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Advent első vasárnapján Fazakas Attila lelkipásztor a szentmisén arról beszélt, hogy évről évre azért gyújtjuk meg a koszorún a gyer-
tyákat, mert e fény Krisztust jelképezi, aki a Világ Világosságának mondta magát. Délután, a falu koszorúján az első gyertyát Molnár 
Áron polgármester gyújtotta meg, amit a faluházban a Zsibongó Táncegyüttes ünnepi műsora követett.

Elkezdődött  Elkezdődött  
a várakozás időszaka Algyőna várakozás időszaka Algyőn

Részletek a 7., 20. oldalon

Huszonöt éves   Huszonöt éves   
az Algyői  Nőegyletaz Algyői  Nőegylet

Az adventi koszorú feldíszítése mellett idén fát is ültetett az Algyői Nőegylet, ezzel 
is emléket állítva annak, hogy negyedszázada jött az egyesület létrehozásának ötlete, 
méghozzá egy németnyelv-tanfolyamon. Részletek a 6. oldalon

Fazakas Attila a november 21-ei szent-
misén megáldotta a jubiláló házasokat.
A kerek évfordulós párok a szertartáson 
köszönetet mondtak egymásért és Isten 

segítségéért. Idén három algyői házaspár 
kapott áldást a lelkipásztortól. A plébá-
nia csatlakozott a NEK-ért tartott szent-
ségimádáshoz is. Részletek a 11. oldalon

A nagyközség  A nagyközség  
terjeszkedéséről  terjeszkedéséről  
is vitáztakis vitáztak
A község költségvetéséről, az idei és a 
jövő évi fejlesztésekről, az új sportme-
dencéről, a lakosságszám növeléséről és a 
sárga iskoláról is szó volt a november 26-
án megtartott közmeghallgatáson.

Részletek a 10. oldalon

A TARTALOMBÓL

Elindult a tram-train ���������������� 5

Algyői műfordító  
a kedvenc könyveink mögött ���� 8

Lady Jenkins  
községünkben ������������������������ 12

Felemás őszzárás  
a futballistáknál ��������������������� 17

Áldást kaptak a jubiláló házasokÁldást kaptak a jubiláló házasok
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PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Telefon: 06 (70) 616-2055
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Minden jog fenntartva!

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év 
garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.  
Telefonszám: 06 (30) 953-039.

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tab-
letek, mobiltelefonok javítása, telepítése, karban-
tartása. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal! Zsigovics Péter,  
Telefonszám: 06 (30) 779-1501.

Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont 
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es telefonszámon. 
Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó 
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masszázsterape-
uta és Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akup-
resszőr.
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ÉRTESÍTÉS
a 75� életévüket betöltött személyek karácsonyi csomagosztásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a 75. életévüket betöltött személyeket, hogy a jelenleg kialakult hely-
zet miatt, az idei évben sincs lehetőség megtartani a karácsonyi ünnepséget. A csomagokat mindenkinek személyesen 
osztják ki a megadott napokon 8 óra és 15 óra között.
A kiosztás az alábbiak szerint történik: 
2021� december 13�, hétfő 
Vásárhelyi u., Kastélykert u. Bartók Béla u., Téglás u., Egészségház u.  
Külterület tanya, Gyevi tanyák, Rákóczi telep, Farki rét, Gorzsa tanya.
2021� december 14�, kedd 
Keszeg u., Bácska u., Csángó u., Kosárfonó u., Kócsag u., Nyírfa u., Kőfal u., Berek u., Szüret u., Fazekas u., Hóvirág 
u., Vadvirág utca.
2021� december 15�, szerda 
Rodostó u., Dália u., Komp u., Géza u., Sövény u., Búvár u., Tüzér u., Piac tér, Egri u. Kikelet u., Szőlő u., Bányász 
u., Kerekes u., Sport u., Pipacs u., Boróka u., Süli András u., Szamóca u., Lőrinc u., Korsó u., Tüskevár u., Görbe u., 
Pesti u., Bíró u., Szeder u., Aranyhíd u., Könyök utca.
A házi gondozásban és a rendszeres szociális étkezésben részesülők az Algyői Egyesített Szociális Intézmény dolgo-
zóitól kapják meg a karácsonyi csomagot�
Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, az Önt érintő napon tartózkodjon otthon.
 Molnár Áron Varga Ákos 
 polgármester jegyző

Kedves Algyői Lakosok!

