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A hónap témája: 20 éves az Algyôi Nôegylet
„Oszd ketté magad, ne várj, csak
akkor, ha adsz!” Ez a mottója
az idén 20 éves Algyôi Nôegyletnek. Algyôi asszonyok mondják
el, hogyan tudnak másokon és

önmagukon segíteni azzal, hogy
a Nôegylet tagjai.
(Összeállításunk
a 10–11. oldalon.)

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
miden kedves olvasójának
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége

Algyô szobrai új társa(ka)t kaphatnak:
1956-os emlékmû készül
A Gondoskodás, Kligl Sándor háromalakos kôszobra már nem
az egyetlen algyôi köztéri alkotás.
Az Algyôn az utóbbi években elhelyezett faszobrok után 2016-ban
újabb köztéri alkotás(ok) avatóünnepségére számíthatunk.
Az egyetlen algyôi emlékhely,
az Országzászló közelében ugyanis 1956-os emlékmû felállítását
tervezi Algyô önkormányzata.

Alapítványi bál az iskolában

(Folytatás a 7. oldalon)

Jubileumi gála a Parlandónak – a Parlandóval
Az algyôi Parlando Énekegyüttes
a GyeviArt Kulturlis Egyesület
része. A civil szervezet 2015. évi
beszámolójában 13 jeles esemény
kötôdik az operett és musical slágereket, az örökzöld dallamokat
másorra tûzô parlandósokhoz. A 15

éves Parlandó Énekegyüttes február 28-án két gálát is szervezett.
A Faluház színháztermében az operett sztárjai és a nézôk köszöntötték
az algyôi Parlandó Énekegyüttest.
(További fotók:a 9. oldalon)

Algyô idei „elsô bálozói” a Fehér Ignác Általános Iskola nyolcadikosai.
(Beszámoló: az 5. oldalon)

Fejlôdik a Jura Ipari Park
– A térség kistelepülései közül
a meglévô, jól mûködô algyôi ipari
park az ország tíz legjobbja között
van – véli Molnár Áron polgármester. Az önkormányzat ottani
tulajdonszerzése még nem zárult
le. Szerinte az algyôi Jura Ipari

Park fejlôdés elôtt áll. Ugyanakkor
60 hektárnyi területébôl 7 hektárnyi a még beépíthetô, ugyanakkor
nem összefüggô terület.

(Folytatás a 7. oldalon)

A tartalomból
A képviselôk elfogadták a 2016. évi költségvetést �������������������������� 3., 4.oldal
Az „Algyôi futók” farsangja és nyuszi futása ��������������������������������������� 6. oldal
90 szál szegfû a gyémántdiplomás óvónônek �������������������������������� 2., 8. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ��������������������������������������������������������������� 18. oldal
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Új igazgató a Gyevitur élén

Mihály Hanna – született: 2016. 01.
06., édesanya: Gáli Veronika, édesapa:
Mihály Krisztián.

Lantos Marcell – született: 2016.
02.15., édesanya: Kapronczai Melinda,
édesapa: Lantos Sándor.

Újvári Ádám – született: 2016. 01. 26.,
édesanya: Dékány Erzsébet, édesapa:
Újvári Szabolcs.

Pap Dorina - született: 2016. 02. 01.,
édesanya: Sztahó Nikoletta, édesapa:
Pap Viktor Zsolt

Katona Tamás Kornél – született:
2016. 02. 06., édesanya: Kánya Viktória, édesapa: Katona Zsolt.

Bakos Dominik - született: 2016.
02.03., édesanya: Varga Henriett, édesapa: Bakos Róbert Antal.

A GYEVITUR Algyôi Vendégház
és Turisztikai Kft. Algyô Nagyközség Önkormányzatának 100%os tulajdonában álló, a Borbála
Gyógyfürdôt és Szabadidôközpontot, a Levendula Hotelt (Lásd a fotónkon – A szerk.) és az Algyôi
Tájházat üzemeltetô szervezet.
A GYEVITUR Algyôi Vendégház és Turisztikai Kft. igazgatói
pályázatára négyen jelentkeztek.
Közülük Havass Balázs kapta meg
a képviselô-testület többségének
voksát. A vezetô feladatai között
szerepel – többek között – a
– Az új igazgató fizetését elôdjénél magasabb összegben állapították meg. Ennek megítélésében sem
volt egységes az algyôi képviselô-testület – fogalmazott a polgármester. Molnár Áron fájlalja, hogy
az új ügyvezetônek nem szakirányú
a végzettsége. Azzal sem értett

egyet, hogy a veszteséges önkormányzati cégnél a korábbi vezetô
fizetésénél 110 ezer forinttal nagyobb összeget állapítottak meg
fizetésként. Így a Gyevitur Kft. új

igazgatója a második legjobban fizetett önkormányzati alkalmazott,
többet keres, mint az alpolgármester vagy a jegyzô. Mindez bérfeszültséget kelt, ezért a polgármester szerint nem szerencsés belépô.

Köszöntôk:
Jó egészséget kívánunk!

Paulisz Bélánét 90. születésnapja alkalmából
lányai, unokái, dédunokái, a rokonok,
az egykori munkatársak és az algyôi önkormányzat nevében a polgármester, Molnár Áron köszöntötte 2016. február 20-án:
„Hálás szívvel állunk eléd e szép napon,hogy jóságodat megköszönjük, ez a legjobb alkalom.
(Részletek a 8. oldalon.)

*

90. születésnapja alkalmából Gonda Józsefet az algyôi Halász csárdában rendezett díszebéden köszöntötték rokonai
és az algyôi önkormányzat nevében
Molnár Áron polgármester.
(Beszámoló: lapunk következô számában.)

Hírcsokor a Borbála Gyógyfürdôbôl
Szülinapi parti:
A fürdôben megrendezték február
7-én a 9. születésnapi partit ami
nagyon jól sikerült. Az elsô 150
vendégnek szülinapi muffint ajándékoztunk, ami már a délelôtt elfogyott. Délután a csillámtetoválásnak nagyon nagy sikere volt, hiszen
több órán keresztül 4 „tetováló”
folyamatosan készítette a csodákat
a gyerekeknek és felnôtteknek is
egyaránt. A családi vetélkedôn is
szép számmal vettek részt családok,

akik minden erejüket beleadva versenyeztek egymással. A nap végén
frissítô szauna szeánszokon vehettek részt a vendégek.
*

Tavaszi leállás:
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy 2016. április 4-tôl
április 12-ig tavaszi karbantartás
miatt fürdônk ZÁRVA tart. A nyitás várható idôpontja: 2016. április 13. 8:00 óra. Megértésüket
köszönjük!
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Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk: elfogadták a 2016. évi költségvetést
36 téma került terítékre Algyô Nagyközség Önkormányzata képviselô-testületének február 17-i ülésén. Két témát zárt ajtók mögött
vitattak meg – tudtuk meg a közös munkát irányító algyôi polgármestertôl, Molnár Árontól.
– Mindig megnyugvás, ha az adott
év költségvetését elfogadja a képviselô-testület. Mert ez azt jelenti,
hogy financiális szempontból elindulhat az önkormányzati munka,
a települési élet – fogalmazott
az algyôi polgármester. Molnár
Áron szerint Algyô költségvetése
stabil, adottak a mûködést biztosító sorok. – Adott arra a fedezet,
hogy az önkormányzat és intézményei minimum a múlt évi szinten mûködhessenek.
Kurtább lett két pénzkeret
Egy nagy vitát kiváltó témának
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dologi kiadásait nevezte. Két önkormányzati bizottság
javaslatára ugyanis javasolta e
költségvetési sorok végösszegének
a csökkentését. Ezt Molnár Áron
azért fájlalja, mert már tavaly is
takarékosan gazdálkodott, hatékonyan kezelte a kiadásokat az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal is. Tavaly az önkormányzat
77, míg a hivatal 17 millió forintot
költött el. Ehhez képest a 2016.
évi dologi kiadási keret: a polgármester által felügyelt önkormányzati résznél 70 millió forintra csökkent, míg a jegyzô felelôsségi
körébe tartozó polgármesteri hivatalnál 20 millió forint lett.
– 2016-ban az önkormányzat
dologi kiadásait 7 millió forinttal
vagyunk kénytelenek csökkenteni.
Pedig e dologi kiadások közé tartozik az iskolatej árától és a jármûvek fenntartásától kezdve az önkormányzati vagyon biztosítási
díján át az értékmegóvásáig, a rezsiig. A csökkentési javaslattal nem
is lenne gond, ha más területeknél
is takarékoskodásra intene a pénzügyi bizottság. Ezzel szemben
az intézmények közül például a faluház a tavalyinál nagyobb összegbôl gazdálkodhat – fogalmazott
a polgármester. – Emögött szándékoltságot kell felfedeznem. Úgy
vélem, az önkormányzati bizottságok a polgármestert kívánják „beszorítani a sarokba”. Hiszen arra
sem volt indok, hogy miért éppen

ennyivel nyirbálták meg ezt a költségvetési sort.
Médiakiadások
A média kiadásokra a Fidesz frakció által javasolt 10 millió forint
felhasználásról a pénzügyi bizottság fog dönteni. Az algyôi polgármester ennek magyarázatát sem
tudja. Álláspontja szerint az önkormányzat részben örökölt, részben az utóbbi idôben kötött média
szerzôdései a település életének,
civil szervezeteinek a bemutatását
szolgálják. E létezô szerzôdések
nagyságrendjérôl azt mondta,
hogy az önkormányzati dologi kiadások között szereplô 1 millió
forintos marketing pénzkeret
– többek között – az algyôi „reprezentatív ajándékok” elôállítására költötték, ehhez járult a különbözô regionális médiumokban való
megjelenést biztosító, körülbelül
2–3 millió forintnyi kiadás. Molnár
Áron úgy véli: a pénzügyi bizottság
talán elôzetesen „cenzúrázni” szeretné az Algyôvel kapcsolatos információk médiabeli közlését. E 10
millió forintos pénzkeret nem
érinti az Algyôi Hírmondó megjelentetését, mert az ezzel kapcsolatos kiadások a faluház költségvetésében szerepelnek.
– Az önkormányzati törvény határozza meg, hogy a kifizetésekért
a polgármester, esetenként a jegyzô felel. Ezért nem korrekt és nem
helyes, ha csak a bizottság által
jóváhagyott kifizetés átutalásért
a polgármester a felelôs. Így aztán
e helyzetbôl számos konfliktus alakulhat ki – mondta Molnár Áron.
Fejlesztésekre is marad pénz
Több évre biztosított Algyô mûködése, a fejlesztésekre is maradt
költségvetési keret. Ezek közül kiemelendô a dél-nyugati lakópark,
amelynek közmûvesítési ütemét,
tervezési költségeit megszavazta
a képviselô-testület. Így – a most
megszavazott 210 millió forintnak
köszönhetôen is – elképzelhetô,
hogy 2016 tavaszán már e telkek
elôértékesítése is elkezdôdhet, miközben maga a közmûvesítés vár-

hatóan 2017 tavaszára fejezôdhet
be. Az elôértékesítést indokolja
az építkezést tervezôk érdeklôdése, amit növel a CSOK-lehetôség.
– Egy 20 ezer lakosú kisváros
költségvetésével rendelkezik
a közel 6 ezer lakosú Algyô – rögzítette a polgármester, mikor közölte: 2016-ban nagyjából 3,3 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.
– A fô számok mögött tartalékok
is meghúzódnak. A múlt évi kedvezô folyamatok hatására az iparûzési adó tervezett összegét bátrabban tervezhették: a tavalyi 900
millióról 2016-an 1 milliárd 10
millió forintra növelték. Kiemelendô az 1,8 milliárd forint pénzmaradvány. Miközben az állami
normatívából származó bevétel
most is minimális, bár a múlt évhez
képest – például a gyermekétkeztetéshez kötôdô szociális feladatok
miatt – növekedett.
Elfogadta az algyôi önkormányzati képviselô-testület a települési
költségvetés végrehajtási rendeletét.
Folytatódik és bôvül
a járdaépítési program
A Tiszavirág utcai járda tervezésérôl is határoztak. A Bartók Béla
utcában a Kis köztôl a Sport utcáig
tartó járdaszakasz felújítására külön
összeget fogadott el a képviselô-testület, így megemelték a járdaprogramra szánt 30 millió forintot.

Az ennek az összegnek a felhasználásra elkészült 5 éves programba
bevont utcák listája elérhetô
az algyo.hu honlapon. – A forgalmas utcák járdáit kell rendbe tenni,
nem csak a „napos oldalt” – vélekedett a polgármester. Példaként
említett, hogy a forgalmas Téglás
utca egyes szakaszain hiányzik
a járda. Szerinte a fejlesztési döntést az adott utca járdájának a használhatósága, a forgalma határozza
meg. Elsôdleges, hogy a sok járókelô által használt fô utcák járdái
rendben legyenek Algyôn.

