselô-testület bizalmát – lemondott
tisztségérôl az önkormányzati testület decemberi ülésének zárt részén. Az önkormányzati cég vezetôi feladatainak ellátásával 2016.
január 6-tól február 29-ig Szûcs
Szabolcs Gábor fürdôvezetôt bízták
meg – tudtuk meg dr. Gubacsi Enikô
alpolgármestertôl.
Önkormányzati részesedés
az Algyô Park Kft.-ben
A polgármester választási programjában és késôbb elkészített
gazdasági programjában is nagy
hangsúlyt fektetett a helyi gazdasági élet élénkítésére. Ennek érdekében különbözô tárgyalásokat
kezdeményezett a képviselô-testület tagjainak bevonásával. Ennek
eredményeként született meg
az az elôterjesztés, amely lehetôséget biztosított a képviselô-testületnek arra, hogy az Algyô Park
Kft.-ben 20%-os részesedéssel
rendelkezô Délút Kft. által eladásra kínált üzletrészt megvá-

sárolhassa, így növelje az algyôi
önkormányzat eddigi 10%-os
részesedését. Az alpolgármester
hozzátette: a többségi tulajdon
megszerzéséhez minden cégben
minimum 51%-os részesedéssel
kell rendelkezni. Az üzletrészek
vételárát minden esetben a jogügyletben szereplô felek határozzák meg. Az algyôi képviselô-testület – decemberi ülésén hozott
határozata alapján – elküldte
a Pillér Takarékszövetkezetnek
az Algyô Park Kft.-beli 20%-os
üzletrésze megvásárlására vonatkozó írásbeli szándéknyilatkozatát. A cégnyilvántartásokból tudható: az Algyô Park Kft.-ben egy
tulajdonos már rendelkezik 50%os részesedéssel.
Szakértô a termálkútról
A Borbála Gyógyfürdô közelében
fúrt új termálkutat nem vette át
az önkormányzat. Szakértôt bíztak
meg a részletes vizsgálatra és a véleményalkotásra. E tény azonban
nem függ össze a fürdôfejlesztés
tervezett irányaival: a 30 méteres
sportmedencét nem termálvízzel
töltenék föl – magyarázta az alpolgármester.
Zárt ülésen bírálták el az Algyôi
Egyesített Szociális Intézmény 5
éven át tartó vezetésére kiírt pályázatot. Ennek ellenére a felhívásra beérkezett egyetlen pályázó,
a korábbi vezetô, Jankovicsné
Veres Katalin egyetlen évre kapott
vezetôi megbízást – a képviselô-testület többségi döntése alapján, indoklás nélkül.
Nyílt ülésen a sportolási
helyszínek díjairól
A képviselô-testületi ülés nyílt
részében szó esett több szerzôdés
olyan módosításáról, amit ren-

delet ír elô. Így például a közbeszerzési törvény 2015. novemberi változásaihoz igazított, új helyi
rendeletet fogadott el a képviselô-testület. Meghosszabbították
a temetô melletti virágbolt bérleti szerzôdését is. Aktualizálták
a közétkeztetéssel kapcsolatos
szerzôdést. Ám a díjak változatlanok, a 2015. évi szinten maradtak.
A több mint egy éve üresen álló
iskolai büfé üzemeltetésére írtak
ki pályázatot.
Tájékozódott a képviselô-testület a sportcsarnok és a mûfüves
labdarúgó-pálya bevételeirôl, de
a 2016. évben esedékes bérleti
díjakat nem emelte, a 2015. évi
szinten hagyta. A kimutatásból kitûnik, hogy a Gyeviép Nkft. által
üzemeltett sportcsarnokot és mûfüves pályát is jórészt az Algyôi
Sportkör csoportjai használják,
ingyen, egy korábbi képviselô-testületi határozat alapján. Ezzel is
támogatja a település az algyôi
fiatalokat és lakosokat az egészséges életmód gyakorlásában,
a sportolásban. Ez lett a bázisa
a Levendula FKSE Algyô kézilabda csapatnak is, amely több
millió forint bérleti díjat fizetett
a sportcsarnok használásáért.
Meccseik jelentôs közönséget vonzanak: egy-egy színvonalas kézilabda mérkôzésen közel négyszáz
nézô szurkol. Örömre adott okot,
hogy 2015-ben több országos rendezvénynek is otthont adott az algyôi sportcsarnok. Szinte minden
hétvégén foglalt volt a létesítmény.
Így például majorett-találkozót,
társastánc versenyt fogadott be
a létesítmény. Továbbra is lehet
bérelni a csarnokhoz tartozó aulát
és ebédlôt is.
A 2015-2019. évi polgármesteri program fontos része a gazdasági fejlesztés. A helyi gazdaság
fejlesztését szolgáló együttmûködési megállapodást ír alá Algyô
önkormányzata a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.

Elnapolták a vitát
a fejlesztésekrôl
A 2016. év költségvetési koncepció
fejlesztési javaslatai és a Borbála
Gyógyfürdô fejlesztési koncepciója, az ott megépítendô csúszdás
élmény- és oktatómedence a polgármester és a GYEVITUR Kft
ügyvezetôje, illetve a fürdôvezetô
elôterjesztése volt. E témák azonban lekerültek a helyi képviselôk
többségének döntése alapján.
A 2016. év költségvetési koncepciójának fejlesztési javaslatairól
várhatóan a képviselô-testület
2016. január 11-én esedékes
rendkívüli ülésén tárgyalnak.
Az algyôi gyógyfürdôvel kapcsolatos terveket azonban a Gyevitur
Kft. új ügyvezetôjének a megválasztását követôen – várhatóan
2016 márciusában vagy áprilisában
– tervezi megvitatni a képviselô-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselôket, hogy ha
2016 elején nem sikerül dönteni
a fürdô fejlesztésérôl, akkor idén
nem lesz lehetôség a bôvítésre, illetve veszélybe kerülhet a TAO-pályázat benyújtásának lehetôsége.
Támogatás
ingatlanvásárláshoz
A helyi adókkal kapcsolatos rendeletmódosítás a jogszabályi kötelezettség miatt vált fontossá, ám
új adónemekkel nem terheli
Algyô lakosságát és vállalkozóit
az önkormányzat – hangsúlyozta
összegzésében az alpolgármester,
Örömteli hír, hogy az elsô lakás
megszerzését támogató képviselô-testületi rendelet értelmében
önkormányzati támogatást nyert
el két család ingatlan vásárláshoz,
illetve bôvítéshez.
Az úgynevezett „baba-rendelet”
alapján a 2015-ben született és
a helyi jogszabály feltételeinek megfelelô algyôi kisgyermekek megkapták a 100-100 ezer forintnyi „ajándékot”. A részletekrôl az érintettek
tájékozódhatnak: személyesen
az polgármesteri hivatalba vagy a település algyo.hu honlapján. A. H.
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Mikulás járt az algyôi bölcsiben
Az algyôi gyermekek nagy örömére 2015. december 4-én a Bóbita
Bölcsôdébe is ellátogatott a Mikulás bácsi. A gyermekek izgatot-

tan várták, énekszóval köszöntötték, majd a bátrabbak odamentek
hozzá az ajándékokért.
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Mikulás gyár
Szorgos kezek csomagolták 2015.
december 5-én az ajándékokat
a rászoruló gyermekeknek.
Az önkéntesek (gyermekek,
anyukák és kisgyermeknevelôk)
játékokkal, gyermekruhákkal, mesekönyvekkel töltötték meg a cipôs
dobozokat, majd ünnepi csomagoló díszbe bújtatták az ajándékokat.
A közel 150 csomagot anyukák
– Ábrahám Mariann és György
Cristina édesanyja – jutatták el
a postára, ahonnan a fôvárosi Mikulás gyárba utaztak. Köszönjük
a posta együttmûködését!
Külön szeretnénk, megköszöni
az adományozó családoknak a sok
szép játékot, gyermekruhát, amelyekkel hozzájárultak a csomagok
tartalmához. Külön büszkék vagyunk a gyerekekre, akik csoma-

goltak és rajzokkal díszítetek a dobozokat. Köszönet, nektek:
Hermán Ariella, Hermán József, Hermán Aisa, György Claudia, Gulyás
Adél, Fodor Péter, Fodor Angelika,
Illés Benjámin, Petrik Nimród, Petrik
Luca, Petrik Hunor, Kecskeméti Réka,
Kiss Virág Fanni!