Vannak kapott és választott tulajdonságaink. Számos dolgon, még ha bosszantó is, 
nem tudunk változtatni. Még akkor sem, ha nagyon komolyan elhatároztuk ma-
gunkat. És vannak talentumaink, amik maguktól jönnek, a szívünkből fakadnak. 
Tulajdonképpen van egy eszközkészletünk a mindennapokra. Kiválasztjuk, hogy 
mit veszünk elő a tarsolyunkból, ha dolgozni megyünk, ha a családunkkal vagyunk. 
Előhúzunk egy-egy stílust, modort, kedélyt a zsákunkból minden egyes megszóla-
lásunkkor, de még akkor is, ha csak a gondolataink szintjén merengünk el valamin. 
Amit jónak tartunk, azt beépítjük, ami nem szimpatikus, azt mellőzni próbáljuk. 
Vagy elfogadjuk. Ez egy nagyon fontos és hangsúlyos szó. Az elfogadás. Háborgó 
hétköznapjainkban nincs jobb tanácsadó az elfogadásnál. Ha nem védekezünk, nem 
támadunk, hanem megpróbáljuk úgy látni a másikat, ahogy az van. Ahogy ő láttatni 
szeretné magát. Nem bírálva, nem próbálva átformálni, csak elfogadni. 

És tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz feladat is egyben. Ha benne van a zsá-
kunkban, vagy néha szerepel az eszköztárunkban, akkor már tettünk egy lépést ma-
gunkért és a környezetünkért is. Szívből kívánom, hogy próbáljunk meg ezzel az 
érzéssel fordulni egymás felé. Talán így az ünnepek alatt kicsit könnyebb dolgunk 
is van. Ha mérges, ha sós lett, ha kiborult, ha ferde, ha el lett felejtve, nem baj. Majd 
legközelebb másmilyen lesz.

Legyen az elfogadás a kincs, amellyel megajándékozzuk szeretteinket. Így bővül 
a tarsolyunk és még a többiekébe is beleteszünk általa egy-egy apróságot. Teljen a 
Szenteste békességben és szeretetben! 

Áldott és békés karácsonyi ünnepeket kívánok! Molnár Áron
 polgármester
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Nem emelhetnek helyi adót, tovább spórolnak

Az első háromnegyed év gazdálkodá-
sát is áttekintette a testület novemberi 
rendes ülésén, amellyel kapcsolatban 
Molnár Áron polgármester elmondta, a 
számok azt mutatják, jól gondolkodtak, 
fontos volt takarékoskodni, a költések 
megfelelnek a várakozásnak.

Nem lehet emelni

A 2022-es költségvetési koncepció is 
a testület elé került, szerették volna a 
nagy mértékű rezsiáremeléseket kom-
penzálni, ám erre nem lesz lehetőségük.

„Kérte a képviselő-testület, hogy a 
különböző térítési díjakról legyen külön 
előterjesztés, az önkormányzati bérla-
kások és egyéb bérlemények díjáról pél-
dául. Ezekről döntöttek is a képviselők, 
ám most úgy tűnik a kormány rendelete 
alapján, hogy 2022-ben sem lehet eze-
ket a díjakat emelni.

Intézményi szinten háromszoros vil-
lany- és gázárakról beszélnek, illetve az 
építményadót is szerettük volna egy kis 
mértékben növelni, részint kompenzál-
va az iparűzési adóbevétel csökkenését, 
ám ezt sem lehet, mint ahogy az ipa-
rűzési adónál a 2,5 millióról nem tudjuk 
2 millióra levinni a fizetési értékhatárt 
sem” – magyarázta.

A településvezető azt mondta, hogy 
az intézményeik tekintetében, akárcsak 
idén, azt kérték, hogy a tavalyi kalkuláci-
ókat, költségvetési tervezeteiket nyújtsák 
be az önkormányzatnak, a dologi kiadás 
5 százalékát pedig zárolják váratlan ki-
adásokra. 

Maradnak a támogatások

A települési támogatások terén nem 
történt jelentős változás, megtartják a 
babaprogramot, ami 100 ezer forint, a 
fiatalok lakáshoz jutását és a lakásfelújí-
tási támogatását, továbbá a helyi vállal-
kozások támogatását azonban ugyanúgy 
felfüggesztették, mint idén. Molnár azt 
mondta, ez egyrészt anyagi okok miatt 
történt, másrészt úgy érzik, hogy a kor-
mányzat jelen pillanatban elég támoga-
tási lehetőséget biztosít erre a területre.