Táboroztatási alap és a faluház
A gyermektáboroztatási pénzalapról döntve úgy határozott februári ülésén a képviselô-testület, hogy
a pályázók körébôl kiveszi a faluházat. Ennek az a magyarázata,
hogy az intézmény költségvetésébe építették be a nyári gyerekfoglalkozásokkal kapcsolatosan
elkölthetô összegeket. A faluház
fiatalokkal kapcsolatos feladatai
amúgy is megszaporodtak: az algyôi Ifjúsági Klub március 1-jétôl
várja a fiatalokat. A megújult klub
mûködtetése az Algyôi Faluház és
Könyvtár feladata lesz.
A gyermektáborozási alapot
400 ezer forinttal megemelték, így
2 millió forintos pénzalapra pályázhatnak az algyôi óvodások és
diákok szünidei elfoglaltságait tervezô szervezetek.
Egyebek
A vízüggyel kapcsolatosan megállapított koncessziós díj elfogadása mellett az algyôi képviselôk
foglalkoztak a köztisztviselôi teljesítmény követelményekkel.
Módosították a jogszabályok változása miatt a szervezeti és mûködési szabályzatot.
Nem fogadták el a képviselôk
az új termálkút mûszaki ellenôrzésére adott szakértôi árajánlatot.
Két jelentkezô közül a jobb bérleti díjat felajánló vállalkozás nyerte meg az iskolai büfé mûködtetésére kiírt pályázatot.
A településfejlesztési koncepció
elkészítésre árajánlatot kér az önkormányzat, hogy ne kerüljön hátrányba
a település a pályázatok esetén.
A Búvár utcai megürült önkormányzati lakás bérleti jogára 8
család is pályázott. Végül egyhangú döntés született.
Szó esett arról is, hogy 2016.
augusztus 22–26. között lesz zárva
az algyôi bölcsôde. A képviselô-testület tudomásul vette a polgármester nyári szabadságigényét.
Örvendetesnek nevezte a polgármester, hogy újabb pályázó
család kaphatta meg az önkormányzati támogatást az algyôi
lakás építéshez. Az elmúlt másfél
hónapban 5–6 támogatási igényt
elégítettek ki.
A. H.
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Megkérdezte a Hírmondó: a költségvetési vitáról Pongrácz Tamást,
a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökét
Algyô 2016. évi költségvetése összeállításakor néhány ponton vita
alakult ki az önkormányzati képviselô-testületben. A képviselôk 2016.
februári ülésérôl készült video-felvétel nézôiben, a tudósítások és
összefoglalók olvasóiban is felmerült kérdéseket a Pénzügyi Bizottság elnökének, Pongrácz Tamásnak is feltettük.
– Miért van szükség 10 millió forintos
médiaalapra?
– Átlátható módon lehessen gazdálkodni! Ez a legfôbb célja annak,
hogy külön médiaalap létrehozását
javasolta a pénzügyi bizottság
az önkormányzati képviselô-testületnek. Ezt az algyôi képviselôk
többsége el is fogadott. A költségvetés elôkészítése elôtt idén is kikértük és áttekintettük az algyôi
önkormányzatnak a különbözô
cégekkel, így a médiumokkal kötött
szerzôdéseit. Kiderült: különbözô
költségvetési sorokról egyenlítik ki
ezeket a szerzôdéseket. Szeretnénk
egybefüggôen látni: melyik cégnél
milyen média megjelenést vásárolt
magának az önkormányzat, így milyen lehetôségekkel élhetnek a képviselôk, ha álláspontjukat ismertetni szeretnék. Eddig e lehetôséget
hiányoltuk a Hírmondótól kezdve
a Délmagyarországon át a szegedma.hu-ig.
–Tehát ebbôl a 10 millió forintból
kell fedezni minden, médiával kapcsolatos önkormányzati kiadást?
– A szándékot kifejeztük a 10 milliós pénzalap létrehozásával: ide
koncentrálódjon minden médiával
kapcsolatos kifizetés! A döntés megszületett. A végrehajtásában a bizottság mellett a hivatalnak és a polgármester úrnak is közre kell mûködnie.
Az alap mûködésének operatív részleteit még ki kell alakítani, sok kérdés is felmerül; például hogyan kezeljük azokat a szerzôdéseket,
melyeket már elôre megkötöttek
a 2016-os évre vonatkozóan.
– Miért éppen annyi amennyi a médiával kapcsolatos pénzalap?
– Úgy gondoltuk, hogy a 10 millió forint egy ekkora település, mit
Algyô, bôséggel fedezi a médiával
kapcsolatos költségeket. Nagyvonalúnak is nevezhetnénk ezt
a pénzt. Nem kívántuk beszorítani
egy szûk keretbe a polgármestert,
a falu vezetését. De azért is épp
akkora az összeg, amekkora, mert
ennyivel csökkentettük az önkor-

mányzat dologi kiadásainak elôirányzatát 80 millió 250 ezer forintról 70 millió 250 ezer forintra.
Ez azt is jelenti, hogy összességében nem csökkentettük a dologi
kiadásokat, csak kiemeltük a különbözô helyeken lévô, médiával
kapcsolatos kiadásokat és egy helyre csoportosítottuk. Legfontosabb
szempont az átláthatóság!
– De nemcsak az önkormányzati
dologi kiadásokat, hanem a polgármesteri hivatal dologi kiadási sorát is
megkurtította a pénzügyi bizottsági
javaslat. Miért?
– A takarékoskodásra kívántuk
felhívni a figyelmet azzal, hogy 25
helyett 20 millió forintra mérsékeltük a polgármesteri hivatal dologi
kiadási lehetôségeit. Úgy véltük,
a polgármesteri hivatal mûködéséhez szükséges járulékos költségeken lehet faragni. Nyilván nem
ezen az 5 millió Ft-on múlik a település gazdálkodása; inkább jelzés
értékûnek szántuk a mérséklést.
A hivatalnak jó példát kell, hogy
mutasson a többi intézmény, illetve a polgárok felé is; ha spórolni
akarunk, akkor ezt „magunkkal”
kezdjük! .
– Mi lesz a médialap felhasználásának a módszere?
– A javaslattételi jog a pénzügyi
bizottságé, a pénzügyi utalást aláírni, elindítani a polgármester joga
és feladata. . Ezért fontos, hogy
az alap felhasználását illetôen
a polgármester úr és a bizottság
megtalálja a közös nevezôt. Vita
esetén a képviselô-testület lehet
a végsô döntéshozó.
– A médiaalapba tartozik a Hírmondó kiadásának a költsége is? A jelenlegi kiadó, a Faluház költségvetését
ennyivel fogják csökkenteni?
– Mivel sajtótermékrôl van szó,
természetesen a Hírmondó finanszírozása is a Médialapból fog történni. Személy szerint szeretném,
ha a Hírmondó kiadási költségeit megemelnénk annyival, hogy
ezentúl ingyen juthasson el min-

den algyôi háztartásba a helyi
újság!
– Az Algyôi Hírmondó egy évvel
ezelôtti, 2015 februári számában körkérdésre válaszolva mondtak véleményt
a képviselôk és más algyôiek a helyi
lapról. Egy évvel késôbb miért alkotott
új szervezeti és mûködési szabályzatot
a Hírmondónak az önkormányzati
képviselô-testület többsége?
– A „körkérdések” feltevése után
sajnos nem tapasztaltunk változást
a Hírmondó megjelenésében,
szerkesztésében; tehát sajnos elmaradt a megújulás.
Az új szervezeti és mûködlési
szabályzat elfogadása mellett, a polgármester felvetésére arról is döntöttünk, hogy megkérdezünk külsô
vállalkozókat: ki mit tudna hozzátenni a Hírmondóhoz és milyen
költséggel. E döntések végrehajtásáról jelenleg nincs információm.
– Az átláthatóság és a takarékoskodás hangsúlyozása ellenére a pénzügyi
bizottság miért adta áldását arra, hogy
a Gyevitur Kft. élére kerülô új ügyvezetônek az elôdjénél magasabb legyen a fizetése, miközben nem is szakirányú a végzettsége?
– A döntést a képviselô-testület
hozta. A pályázók közül a képviselô-testület által meghallgatott jelöltek mindegyike az elfogadott fizetésnél nagyobb összeget jelölt meg
bérigényként. A versenyszférából
érkezô, rátermett ügyvezetô rendkívül sokat tehet azért, hogy javítsa
a veszteséges önkormányzati cégünk, a Gyevitur Kft. gazdálkodását. Ha például egy év alatt 20-30
százalékot le tud faragni a veszteségbôl, akkor ez jóval több, mint
amennyivel nagyobb a fizetése a korábbi ügyvezetôéénél. A munkaerôpiacról érkezô jelentkezôknél mi
hiába akarunk „beárazni” egy munkakört a helyi „szokásokra” hivatkozva, ha a piac mást diktál. Továbbá: hiába akarunk pályakezdônyi
bért fizetni, ha mi gyakorlott vezetôt kívánunk szerzôdtetni. A szakirányú végzettségrôl pedig annyit,
hogy a Gyevitur Kft. élére általános
ügyvezetô igazgatót kerestünk, nem
pedig olyan szakembert, akik eddig
is ellátták az alegységek - fürdô,
szálloda, konyha, tájház - szakmai
irányítását. Tehát eddig is foglal-

koztattunk külön fürdôvezetôt,
szállóvezetôt, konyhavezetôt és
a Tájház irányítását is külön szakember végezte.az , hanem az említett alegységek szakmai munkatársait irányítani képes menedzser
szemléletû vezetôt.
–Milyen egyhangú döntések születtek a költségvetési vitában?
– Egyetértettünk a képviselô-testületen belül hogy hozzunk
létre egy emlékmûvet az 1956-os
forradalom emlékének tiszteletére. Külön apropót szolgáltat, hogy
idén ünnepeljük a 60. évfordulóját történelmük eme kiemelkedô
eseményének. A megvalósításhoz
kapcsolódóan pályázati lehetôséget is ajánlani fogok a hivatal figyelmébe. . Emellett konszenzusos
volt az a döntés is, hogy nem csökkentjük az algyôi fejlesztésekre
betervezett összeget.
A. H.

Tisztelt Algyôiek!
Ezen újság hasábjain kifejtettem a véleményemet a médiaalap létrehozásáról és
annak esetleges következményeirôl. Viszont a Pongrácz
Tamás képviselô úrral készült interjúban elhangzottakat határozottan vissza kell
utasítsam. A Pénzügyi és
Gazdagságfejlesztési Bizottság elnöke azt a gyanút kelti,
hogy polgármesterként én
trükköket alkalmazok azért,
hogy a médiával kapcsolatos
önkormányzati kiadásokat
elrejtsem a vizsgáló szemek
elôl. Sôt, ebbôl következôen,
mivel ezt egyedül nem tehetném meg, erre rá tudom
venni a hivatal dolgozóit,
hogy közremûködjenek. Ezt
a rosszindulatú föltételezést
már nem tudom szó nélkül
hagyni, és ha továbbra is
fönntartja képviselô úr ezen
állítását, akkor kénytelen leszek jogi útra terelni a kérdést.
Molnár Áron
polgármester
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Intézményi hírek

5. oldal

Alapítványi bál az iskolában
A 19. alapítványi bálunkat február
13-án rendeztük meg az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskolában.
A bálra lelkesen készülôdtek az algyôi iskolások, a kicsik és a nagyok
is, de még a Szivárvány Óvoda ovisai is. Az estét – hagyományainkhoz
híven – a polgármester úr, Molnár
Áron nyitotta meg beszédével.
Az alapítványi bál mûsorát végzôseink a Girls Aloud: See the day
címû számára angolkeringôvel nyitották meg, felkészítô tanáruk Ujváriné Lôrincz Tünde; ruhájukat
térítésmentesen a szentesi Szilver
Tánccsoport Egyesület biztosította.
A nyitótánc után pedig keringôre
kérték fel szüleiket a nyolcadikos
diákok. Ezt követôen Hegedûs Edit
óvodás és iskolás néptáncosai mutatták be Rábaközi pillanatok címmel produkciójukat, mellyel megalapozták az est hangulatát. Az 5.b
osztályosok a Tûz címet adták táncuknak, melyet Portörô Dorina és
Ficsór Barnabás tanított be. Ôket
követte az 5.a osztályos lányok illúziótánca fekete-fehérben, felkészítôjük Makai Mónika. A muzsika
hangja musicalbôl a Dó, ré, mi címû
dalt választotta a 2.b osztály, akiknek a táncot és a dalt betanította
Kériné Bódi Judit. Az 5.a osztályosok
Pitbull: Timber ft. Ke$ha címû dalára cowboy-táncukkal hoztak vi-

dámságot, felkészítette ôket Retkes
Zsolt. A 3.b osztályosok szintén egy
ismert musicalbôl, a Mary Poppinsból választottak egy részletet, elôadásuk címe: Mosolyogni kell, betanította ôket Torma Tiborné.
A harmadikos, negyedikes, hatodikos és hetedikes lányok a múlt századba repítettek vissza minket
a Boney M: Daddy Cool és a Queen:
Magic és Don’t stop me népszerû
zenéire. A fináléra kibôvült a csapat
a 2.b osztállyal és az Algyôi Szivárvány Óvodából pár óvodásával, felkészítôjük Kakuszi Ildikó és Koczka
Ágnes. A következô produkciót a 4.b
osztályosok a Kinect világából merítették, melynek címe I Wish. A koreográfiát összeállította Szabó Dorina, Bakos Jázmin, Szilágyi Kira,
Gál-Joó Jázmin, Sándor Alexandra,
Kabók Ákos, Nagy Rokkó, Fodor Balázs, Dedovics Rádó és Gyurcsik Tamás
tanulók, felkészítôjük Szabó Beáta.
Az 1–8. osztályos diákok
cha-cha-cha-t adtak elô a Magna
Cum Laude: Vidéki sanzon címû számára, a táncot betanította: Ujváriné
Lôrincz Tünde; a fellépôk ruháit
a szentesi Szilver Tánccsoport Egyesület biztosította. Befejezô mûsorszámként az algyôi Zsibongó Néptáncegyüttes Szilágysági táncok
címû elôadását láthattuk, felkészítôjük Hegedûs Edit.