Iskolai határidô napló
Luca Nap a bölcsiben
Meghitt, családias légkörben szeretettel vártuk a hozzánk járó gyerekeket és a szüleiket 2015. december 11-én a Bóbita Bölcsôde
Luca napi kreatív délutánjára.
A mécsesek pislákoló fényében
szeretetteljes, karácsonyi hangulatban, furulyaszóval kedveskedtünk, majd közösen a szülôkkel és
a gyerekekkel, furulya kísérettel
énekeltük el, a „Kiskarácsony,
nagykarácsony…” kezdetû dalt.
A jelenlévôk – Szalmáné Simon Éva

– segítségével vesszôcsillagot fonhattak, majd a kisgyermeknevelôkkel karácsonyfadíszeket ragaszthattak, karácsonyi gipszformákat
festhettek, illetve gyöngyberakásos
szalagdíszeket készíthettek. Itt szeretnénk megköszönni a szülôknek
a sok-sok finom süteményt és üdítôt, amit rendezvényünkre hoztak,
és amelyet a kézmûves foglalkozás
után elfogyaszthattunk.
Kisgyermeknevelôk

2016. január
12.	
12:00 Filharmónia koncert
a 3–8. évfolyam számára:
„Mentés másként” ismerkedés a magyar népzenével és
népi hangszerekkel.
13.	
8:00 Csongrád Megyei Terematlétika: teremlabdarúgás
IV. korcsoport Makón.
15.	
15:00–18:00 Véradás az Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében az iskolában.
16.	
8:00 Központi felvételi írásbeli vizsgák a kilencedik évfolyamra.
22.	
10:00 Együtt szaval a nemzet:
megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról.
22. Az I. félév vége.
25.	
14:00 Osztályozó értekezlet.
25.	
17:00 Iskolába csalogató: Tájékoztató szülôi értekezlet
a leendô elsô osztályosok szülei számára.

29.	
14:00 Hangos olvasási verseny a napköziben29.	A „Mese” projekt zárása*
Február:
1–2.	Tanítás nélküli munkanap
– Mûhelymunkák.
3.	Megemlékezés a Tisza napjáról.
8. 	14:30 Félévzáró értekezlet.
3–5.	Napközis projektnyitó: Farsang.
5.	
14:30 Iskolai farsang.
10.	
14:30 Iskolai versmondó verseny 1–4. évfolyam részére.
10.	
7 :00–17:00 Ebédbefizetés
(19 napra).
11.	
8 :00–12:00 Ebédbefizetés
(19 napra).
*
Tanítási hetek: január 11–15.
B hét; január 18–22. A hét; január 25–29. B hét.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
A Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny iskolai fordulóján az 5.
évfolyamon I. Szutor Adél 5.b, II.
Farkas Dávid 5.b és III. Horváth-Teleki Hédi 5.b, a 6. évfolyamon I.
Nagy Olga 6.b, II. Németh Réka 6.b
és III. Gieth Evelin 6.b, a 7. évfolyamon I. Varga Enikô 7.a, II. Bez-

dán Mihály 7.a és III. Kertész Tekla
7.b, a 8. évfolyamon I. Hermán
Ariella 8.b, II. Major Ernô 8.a és
III. Pipicz Dominika 8.b osztályos
tanuló.
Ujváriné Lôrincz Tünde
magyartanár
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Évzáró játszócsoport a bölcsôdében
A Bóbita Bölcsôdében, az év utolsó játszócsoportján, kellemes
zene mellett, kicsit ráhangolódtunk az ünnepekre. Karácsonyfadísz készítésével, játékkal, beszélgetéssel töltöttük el az idôt.

Köszönjük a finomságokat, amiket
hoztak a szülôk! Reméljük, mindenki jól érezte magát! 2016-ben
újra találkozunk!
Illésné Wolford Tímea és Kiss Ilona
Kisgyermeknevelôk

Herczeg Anna tanító néni, köszönjük!
Az Algyôi Általános Iskola Alapítványának Kuratóriuma, valamint
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola napközis tanulói és pedagógusai köszönetüket fejezik ki Herczeg Anna nyugdíjas tanító néninek nagy összegû adományáért.
Herczeg Anna harminc évig
tanított Algyôn. Nyugdíjba vonulása elôtt több évig a napköziben
dolgozott. Nagyon szerette ezt
a munkakört, mert tanítani és ne-

velni is lehetett. Szerette a napközis gyerekeket. Nyugdíjba vonulása után is többször meglátogatta
a napközis programjainkat. Igen
nagy összeget ajánlott fel a hátrányos helyzetû, valamint a tehetséges és példamutató magatartású
napközis gyermekek jutalmazásához.
A pénzbôl évente meghatározott összeget lehet felhasználni,
melyet az Algyôi Általános Iskola Alapítványának Kuratóriuma
kezel.
Köszönjük a nagylelkû adományt és további jó egészséget,
nagyon szép nyugdíjas éveket kívánunk neki erôben és egészségben! Továbbra is sok-sok szeretettel várjuk programjainkra.
Algyôi Általános Iskola
Alapítványának Kuratóriuma,
a napközis gyerekek és pedagógusok

Véradás az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában
Ifjúsági Vöröskereszt Alapszervezetünk harmadik alkalommal
szervez véradást a településen
2016. január
15-én 15–18 óra
között az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskolában. Kérjük,

amennyiben tud, jöjjön el! Egy
véradással 3 életet menthet meg!
Véradó lehet minden 18 év feletti, 50 kg testsúlyt meghaladó
egészséges ember. A véradáshoz
szükséges a személyi igazolvány,
TAJ- és lakcímkártya.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
ifjúsági vöröskeresztesei

5

Kovács Antal matematikai emlékverseny
A hagyományos iskolai matematika versenyünket az idén volt
tanárunk, a „Kovács Antal Alapítvány, felesége Vitéz Berta emlékére” alapítvány létrehozójának
tiszteletéül, Kovács Antal emlékversenyként hirdettük meg a felsôs diákjainknak. Tóni bácsi
2009-ben hozta létre magánalapítványát azzal a céllal, hogy támogassa az algyôi diákok matematikai és természettudományos
tanulmányi versenyeken, pályázatokon való indulását, jutalmazását. Mindig féltô gonddal ôrködött azon, hogy az alapítvány
kitûzött, magasztos céljai megvalósuljanak, és a diákok érezhessék
a munkájuk, eredményeik elismerését. Az elsô Kovács Antal matematikai emlékversenyen a következô eredmények születtek:

az 5. évfolyamon I. helyezést ért
el Farkas Ádám 5.b, II. Farkas Dávid
5.b és III. Salamon Milán 5.a; a 6.
évfolyamon I. helyezett lett Nagy
Olga 6.b, II. Németh Réka 6.b és
III. Bogdán Bence 6.a; a 7. évfolyamon I. helyezést ért el Varga Enikô
7.a, II. Kertész Tekla 7.b és III.
Zakar Zsanett 7.b; a 8. évfolyamon
I. helyezett lett Pál Krisztián 8.b,
II. Gyurcsik Andrea 8.b és III. Szalontai Botond 8.a osztályos tanuló.
A helyezettek oklevelet és ajándékokat vehettek át Horváthné
Kunstár Andreától és Némethné Bognár Veronikától, a „Kovács Antal
Alapítvány, felesége Vitéz Berta
emlékére” kuratórium elnökétôl
és tagjától.
Malustyik Mihályné
matematikatanár