Pályáznak

Megjelent három TOP Plusz felhívás is: 
az élhető települések, az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése és a 
gyermeknevelést támogató humán inf-
rastruktúra fejlesztése témakörökben. 
Ezek mindegyikére van ötlete Algyő-
nek, terveznek jelentkezni a kiírásokra. 

Módosították a tankerület, a Gyevi-
tur Nkft. és az önkormányzat közötti 
hőszolgáltatási szerződést is, nagyjából 
háromszorosára emelve a díjat. Molnár 
azt mondta, erre a jelentős mértékű gá-
záremelés miatt volt szükség, mert az is-
kola fűtését nagyjából kétharmad arány-
ban az önkormányzat fizette, azaz az 
elszabadult árak miatt kellett emelniük.

Változtak a támogatások

A testület döntött arról is, hogy meg-
emelik a szociális rendeletben a támo-

gatás igénybevételénél meghatározott 
értékhatárokat. Mint ismert, minden 
ilyen támogatásnál a minimálbér, illetve 
a nyugdíjminimum meghatározott szá-
zalékához kötik a jogosultságot, ezentúl 
magasabb bevételnél is igényelni lehet 
ezeket a támogatásokat, legyen szó la-
kásfenntartási vagy éppen a gyógyszer-
költségekhez történő hozzájárulásról. 
Változás az is, hogy az iskolai támogatás 
külön igényelhető.

A házasulandók támogatását is meg-
változtatták. Eddig 15 ezer forintba 
került a házasságkötés az algyői hiva-
talban. Ezentúl 30 ezer forintért esküd-
hetnek a helyi párok, ennek az összeg-
nek a felét támogatásként megkapják a 
házasok. Így, aki nem algyői, annak 30 
ezer forint lesz ezentúl a házasságkötés 
díja, ha külsős helyszínen történik, ak-
kor pedig 40 ezer forint.

Támogatják az oltást

A rotavírus elleni védőoltást tovább-
ra is ingyenesen igényelhetik a szülők 
a helyi gyermekeknek. A vakcinát az 
önkormányzat azonban már nem tud-
ja közvetlenül megrendelni, így a fo-
lyamatba mediátorként belép a Gyevi 
Patika.

„Köszönjük Roczkó András gyógysze-
résznek a támogatását, aki nem számol 
fel külön díjat, amennyiért beszerzi az 
oltóanyagot, annyiért adja tovább a he-
lyi gyerekeknek a program folyatásában” 
– hangsúlyozta Molnár Áron.

Év végi jutalmat kapnak az önkor-
mányzati intézmények és cégek dolgo-
zói – ez is kiderült a testületi ülésen, és 
azt is meghatározták, hogy a köztiszt-
viselők illetményalapját 60 ezer forint-
ra emelik, ami nagyjából 12 százalékos 
emelést jelent a két évvel ezelőttihez 
képest.

Folytatják a rotavírus elleni védőoltási programot és megemelték a szociális rendeletben a jogosultsági határt – többek 
között erről döntött a képviselő-testületi novemberi ülésén. Béremelésekről is határoztak, a TOP Plusz kiírásaira is 
jelentkeznek, adót és térítési díjat viszont nem tudnak emelni egy kormányrendelet miatt.
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Elindult a tram-train – Algyő is nyertese a projektnek

A tram-train indulásával 
kapcsolatban Molnár Áron 
polgármester a közösségi 
oldalára feltöltött videójá-
ban kiemelte, hogy a nagy-
községhez közelebb került 

Vásárhely és Szeged belvá-
rosa ezzel az új közlekedé-
si lehetőséggel. Az előnyök 
közé sorolta, hogy megújult 
a vasútállomás és környéke 
is. Igaz, mivel a falu szélén 

lehet felszállni a tam-trainre, 
azoknak kedvezőbb, akik kö-
zelebb laknak az állomáshoz, 
vagy mondjuk kerékpárral, 
netán autóval meg tudják 
közelíteni.