Köszönöm az este folyamán szereplô diákoknak, szülôknek és
felkészítô pedagógusaiknak a nagyon színvonalas elôadásokat,
a színes dekorációt az iskola aulájában és a tornacsarnokban, és
a segítséget az este folyamán;
Torma Tibornénak a konferálást és
Joó Gábornak a technikai segítséget.
A szenzációs mûsort követôen
a vendéglátásról (az ízletes vacsoráról és az italokról) a Kastélykert
Fogadó, a vendégek szórakoztatásáról pedig a Travel Trió gondoskodott egészen hajnalig.
A Szülôi Szervezet nevében szeretnénk köszönetet mondani a fôdíjak felajánlásáért Molnár Áronnak, dr. Gubacsi Enikônek, Zombori
Ildikónak és Zombori Mariann-nak,
illetve a következô magánszemélyeknek, intézményeknek, cégeknek, vállalkozóknak, akik hozzájárultak az alapítványi bálunk
sikeréhez. Köszönet illeti: Dr. Tóth
Mária, Almásiné Császár Piroska,
Csajkás Zoltán, Nokta-Major Andrea,
Janecskó Andrea, Rutai-Hódi Petronella, Tóth Erik és Virág családja,
Üveges Gabriella és László családja,
Kertész Mihály és Tekla családja,
Mircse Petra és Gréta családja, Greksa Róbert, Péter és Kinga családja
felajánlását. Hálával tartozunk
a Lehet Könnyebb Egyesület, az Ezer-

jófû Algyôi Egészségvédô Kör Közhasznú Egyesület, az Algyôi Szivárvány
Óvoda, az Algyôi Nôegylet, a Hóvirág
Virágbolt, a Borbála Gyógyfürdô,
a Sport & Life – Kastélykert Fogadó,
a Gyevi Art Kulturális Egyesület Alkotók, a Flóratom Kft., a Gyeviép
Nkft., az Algyô Nagyközség Önkormányzata támogatásáért.
Ezúton szeretném megköszönni minden kedves szülônek áldozatos és fáradhatatlan munkáját,
segítségét és közremûködését;
Antal Jánosné Jutkának a nyolcadikos lányok fellépô ruháinak felvarrását, Szalmáné Simon Évának
a tombolajegyek árusítását, Sulyokné Tóth Csillának és Füzesyné Bozsó
Évának a belépôjegyek árusítását,
Tösmaginé Radics Annamáriának és
Tóth Gabriellának a ruhatárban való
segítségét, az Algyôi Polgárôr Faluvédô Egyesületnek a rendezvény
egész estés biztosítását. Külön köszönöm Horváthné Nemes Nikolettának a rengeteg segítséget a bál
elôkészületeiben és levezetésében.
Az alapítványi bálon befolyt felajánlásokat erdei iskolák hazai és
külföldi útjainak támogatására,
versenyek lebonyolítására és díjazására, kül- és beltéri játékok megvásárlására szeretnénk fordítani.
Greksáné Kurucz Irma
a Szülôi Szervezet elnöke

Elsô és harmadik helyezés
a német nyelvû szavalóversenyen
A hódmezôvásárhelyi Németh
László Gimnázium és Általános
Iskola idén is rendezett német
nyelvû versmondó versenyt
az 5–12. osztályos diákok számára.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskolát három tanuló képviselte:
Jernei Richárd 6.b, Bura Beatrix és
Gyenge Réka 8.b osztályos tanulók,

egy kötelezô és egy szabadon választott költeménnyel. Az 5–6. osztályos kategóriában Jernei Richárd
6.b osztályos tanuló I. helyezést
ért el, a 7–8. osztályosok között
Bura Beatrix 8.b osztályos tanuló
szavalatát 3. helyezettnek járó díjjal értékelte a zsûri.
Nagyné Szabó Andrea némettanár

Versmondó verseny az alsó tagozatos diákoknak
Február 10-én és 11-én került
megrendezésre alsós diákjaink részére a versmondó verseny. A zsûri
elmondása szerint tanulóink a versek igazi gyöngyszemei közül válogattak, így igazán megnehezítve
a döntésüket. Az 1–2. évfolyamon
I. helyezett lett Nyerges Kata 1.b,

II. Tari Zsolt 2.b, III. Nyerges Emese
2.a, különdíjas lett Tóth István 1.c
osztályos tanuló. A 3–4. évfolyamon I. helyezett lett Molnár Csinszka 3.b, II. Farkas Maja 3.a, III.
Németh Bercel 4.a, különdíjas lett
Szabó Dorina 4.b osztályos tanuló.
Csepreginé Kiss Nóra tanító

6. odal

Sport és egészség

„A láb mindig kéznél van”
Az algyôi futó közösség szeretettel
várja kezdô és újra kezdô futókat,
kocogni vágyókat közös futásaikon. Elérhetôségük a Facebookon:
Algyôn futók oldala. A több mint
30 követôvel büszkélkedô csoport
közös futásra vágyó tagjai vasárnap délutánonként találkozik (február 28-án például 16 órakor)
a Téglás utca és a vasútállomáshoz
vezetô út algyôi körforgalmi csomópontjánál, a faház mellett.
Mottójuk? „Ne habozz és ne
keress kifogásokat! Egyszerûen
indulj el és csináld! Indulj és csináld! Meglátod, nagyon, nagyon
boldog leszel!” – idézik Christopher Johnson McCandless tapasztalatokon alapuló mondását. Mert:
„A láb mindig kéznél van.”
„A friss levegô energiával tölt fel,és
minél többet sportolsz, annál jobb lesz
az erônléted és a hangulatod – vélik

az Algyôn futók oldal kedvelôi.
– Fitt leszel, és érezni fogod, hogy saját
erôdbôl értél el valamit, tettél önmagadért. Mindegy hogy tél vagy nyár,
ôsz vagy tavasz megfelelô öltözetben
a futás minden évszakban felfrissít, és
jó kedvre hangol!”
Jó tanácsokkal, „szakirodalommal” is szolgálnak az Algyôn futók
oldalhoz csatlakozók. Például
a fogyni vágyók számára ajánlott
olvasmányuk: http://www.femina.
hu/fogyokura/hany_percet_fussak
A nagyobb teljesítményt tervezôknek szóló tanácsuk: a fokozatosság és a tervszerûség: http://
www.futanet.hu/cikk/bhirek16-gyalogolj-hogy-gyorsabb-legyel
Várják az új csatlakozókat. Elérhetôségük: https://www.facebook.
com/groups/1086470604726404/?fref=ts
Running Algyô

Az „Algyôi futók” farsangja és nyuszi futása
Az algyôi futók – a Facebookon
szervezôdô Algyôn futok csoport
tagjai – újabb futással ünnepeltek:
február 7-én a farsang alkalmából.
A nem rendhagyó futáson jelen
volt Mignon, dalmata, télanyó,
cica, kislány, katona stb. A 10–15
km-es távot jelmezben, közösen
ünnepelve futották le.

Az algyôiek elsô Mikulás-futásárólo itt olvashat: http://www.algyo.
hu/index.php/2759-majd-szazan-vettek-reszt-az-elso-mikulas-futason-algyon
Terveik szerint hamarosan megszervezik – a Faluházzal közösen
– a „nyuszi futást” is.
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Januári bölcsis Játszócsoport
Januárban a Magyar kultúra napja
alkalmából rendhagyó módon,
a könyvtárban tartottuk meg az év
elsô játszócsoportját.
A könyvtár munkatársai, finom
teával és persze könyvajánlóval
várták a kicsiket és a szüleiket.
Beszélgettünk a könyvekrôl az olvasás és mesélés jótékony hatásairól.
Szeretnénk megköszönni a szülôk részvételét és a könyvtárosok
önzetlen segítségét.
Kellemes környezetben, barátságos légkörben töltöttük a délutánt.

Fodor Attiláné és Kiss Katalin,
kisgyermeknevelô

„Mesék vándorútján” vetélkedô
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola alsós napközisei január hónapban a „Mese” projekt keretein
belül klasszikus gyermekmesékkel
ismerkedhettek meg. A meséket
a délutáni szabadidôs foglalkozásokon elolvasták, megnézték, feldolgozták és közben megismerkedtek Jancsival és Juliskával,
Hófehérkével, Csipkerózsikával,
Piroskával és a farkassal, illetve
Hamupipôkével.
A projekt zárásaként minden
napközis tanulót bevonva hangos
olvasás versenyen és egy csapatversenyen mérték össze a gyerekek
a tudásukat. A foglakozásokon készült meseillusztrációkból egy kiállítást készítettünk.
A hangos olvasás verseny eredményei: a 2. évfolyamon I. Temkó
Kata 2.b, II. Szabó Boglárka 2.b, III.
Czirok Levente 2.a és Belovai Anna
2.b; a 3. évfolyamon I. Németh Sarolta 3.b, II. Dudás Zsombor 3.b, III.
Nagy Boglárka 3.a; a 4. évfolyamon
I. Sulyok Rebeka 4.a, II. Gyurcsik
Tamás 4.b. III. Kovács Hanna 4.a
osztályos tanuló.
A mesék vándorútján elnevezésû csapatvetélkedô eredményei:
az 1. évfolyamon I. helyezett csapat tagjai: Moczó Csenge, Kecskés
Dorottya, Zakar Zsolna és Gulyás
Adél 1.b, II. helyezett csapat tagjai:
Varga Milán, Greska Róbert és Horgos Dániel 1.b, III. helyezett csapat
tagjai: Gargács-Acsai Gergô, Ficzere
Hédi és Molnár Dorina 1.c.
A 2. évfolyamon az I. helyezett
csapat a Minonok, tagjai: Nagy
Leonóra, Bálint-Harmati Linett, Vos-

nitzer Lívia és Tari Zsolt 2.b, a II.
helyezett csapat A szuper hármas,
tagjai: Nyerges Emese, Lantos Nándor és Répás Benedek 2.a, a III. helyezett csapat a Hófehérke és a hét
törpe, tagjai: Nyilas Réka, Perneki
Dóra, Kovács Tamás, Fodor Angelika
és Berek Csaba 2.b.
A 3. évfolyamon az I. helyezett
csapat az Ötös fogat, tagjai: Kiss
Virág Fanni, Bodó Lilla, Pataki
Kolos, Teiszler Bence és Teiszler
Tamás 3.b, a II. helyezett csapat
a Vigyázz, kész, olvass!, tagjai: Fábián Réka, Nagy Anna Sára, Moczó
Gréta, Juhász Olivér, Szutor Alex és
Tóth Fruzsina 3.b, a III. helyezett
csapat az Erôs lányok, tagjai: Bálint
Csenge, Bakos Nelli, Boldizsár Nóra,
Belovai Noémi és Révész Liza 3.a.
A 4. évfolyamon az I. helyezett
csapat a Mesevillám, tagjai: Fodor
Balázs, Gál-Joó Jázmin, Bakos Jázmin
és Szilágyi Kira 4.b, a II. helyezett
csapat a Gluggy-gluggy-gluggy,
tagjai: Mészáros György, Nagy Sándor, Dedovics Rádó, Korponai Zsolt
és Nagy Rokkó 4.b, szintén II. helyezett lett a Pandák csapata, tagjai: Tornyi Barna, Füzesy Vanda,
Varga Liza, Tóth Katalin és Hollósi
Miklós 4.a, a III. helyezett a Denevérek csapat, tagjai: Szénási Kristóf,
Nagy Márton, Kordás Patrik, Kocsis
Dániel és Szabó Ákos 4.a.
Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítô kollégák, a zsûritagok és a versenyekben résztvevô gyerekek odaadó munkáját!
Hanuszné Pesti Erika napközis
munkaközösség-vezetô
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Algyõi tükör

Fejlôdik a Jura Ipari Park
(Folytatás az 1. oldalról)
4,9 százalékos a szegedi, ennél jobb
az algyôi munkanélküliek aránya.
Példaként említette az algyôi polgármester, hogy a 22 közfoglalkoztatotti helyre 3 jelentkezô közül 2
személy volt alkalmas arra, hogy
az önkormányzat munkáját segítse.
Szerinte aki dolgozni akar, Algyôn
és a környezô nagyvárosokban
munkát talál. A cél az, hogy minél
több algyôi a lakóhelyéhez közelebb tudjon elhelyezkedni, és ne
kelljen esetleg órákat utaznia munkába és vissza. Ez lehet a középtávú célja a munkahelyteremtésnek.
– Havonta tíz érdeklôdô közül
egy ragad meg az algyôi Jura Ipari

Parkban. A gazdasági szereplôk
sokkal óvatosabbak, megfontoltabbak, mint ahogy azt néhány
önkormányzatnál képzelik. Nem
olyan egyszerû egy ipari parkba
új betelepülôket csábítani. Ezért
nagyon át kell gondolni egy településnek, hogy mennyi forrást
szán az ipari park fejlesztésére,
mert több száz millió forint is heverhet parlagon, akár évtizedekig
is, egy rossz döntés miatt. Algyô
nagyon jó helyen és helyzetben
van, ami kiegészül azzal, hogy
a gazdaságfejlesztési pályázati források hatékony felhasználásával
kívánják ösztönözni a szakképzett
munkaerôt foglalkoztató vállalkozások betelepülését.