Iskolai Mikulás-futás az alsóban
Hagyományinknak megfelelôen
2015. december 5-én rendeztük
meg iskolánkban a Mikulás-futást.
A napközis nevelôk indították el
ezt a hagyományt és azóta is ápoljuk. Alsós testnevelôként örömmel
szervezem ezt a programot. A tanulóink szeretnek versenyezni.
Ebben a tanévben a következô
eredmények születtek: 1–2. osztály: a lányoknál I. Ács Emese 2.a,

II. Böjti Maja 1.b és III. Moczó
Csenge 1.b; a fiúknál I. Varga Ádám
1.a, II. Canjavec Tamás 2.a és III.
Megyeri Dominik 2.a; 3–4. osztály:
a lányoknál I. Moczó Gréta 3.b, II.
Juhász Emese 3.a és III. Pap Henrietta 3.a, a fiúknál I. Kiss Levente
3.a , II. Szabó Krisztián Ákos 4.a és
III. Szekeres Medárd 4.b osztályos
tanuló.
Varga Ágnes testnevelô

Mikulás a szépkorúaknál
Az AESZI 2015 december 11-én
tartotta az immáron hagyománnyá
vált Karácsonyi ünnepségét. A szépen feldíszített fenyôfa és meglepetés várta az megjelent idôs
embereket. A Fürge ujjak mûhely
tagjai saját készítésû párnákkal
kedveskedtek az idôs embereknek
míg az intézmény finom sütemé-

nyekkel, üdítôkkel és szaloncukorral. Az idôs emberek szívesen beszélgettek, emlékeztek azokra is,
akik már sajnos ebben az évben
nem ünnepelhettek velük. Nagyon
hálásak voltak és örömmel indultak haza!
BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
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Decemberi programok az Algyôi Szivárvány Óvodában
Az ünnepek, hagyományok az ös�szetartozás érzését erôsítik. Nálunk, az óvodában is nagy öröm
az ünnepvárás és az ezzel járó
készülôdés.

den óvodást megajándékozott,
a zsákjából elôkerült a sok-sok finomság. A csillogó szempárokból
ítélve nagy élményben volt részünk. Ezúton is szeretnénk meg-

Az ünnepség sorozat a Mikulás
várással kezdôdött. A gyermekek
nagy izgalommal várták már
a napot, és azt találgatták, hogy
hó nélkül hogyan jut el óvodánkba a fehér szakállú. Mindannyiunk legnagyobb örömére lovas
hintón érkezett a Mikulás. A gyerekek kedvességbôl rajzoltak,
a bátrabbak verset mondtak és
énekeltek is neki. A Télapó min-

köszönni Kovács Máté és Rózsa
Bettina közremûködését, illetve
Gubacsi Szilárd segítségét, hogy
hintóval érkezhetett hozzánk a Mikulás.
Óvodánk életében nagyon fontos
szerepet tölt be a hagyományôrzés.
A csoportokban felelevenítettük
a Luca-napi néphagyományokat:
Luca naptárt készítettünk, Luca
búzát ültettünk, Luca pogácsát sü-

töttünk. A Hagyományôrzô tánccsoportunk Luca napi táncos-zenés
kotyolást mutatott be, így kívánva
bô termést és sok jószágot.
Karácsonyi ünnepségünket
az adventi idôszak készülôdései
elôzték meg. Minden csoport versekkel, énekekkel készült. Hétrôl
hétre meggyújtottuk a gyertyákat
az adventi koszorúkon, és ahogy
közeledett az ünnep, egyre szebben szóltak a versek, tisztábbak
lettek az énekek. Az egész óvoda
ünnepi díszbe öltözött. A Mici-

mackó csoportosok Betlehemes
játékkal készültek, a Csigabiga
csoportosok ismert karácsonyi
dallamokra megható táncot adtak
elô. Az angyalok sok szép ajándékkal lepték meg a kicsiket és
nagyokat, akik örömtôl ragyogó
arccal bontogatták a csomagokat.
KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
Algyôi Szivárvány Óvoda

Zenei hírek
A Pro Musica Alapfokú Mûvészeti Iskola karácsonyi koncertjére
2015. december 16-án került sor
az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola aulájában.
A hangversenyen a zeneiskola
minden növendéke fellépett és
igyekezett bemutatni az elsô félévben szerzett tudását. A mûsor
az elôképzôsök Télapó köszöntésével kezdôdött. A közönség hallhatott komoly- és könnyûzenei
mûveket zongora tolmácsolásában. Nagy örömünkre szolgált,

hogy az elmúlt tanévben elindult
gitártagozat mellett az idén új
hangszer, a furulya hangja is felcsendült. A gyerekek kamaramuzsikálása az együtt zenélés örömét
fejezte ki. A mûsor a Csendes éj
kezdetû karácsonyi énekkel zárult,
melyet a zeneiskola növendékei
és tanárai közösen adtak elô.
Felkészítô tanárok: Benedekfi-Kollárik Bernadett – zongora, Balogh
Irén – szolfézs, Surján Noémi – furulya, Dr. Zomboriné Gergely Klára
–zongora, Vajtó Gergely – gitár.

Köszönetünket fejezzük ki az Algyôi Fehér Ignác Általános Isko-

lának, hogy lehetôséget adott
a hangverseny megrendezésére!

2016. január • Hírmondó

Intézményi hírek

Algyôi kapcsolatok
a megyék versenyén
Nemzetközi üzletember találkozón, vállalkozói versenyen vett
részt Csongrád megye csapata,
melynek erôs az algyôi kötôdése.
A KKVHáz Zrt. szervezésében,
2015. december 3-án a NAV kiemelt adózói központjában rendezték meg a „Megyék versenye
2015” elnevezésû programot.
Az elsô kettô fordulóban a szegedi iparkamarában gyûltek össze
a csapattagok, majd Budapesten
a Nemzeti Adó és Vámhivatal Fôigazgatósága adott helyet a több
mint 100 vállalkozó számára a rendezvénynek.
Csongrád megye csapatának
összetétele – a csapatkapitány:
Szûcs György (Hestia Tûz és fény
Show Kft , Szentes), tagok: az ex-

A Hírmondó kérdése: Milyennek értékeli
a 2015. évet és mit vár a 2016. esztendôtôl?

portban jártas Kenéz Csaba (Exim
Bank, Szeged), illetve a térség gazdasági életének ismerôje, Dr. Füzesy István (algyôi önkormányzat).