Botka László szegedi és 
Márki-Zay Péter vásár-
helyi polgármesterekkel 
közös sajtótájékoztatóján 
köszönetet mondott a pro-
jekt kitalálóinak, megva-
lósítóinak és Lázár János 
országgyűlési képviselőnek 
is. Megjegyezte, próbál-
tak eddig is lobbizni, hogy 
az ipari parkban is legyen 

megállója a tram-train-
nek, hiszen nagyjából 500 
ember dolgozik ott, akik 
zömmel Vásárhelyről és 
Szegedről ingáznak oda.

A MÁV tájékoztatása 
szerint Vásárhelyről 3:31 és 
23:31 között, illetve Sze-
gedről 4:38 és 23:38 kö-
zött, a december 31-ig tartó 
utasforgalmi próbaüzemben 
óránként közlekedik a jár-
mű. Előbbi viszonylatban 
minden óra 53 perckor ér 
Algyőre a szerelvény, míg a 
Szegedről Vásárhelyre tartó 
minden óra 8 perckor.

Immár gyorsabban lehet megközelíteni Szeged és Hódmezővásárhely belvárosát Algyőről, hiszen a tram-train elin-
dulásával egy újabb közlekedési módot lehet igénybe venni, egyelőre ingyenesen.
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Huszonöt éves a Nőegylet

Régóta törtük a fejünket, 
hogy hogyan ünnepelhet-
nénk méltó módon az egye-
sület nevezetes évfordulóját, 
amikor az az ötletünk tá-
madt, hogy ültessünk egy fát 
a faluban.

De az ültetés előtt még 
– mint rendesen, évek óta 
– feldíszítettük az adventi 
koszorút. A vázat és a fe-
nyőágakat a Gyeviép Nkft. 
szállította a helyszínre. Idén 
is sokan összejöttünk a mun-
kára, már gyakorlottan il-
lesztettük helyükre az ágakat, 
majd a díszeket is. Mindig 
bővítjük a díszek állományát, 
lecseréljük az időjárás miatt 
elkopottakat. Ebben Balázs 
Zsolt is segítségünkre volt, 
alapanyagokkal járult hozzá 
a díszítéshez.

Amikor már nem talál-
tunk igazítani, javítani valót 
a koszorún – pont jókor – 
megérkezett Vámos Zoltán. 
Rengeteg és nagyon finom 
süteményt hozott, igazán jól 
esett a novemberi napsütés-

ben, a koszorút csodálva el-
fogyasztani.

Ezután következett a fa-
ültetés. Kovácsné Budai Éva 
elnökasszony vázolta fel az 
egyesület 25 évét, majd Mol-
nár Áron polgármester mél-
tató szavait hallhattuk. Az 
önkormányzat engedélyével 
és Vidács László segítségével 
találtuk meg a fa helyét a Fő 
téren. Ma már tábla is jelzi – 
Bakos Szilveszter jóvoltából 
–, hogy melyik a miénk ott. 
A Gyeviép Nkft. által elő-
készített ültető gödörbe Fü-
zesy István és Ozsváth László 
emelte a konténeres hársfát, 
azután az asszonyok felvált-
va, a munkát megosztva la-
pátolták vissza a földet.

Az egyesület létrehozásá-
nak ötlete 1996-ban, egy né-
metnyelv-tanfolyamon me-
rült fel. 41 fővel alakultunk, 
célunk a karitatív tevékeny-
ség és a közös programok 
szervezése volt. Ezt a mai na-
pig tartjuk, de a létszámunk 
már 64 fő. Kezdetben jóté-

konysági bálokat szerveztünk 
(az egyiket mi nyitottuk meg, 
bécsi keringővel). A bevétel-
ből idős embereket támogat-
tunk, más évben fogyatékkal 
élő gyerekeket vittünk szín-
házba, de küldtünk támoga-
tást a Szegedi Gyermekklini-
ka égési osztályának is.

Az ötödik évfordulónkon 
találtuk ki, hogy alakítsunk 
énekkart. Így született meg 
a Parlando Énekegyüttes. 
Később különváltak, de na-
gyon büszkék vagyunk rájuk 
a rengeteg elismerés miatt, 
amit kaptak.