Bóbita farsang
A bölcsôdében fontosnak tartjuk,
hogy felelevenítsük az ünnepeket,
hagyományokat. A vidám, télbúcsúztató farsangra készülve beszélgettünk a régi szokásokról, és fánkot is sütöttünk.
A kisgyermeknevelôk színes dekorációba öltöztették a csoportszobákat, a gyerekekkel állarcokat
készítettünk. Február 12-én reggel

már boszorkák, sárkányok, törpök,
hercegnôk… és még sok-sok mesebeli figura érkezett közénk. Mindannyian felszabadultan táncoltak,
énekeltek, volt, aki verset is mondott. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülôknek a sok-sok finomságot, amivel még édesebbé tették
ezt a napot.
Soós Attiláné kisgyermeknevelô

Iránytû a fiatalok pályaválasztásához
Algyô Nagyközség Önkormányzata 2016. február 4-én „Iránytû”
címmel pályaválasztási
napot tartott az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola végzôs tanulói számára. A program célja:
megismertetni a pályaválasztás
elôtt álló fiatalokat a település munkalehetôségeivel; tudatosítani
a szakmákhoz szükséges tanulmányi elvárásokat, iskolai végzettséget, követelményeket. Elôször dr.
Gubacsi Enikô alpolgármester és
Kovács László sajtóreferens fogadta az érdeklôdô 8.a és 8.b osztályos
diákjainkat Algyô Nagyközség Önkormányzatában. Itt a tájékoztatók
alapján betekintést nyerhettek
a mûszaki, az igazgatási és pénzügyi
csoport munkáiba. A pályázatírással, az adminisztrációs munkákkal,
és a könyveléssel ismerkedtek meg

a gyerekek, akik egyben arról is
informálódhattak, mely iskolákat
kell majd választaniuk ezen munkakörök betöltéséhez. A második
helyszínen – az Innovariant Nyomdaipari Kft. nyomdájában – az elôkészítéstôl a gyártásig kísérték
végig a nyomdai részmunkákat,
majd a Levendula Hotelben a recepciósok és a konyhában dolgozók
feladatairól, iskolai végzettségükrôl, a nyelvismeret fontosságáról
kaptak ismertetôt. A céglátogatásokat konferencia zárta. Négy prezentáció volt hallható algyôi kötôdésû pályakezdôk elôadásában, ôk
a választott iskolájukat, szakjukat
népszerûsítették. A pozitív tanulói
visszajelzések azt szorgalmazzák,
hogy e program a következô években is segítse iskolánk tanulóit
a pályaválasztásban.

7. oldal

Algyô szobrai új társa(ka)t
kaphatnak: 1956-os emlékmû készül
(Folytatás az 1. oldalról)
Két fiatal nôalak ül egymással
szemben: az egyik ölében egy kisgyermeket, a másik a vállán egy
korsót tart. Kligl Sándor Gondoskodás címû kôszobrát 1980-ban
helyezték el az Egészségház végénél, a Posta épületével átellenben.
Hosszú évek után 2012 nyarától
3 fa szobor díszíti az algyôi közterületet. A Gyevi halász a Komp
utca, a Géza fejedelem a Géza utca
sarkán, míg az algyôi iskola elôtt
Fehér Ignác, a legendás igazgató
és tanító egész alakos fa szobra áll.
A 2011. évi nyári fafaragó tábor
negyedik „termése”, a Béka királyfi a Borbála fürdôben köszönti az érkezôket. E fából készült
alkotások állagának megóvása
az önkormányzati cég, a Gyeviép
Nykht.
– A fürdô környékére szeretnénk egy kültéri Borbála szobrot
is. De e témáról még csak a „tapogatózásnál” tartunk – árulta el
Molnár Áron polgármester.
Az algyôi Országzászló az egyetlen olyan hely, ahol a jeles történelmi eseményekre, állami és nemzeti ünnepekre emlékezhetnek
az algyôiek. A nagyközség önkormányzata elhatározta, hogy a forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján emlékmûvet állíttat.
– Az 1956-os emlékmû mint
Algyô új köztéri alkotásának
a terve a 2016. évi költségvetésben
is szerepel, „külön soron”, tehát
jól elkülönített módon. Így segítjük az önkormányzati képviselô-testület a területfejlesztési bizottságát, amelynek a feladata lesz
a részletekrôl dönteni – fogalma-

zott a polgármester. Az algyôi
1956-os emlékmûvet az úgynevezett sárga iskolával szembeni, korábban Szent Anna térnek nevezett
területen tervezik felállítani.

Nepomuki Szent János Tisza-parti szobra elárvult talapzatára ismét el szeretnék helyezni
a vizek és a halászok védôszentjének az alakját. E civil kezdeményezésrôl lapunk 2016. januári
számában is beszámoltunk. A Nepomuki Szent János-szobor helyreállításának ötletet támogatásra
méltónak találja az algyôi polgármester, aki úgy tudja: három különbözô szobrásztól, illetve három
különbözô anyagból elkészülô alkotásra már kértek árajánlatot
a kezdeményezôk. Remélhetô,
hogy a közadakozásra támaszkodó
kezdeményezést az egyház és
az önkormányzat is támogatja!

Férôhelyek alakulása a Bóbita bölcsôdében
Az algyôi Bóbita bölcsôdébe a 2015–
2016-os nevelési évre elôjelentkezett gyermekek száma: 39. Az engedélyezett férôhelyek száma: 36.
A 2016–2017-es nevelési évre elôjelentkezettek száma: 47 gyermek;
a 2017–2018-a nevelési évre szol-

gáltatást igénylô gyermekek száma:
18, a szabad helyek száma 18.
Elôjelentkezni lehet az intézményben hétköznap 9–16 óra között, telefonon, az 517-368 számon, vagy személyesen a bölcsôde
irodájában.
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90 szál szegfû a gyémántdiplomás óvónônek
Paulisz Béláné Lele Gizella. 1926. február 20-án született. Az idén
90 esztendôs algyôi óvónôt népes családja mellett Molnár Áron
polgármester is köszöntötte a helyi önkormányzat nevében. A jeles
évforduló alkalmából arra kértük Gizi nénit, meséljen kalandos és
rekordokban bôvelkedô életútjáról.
– 16 éves se voltam, amikor engedéllyel megesküdtem egy pilótával. A férjem, Paulisz Béla az akkor
Magyarországhoz visszacsatolt
Felvidékrôl érkezett Algyôre,
az akkori sportrepülôtérre. Én
a községházán dolgoztam, mert
jártam „polgáriba”. De amikor
’42-ben megesküdtünk, azt mondta az akkor 25 éves férjem: „A
munkát abbahagyod, mert van
annyi pénzem, hogy egy asszonyt
el birok tartani”.
– Másokat is oktatott repülôvezetésre. Még Szent-Györgyi Albert professzor is a növendéke
volt… Én nem találkoztam a professzorral. Igaz, a repülô térre se
sokszor mentem. Repülni is csak
egyszer vitt el. Tajti néni, a gondozónô vigyázott a picire, amíg
fölvitt a férjem a Tisza és a híd
fölött köröztünk, aztán a folyó vonalán az algyôi repülô térig…

– Elérte Algyôt is a háború, és
mi elmenekültünk Spitálba, Olaszországnaki a legfelsô részébe.
Ott idôztünk egész nyáron. Októberben, mire hazaértünk, az elsô
lányunk, Gizikém már 9 hónapos
volt. A nagymamáméknál laktunk… Jött a második gyerek, Ma-

nyika, 1946-ban. Mikor 3 éves lett
a nagyobb, ment az óvodába, a kicsire a nagymamám vigyázott.
– Összeszólalkoztunk valamin
az urammal, mire azt találta mondani: „Mit értesz te hozzá?! Erdôben nevelkedtél.” Mert az édesapám a Tisza-parton, a vásárhelyi
Volner fakereskedô cégnél vette ût
a fenyôt, amit az oláhok úsztattak
le a folyókon… Nekem ez nagyon
fájt. Egész éjjel nem tudtam aludni.
T’án jobb lett volna, ha ad egy pofont és kész, de ezektôl a szavaktól
alig tudtam magamhoz térni. Másnap olvastam a Kis Újságban, hogy
a volt szegedi tanítóképzôben nyílik a dolgozók tanító- vagy óvónô
képzôje. Az a tanfolyam indul,
ahova több személy jelentkezik. Én
biciklire ültem, mert akkor nem
volt busz, a vonat állomásig meg
nem akartam kigyalogolni és bementem Szegedre, jelentkeztem:
mindegy melyik tanfolyamra, de
írjanak be.
– Mikor megkaptam a levelet
az iskolától, hogy fölvétel nyertem,
akkor mondtam el a férjemnek:
„Holnap megyek, bevásárolok
könyvekbôl, megkezdem az iskolát. Mert nem az erdôben nevelkedtem: a négy polgárit már elvégeztem. Most óvónô leszek, vedd
tudomásul!” Erre elfehéredett. Egy
árva szót se szólt nekem. Elment
egyet sétálni a nagy meglepetésében. Akkor már a tanácsházán
dolgozott, elnökhelyettesként.
– A két gyereket a nagymama
vitte az óvodába, ô ment értük is.
Késôbb pedig a nagyobbik, Gizike
elirányította a kicsit. Így tudtam
elvégezni az óvónôképzôt. Csupa
jelessel. Itt az 1952. június 24-én
kelt oklevelem
– Vásárhelyre áthelyeztek
a Szent István utcai óvodában, mert
a vezetô óvónôt helyettesítettem,
amíg részt vett a 3 hónapos tanfolyamon. Amikor ô leszerelt, jött
Szalainé, a felügyelô: „Gizike, Algyôn megüresedik egy vezetôi
állás: Pap Júliát át kell helyezni

Vásárhelyre, mert az anyukája
beteg és ô gondviseli.” Így 1953.
január 1-jén már az algyôi óvodában dolgoztam, ahova 17 gyerek
járt. Nekem is volt csoportom: például Tösmagi Andrásra máig emlékszem… A tanácsházán döntöttek: csak azok a gyerekek jöhettek,
akiknek a szülei dolgoztak. Saját
csoportom is volt. De az óvoda
körül is nagyon sok tennivaló

csak azzal jöttek: írjam alá a tervrajzot, mert bôvíteni kell az óvodát. Elôször az óvodával
szomszédos egészségházat építették át óvodának. Aztán új épület
is kellett: 7 csoportosra bôvült
az óvoda, körülbelül 160–170 gyerek jártoda, mikor 1983-ban nyugdíjba mentem.
– Mind a négy unokám az algyôi
óvodában nevelkedett. Én vittem

akadt: disznókat hizlaltak az udvaron, az emésztôgödörbôl az utcára folyt a szennyvíz. Szaladtam
az elnökhöz a tanácsházára, hogy
innen le kell bontani a disznóólat,
meg kell csináltatni az udvart. De
más társadalmi munkát is végeztem: a Dél-Tisza-menti Áfész felügyelô-bizottsági tagja voltam.
A helyi kultúrház igazgatójaként
1963–68 között sok programot
szerveztem,
– Az újságban olvastam azt is, hogy
az lehet vezetô, akinek érettségije
van. Erre elmentem a Radnóti
gimnáziumba érdeklôdni. Ott tudtam meg: különbözetit tehetek
az óvónôképzô után. Így a harmadik osztállyal kezdhettem a gimnáziumot… Az érettségi bizonyítványon 1959. június 26-i a dátum.
– Szerettem a gyerekeket. A szülôket meg bevontam mindenbe,
sok társadalmi munkát szerveztem
nekik. Például az óvoda mocsaras,nádas udvarát föltöltettem,
bevezettettem a gázt – az olajosoktól, Juratovics Aladártól kértem
segítséget. Meg is adta… Egyszer-

ôket az óvodába: a legkisebbet,
Bertillát a karomon, mert az anyja
kocsit vezetni tanult Vásárhelyen.
A két fiú fogta a ruhámat. A legnagyobb lányunokám elôttem ballagott. Mikor a nagyobbik lányom,
aki a takarékszövetkezetben dolgozott, meglátott, nevetve hívta
a munkatársait, hogy nézzék, hogyan megy az óvó néni az unokáival az óvodába.
– Visszahívtak délutános óvónônek, mert nem voltak elegen.
Még további 12 dolgoztam. Még
a dédunokáim közül Leventét és
Lacikát is én gondoztam. Mikor
az udvaron játszottak, a csendesebb. Lacika odasimult hozzám.
Ahogy fölvettem, szaladt Levente,
hogy ôt is vegyem föl. A kolléganôm segített, hogy mindkettô dédunokám a karomban tudjam tartani… A 1997. június 30-ig
dolgoztam óvónôként… A közel
30 éves óvónôi szolgálatot tôlem
a kisebbik lányom, Manyika vette
át, aki 25 évig dolgozott ott, vezette az óvodát…
Lejegyezte: Ú. I.
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Jubileumi gála a Parlandónak
– a Parlandóval

9. oldal

Középpontban
a civilek támogatása
A helyi civil szervezetek beszámolóját elfogadták, majd döntöttek
a támogatási összegekrôl. A társadalmi szervezetektôl beérkezett
igényt a polgármesteri javaslat
toldotta meg. Ezt részben jóváhagyta, részben másként döntött
a képviselô-testület. Összességében az évfordulós civil szervezetek
– a Parlandó Énekegyüttes, a Nôegylet – támogatását a 4 millió
forintnyi polgármesteri alapból
tervezi kiegészíteni Molnár Áron,
aki kiemelte: e pénzkerettel is takarékosan gazdálkodott, ráadásul
erre is pályázni kell,
– Minden támogatási igényt sikerült kielégíteni, kivéve az egyik
horgász egyesületet. Ennek oka az,
hogy információink szerint a két
horgász egyesület egyesül. De az is
befolyásolta a döntést, hogy a vasúti pálya melletti horgásztavak
megvásárlását tervezi az önkormányzat. Ha sikerül megegyezni
a jelenlegi tulajdonosokkal az általunk ajánlott közel 38 millió forintos vételárról, akkor az önkormányzati tulajdonba került horgásztavak
kezelését átadjuk a helyi civileknek,
támogatásként – magyarázta.