Hamu, homok fûrészpor kerüljön
a csúszós téli járdára!
A belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett
terület, vagyis az úttest kivételével
– a síkosság-mentesítésre olyan
anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen
környezetében lévô fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Tehát a járdákat sózni tilos – a
fás szárú növények védelmérôl
szóló 346/2008 (XII.30.) számú
kormányrendelet szerint 2010.
szeptember 1-jétôl.
A sózás ártalmas! Az út menti
fák a sózás miatt nem képesek elegendô vizet felszívni, ezért kiszáradhatnak; a só a talajban számos
fontos tápanyagot kiszorít; az alacsonyabb rendû állatok (rovarok,
talajlakó élôlények) számára különösen káros; a sózott járdafelület kellemetlen a háziállatok (kutyák macskák) számára is; a lefolyó
víz magával szállítja a sós lét a felszíni vizekbe (pl. halpusztulást
okozhat); reakcióképes a légszen�nyezô anyagokkal. A sózás tönkreteszi lábbelinket, károsítja
az autók és kerékpárok gumiját,
alvázát, s idôvel „megeszi” az aszfaltot és a betont is.
Síkosítás mentesítésre a só helyett használjunk alternatív anya-
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gokat: homok, fûrészpor, hamu.
További kiváló módszer a hó ellapátolása, seprése a ház elôtti
járdáról (ez nem utolsó sorban jó
lehetôség egy kis testedzésre is),
így az említett anyagokból is lényegesen kevesebb jut a talajba!
Piri László
parkôr

Katona Antal, a Gyeviép Nkft. vezetôje:

– Pénzügyileg stabil évet zárt a
Gyeviép NKft., vállalt munkáinkat
be tudtuk fejezni 2015-ben. Mindez lehetôvé tette, hogy az önkormányzati cég 44 munkatársa egy
havi jutalmat kapjon karácsony
elôtt a jó teljesítmény elismeréseként. Jelentôs munkaadónak számítunk, ugyanis – állandó munkatársaink mellett – az év túlnyomó
résében 25, az esztendô utolsó
hónapjában 15 közfoglalkoztatott
embernek is feladatot tudtunk
adni. 2015 jellemzôje volt, hogy
megalapozott tervek alapján versenyhelyzetben is kivettük részünket a fejlesztésekbôl. Így például
a járdaút program zárásaként leburkoltuk a Bartók Béla utcának
a Téglás és a Búvár utca közötti
szakaszát. De komoly feladatnak
számított az árok és áteresz tisztítás is. Siker, hogy bôvítettük a cég
eszközparkját: az üzemi platós kisteherautó mellett gumilánctalpas
min i kotrógéppel is gyarapodtunk. Magánemberként is azt

mondhatom: soha rosszabb évet,
mint ami mögénk került!

– 2016-tól a 2015. évi eredmények folytatását várom. Kívánom
minden algyôinek, hogy a maga
feladatkörében tegyen és járuljon
hozzá a nagyközségünkben elérhetô közös sikerekhez, és természetesen kívánok mindannyiunk
számára eredményekben gazdag,
boldog újévet!

* * *

Gaszmann Tamás autószerelô, az Aranykoszorús Mester cím
bírtokosa, a Gaszmann Autószervíz cégvezetôje:
– Nagyon büszke vagyok a „príma
primissimás” elismerésre: a „2015.
év vállalkozója” díjban részesített
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – az oklevél szövege szerint – „a vállalkozás területén
elért
kiemelkedô
eredményeiért és közéleti tevékenységéért”. Ez és nyomában a
sok száz gratuláció kifejezi: nagyon
szépen haladunk azon az úton,
amelyen 1989-ben, vállalkozóként
a feleségemmel együtt elindultunk, majd 2003 óta Algyôn fejlôdünk. Az adatbázisunkban 6500
ügyfél szerepel. 2015-ben az új
ügyfelek, köztük a kedvezményeket élvezô algyôiek száma nôtt.
Köszönhetô ez annak, hogy szakszervízünkben a Trabanttól kezdve a Mercedes S-osztályú kocsiig
teljes körû az autókkal kapcsolatos
ügyintézés. Igaz, folyamatosan
képzem magam: 2015-ös dátummal 4 Bosch-oklevél került a falra.

– 2016-ban a faluhoz hasonlóan
mi is fejlesztünk: például új – köztük egy algyôi – munkatársat foglalkoztatunk. De azt is remélem,
hogy az útszéli gaztenger helyett:

elkezdôdhet a talajrendezés és a
parkosítás, és tervezôk térképére
rajzolt Szomolyai utca a közeljövôben megépül! Így mutathatná
„szép arcát” Algyô a megújult
47-es fôúton utazóknak.
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A hónap témája: állítsuk vissza az Algyôi Tisza-parton Nepomuki Szent János szobrát!
Mit tud Ön – a Tisza-parti szoborról?
Várjuk az algyôiek emléktöredékeit, esetleges fotóit a Nepomuki
Szent János szoborról, a hozzá kötôdô hagyományokról. A szobor
újbóli felállításának szervezôi – a Algyôi Tisza Szabadidô, Sport
Környezetvédô és Rekreációs Egyesület, illetve a szervezet fölkérésre az algyôi könyvtár – pénzgyûjtés is indítana a Nepomuki
Szent János emlék helyreállítása érdekében.
E kezdeményezés nyomán érdeklôdtünk az algyôiektôl: Mit
tud Ön a Tisza-parti szoborról?
Az Algyôi Hírmondó érdeklôdésére például Zánthó Csaba közreadta a Kristin E- White: Szentek
kislexikona címû kiadványában
összegyûjtött információkat. A kislexikon 14 Szent János-történetet
rögzít. Nepomuki Szent Jánosról
tudatja – többek között –, hogy
„vértanú püspök”, aki 1350 és
1393 között élt. „Csehországban
született, családi neve Wolfflin
vagy Wölflein volt, s kis szülôfalu-

járól, Pomukról (ma Nepomuk)
kapta utónevét. Miután az akkoriban alapított prágai egyetemen,
a Carolinumon egyházjogi doktorátust szerzett, végül a prágai
érsek vikáriusa lett. (…) A prágai
Károly hídon ma is hét csillaggal
ékes fémtábla jelzi Szt. János vértanúságának helyét, mivel a legenda szerint a János halála elôtti éjszakán hét csillag lebegett
a folyó vize felett. (…) János vértanú Csehország, a gyóntatóatyák
s a hidak védôszentje. (…)”
Mi az Ön emléke és véleménye?

A Hírmondóban olvastuk: Védtelen halászok
A vízen járók védôszentje algyôi szobrának helyreállítását már 18
éve is kezdeményezte az Algyôi Hírmondó. Alább teljes terjedelmében idézzük Ács S. Sándornak a lapunk VII. évfolyama, azaz 1998.
januárjában megjelent írását, melynek címe: „Nepomuki Szent János
– Védtelen halászok”.
„Csak ültem és emlékezve vártam. Mire gondoltam? Arra, hogy
mikor jön a jó öreg halász barátom. Amiatt merengtem vissza,
mert úgy egyeztünk, hogy a halászjárónál találkozunk hajnalban
háromkor. Tetszenek tudni, hogy
melyik halászjárónál? Nyilván
nem, mondom hát: a jó öreg Tisza
töltésen, Algyôn. Kece Balázst vártam, töksötétben, egyes-egyedül

– Miért lennék én a te Jánosod?
– Hát azért, mert elfoglaltad Szent
János helyét.
– Én?
– Aha! Itt állt valaha Nepomuki
Szent János szobra. A víz felé nézett
és ôrködött fölöttünk. Vigyázott
ránk, halászokra, mint Flórián
a tûzoltókra. Szent János a védôszentünk. Nem tudtad?
– Nem!

a Tisza gát tetején. Kece Balázst
említettem, aki egyébként Mészáros Balázs, ám Kece lett még a fia
is, hiszen az unoka öregapja szintén halfogó ember volt, még a század elején. Kecének becézték,
mert, óvva a szerszámot, a kecét,
hajnalonta a vállán cipelte a vízhez, esténként meg ugyanúgy
haza. Munkaeszköze volt ez, talán
az egyetlen, s gondolta, hogy a családeltartó hálót inkább magával
viszi naponta kétszer, mintsem
rabsicok martaléka legyen.
Vártam hát az öreg halászt ott
a gyevi Tiszánál a töltés tetején.
Leültem a csendben egy mívesen
kirakott, megcsinált talapzatra.
„Halászom” pirkadatkor meg is
jött, s a „kôhalmon szundikálva
rám kiáltott, emigyen:
– Megpihentél Jánosom?
Szendergésembôl fölpislantva
örömmel üdvözöltem a halászt,
azután rákérdeztem:

Leugrottam és irány a Tisza,
végül is riportot jöttem írni, nem
üldögélni.
Csobban az evezô az ébredô
naptól vörösre festett csordogáló
víztükörben.