Szakemberek bevonásával 
előadásokat is szerveztünk, 
de szívesen kézműveske-
dünk is. Takarítjuk a paró-
kiát és a templomot, utóbbi 
padjaira két éve új párnákat 
készítettünk. A testmozgást 
is fontosnak tartjuk, tehát 
részt vettünk gyalogtúrákon, 
futásokon, kerékpártúrákon. 
Innen jött az ötlet: 9 éve 
szervezzük az önkormányzat 
támogatásával a 28 kilomé-
teres kerékpártúrát, amelyen 
már évek óta mindig lega-
lább 200-220 fő vesz részt. A 
nevezési díjat teljes egészé-
ben a Kelemen János Alapít-
ványnak utaljuk.

Talán az egyik legnagyobb 
eredményünk az Idősgondo-
zói Hálózat létrejötte. Pá-
lyázati és önkormányzati 
segítséggel indíthattuk el. 
5 tagunk kapott képesítést, 
51 gondozottal adtuk át, ma 
már az Egyesített Szociális 
Intézmény működteti. Ala-
kulásakor hamar kiderült, 

hogy nagy szükség van ilyen 
segítségre a településen, mert 
sok az egyedül élő idős em-
ber, aki nehezen tudja ellátni 
magát, a háztartást, a bevá-
sárlást. A hivatalos ügyekben 
is segítségükre voltunk.

Két könyvet is megjelen-
tettünk. A 10 éves évforduló-
ra a Mit sütöttek ki az algyői 
asszonyok?, majd a 15-re a 
Mit főztek ki az algyői asz-
szonyok? címűt. Nem csak 
recepteket, hanem történeti 
visszatekintést is tartalmaz-
nak a könyvek az adott idő-
szakokról.

Munkánk elismeréseként 
egyesületünket Algyő képvi-
selő-testülete méltónak tar-
totta az „Algyő Községért” 
érdeméremre. A kitüntetést 
örömmel vettük át.

Nagyon jó a kapcsolatunk 
a többi helyi civil szervezet-
tel is. A Nőegylet a Faluvédő 
Egyesülettel összefogva ké-
szítette a Guinness-rekorder, 
6,8 méter átmérőjű hatalmas 
adventi koszorút. Ennek 
folytatásaként díszítjük a Fő 
téren már ötödik éve a falu 
adventi koszorúját.

Célunk, vágyunk továbbra 
is az, hogy közös tevékeny-
ségeinkkel bizonyíthassuk a 
női összefogás megtartó és 
építő erejét. Várjuk egyesü-
letünkbe azokat a lányokat, 
asszonyokat, akik részt ven-
nének a munkánkban.

Mottónk: „Oszd ketté 
magad, ne várj, csak akkor, 
ha adsz.”

Bakosné Terhes Anita
Algyői Nőegylet

Az adventi koszorú feldíszítése mellett idén fát is ültettek az évfordulóra. Az egyesület létrehozásának ötlete egy né-
metnyelv-tanfolyamon merült fel – Bakosné Terhes Anita tekint vissza az elmúlt negyedszázados tevékenységükre.
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Elkezdődött a várakozás időszaka Algyőn

Algyőn többnapos előkészület előzte 
meg idén is az adventi időszakot. A vá-
rakozás időszakára való ráhangolódást 
segítette Oláh Ernő helyi alkotóművész 
tárlata is, amely november 25-én nyílt 
meg a könyvtárban, ahol ikonjai és fara-
gott keresztjei egy hétig voltak láthatók. 
Oláh Ernő lapunknak elmondta, már 
gyermekkorában érdekelte a faragás, de 
komolyabban a rendszerváltozás után 
kezdett el vele foglalkozni, akkortól ké-
szít ikonokat is.

A kiállítása a „Kés, véső, ecset az ad-
vent jegyében” címet kapta, és főként 
a Szent Családról, a Szűz Máriáról és 
az Istenszülőről készült műveit mutat-
ta be. Kiemelte, vallási hovatartozástól 
függetlenül arra szerette volna ráirányí-
tani a figyelmet, hogy vegyük észre az 
édesanyát, Szűz Máriát, aki elvesztette 
a gyermekét, valamint Jézust is, aki sze-
retetből feláldozta magát az embere-
kért. Továbbá vegyük észre azt is, hogy 
egyre több olyan trend kap manapság 
népszerűséget a világban, amely meg-
tagadja a családot. Beszélt arról is, hogy 
azért épp a kereszteket állította most ki 
a faragásai közül, mert örök szimbó-
lumok, ugyanakkor úgy véli, hogy a fa 
maga a csoda, mert az halála után is él.