(Folytatás az 1. oldalról)

Két, telt házas gálamûsorral köszöntötték a Parlandó Énekegyüttest az operett sztárjai
és az operett szerelmesének számító közönség.
(Fotó: Ú. I.; további fényképek:
http://www.algyokultura.hu/index.php/kepek)

1 % a Gyevi Art Kulturális Egyesületnek
Kérjük támogassa személyi jövedelemadója 1 %-ával a Gyevi Art
Kulturális Egyesület szakmai csoportjait: a Parlandó Énekegyüttest,
a Tollforgatók Körét, a Kézmûvesek Körét és a Foltvarrók Körét!
Adószámunk: 18469927-1-06
Egyesületünknek 73 tagja van.

Ha szeretne csatlakozni bármelyik mûvészeti csoporthoz, hívjon
a 06-30-5161307 mobiltelefon
számon, vagy írjon az mjuszti@
gmail.com e-mail címre! A Gyevi
Art Kulturális Egyesület honlapja:
www.gyeviart.hu

Hirdetmény a perselyrôl
Tisztelt Algyôiek, az Algyôi Vöröskereszt Alapszervezete perselyt helyezett a Gyógyszertárba. Tavaly
a perselyben összegyûlt pénzt karácsonyra egy beteg gyereknek ado-

mányoztuk. Továbbra is várjuk
az adományokat! Köszönettel: az Algyôi Vöröskereszt Alapszervezete.
Telefonszámunk: 06-30-623-1538, 62/268-556.

Az alapítványi igények közül
a polgármester kiemelte, hogy
évek óta, így 2016-ban is a Szegedi Újszülött Életmentô Szolgálat
Alapítványt támogatta 300 ezer
forinttal az algyôi önkormányzat.
Az Algyôi Sportkör a tavalyihoz
hasonlóan 21,5 millió forint támogatásáról is döntöttek. Ezt
az összeget osztják szét a szakosztályok között. A sportkör Lovas
szakosztálya külön pántlikázva 1,5
millió forintot kaptak a 3 rendezvény, közte az Algyôi Lovasnapok
megszervezésére. Az úszó egyesület is a tavalyi 1,5 millió forintnyi
támogatási összeget kapta meg.
A sportiskola mûködéséhez 1 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat. Minden civil szervezet és sportkör eddigi munkáját
megköszönte Algyô Nagyközség
Önkormányzati Képviselô-testülete.
A civil szervezetek közül megszûnô Algyôi Lövész Egyesület
rendben elszámolt az önkormányzati támogatásból vásárolt eszközökkel. El kell dönteni, hogy az algyôi lövészpálya miként mûködjön
a közeljövôben.

Köszönet a könyvelésért
Az algyôi Flott-an Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft sok-sok éve végzi
több civil szervezet pénzügyeinek
könyvelését térítésmentesen. Köztük 3 éve a Gyevi Art Kulturális
Egyesületét is.
Köszönjük, hogy az évente mintegy félezerre tehetô számlamen�nyiségünket, bizonylatainkat, be-

vallásainkat mindig pontosan
lekönyveli, elvégzi a szükséges
feladatokat, tanácsokat ad nekünk,
laikus civil szervezet vezetôknek!
Köszönettel a Gyevi Art Kulturális Egyesület vezetôsége és tagsága nevében:
Ménesi Lajosné
elnök

ADÓ 1% a diákoknak
Eljött az adóbevallások ideje. Idén
is lehetôség nyílik mindenkinek
adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk
alapítványának és ezen belül tanulóink helyzetének jobbítását,
rendelkezô nyilatkozatán a következôket adja meg:

Algyôi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06!
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást,
de nagyon sokat segíthet az Alapítvány munkájában!
Köszönettel
az iskola tanulói
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A hónap témája: 20 éves az Algyôi Nôegylet
Asszonyok akcióban

(Folytatás az 1. oldalról)
Fiatalasszony korba lépett az Algyôi Nôegylet. Alapító tagokat és új
belépôket, algyôiket és „gyüttmönteket”, feleségeket és özvegyas�szonyokat kérdeztünk arról, kinek mit adott a 20 éve aktív Algyôi
Nôegylet.
***

A beszélgetés hívta életre
és tartja életben az egyletet
– Az algyôi nôknek az a korosztálya alakította meg a Nôegyletet,
amelyiknek a gyerekei akkoriban
már húszegynéhány évesként kirepültek a családi fészekbôl
– mondja Budai Éva, aki alapítása óta elnöke a most 20 éves szervezetnek. Az apropót az adta, hogy
kezdjünk el németül tanulni, mert
Algyônek lett egy német testvér-

megvendégelésével, családok támogatásával kezdôdött, a jótékonykodást azóta is folytatjuk:
az idôsek támogatására szerveztük
meg és öt éven át mûködtettük
a Gondozói hálózatot. Az elsô néhány évben bálokat szerveztünk.
A templom kitakarítása folyamatos, a rekorder Adventi koszorú
építése egyszeri önkéntes válla-

Az Algyôi Nôegylet tagjai a falunapokon minden földi jóval elkápráztatják a nagyközség
lakóit.
Fotó: Tóth Ilona
települése.
– Találkozzunk mi, nôk is,
az aktív férfiakhoz hasonlóan,
az akkor fölépült új Faluházban!
Okosan, értelmesen és együtt szerettük volna eltölteni a szabadidônket – teszi hozzá a Nôegylet
ötletadója, Némethné Vida Zsuzsanna.
– 1996. február 16-án 41-en
alapítottuk meg a közös szervezetünket. Akkor a fiatalabb aszonyok
közé számítottam. Talán épp ezért
választottak meg egyesületi elnöknek – teszi hozzá Budai Éva.
– A német tanulás helyett beszélgettünk, meg elôadásokat szerveztünk, a tagok érdeklôdésének
megfelelôen. Aztán egyik feladatra rárakódott a másik. A gyerekek

lásunk. Igyekszünk minden algyôi
rendezvényen képviseltetni a Nôegyletet a farsangi vetélkedôtôl
kezdve a fôzô versenyeken át a karácsonyi Betlehem építéséig. Magunkkal is törôdünk: minden
évben kirándulunk, lelki egészségápolást szolgáló programokat
szervezünk, bevált sütik és ételek
receptjeinek a gyûjteményét
adtuk ki egy-egy könyvecskében
a korábbi jubileumaink alkalmából
– sorolja az elnök a sikereket. De
ezeknél is fontosabbak a hétköznapi találkozások. Mikor a fölhalmozódott feszültséget itt, a nôegyleti programon találkozva
kiadják magunkból és a 60 nô
zsibongva beszélget, és fölszabadultan nevet.

– A közösség kedvéért szeretek
a Nôegyletbe járni. Meg azért,
mert vannak közös céljaink, amiket jó együtt megvalósítani
– mondja az egyik alapító, Juhász
Sándorné, Éva. Ô a dekorációk
ötletadója és a különbözô díszítô
akciók lelke. – Azzal kezdôdött,
hogy szerveztünk egy karácsonyi
és húsvéti dekorációs estet. Ott
annyira kedvet kaptam, hogy
miután rokkant nyugdíjas lettem,
elvégeztem egy virágkötô tanfolyamot – utal a kezdetekre, magyarázza, miért ô vezényli a Parlando Énekegyüttes 15. éves
jubileumára szervezett gálamûsor
színpadi dekorációjának az elkészítését. – Az egyik nôegyleti
bálon a boszorkányos dekoráció
volt a legsikeresebb – nevet föl
Évike. Másik „legként” a gyaloglásokat követô bicikli túrát említi, mert annak igazi értéke, hogy
a rák elleni akció, ráadásul a nevezési díjból származó adomán�nyal a szegedi onkológiai klinika
alapítványát is támogatják.
– Önkormányzati feladatot is
megoldott a Nôegyletünk, amikor
2005-ben – egy Phare pályázatnak
és a szegedi Ifjúsági Ház segítségének köszönhetôen – a Gondozói
hálózatot kialakítottuk, utána mûködtettük, sôt képezni is tudtuk
a résztvevôket, akiket így munkához juttattunk. Így biztosítottuk
az idôs algyôiek gondozását a saját
házukban – sorolja az ötletgazdának számító Soproni Ági, miért érzik
mindannyian „legnek” a máig létezô Gondozói hálózatot eredményezô akciójukat. A Szegedrôl be-

települt vállalkozó szellemû asszony
meggyôzôdése: – Hihetetlenül
értékes emberek élnek Algyôn. Itt
egy asszony ugyanúgy megtalálja
a lehetôséget, még a vállalkozásra
is, mint egy nagyvárosban. Ki kell
találni egy olyan szolgáltatást, ami
még nincs, és amit a közösség elfogad. Algyô nagyon befogadó és
a mindenkori önkormányzat kifejezetten támogatja a vállalkozásokat.
– Kiterjedt rokonság, több
nagycsalád összefonódása jellemzi Algyôt. A Nôegylet arra is jó,
hogy egymást segítik a nôk, például információval, valamiféle
csatárlánccal – osztja meg velünk
tapasztalatát Valastyánné Jutka, aki
algyôi születésû, de 39 éve él Szegeden, és épp a Nôegylet segítségével tartja életben itteni kapcsolatait. Ezért csatlakozott körülbelül
15 éve az itt összetartó asszonyokhoz. Máig örül az értékes beszélgetéseknek, hogy tagja lehet ennek
a közösségnek.
– Mit szólnak ehhez a férfiak?
– kérdez vissza Jutka. Majd a többiekkel együtt, kórusban mondja
a választ: – Nem kérdezzük ôket.
Mert támogatnak minket – jelenti ki. – Meg kell nézni a férfiak
arcát, amikor elindul a kiránduló
autóbuszunk, kiül rá a megkön�nyebbülés – veti közbe Ági, és
ismét felcsattan a nevetés. – A néhány nap pihentetô távollét a férjeknek ugyanolyan jól esik, mint
nekünk, asszonyoknak a kirándulásból, a nôin közösségbôl
nyerhetô felszabadultság, a feltöltôdés!
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Civil tükör

Az egyik alapító, Búsné víg válaszai
– Az alapítók között voltam én is
– mondja Bús Edéné Irénke. Elismeri: az elmúlt idôszakban, egy
jó ideig nem járt az asszonyok
közé. Mikor kilábalt a bajból és
a gyászból, Budai Évi unszolására
visszatért a Nôegyletbe. – Hogyhogy miért érdemes ide járni?
– kérdez vissza szinte méltatlankodva. – Mert örökké csinálunk
valamit, például sütünk-fôzünk,
részt veszünk a falu programjain.
– Nincs kedvenc programom
– hárítja el az újabb kérdést. – Fontos, hogy ott legyünk, fontos a jelenlétünk – hangsúlyozza, majd
kiemeli: mennyire élvezte az Algyôi Nôegylet két receptes könyvének az összeállítását. – Itt, a Nôegyletben mindig sokan vagyunk.
Zsong a terem, legalább harmincan
beszélnek egyszerre most is. Minden asztalnál más és más a téma.
Persze, itt is vannak, akik a Nôegyleten kívül is barátkoznak,

Egy asztalnál ül két generáció (balról
jobbra): Gáborné Hevesi Márta és Bús
Edéné Irénke.
például kártyáznak. Én a „pénzelôs” vagyok: szedem a kiránduláspénzt. Mert mindenkinek van
valami feladata. Én egyedül élek.
Ha nem mozdulnék ki a Nyugdíjas Klubba és az Algyôi Nôegyletbe, akkor hova is mennék?!
Mert az orvoshoz se járok. Persze
van családom, és mindent eldobok,
ha hívnak, mert az unokák az elsôk.
De a családon kívül is kell valahova tartozni. Nekem ez a valahova a Nôegylet.