Anno – Nepomuki Szent Jánosról
A Tisza-parti települések többsége, így például (az utóbbi idôben
Szegedhez tartozó, de egykor önálló) Szentmihály határában is föállították Nepomuki Szent János
szobrát. Errôl a hagyományról és
szokásról Juhász Gyula is megemlékezett:
„(…) Szent Flórián a tüzek, Nepomuki Szent János a vizek szentje. Az ô
szobraik a leggyakrabban láthatók
a magyar falvakban. Az ôsi pogány
elemek félelme érzôdik meg ebben
a kultuszban” – írta 1928. augusztus
9-én Juhász Gyula, „Szeged költôje” hírlapíróként a Délmagyarország hasábjain, nevezetes Szakállszárító címû rovatában.
Az akkori friss hírekhez fûzött
kommentárok teljes szövege elolvasható a DélmagyArchívban:
http://dm.ek.szte.hu/sztekk/delmagyar?dmp=1925+147+5
A Szegedhez közeli, a szentmihályi szoborról azt írta Bálint Sándor néprajztudós, hogy ez a:
„Maty-ér hídján elhelyezett kôszobor.
Ezen a hídon vezetett át a Szeged városát, Röszkén át, Szabadkával összekötô, régi, ún. kisszabadkai út. A szentmihályteleki plébánián ôrzött Historia
domus szerint a Maty hídja a 18.

század végén már téglából volt megépítve, és építésekor kerülhetett rá Nepomuki Szent János szobra. A gazdagon redôzött ruha és a finoman
kidolgozott csipkegallér arról tanúskodik, hogy alkotója fölkészült,
kiváló kôfaragómester volt. Szent
Jánost a legények és lakodalmasok
nevenapján muzsikaszóval köszöntötték föl.” – kapunk adalékot a védôszenthez kapcsolódó szokásokról.

*

Visszatérvén kérdeztem a halfogó
mestert:
– Miért baj, hogy ott üldögéltem
a talapzaton?
– Megpihentél hajnalban, az rendben van, de tudd meg, hogy az nem
a te helyed, az csak szent Jánost illeti!
– Értem én a megrovást, de nem
tudom, hol van szent János.
– Egy gonosz algyôi ember kapával vagy kaszával levágta a fejét,
mert a közelmúlt átkos idejében
szentnek nincs helye a kommunisták mellett. A szobor többije is eltûnt. Hogy hová lett…?

Folytatás a következô oldalon!
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Foyltatás az elôzô oldalról!
Erre vagyok kíváncsi! Hová lett?
Udvari Antal kocsmáros tisztességes segedelmével vissza lehetne
állítani a töltés ékét, a halászok
védôszentjét.
Tehát hová lett Szent János?
Keresi az önálló, független Algyô
a védôszent-torzót, vagy kér ajándékba valahonnan egy, a halászokat vigyázó Szent János szobrot.
Mikorra kellene? Május 16.
elôtt, azért, hogy a falu 16-án,
Szent János ünnepén ismét avathassa. Ha mégsem talál (kap)
a község szobrot, akkor is lesz ün-
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nepi mise. Ezt ígérte Kardos Mihály tisztelendô úr.
Még egyet jó tudni: azért éppen
Nepomuki Szent János minden
halász védôszentje, mert ôt az ellenségei, irigyei egy hídról a folyóba dobták, és ott lelte halálát.
Nepomuk Pilsen alatt egy kis
falu, az Uslava folyó mellett. Nyilván innen származik a halászok
szentje.
Ács S. Sándor”
Az Algyôi Hírmondó 18 évvel
ezelôtti lapszáma elérhetô itt:
http://epa.oszk.hu/02400
/02400/00185/pdf/EPA 02400_
algyoi_hirmondo_1998 _01.pdf.

Az algyôi Algyôi Tisza Szabadidô, Sport Környezetvédô
és Rekreációs Egyesület felhívása
Algyô történelme, az algyôiek élete
szorosan összefügg a Tiszával. Sok
családnak hosszú idôn keresztül
a halászat biztosította a megélhetést. Algyô fontos tiszai átkelôhely
volt, kompja 1963-ig mûködött.
A folyó homokos partja évtizedekig biztosította a pihenési lehetôséget.
Napjainkban is meghatározó
a folyó, igaz, teljesen más háttérrel
és célokkal. Az Algyôi Tisza Szabadidô, Sport Környezetvédô és
Rekreációs Egyesület kiemelt
célja, hogy javaslataival, munkájával támogassa, elôsegítse
a Tisza partszakaszának megújítását, a vízi turizmus fellendítését, a vízparthoz kapcsolódó szabadidôs helyszínek kialakítását
és programok létrehozását. Mindezekhez kapcsolódóan fontos
a múlthoz, a tradíciókhoz való
kapcsolódás, a hagyományok
ápolása.
Az egyesület további célja,
a közel 70 éve lerombolt Nepomuki Szent János – a folyók,
a hidak, a hajósok, a vízimolnárok,
a halászok védôszentje – szobrának újbóli felállítása.
Ifj. Lele József a „Nepomuki
Szent János szobrok Szeged környékén” címû mûvében így ír
a szoborról: „Nepomuki Szent János,
népünk ajkán többfelé Jánoska” – írta
Bálint Sándor az Ünnepi kalendáriumban (I: 370.) Csehország patrónusa, a Jézus Társaság egyik mennyei
pártfogója. Egyúttal a közép-euró-

pai, magyarországi barokk jámborság, népi vallásosság kiválasztott alakja.
János falusi parasztszülôk kései
gyermekeként született. Pap lett belôle.
Fényes tehetsége, jámbor élete hamar
kitûnvén a prágai székesegyház kanonoka, a királynak alamizsnaosztogatója, az erényes királynénak pedig
gyóntató atyja lett. A kegyetlen természetû király meg akarta tudni a paptól,
hogy felesége mirôl gyónik neki, de
hiába faggatta. IV. Vencel király börtönbe vettette, majd, amikor azzal nem
érte el célját, ajándékokat ígért neki,
de a pap hajthatatlan maradt. A türelmét vesztett, féltékeny, és gyanakvó
király ekkor megkötöztette, és a Moldva folyóba vettette. Amikor a szentté
avatási pör során János tetemét föltárták, a nyelve, mint a szentgyónás
titkainak tárháza épnek találtatott.
(…). Nepomuki Jánost 1729-ben
avatták szentté. (…) Szeged környéki szobrai közül a már idézett
tápain kívül számon tartjuk a sándorfalvi, a szentmihályteleki, az algyôi, a kiskundorozsmai szobrokat.”
Az algyôi szobrot az ötvenes
években vandálok zúzták össze,
és maradványait a Tiszába dobták.
Sajnos eddig semmilyen képet,
leírást nem talált az egyesület
a szoborról. Annyi tudható, hogy
a gabonakikötôhöz vezetô út mellett, a töltésen állt, egykori talapzata ma is ott található. A szobor
– történeti folytonosságának vis�szaállításán túl – fontos turisztikai
látványosság is lehetne.
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Ismételt felállításához, az algyôi lakossághoz fordulunk segítségért. Kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek a Tiszát,
az algyôi partszakaszt, a vízi életet,
a vízi közlekedést bemutató fotóval, vagy bármilyen, a szoborhoz
kapcsolódó fényképes, vagy írott

anyaggal, akkor azt bocsássák
az egyesület rendelkezésére!
A kutatómunkában az algyôi
könyvtár dolgozói is részt vesznek,
ezért kérjük, hogy a fellelhetô
emlékeket nekik adják le, illetve
jelezzék az esetleges forrásokat.
Dr. Füzesy István

Zarándokúti látnivaló
„Nepomuki Szent János vigyázza
utunkat” – olvasható a Sándorfalvától induló, Algyôt érintô, Szegedig tartó úton 2015 augusztusában gyalogló zarándokok
internetes bejegyzésében.
Az 1Úton zászló alatt zarándoklók által készített fotón látható
festett kôszobor segít elképzelni,

milyen lehetett az algyôi Tisza-parton egykor álló szobor,
az algyôi Nepomuki Szent János-ábrázolás. De a fénykép arra
is ráirányítja a figyelmet, hogy ha
ismét szobor állna az elárvult algyôi talapzaton, ide is elzarándokolnának a vizek védôszentjének
tisztelôi.

Tanulság a szomszédságban
Algyô szomszédságában, Hódmezôvásárhelyen is áll Nepomuki Szent János szobor. Sorsa részben hasonló az algyôiéhez…
Hódmezôvásárhelyen a „jelenlegi szobor elôdjét 1778-ban állította fel a katolikus egyház a hajdani kispiacon, az akkor ott
folydogáló mélyvizû Topa-ér partján. A kôszobor elhelyezése összefügg azzal, hogy Nepomuki Szent
Jánost a vizek védôszentjeként
tisztelték. A Topa-ér a Hód-tóba
vezetett, maga a szobor is a tóra
nézett” – írja a http://hodmezovasarhely.utisugo.hu/latnivalok/
nepomuki-szent-janos-szobra-hodmezovasarhely-82515.html
Hódmezôvásárhelyen az „Újtemplom felépítésekor a reformátusok hevesen tiltakoztak a szobor
ellen. A szent kôszobra ugyanis
éppen a templomuk elé került.
Mindent elkövettek a szobor eltávolítására. Valószínû, az indu-

latok elszabadulásával függ össze,
hogy 1797-ben garázda legények
leütötték a szobor fejét. A fejet
fából pótolták.”
1890-ben teljesen új szobrot öntöttek vasból” Azóta is a település
egyik látványosságaként emlékeznek meg az útikönyvek Nepomuki Szent János szobráról. Így
lehetne ez Algyôn is, ha ismét
szobor kerülne az évtizedek óta
árválkodó talapzatra, a Tisza-parton, a templom közelében.
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AKTV hirdetés
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AKTV – Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft.

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!

AZ AKTV KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT
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
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Hízók!
eladók

Érdeklôdni: 06 30/309 2205
Hóvirág u. 32–34.

Burgonya 80 Ft/kg
fokhagyma,
vöröshagyma
és sütőtök
ELADÓ.
Hóvirág utca 32.
Tel.: 06 30 433 9857

Gyakorlattal rendelkező

Húsfüstölést vállalok!

varrónőket keresünk szegedi varrodába.

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
Algyő felől a Tyúkász Kocsmánál jobbra!

Szakképzettség nem feltétel.

Jelentkezni: 62/469-685,
+36 30 737 0414 • +36 30 968 5100

Tisztelt
megrendelôim!
Várom önöket
az alábbi szolgáltatásokkal:
• egyedi ékszerkészítés, ékszertervezés
•
•
•
•

ékszer készítés hozott-, saját anyagból
javítás, vésés, kôfoglalás, tisztítás
értékbecslés
fájdalommentes füllyukasztás
0–99 éves korig
ALGYÔN – a Vadvirág u. 33. alatt
HÉTFÔNKÉNT 9-tôl 17 óráig

SZEGEDEN – megújult üzletünkben –
a Római krt. 42. alatt
HÉTFÔTÔL – PÉNTEKIG 9-tôl 17 óráig
Szilágyi P. Imre ékszerész
tel.: 06 30/907-6052

12

Algyõi tükör

Köszönetnyilvánítás
a jótékonykodó fiataloknak!
Idén is sikeresen zárult a Fiatalok
egy Élhetôbb Környezetért Egyesület és a Wemsical Ifjúsági és
Kulturális Egyesület közös szervezésû ifjúsági jótékonysági bulija az Algyôi Faluházban.
A 120 résztvevô több doboznyi
élelmiszert, édességet és több

zsáknyi játékot és ruhát gyûjtött
össze! Az este jó hangulatáról Dj
Xandro és Dj Kovy gondoskodott,
az ünnepi hangulatot pedig UV
fényekkel és hógépekkel hoztuk
el a közönség számára.
Az Algyôi Egyesített Szociális
Intézmény munkatársai még
az ünnepek elôtt nehéz körülmények között élô gyermekek és családjaik részére eljuttatták a felajánlásokat. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a sok támogatást és
adományt!
KÍVÁNUNK MINDENKINEK
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET!
Pongrácz Tamás és Torma Tibor
(Fiatalok egy Élhetôbb Környezetért
Egyesület és Wemsical Ifjúsági és
Kulturális Egyesület)

2016. január • Hírmondó

Pillanatfelvétel: Gál Boglárka szerint
2016 egyik „nagy dobása”,
hogy a KFT Zenekar Algyôn ad koncertet
Az algyôi fiatalok számára értékes programok szervezését, a faluházbeli csapatmunkát élvezi Gál Boglárka. A szegedi egyetemen kulturális mediáció szakon végzett szakembertôl kértünk a számára fontos
2015. évi történéseket és 2016-beli reményeket is fölvillantó pillanatfölvételt.
– Termékeny év volt 2015 az algyôi
Faluházban: sok új programot sikerült megvalósítani és bevezetni
a falu életébe. Élôzenés, fáklyás,
nyári EzerJóEsteket az algyôi Tájház melletti EzerJóHáz udvarán
egyre többen élvezték. A kerti-parti hangulatú esteken különbözô
mûfajú zenék – blues, jazz, funky
– mellett érezték jól magukat az
algyôiek. Ez volt az egyik kedvenc
programom 2015-ben! A másik a
dráma tábor. De a gyermek- és
ifjúsági napot is kiemelem a sok
jó kezdeményezés közül, mert az
óriásbuborék flashmobbal különösen látványossá vált – összegzi
a munkájával kapcsolatos újdonságokat Gál Boglárka. Az algyôi
Faluház munkatársáról beszélgetés
közben azt is megtudtuk, hogy
azért is nagyot fordult körülötte a
világ, mert Vásárhelyrôl Algyôre
költözött.
– Szeretem a csendet, az itteni
társaságot, a munkahelyem – sorolja az számára fontos algyôi értékeket. – Csodálom az olyan algyôi kezdeményezéseket és
teljesítményeket, mint a Zsibongó
Néptáncegyüttes! – mondja. Az
Algyôt jellemzô civil aktivitások
közül a Wemsical egyesület munkájában vesz részt szinte 2010,
algyôi munkakezdése óta.
– Még több sikeres algyôi programot várok az új évtôl – jelenti
ki, mikor az elôttünk álló 2016-tal
kapcsolatos terveirôl kérdezzük.
Példaként említi az Algyôi Teátrum programjai közül a KFT Zenekar február 5-én esedékes koncertjét. – Ez az Algyôi Teátrum
harmadik évadjának egyik nagy
dobása! Mert a KFT egy olyan
értéket közvetítô zenekar, amely
minden korosztálynak tud jót
mondani. Fontos ilyen értéket hordozó fellépôt elhozni az algyôi
Faluház színpadára, mert egy ilyen
programra, mint a KFT, el fognak