***

„Összeértünk korban” – mondja az egyik legfiatalabb
– Vendégként jártam elôször a Nôegyletben. Akkor még nem éreztem
korban hozzám illônek a csapatot.
Mára összeértünk korban– utal
a korosztálybeli különbségekre Gáborné Hevesi Márta. Az „újak” közé
tartozó, mert „csak” két éve nôegyleti tagnak számító fiatal szerint
az is segített a beilleszkedésben,
hogy néhány rokonával itt bizonyosan találkozhat.
A Civil házbeli találkozókat azért
szereti, mert ott egy hosszabb asztal
mellett ülnek és jobban „összeverôdnek” az algyôi lányok és asszonyok.
– Bakosné Anita, a könyvelô azzal

hívott, hogy szerinte a Nôegyletben
én is olyan jól elduruzsolnék – kacag
föl Márta. – A „Mit jelent a nôegyleti duruzsolás?” kérdésre adott válaszából kiderül: a találkozók elején
az elnök, Budai Éva elmondja a tudnivaló, mert a közeljövôben esedékes
„okosságokat”, vagyis azt, hogy
mihez kér és vár segítséget a sütéstôl
kezdve a templom takarításon át
a nyugdíjasok programja elôtt
az asztalok megterítéséig. Itt mindig
jó a hangulat. Jól elbeszélgetünk,
pedig sokaknak csak a keresztnevét
tudom: Katika, Zsuzsika… Vidámak az algyôi asszonyok.

***

„A boldogság kék madarát kaptuk”
– Egy családból három generáció
is járt már nálunk – emlékeztet
Vidácsné Bera Edit, aki számára
az Asszonysorsfordító program
volt az egyik legemlékezetesebb.
– A belsônkön belül segített megközelíteni, hogy kik vagyunk, miként tudjuk a családot erôsíteni.
Változott is az életünk. Olyan gyakorlatokat végeztünk, amelyek
szembesítenek önmagunkkal. Lel-

künket melengeti, hogy tudom:
gondolnak rám. Például Budai
Évinek még arra is volt figyelme,
hogy a Boldogságképzô rendezvényünket követôen egy szép vers
kíséretében rajzon is nekünk ajándékozta a „Boldogság kék madarát”…
Kérdezett és fotózott,
az összeállítást készítette:
Újszászi Ilona
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1% az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô Kör
Közhasznú Egyesületnek
Egyesületünk ötödik éve tevékenykedik Algyôn. Fô célkitûzésünk
az egészségvédelem, egészségfejlesztés lehetôségeinek biztosítása
minden korosztály számára. Létrehoztuk a Tájház udvarán az Ezerjófû Gyógynövény Kertet, amelyet
2015-ben felvettek a Települési

Értéktárba, ezáltal Nemzeti Értékké vált. Kérjük segítse egyesületünk
munkáját és célkitûzéseink elérését! Támogassa egyesületünket
jövedelemadója 1%-ával! Az egyesület adószáma: 18207130-1-06.
Az egyesület tagsága nevében
köszönettel: Berek Ágota, elnök

Pályázatok gyerekeknek
Gyógyfüvek-csodafüvek
Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô
Kör Közhasznú Egyesület RAJZPÁLYÁZATOT hirdet 6-14 éves korú
gyermekek számára. A pályázat
célja: Mutassátok meg rajzaitokban,
melyik a kedvenc gyógynövényetek,
miért szeretitek, milyen helyet foglal el életetekben, és családotok
életében. A nevezés feltételei: 6-14
éves korú gyerekek pályázhatnak.
Technikai megkötés nincs. Az alkotás A-4-es vagy A3-as méretû
lehet. Ne legyen bekeretezve, vagy
összehajtva! Az alkotások beérkezési határideje: 2016. június 15.
Díjak: 1. hely 10000 Ft értékû ajándékutalvány, 2. hely 7000 Ft, 3. hely
5000 Ft értékû ajándékutalvány.
*

„Legyél te a füvesember,
füvesasszony unokája!”
Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô
Kör Közhasznú Egyesület IRODALMI PÁLYÁZATOT hirdet
6-14 éves korú gyermekek számára. A pályázat célja: Az irodalom
eszközeivel mutassátok be azokat

a népgyógyászati módszereket,
gyógyfüveket, melyeket a családban alkalmaztak korábban, és
talán napjainkban újra alkalmaznak. Írjatok a témában akár verset,
akár mesét, elbeszélést, stb.
A nevezés feltételei: 6-14 éves
korú gyerekek pályázhatnak.
Nincs mûfaji megkötés, bármilyen
próza, vagy vers alkalmas a nevezésre. Az írások maximum négy
A4-es nyomtatott oldal terjedelmûek lehetnek. Az alkotások beérkezési határideje: 2016. június
15. Díjak: 1. hely 10000 Ft értékû
könyvutalvány, 2. hely 7000 Ft, 3.
hely 5000 Ft értékû könyvutalvány.
Mindkét pályázati felhívásra
igaz, hogy a mûveket be lehet küldeni Postán, az EZERJÓFÛ
EGÉSZSÉGVÉDÔ EGYESÜLET
címére 6750 Algyô Kócsag u. 13.,
vagy személyesen is le lehet adni,
ugyanezen a címen, telefonegyeztetés után. Mobil: + 3630/6053978,
+3670/6320529; email: ezerjofu2011@gmail.com, info@ezerjofuegyesulet.hu

Felnôtteknek: „Kamillafésû”
Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô
Kör Közhasznú Egyesület IRODALMI PÁLYÁZATOT hirdet felnôttek számára. A pályamû témája lehet: A hagyományos népi
gyógyászat, annak tárgyaival, módszereivel; Füvesasszony, Füvesember anno és napjainkban;Házi
praktikák, bevált egészségmegôrzô technikák; Gyógynövényekkel
kapcsolatos élmények.
Az írások maximum hat A4-es
nyomtatott oldal terjedelmûek lehetnek. Egy lezárt borítékban,
melyen szerepel a pályázat címe

és a beadott pályamû címe, mellékelni kell az alkotó nevét és lakcímét, telefonszámát, email címét.
Az alkotások beérkezési határideje: 2016. június 15. Díjak: 10000,
7000, 5000 Ft értékû könyvutalvány.
A pályázatokat be lehet küldeni Postán, az EZERJÓFÛ EGÉSZSÉGVÉDÔ EGYESÜLET címére: 6750
Algyô Kócsag u. 13., vagy személyesen is le lehet adni, ugyanezen
a címen, telefonegyeztetés után.
Mobil: + 36 30/ 605 3978, +36
70/6320 529; email: ezerjofu2011@
gmail.com, info@ezerjofuegyesulet.hu
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Algyõi tükör
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Családtörténetek Algyôrôl: a világháborútól
az 1956-os forradalmon át a hortobágyi „magyar Gulagig”
A II. világháború után falunk házainak száma fele lehetett a mainak.
Az itt élôk szoros közösségben élték meg a háborús és az azt követô
éveket, évtizedeket. Tudták, hogy kinek a kertjében épült „bunker”
óvóhelynek, kik indultak el félelmükben az ország különbözô településeire vagy külföldre.
Valamennyien látták vagy megtudták, hogy Hódmezôvásárhely
felôl az orosz túlerô miatt a híd
védelmére állított csapatok hogyan vonultak vissza a 47-es úton,
Szeged felé. Erre két alkalommal
került sor. Következménye katona
áldozatok, de a fegyvereket (ágyúkat) vontató lovak is elpusztultak,
megsérültek, az 1902-ben átépített
hidunk használhatatlanná vált.
A halottakat (mind a két frontról) az algyôi temetôbe temették
el a mai ravatalozótól (a Kuktor
fele) induló út jobb oldalán. Sírhelyük hossza 6–8 m hosszú volt.
De egy katona sír a vasúti hídnál
is volt. Felnôttek és gyerekek rémes
emlékei között megmaradt, a híddal kapcsolatos támadáskor megsérült és elvadult lovak borzasztó,
fájdalmas hanggal való rohangálása a falu utcáin.
Az algyôiek tudtak a helyi áldozatokról, a támadók erôszakossága
miatt meghaltakról vagy késôbb
azokról a gyermekrôl, akiknek a fel
nem robbant aknák vették el
az életüket, vagy rokkantak lettek.
Emlékeztek a zsidó családokra,
akiket Kiskundorozsmára vittek
otthonaikból. Tudtak róla és osztoztak a másik család fájdalmában, bánatában. Nélkülözésük
során megosztották a kukoricadarát, a tojást, ami volt. Folyt a cserekereskedelem, egymás között,
de vállalták a nagyvárosokba és
még a fôvárosba is a falusi „felesleg” eljuttatását a zsúfolt vonatokon. A forint bevezetését követôen
harc folyt ennek a kereskedésnek
a visszaszorítására, melynek alanyai
lettek a falunkban élôk is.
Ismerte mindenki a légoltalmi
terveket, különösen a déli határvonalon. Hiszen az ország rendszerének megdöntésére az idegen
támadást, délrôl várták. Többen
emlékeznek, még, arra a határ-menti falvakban élô rokonlátogatásra, amelyhez engedélyt kellett
kérni, hogy a faluba a rokon belép-

hessen. Az 1960-as években ez a szigor megszûnt, de a támadás lehetôsége a légoltalmi tervekben és
az oktatások anyagában tovább élt.
Édesapám zenekarával, ha ezekre a településekre ment lakodalomba zenélni, az engedély nélkülözhetetlen volt. Az a család
biztosította a belépési és ott tartózkodási engedélyt, amelyik megfogadta a zenekart.
A napszámosság vagy az egymásnak kölcsönben végzett mezôgazdasági munkák, az újjáépítés,
a tsz-tagság, majd szegedi gyárakban kapott munka adta a mindennapi feladatokat. A kifosztott, lerombolt és tetemes összegû
jóvátételre kötelezett országunkban,
testi és lelki sérülésekkel éltek a jaltai megállapodás következményeként, a politika által elhatározott
irányvonalak hatása alatt. Beindultak a gyárak, a bányák vagy újak
épültek, alakultak az állami gazdaságok, majd a szövetkezetek és a termelôszövetkezetek, megkezdôdött
az egészség és nyugdíjbiztosítás bevezetése. Így lett a különbözô idôtartamú tervek célkitûzése a Békekölcsön, többek között a vas és acél
országa, a rizs, gyapot termesztés,
a selyemhernyó nevelés is. (Gyapottermelés a falunkban is volt, mert
nagyapám gyapot aratásában én is
részt vettem a Bartók Béla utca Szeged felöli oldalán a barakkok helyén
lévô földjén, még az 1970-es években is láthatók voltak a padláson
tárolt növény maradványai).
A változások megvalósításának
elve: az önkéntesség vagy a meggyôzés volt. Aki nem állt a sorba,
az jelzôvel ellátott vagy listára
került emberré vált.
Az eredmények, például a lakosság ellátásának küzdelmes biztosítása a beszolgáltatással, a munkatáborokkal, a liszt és cukorjeggyel,
az emlékekben mind ott találhatóak. Szomszédoknak, rokonoknak
és leszármazottaiknak örök emlék
a sok munkával, majd gondozással

létrejött gyümölcsösöknek a megszüntetése, amelyek már nem illetek az új tervekbe, a családi gazdaságok közösbe vitele. Hasonlóan
került az emlékek közé a kívül
maradottak földcseréi vagy az új
agró-technológiák szakmai ismeretek hiányában történt bevezetésének áldozatai. Az átélt eseményekrôl nem beszéltek a háborúból,
fogságból hazatértek, de az azt
követô évtizedekben is bizonyos
eseményeket hallgatás takart.
A fentiekben megemlített események egy része is indítéka lehetett annak, hogy immáron 60
éve az ország nagy részén a lakosság kifejezte elégedetlenségét.
Dokumentum filmekben, szamizdatként kiadott könyvekbôl
ismerhetjük meg az elhallgatott
történelem egy-egy helyi idôszakát. Végig nézve, illetve olvasva, talán többen is megkérdezzük,
valóban megtörtént? A válasz igen.
Lawrence Durrell brit író gondolata: „Senki sem lehet sokáig forradalmár anélkül, hogy zsarnokká ne váljon.” Ez figyelmeztetô lehetett
volna, a célok megvalósítása során.
A dokumentumok bármelyike,
fontos üzenet arra, hogy csak
a közvélemény ereje tudja a szörnyûségek ismétlôdését megakadályozni.
Herke István szorgalmának köszönhetjük, hogy az 1956-os eseményeket rögzítette, szerzôtársával, Molnár Jánossal: Az 1956-os
forradalom Szegeden és Algyôn
címmel. (Az általam ismert egyetlen fényképen, amely a templomból való távozás utáni vonulást
örökítette meg, meglepetésemre
- 6 évesen - magamat is felismertem. Kicsiny falunkban a hírek
terjedési sebességének eredményeként, a kíváncsiság tett részesévé ennek az eseménynek a többi
gyermekkel együtt. Ezt az eseményt a falu akkori kisbírója, Suti
Miska bácsi nem hirdette ki a piactéren kisdobjával, mégis jelentôs
létszámba gyûltek össze.) A könyv
elolvasható az interneten a hungaricana. hu honlapon az Adatbázisok, majd a Könyvtár menüpontra kattintva, majd a keresôbe
Algyô beírásával jutunk a Ki-

emelt találatok címszóhoz, alatta
az 5. kiadvány Molnár Jánosé.
Herke Istvánnak a tervei között
szerepelt, mely talán a halála miatt
nem valósult meg, hogy a saját családjával és a Damján családdal
kapcsolatos, 1952–1953. években
történteket is megírja. Az ô történetüket is a hallgatás leple takarta,
talán még a tanácsházán és rendôrparancsnokságon sem tudhattak
róla késôbb is csak részleteket.
Hortobágy ma az egyik Nemzeti Parkunk, turisztikai látványosság. A látogatók megismerhetik
a magyar rónát, a kilenclyukú
hidat az ország leghosszabb kôhídját, mely 1833-ra készült el,
továbbá a régebbi postakocsi-állomást, a híres csárdát és vele
szemben a Pásztormúzeumot,
az egykori kocsiállást, továbbá
a csikósokat, lovakat, a gasztronómiai finomságokkal együtt. A múltunk egy másik korszakának már
szinte nyoma sincs. Pedig a csárdával szemben állt egy épület,
amelyen 1952. júniusától 1953.
októberéig tábla jelezte „Zárt terület, idegennek szigorúan tilos
a bemenet.” Nem messze, most
egy vas sínböl készült emlékkereszt
áll. Ezt 1990. június 23-án állítottak, azok, akik a magyar Gulágba
(közel 10.000 ember élt a területen
lévô 12 táborban) kerültek és itt
éltek 1950-tôl 1953-ig. A csárda
mögött egy ökumenikus templom
áll, melynek falán olvasható a táborlakók neve, köztük a Damján
családé is.
A Hírmondó következô számában megismerhetjük a Damján
család sorsát, megtudhatjuk, hogyan kerültek, éltek egy évet
a Hortobágyon. Ehhez a Damján
család tagja volt a segítségünkre.
Az általa leírt anyag valamint
az 1990-es években összefogott
kényszermunkatáborban embertelenséget, kitaszítottságot, nincstelenné tételüket átélt áldozatok
által kiadott visszaemlékezések
szolgálnak: Számûzöttek a Hortobágyon, Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950–1953.
Gavallér Istvánné,
Családkutató Klub
- algyôi Könyvtár
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AKTV – Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft.