jönni Szegedrôl és Vásárhelyrôl,
de még távolabbról is – hangsúlyozza a KFT Zenekart jellemzô
szövegközpont dalokra vagy ironikus hangvételre is utalva.
– Tökéletes véletlen, hogy megismerhettem személyesen is a KFT
zenekar „frontemberét”, Bornai
Tibort, mikor elkísérte Algyôre
Somló Tamást – mosolyodik el,
mikor arról kérdezzük, miként
került kapcsolatba a szülei korosztályához tartozó jó hírû zené-

szekkel. – Édesanyám kedvence
lett Somló, amikor kiadta elsô
szólólemezét. Elvitt magával egy
bulira, ahol szerencsénk volt személyesen is megismerkedni Somló
Tamással, aki azóta az életemben
fontos szerepet tölt be: „vigyáz
rám” a távolból és segít. Általa
ismertem meg Bornai Tibort, akinek az algyôi festmény kiállítását
2015 kiemelkedôen rangos rendezvényeként tarthatjuk számon.
Bornai szerintem korunk egyik
polihisztora: elképesztô, amiket
ír, ahogyan zenél – ahogyan gondolkodik. Ebbôl a sokoldalúságból
kapunk újabb ízelítôt február 5-én,
az algyôi Faluházban: ezért a KFT
Zenekar algyôi koncertjét mindenkinek szertettel ajánlom!
Ú. I.
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Fiatalok a porondon – Ifj. Ozsváth László: „A startup világban az a jó, hogy nincs kötöttség”
Mottó: „… a tehetségben éppen az a
szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan,
meglepô. Hogy utólag úgy evidens,
akár egy kör, de elôre mégis tökéletesen
megjósolhatatlan…”
(Pilinszky János költô)

Tehetséges fiatalok Algyôn is „teremnek”. Most induló sorozatunkban egy olyan 17 éves középiskolással beszélgetünk, akit
a „startup világ” érdekel és „projektben” gondolkodik. Mindez
mit jelent? Errôl is kérdezzük
ifjabb Ozsváth László társalapító-projektmenedzsert a StartIt
csapatából.
– Miként bukkant a „starup világra”?
– Érdekesnek gondoltam, mikor
jelentkeztem, és szép is a szegedi
Gábor Dénes szakközépiskola környezet-vízgazdálkodás szakja,
amire járok, mégsem az én világom. Informatikával kezdtem foglalkozni. Útkeresés közben bukkantam a „startup világra”. Itt
ismertem meg az olyan „ötletes
garázscégként” induló magyar
sikertörténeteket, mint például
a Prezi vagy az NNG. De startup
cégként indult a YouTube és a Facebook is.

– A magyar Prezi: flash-alapú, internetes prezentációkészítô szoftver.
Az NNG: az IGO navigation szoftver
megalkotója. Mi az az alapprobléma,
aminek a megoldásán ifjabb Ozsváth
László kezdett el ötletelni?
– Épp azon, hogy miként lehetne egy jó ötlethez hozzáértô társakat találni. Ugyanis sok ember
rendelkezik a mai világban jó ötlettel, de azt nem tudja egyedül
megvalósítani, mert nem tud társakat találni, mivel ehhez nem
adottak a körülmények. Például
azért, mert nincs egy egységes központosított rendszer, ahol az ötletgazda megtalálhatja azt az embert,
aki ôt legjobban kiegészíti, motiválja. Ilyenkor a legtöbb ötlet
elhal. Mi ezt szeretnénk megelôzni azzal, hogy létrehoztuk és mûködtetni szeretnénk egy „társalapító-keresôt”, amit úgy is
nevezhetnék, hogy egy kapcsolati
tôkenövelô rendszer.
– Mit jelent itt a „mi”?
– A Forbes Flow elôadáson,
majd az internetes világhálón találkoztam össze két kortársammal:
a budapesti Uzoni Dáviddal és Pócz
Gergellyel. A közös munkának manapság már nem akadálya a földrajzi távolság, de azért kéthetente
személyesen is találkozunk. Így
alapítottuk meg 2015 januárjában
a közös innovatív cégünket. A StartIt nevû cégünk dizájnere Dávid,
programozója Gergô, én pedig
a marketing és projektmenedzse-

lési feladatok elvégzésére vállalkoztam.
– Hogyan adnak információt a saját
„garázscégükrôl” és a terveikrôl a mai
17 évesek?
– Célcsoport interjúnkat 435
vállalkozó töltötte ki. Támogatást
kapunk olyan alapítványoktól,
mint például a Szegeden mûködô

milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagyis szimpatikus-e
avagy sem, és kölcsönös szimpátia
esetén azonnal beszélgetést kezdeményezhetnek a felek.
– Hol tartanak az alapötlet megvalósításában?
– A StartIt BÉTA oldalának tesztelése elkezdôdött. Ez bárki szá-

SzegedBoost, vagy a fôvárosi illetôségû Bridge Budapest. Az általuk szervezett találkozókon már
több száz érdeklôdô elôtt is bemutatkozhattunk. A célcsoportunk
és a találkozók hallgatósága is
megerôsítette, hogy valóban szükség van a társalapítóként szóba
jöhetô szakmai partnerkeresô oldalra.
– De ilyen témájú weboldalak már
léteznek. Mi a StartIt specialitása?
Vagyis kiknek és milyen szolgáltatást
kívánnak nyújtani?
– Az alapproblémára nem kielégítô a piacon létezô versenytársak megoldása: például az érdeklôdôknek még mindig hosszú
listákból kell válogatniuk, sok idôt
kell eltölteniük a több ezer felhasználó adatainak az összehasonlításával Úgy is mondhatnám,
hogy „a felhasználói élmény kifejezetten rossz”. Ez a mi elônyünk, ugyanis mi látjuk az igényt,
amit ki kell elégíteni. Azt is tapasztaljuk, hogy nincs egységes platform. Ezért mi épp ezt a platformot szeretnénk megteremteni.
A specialitásunk az, hogy az applikációnkat Tinder-szerûen mûködtetjük. Így egy pillanat alatt el
lehet dönteni a társalapítóról,
hogy az milyen életkorú és hogy,

mára elérhetô: www.start-it.us
– Mikor startol a StartIt? Milyen
üzleti terv megvalósításán dolgoznak?
– Azt szeretnénk, hogy 2016
nyarától már minden érdeklôdô
használhassa a StartItet. Elôször
a növekedésre helyezzük a hangsúlyt. Bevételünk a késôbbiekben
minden 10. kártya felületének
az applikációhoz releváns tartalmat adó cégeknek való értékesítésébôl fog származni.
– Ha az iskolai szakja és az ottani
„kötelezôk” nem igazán érdeklik, akkor
hol tanult meg „projektben gondolkodni”?
– A könyvek, a tapasztalás és
az internet mellett a startup világ
nagyjaitól is rengeteget lehet tanulni az alapítványi rendezvényeken. Nagyon sokat ad egy-egy
személyes találkozás például
a Prezi alapítóival.
– Ha már sínen lesz és mûködik
a StartIt, mi a következô ötlet, aminek
a megvalósításán dolgozni kezd egy
17–18 éves projektmenedzser?
– Folyamatosan agyalunk!
A startup világban az a jó, hogy
nincs kötöttség. Azt javaslom, hogy
akinek van, ötlete az vágjon bele
és valósítsa meg! Az ötletelésben
csak a kreativitás szab határt.
Újszászi Ilona
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Orvosi rendelési idôpontok

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

2016. január • Hírmondó

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. 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!

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

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

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

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.

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.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

Az Algyői Hírmondó előfizetési díja 2016-ban: 1000 Ft/ év.
Előfizetni a Kastélykert utca 63 szám alatti a könyvtárban lehet.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
minden munkanapon 9–12; 13–18 óra között

Mentôk: 104
Tûzoltóság: 105
Rendôrség: 107

2016. január • Hírmondó

Visszatekintô és elôrepillantó

Algyôi Teátrum
2016. január 15, péntek,
19 óra – Kamaraelôdás.
A Genéziusz Színház bemutatja:
Stephen King:
A mumus címû mûvét.
Vannak dolgok, amiket csak a szemünk sarkából látunk. De talán
jobb is így... Egy zaklatott férfi
érkezik Dr. Harper pszichiáter
rendelôjébe. Az illetô súlyos esetnek, zavart elmének látszik. Elmondja, hogy ô csak azért jött,
hogy a gyermekei...
Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 300 Ft / fô.

*

2016. január 22., péntek, 19 óra
– színháztermi elôadás.
Eperjes Károly
zenés irodalmi estje.
„Az igazat mondd, ne csak a valódit” Összeállítás a XX. századi Istent Keresô Magyar Költôk mûveibôl – Babits Mihály, Ady Endre,
József Attila, Pilinszky János… és
más költôk verseibôl.
Közremûködik: Négyessy Katalin
gordonkamûvész.
Belépô: 600 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 400 Ft / fô.
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Adventi vásár színesítette
a Hírmondó karácsonyt
Ismét sok olvasónkat vonzott
a Faluházba a Hírmondó karácsony: az ünnepi mûsor és
a hozzá ajándéközönnel kötôdô
tombola. A programhoz simult
a rendezvény elôtti és utáni karácsonyi vásár, ahol az algyôieknek algyôiek is kínálták kézmûves
vagy éppen gyógyhatású remekeiket.

Hív és vár az algyôi Könyvtár
Az „új év = újratervezés és újrakezdés” jegyében adjuk át az algyôi Könyvtárban találkozó csoportok ismétlôdô programjainak
csokrát. Az alábbi könyvtárbeli
programokra is szeretettel várják
az érdeklôdôket.
Az Algyôi Családkutató Klub
tagjai: Gavellér Istvánné, Honti Katalin, Tóth Gyuláné Hernádi Zsu-

zsanna, Pál Zsuzsanna, Borbély Bernadett, Borbély János, Újszászi János.
Minden érdeklôdôt szeretettel
várnak a klub beszélgetéseire
a Könyvtárba, minden hónap 2.
és 4. szerdáján, 16 órától 18
óráig!
Kapcsolat: Gavallér Istvánné
Dezsô Piroska, e-mail címe: gavalleristvanne@gmail.com

Stresszoldó tea gôzölgött, fûszerkeverékkel tömött zsákocskák
sorakoztak az Ezerjófû egyesület
pultján. Változatos ajándéktárgyakat kínált a Gyeviart kézmûveseinek köre. Illatos szappanokat mutatott be Tóth Henrietta.

Méhviaszból öntött gyertyák és
díszek sorakoztak Máté László,
gyurmaékszerek az óvodapedagógus-tanítónô Bakosné Szöllôsi Ágnes
elôtt. Horgolt és hímzéssel, gyöngyökkel díszített ékszerkollekciókat, praktikus beosztású táskákat,
ötletes és ölelnivaló játékok állatkákat, tenyérbe simuló angyalkákat kínált Balasi Marianna festôés iparmûvész az algyôi adventi
vásáron…
Aki nem hiszi? Keresse az alkotókat, vásároljon a következô vásáron! De addig is: járjon utána! Például itt: http://algyokultura.hu/index.
php/kepek/2015/event/20151219hirmondokaracson

A rejtvényfejtôk közt jegyeket sorsolunk ki a KFT koncertjére. • Elôzô számunk nyertese: Doktorné Bakos Szilvia
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Mi? Hol? Mikor

KFT színházi koncert februárban
Az Algyôi Teátrum III. évadának
egyik legnagyobb „dobása”
a KFT zenekar színháztermi koncertje lesz az Algyôi Faluházban,
2016. február 5-én, pénteken 19
órakor. Az érdeklôdôk személyesen találkozhatnak Laár Andrással,
Bornai Tiborral, II. Lengyelfi Miklóssal és Márton Andrással, miközben a zenekar legnagyobb slágereit hallgathatják meg élôben.
Olyanokat, mint az Afrika, az Elizabet, a Bál az Operában stb. Jegyek elôvételben vásárolhatók

a Faluházban: 1800 forintért (felnôtt) és 1000 (nyugdíjas, diák)
forintért!

2016. január • Hírmondó

VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Január 12. (kedd) 9–11:30 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Január 18. (hétfô) 9–12 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Január 22. (péntek) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
*

Február 1. (hétfô) 9–11 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Január 08. (péntek) 18 óra – Hungarikum Klub a Faluház emeleti klubtermében.
Január 13. (szerda) 13 óra – A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület
Algyôi csoportjának találkozója a Faluház elôcsarnokában.
Január 15. (péntek) 19 óra – Algyôi Teátrum Kamara. A Genéziusz Színház bemutatja: Stephen King: A mumus. Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 300 Ft
/ fô.
Január 15. (péntek) 18 óra – Pósa klub a Faluház földszinti kistermében.
Január 22. (péntek) 9 óra – A Magyar Kultúra Napja alkalmából könyvtári foglalkozások óvodásoknak a Könyvtárban.
Január 22. (péntek) 17 óra – A Magyar Kultúra Napja: Kézzel hímzett sújtás ékszerek. Papp Csilla kiállítása.
Január 22. (péntek) 19 óra – A Magyar Kultúra Napja: Algyôi Teátrum. „Az igazat
mondd, ne csak a valódit” Eperjes Károly zenés irodalmi estje. Közremûködik: Négyessy Katalin gordonkamûvész. Belépô: 600 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 400 Ft / fô.
Január 26. (kedd) 16 óra 30 perc – A Bóbita Bölcsôde játszócsoportja a könyvtárban. Ismerkedés a könyvekkel.
Január 27. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a Faluház klubtermében.

Állandó programok a Faluházban

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN.
2016. január 4. és 6. között, hétfôtôl szerdáig,
valamint február 2. és 4. között (kedd, szerda,
csütörtök), 9 és 17 óra között a Faluház földszinti
kistermében árusítják az autóbusz bérleteket.

Az „új év = újratervezés és újrakezdés” jegyében adjuk át az algyôi Faluházban találkozó csoportok ismétlôdô programjainak
csokrát. Az alábbi faluházi programokra is szeretettel várják az érdeklôdôket.
Hétfônként:
17.00–19.00 óra: Parlandó Énekegyüttes;
17.30–19.00 óra: Zsibongó Néptáncegyüttes;
19.00–20.00 óra: Fitness.
Keddenként:
14.45–17.00 óra: Szilver Tánciskola;
16.00–18.00 óra: az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar és az Algyôi Hagyományôrzô Együttes;

17.00–20.00 óra: Hip-Hop tánccsoport;
18.00–20.00 óra: Jóga.
Szerdánként:
10.00–12.00 óra: Kangatraining
baba-mama torna;
14.45-–17.45 óra: Szilver Tánciskola;
18.00–19.30 óra: Dráma szakkör.
Csütörtökönként:
9.30–10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16.00–19.00 óra: Nyugdíjas Klub;
17.30–19.00 óra: Zsibongó Néptáncegyüttes;
19.00–20.00 óra: Fitness.
Péntekenként:
8.00–12.00 óra: Falugazdász;
15.00–17.00 óra: Hit és Lélek
Klub.

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, Dudásné Molnár Adél
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.