Válasszon rendkívül kedvezményes
havidíjú internet csomagjaink közül!*
Rezsinet 15
Startnet 30
Szupernet 50
Extranet 80

15/1 Mbps
30/4 Mbps
50/4 Mbps
80/4 Mbps

már 2000 Ft-tól
már 3000 Ft-tól
már 3500 Ft-tól
már 5300 Ft-tól

Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek!
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le- és feltöltési sebességeire vonatkoznak.
A garantált le– és feltöltési sebesség Rezsinet 15 esetében 5/0,5 Mbps,
Startnet 30 esetében 7,5/1 Mbps, Szupernet 50 esetében 12,5/1 Mbps
és Extranet 80 esetében 20/1 Mbps.

FilmBox minicsomagunk
csatornái elhozzák a mozit
az Ön otthonába is akár
havi 790 Forintért!
Élvezze a Filmboxot HD-minőségben havi 890 Forintért!

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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A Hírmondó kérdése: Hogyan készül a húsvétra?

Tutrai Levente, az Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola 4. b osztályába jár: – Rajzolunk, verset tanulunk húsvétról az iskolában. A rokonokat látogatjuk végig húsvétkor,
apukámmal. Kölnivel, spriccelôssel
szoktam locsolkodni. A legjobb
ünnep azért mégis inkább a szülinap, aztán a karácsony, a harmadik
a húsvét. Tösmagi Lászlóné, Levente nagymamája veszi át a szót:
– Régen jobban tartottuk az ünnepet, szódavízzel indultak locsolkodni a férfiak. Hímes tojásokat festettünk, virágágat díszítünk föl.
Húsvétkor összejön a család.
Az egyik öcsém Kunszentmártonról
is megérkezik, ha épp nem a kamionjával járja az utakat. Sütünk-fôzünk, így várjuk a vendégeket: a tojás mellé sonkát a kolbászt
is fôzünk, tormát adunk hozzá.
A sütemények közül a zserbó és
a piskótatekercs elmaradhatatlan.
Szabó Dorina, az algyôi általános
iskola 4. b osztályos tanulója: – Otthon várom a locsolkodókat. Addigra kidíszítjük húsvétira a szobát,

Szabó Dorina, az algyôi általános iskola
4. b osztályos tanulója

kirakjuk a tojásokat is. Leginkább
csoki tojással készülünk. Kézmûveskedni nagyon szeretek, ezért
apunak és a nagyapáknak személyesebb ajándékot készítek. Ismerôsöket, osztálytársakat várunk.
Hogy a lányok szoktak-e versenyezni abban, hogy kinek lesz több locsolkodója? – kérdezett vissza Dorina. – Eddig nem versenyeztünk,
de meg lehetne próbálni – mosolyodott el, barátnôjére nézve.
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Fürge ujjak hírei
Az elmúlt évben sok hímzô- és kötôfonalat, valamint számos horgoló
újságot kaptunk a falu lakóitól, melyeket nagyon szépen köszönünk.
Segítségükkel horgoltunk párnákat
az Algyôi Egyesült Szociális Intézmény lakóinak. Szeptemberben
megrendezett kiállítás-megnyitónkra telefontartókat horgoltunk a vendégek részére. Horgoltunk ajándékokat és hazsnálati tárgyakat
a Szegedi Újszülött Életmentô Szolgálat Alapítványának, a Szegedi
Nôgyógyászati Klinikának és a Hódmezôvásárhelyi Erzsébet Kórháznak. A Faluház segítségével a koraszülött babáknak sapkákat és kis
takarókat kötöttünk, horgoltunk.
Ezen munkát folytatni szeretnénk,

így akik e nemes célhoz csatlakozni
kívánnak, fonal felajánlásával megtehetik! A Fürge Ujjak Mûhelye
minden héten hétfôn délután 16-tól
18 óráig, a nyári idôszámítás után
17 órától 19 óráig várja a kézimunkázni vágyó lányokat, fiúkat, asszonyokat az Alkotóházba, a Kastélykert utca 106. szám alá.

Pályázat gyermektáborra
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete pályázatot ír ki nyári gyermektábor rendezésének támogatására. A pályázatokat az
önkormányzatnál igényelhetô adat-

lapon szükséges benyújtani 2016.
március 31-ig.
További tájékoztatás a 62/517517-es telefonszámon Juhász Ritától kérhetô.

Heni Butik

Idén is várom kedves vásárlóimat
a piactéren
hétfő–szerda–szombat 5:30–11:30
Szilágyi Kira, ugyancsak algyôi, 4. b osztályos diák

10 éve megszokott minőség

Szilágyi Kira, ugyancsak algyôi,
4. b osztályos diák: – Anyáékkal
elkezdtük a díszeket készíteni,
megvettük a csoki tojásokat. Húsvétra sós rágcsálni valókat és madártejet készítünk. Az ünnep elôtt
szoktam segíteni a takarításban,
például letörölgetem a port, kiteszem a csoki tojásokat. Húsvétkor mamáéknál találkozik a család: van, aki Csongrádról érkezik,
mások Algyôrôl. A szomszédok és
az osztálytársaim is el szoktak
jönni locsolkodni. A nagyfiúknak
pénzt, 1000-1200 forintot, a rokonoknak 2000 forintot illik adni
a locsolásért.

• olasz, török divatáru
• férfi, női ruha
• gyerek ruha
• fehérneműk
• lakástextil
• cipő, papucs

Hetente bőülő árukészlet.
Törzsvásárlói kedvezmény
10% 10 ezer Ft feletti
vásárlásnál.
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Hirdetések

Pietas temetkezési
vállakozás
Az algyői temető főbejáratán
a melinda virágüzletnél
Telelefon: 06 70 616 2055
– Teljes körű
temetkezési szolgáltatás

15. oldal

Sűrűn fáj a háta? Stresszes életmódot él?
Itt a megoldás!
Talpmasszázs, energetikai kezelés, köpölyözés, svédmasszázsok
Svédmasszázs
Hát masszázs����������������������������������������1600 Ft/30 perc
Hát masszázs����������������������������������������2300 Ft/60 perc
Váll és nyak masszázs������������������������1600 Ft/30 perc
Hát és kar masszázs����������������������������1800 Ft/40 perc
Kismama masszázs����������������������������1600 Ft/30 perc
Teljes test masszázs����������������������������2300 Ft/60 perc
Teljes test masszázs����������������������������2800 Ft/75 perc
Talpmasszázs
40–50 perc������������������������������������������������������������3000 Ft
Szivárvány masszázs
Egy kezelés������������������������������������2300 Ft/35–40 perc

Köpölyözés
20–30 perc������������������������������������������������������������1300 Ft
Narancsbőr kezelés
20 perces kezelés������������������������������������������������1300 Ft
40 perces kezelés����������������������������������������������� 2300 Ft
60 perces kezelés������������������������������������������������3300 Ft
Bakó Bernadett
Gyógymasszőr • Algyő
Tel.: 06 20/987-49-79
2016. március 31-ig érvényes

– Bemutatóterem, gyász
illetve köszönetnyilvánítás
– Délmagyar hirdetés
leadása
Halottszállítási ügyelet: 0–24 óráig
Telefon: 06 30 207 4129

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
Algyő felől a Tyúkász Kocsmánál jobbra!

ELADÓ
HOMOKTÖVIS
(fiú, lány) két nőivarú,
egy hímivarú
FEKETE SZEDER
(nagy szemű) tüskés
Érdeklődni:
06 20 975 4059

Tisztelt Hozzátartozók!
A SZÖGHY TEMETKEZÉS
megnyitotta kirendeltségét a
Hóvirág Virágüzletben
Algyő, Téglás u. 67.
ahol teljes körű temetkezési
szolgáltatás kínálunk
Ingyenes árkalkulációval!
Tel.: 20/ 501 41 00
Szállítás ügyelet (0–24 h)
06 30 95 57 556

Melinda
virágüzlet

az algyôi temetô fôbejáratánál
várja rég és új kedves vásárlóit
Alkalmi csokrok
születés-, névnpra.
Temetésre:
• családi koszorúk
• egyéb koszorúk
• sírpárnák
• Sírcsokrok készítését vállalom
Rendelést telefonon is felveszek
06 70 616 2055

16. odal
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Kiemelt csomagunk

Vár rád a net színe-java

4Ft/hó
990

160211-A

Internet, tévé, telefon együtt – most az első hónap havi díja 0 Ft

Színvilág csomagjainkban az internetet, a tévét és a telefont együtt most az első hónapban 0 Ft-os havi díjjal kínáljuk, a második
hónaptól a csomaghoz tartozó havi díj lép életbe.
Akciós kiemelt csomagunk internetet, Családi tévét és telefont tartalmaz, és mindezt az első hónapban 0 Ft-os, a második
hónaptól mindössze 4 990 Ft-os havi díjért!
Ajánlataink új lakossági ügyfeleink számára érvényesek, kétéves, határozott idejű szerződéssel.
Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!
Invitel Pont: Szeged, Gutenberg utca 14. Tel.: (06 62) 459 102
Az ajánlat 2015. november 16-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. A 4 990 Ft-os csomagajánlat csak internetet, tévét és telefont együtt tartalmazó
kiemelt csomagunkra érvényes, kábel és réz technológián a Színvilág M, FTTH és VDSL technológián a Színvilág L csomagra. Az egy hónapos havidíj-kedvezmény bármely
2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára, kétéves, határozott idejű szerződéssel érvényes. Az előfizetői jogviszony
határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

IN_33013088_Febr_print_RollOut_Algyo_190x265.indd 1
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Emlékezzünk hôs katonáinkra!
Történelmünk része marad a második magyar hadsereg katonáinak
hôsies küzdelme Voronyezs környékén, 1942–1943 telén. A távoli,
hideg vidéken kötelesség teljesítése közben estek el, szereztek testi,
lelki sebeket.
Hazánk a Trianonban elvett területek visszaszerzésének reményében lépett szövetségre Németországgal, majd a német csapatokat
segítve lépett a II. világháborúba.
A doni frontvonal megtartását és
ellenôrzését maradéktalanul teljesítették. 1943. január 12-én orosz
támadás érte a gyengén felszerelt

magyar állásokat. A harckocsik
„legázolták” a nagyrészt kézifegyverrel felszerelt magyar katonákat.
A harcokban 120 ezer katona vesztette életét vagy került fogságba,
köztük algyôiek is. A doni összeomlás 73. évfordulóján a fôhajtás
mellett az algyôi Hegedûs Gábor
versével emlékezzünk.

* * *

Hegedûs Gábor
Doni mementó: 1943. január
Mint bukott „angyalok”, földre hullva,
Szárnyak nélkül, vánszorogva,
Jeges hóban lefagyott kezek, lábak
Széttörött, szétzúzott emberi vágyak,
Gonosz, kegyetlen sátáni kacaj,
De lépre csalva, mind mást akar!
Megtört vánszorgó emberi testek,
Várják, hogy földre rogyjanak, az estet,
Megpihenni a kegyetlen harc után,
Elhinni, csak jó jöhet ezután!
Remélni, megnyílik az ég talán,
Kimenekít és rossz álom volt csupán!
De csak a halál hangját hallja a mezô,
A menekülésre már nincs semmi erô,
Mind ott maradt, a sok- sok bátor élet
Don-kanyar földje itta be a véred!
Egy kis haza gyászolta elhunyt fiait
De tudta, ez rajtuk már nem segít!
* * *

Köszönjük Hegedûs Gábor versét
és továbbra is várjuk az algyôi katonák és katona hôsök fényképét,
emlékeit gyûjteményünkbe. El-

érhetôségünk: Családkutató Klub
– algyôi Könyvtár; telefonszám:
62/268-406.
Gavallér Istvánné

Apróhirdetés
Munkaruha és egyéb divatáru minden
kedden, a Piactéren, 6-ról 12 óráig!
Munkaruha a gyártótól, magas kopásálló
anyagból, cégeknek is!
Telefonszám: 06 30/717 2416
*

Kiadó lakást vagy házat keresek hosszú
távra. Leinformálható. Nagy Károlyné
Telefonszám: 0670/772 8991
*

Szép hangú, díszes citerámat eladom.
Érdeklôdni: 62/673-755

17. oldal

Pillanatfelvétel: Közönség elé lép a Drámaszakkör
Az algyôi népszínházi hagyományok ápolását, az utánpótlás nevelést
is szolgálja a nyári Drámatábor és a tanév közbeni Drámaszakkör.
Az algyôi gyerekek lélekmelengetô programját két hódmezôvásárhelyi pedagógus, Pintér Erika és Vargáné Dezsô Zsuzsanna, valamint
az algyôi Móra Népszínház oszlopos tagjának számító tanítónô,
Torma Tiborné R. Nagy Mária vezényli. A Drámaszakkör március
25-i bemutatkozása elôtti pillanatfelvételként néhány szereplôt kérdeztünk a színészkedésrôl és a lámpalázról is.
– Szeretünk színészkedni. Ez azt
jelenti, hogy másnak adjuk ki magunkat, mint amik vagyunk – jelenti ki Molnár Csinszka, mikor
arról mesél, miért jelentkezett
húgával, Zengôvel az algyôi nyári
Drámatáborba. A három lány testvér közül a két nagyobb, a harmadikos Csinszka és a másodikos
Zengô örült, mikor kiderült: szeptembertôl folytathatják a „színészkedést”, mert Drámaszakkör indul
a Faluházban. Magukkal hívták
kis húgukat, az óvoda középsôs
csoportjába járó Médát is.

vagy eljátszunk valamit, verset tanulunk. – Az egyszer egy királyfi,
mit gondolt magában… kezdetû
verset mindannyian szeretik – folytatja Gál Boglárka, aki a Faluház
részérôl vesz részt a foglalkozásokon. – A hangképzô gyakorlatoknak köszönhetôen sokat fejlôdött
a gyerekek énekhangja szeptember
óta. A zenehallgatás, az ének és
a szolmizálás a ritmusérzéküket
fejleszti. A gyerekek kreativitására
építve a szakkörösök együtt készítik
el a díszleteket. Minden találkozón
más és más téma kerül elô: a fog-

– A búcsúban, az EzerJóHáz
színpadán is fölléptünk már: verset
mondtunk, énekeltünk, táncoltunk
– vásáros elôadást tartottunk – újságolja Zengô. – Alma- és mézeskalács árus is volt abban a vásárról
szóló versben. Mikor a „memorizálási módszerérôl” kérdezgetem,
elmagyarázza: – Részekre bontjuk
a verset, aztán sokszor ismételjük,
és amikor már megjegyeztem,
Anyának mondom el az egészet.
– Anya csak annyit mond, hogy
„Kicsit még gyakorolni kell”. Apa
pedig kijavít, mit ne csináljunk
– veszi vissza a szót Csinszka.
– Én táncolni szeretek a legjobban – veti közbe Méda, aki farsangkor is balerina jelmezt öltött
magára, hallom az anyukájától.
– A Drámaszakkör mindig azzal
kezdôdik, hogy körbe ülünk egy
szônyegen. És beszélgetünk – folytatja a beavatást. – Írunk a füzetbe

lalkozások elsôsorban az évszakokra, népszokásokra, ünnepek köré
épülnek. A Drámaszakkörös gyerekek elsô önálló mûsorukat március 25-én, pénteken 18 órától
mutatják be a Faluház színháztermében, ahol az érdeklôdôk
az Okos lány meséjét és az Egyszer
egy királyfit nézhetik, hallgathatják meg. Mindenkit szeretettel
várunk a bemutatóra! Tehát folyamatosan várjuk az új jelentkezôket, akik szívesen vennének részt
a foglalkozásokon, amelyek léleksimogatók, fejlesztik a készségeket,
játékra adnak lehetôséget. Mindemellett a gyerekek olyan szerepeket is eljátszhatnak, amilyenekre
az iskolában nincs lehetôségük…
– Nagyon szoktam izgulni – szól
közbe a fellépésre gondolva Méda.
Mi a lámpaláz ellenszere? Méda
megoldása egyszerû: – Apa és anya
szemébe nézek.
Ú. I.
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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
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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. március • Hírmondó

Visszatekintô és elôrepillantó

19. oldal

Algyôi Teátrum
2016. március 18., péntek, 19 óra
– Sanzon Izé. A Genéziusz Színház zenés kabaréestje.
A kabaré mûfaj halhatatlan.
Mindenki ismeri Karinthy Frigyes,
Nóti Károly vagy Rejtô Jenô jeleneteit. Kevés azonban az olyan est,
amiben modern, mai kabarészerzôk jeleneteit láthatja a publikum.
A Sanzon Izé a klasszikusok mellett a mai, aktuális jeleneteket is
hivatott bemutatni, köztük olyan
mûveket, amiket eddig sehol sem
láthattak a nézôk…
Játsszák: Gárdián Edit, Jónás
Anna, Rupáner Ágnes, Üllei Kovács
Gizella Anna, Annus Szabolcs, B Juhász Péter, Csôke László, Horváth
Dániel, Horváth István, Németh
György, Óbester Pál, Papp Sándor,
Sajtos Tamás, Tibai József Gábor.
Rendezte: Horváth István.
Fény és hang: Birkás Tibor.
Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 300 Ft / fô.
*

2016. április 8., péntek, 19 óra
– A Szabad Ötletek Színháza bemutatja: Karinthy örök… Vidám
irodalmi mûsor (kamaraelôadás).
Karinthy Frigyes írásainak örökérvényûségéhez nem férhet kétség. Sok-sok generáció fog még
„felnôni” sziporkázó, ironikus humorán, mely felnôttnek és gyereknek egyaránt nyújthat színvonalas,
meghatározó élményt. A Karinthy
örök… címû elôadás is ennek szellemében készült. Olyan mûveket
válogattunk össze, amelyben iskolás gyermek vagy felnôtt egyaránt
megtalálja saját világát. Részletek
hangzanak el a legsikeresebb „tanulmányokból”: Tanár úr kérem,
Görbe tükör, Rájöttem valamire,
Betegek és bolondok. Az összeállítás a születéstôl az elmúlásig
veszi górcsô alá az emberi sorsokat, Karinthy sajátos nézôpontjából, sok kacagással, vidámságunkat egy pillanatra sem engedve
elveszíteni.

Elôadják: Szitás Barbara, Nádházy Péter, Bor Viktor, Farkas Zoltán.
Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 300 Ft / fô
*

2016. május 13., péntek, 19 óra
– Csak a szépre emlékezem.
Vidám, zenés mûsor a Barátok
közt szereplôivel: Varga Izabellával, R. Kárpáti Péterrel, Gyebnár
Csekkával, Józsa Tamarával és Czetô
Zanett-tel.
Belépô: 1.400 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 800 Ft / fô
*

2016. május 20., péntek, 19 óra
– Idegenben keserûbb a sírás.
Zenés duett dráma Karády Katalin történetébôl. A Magyarországi Szerb Színház elôadása.
„Soha nem akartam elmenni
innen. Ez a hazám. Szívet cseréljen, ki hazát cserél. Bármi történjen is, itt szeretnek engem és rajonganak értem. Megismernek
az utcán és autogramot kérnek. És

én adok nekik. Az egyik koncert
közben felmászott hozzám Makk
Joli, a harmadikos elemista kisasszony. Olyan akarok lenni, mint
Te. Küldjél egy fényképet, hogy
pontosan tudjam, milyennek kell
lennem! El lehet onnan menni,
ahol ennyire szeretik az embert,
ahol ennyire szeret Makk Joli?
És most itt vagyok a határ közelében, Szombathely mellett valami
bódéban és várom az embercsempészt, aki teherautóval átvisz a határon…”
(Karády Katalin)
Szereplôk: Katonatiszt – Rusz
Márk Milán. Karády Katalin
– Varga Klári
Író: Rusz Márk Milán. Rendezô:
Rusz Márk Milán. Zenész: Rusz
Márk Milán. Jelmeztervezô: Kovács
Yvette Alida. Zenei vezetô: Félix
Györgyi. Asszisztens: Kabódi Szilvia,
Prágai Tibor.
Belépô: 700 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 450 Ft / fô

A helyes megfejtôk között jegyeket sorsolunk ki az Algyôi Teátrum március 18-i elôadására.
Elôzô számunk nyertesei: Fazekas Etelka és Várhelyiné Faragó Hédi.

20. odal

Mi? Hol? Mikor

2016. március • Hírmondó

VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Március 4. (péntek) 9–11 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Március 9. (szerda) 8–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Március 18. (péntek) 8–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Március 23. (szerda) 8–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár.
Április 5. (kedd) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Jelentkezés: 0630/415-0435, Izbékiné Cseuz Gabriella, 2016. március 18-ig.
6750 Algyő, Kastélykert utca 42. || 0630/415-0435
www.facebook.com/algyoitajhaz ||www.algyoitajhaz.hu

Verseljünk együtt!
Immár a III. ALGYÔI VERSÜNNEP megszervezésére készülnek
Algyôn a költészet kedvelôi.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület,
valamint az Algyôi Faluház és
Könyvtár a Költészet Napja alkalmából és József Attila születésének
111. évfordulójára emlékezve
VERSÜNNEPET rendez a Könyvtárban. Célunk, hogy minél több
fiatalabb és idôsebb algyôit bevonjunk a rendezvénybe. 2016.
március 31-ig várjuk az április
11-én, hétfôn délelôtt 10 órától
este 19 óráig tartó programra az iskolások, óvodások, civil szervezetek
jelentkezését, hogy elmondják,
felolvassák kedvenc versüket, esetleg elôadjanak megzenésített költeményeket.

A program várható idôpontjai:
10 órától: az óvodások, 14 órától:
az általános Iskolások, 17 órától:
a felnôttek mondják el kedves költeményüket. Kérjük, a jelentkezôk
írják meg a nevüket, elérhetôségeiket, a választott vers címét és
verselésének körülbelüli idôtartamát!
Meghívott vendégek, együttesek
színesítik a mûsort.
Verseljünk együtt, mert az jó!
Verset mondani, verset hallgatni
öröm!
Jelentkezni az alábbi elérhetôségeken lehet – e-mail: mjuszti@
gmail.com; telefonszám: 06/30/2544632; bibl@algyo.hu; 62/517-170;
faluhaz@algyoktv.net; 62/517-172;
62/517-173.

VAKCINÁZOTT NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIBE RENDELHETŐ
Ross 308: fehér húshibrid, Shaver Farm: nagy testű sárga, kettős hasznosítású csibe
Nevelés során ingyenes állatorvosi szaktanácsadás.
30 db felett ingyenes házhozszállítás!  •  Érd.: 06-30-360-6662

Március 4. (péntek) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában: I. világháborús katonák címû tárlat Hegyi Endre fényképész saját gyûjteményébôl.
Március 8. (kedd) 18 óra – Nônapi ajándékmûsor algyôi férfiaktól algyôi nôknek.
Március 12. (szombat) 8 óra – Zsibvásár a Faluház elôcsarnokában.
Március 12. (szombat) 16 óra – Gyermekszínpad: Tündér Lala. Az emberek is
tündérek avagy a tündérek is emberek? Mesejáték Szabó Magda Tündér Lala
címû meseregénye alapján a hódmezôvásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola diákjainak elôadása.
Március 12. (szombat) 21 óra – Napjaink zenéi buli DJ Xandroval a Faluház
színháztermében. Belépô: 700 Ft / fô, éjfél után: 1000 Ft / fô.
Március 15. (kedd) 10 óra – Nemzeti Ünnep. Megemlékezés az Országzászlónál.
Március 16. (szerda) 18 óra – ITTT – mindenrôl, ami Irodalom, Történelem,
Társadalom, Tudomány: Beszélgetés Szabó Pállal 1440 – Nándorfehérvár elsô
oszmán-török ostroma és elôzményei címû könyve kapcsán.
Március 18. (péntek) 16 óra – Készülôdés a húsvétra a Könyvtárban. Kézmûves
foglalkozás gyerekeknek.
Március 18. (péntek) 19 óra – Sanzon Izé. A Genéziusz Színház zenés kabaréestje. Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fô.
Március 19. (szombat) 17 óra – 20 éves az Algyôi Nôegylet.
Március 22. (kedd) 12 óra – Filharmónia koncert a Faluház színháztermében.
Március 23. (szerda) 17 óra – Életreform Klub a Faluház emeleti klubtermében.
Március 25. (péntek) 18 óra – Gyermekszínpad: a Drámaszakkör húsvéti elôadása.
Április 1. (péntek) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériában Kuk Istvánné
festményeibôl.

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
2016. március 2-től 4-ig
(szerda, csütörtök, péntek), valamint
április 4-én és 5-én (hétfő és kedden)
9 és 17 óra között a Faluház
földszinti kistermében.

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.