A könyvtárban november 29-én foly-
tatódott az ünnepre hangolódás, akkor 
a gyerekeket várták a könyvtárosok 
kézműves foglalkozásra. A fiatalok pa-
pír angyalkákat, tobozmanókat és to-
bozmadárkákat készítettek, valamint a 
könyvtár ablakait is feldíszítették.

Eközben a múlt hét során a Fő tér 
is ünnepi díszbe öltözött, a hagyomá-
nyokhoz híven az Algyői Nőegylet ké-
szítette el a falu adventi koszorúját. Az 
első gyertyát Molnár Áron polgármes-
ter gyújtotta meg, amit a Faluházban a 
Zsibongó Táncegyüttes ünnepi műsora 
követett.

A Szent Anna templomban is megy-
gyújtották az első gyertyát vasárnap, 
valamint Fazakas Attila plébános meg 
is szentelte a koszorút. A lelkipásztor a 
szentmisén arról beszélt, hogy évről évre 
azért gyújtjuk meg a koszorún a gyer-
tyákat, mert e fény Krisztust jelképezi, 
aki a Világ Világosságának mondta ma-
gát. Hozzátette, azt szeretnénk, hogy az 
ő fénye elűzne minden sötétséget az éle-
tünkből. Jelezte, hogy ehhez nem elég 
csupán a koszorún meggyújtani a fényt, 
hanem a mi szívünkben is meg kell ah-
hoz, hogy Krisztus fényében járhassunk.

Oláh Ernő ikonjaiból és faragott keresztjeiből tárlat nyílt, a Nőegylet koszorút készített, míg a Zsibongó Táncegyüt-
tes ünnepi műsort adott. Vasárnap a templomban és a Fő téren is meggyújtották az első gyertyát.
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Algyői műfordító a kedvenc könyveink mögött

– Robi egyik nap bejött a könyvtárba 
és nekünk ajándékozta Az aranycsapat 
története című könyvet, majd halkan 
megjegyezte, hogy ezt ő fordította. Na-
gyon meglepődtem, itt él Algyőn egy 
igazi műfordító – mondta Szilágyi-Per-
jési Katalin könyvtáros. Mivel számtalan 
kérdés felmerült benne a műfordítással 
és Illés Róberttel kapcsolatban, ezért Do-
mányházi Edit könyvtárvezetővel úgy 
döntöttek, hogy egy estet szerveznek, 
ahol bemutatják az algyői műfordítót.
November 5-én tartották meg a beszél-
getést, amelynek elején rögtön elárulta a 
könyvtárnak ajándékozott kötet titkait 
Illés Róbert.

–  Magyarországon élő angol újságíró, 
David Bailey írta a könyvet, aki magyar 
forrásokból dolgozott, azokat angolra 
fordíttatta, így írta meg a könyvet, amit 
aztán én ismét magyarra fordítottam. 

Érdekesség azonban, hogy a szerző több 
dolgot is félreértett, amikor a forrásokat 
olvasta, így nekem azokat is korrigálni 
kellett fordítás közben. Például amikor 
arról írt, hogy Grosics Gyulát eltiltották 
a világbajnokság után, amiért becsem-
pészett dolgokat az országba, ugyanis 
a könyv írója szerint három bőröndnyi 
hajtűt hozott Bécsből Magyarországra 
Grosics, miközben az három bőröndnyi 
hajszálrugó volt. A két szó nagyon ha-
sonló angolul, ez okozhatta a problémát 
– avatott be.

Illés Róbert persze beszélt arról is, 
hogy miként lett belőle műfordító. 
Már főiskolás korában foglalkoztatta 
ez a terület, egyszer el is ment a Somo-
gyi-könyvtár által hirdetett állásra, mi-
szerint egy könyv fordításához keresnek 
embereket. Tíz oldalt kellett megcsinál-
nia, azonban egyáltalán nem nyerte el a 
tetszését a feladat, így a diploma meg-
szerzése után angol–magyar szakos pe-
dagógusként kezdett el dolgozni.

– Eközben az egyik barátom egy ki-
adónál dolgozott és egyszer azt a fela-
datot kapta, hogy fordítson le egy tréfás 
útikönyvet. Azt javasolta, hogy fordít-
suk le együtt, de én eleinte nem akartam 
ezt elvállalni, aztán végül mégis megcsi-
náltuk közösen, de az ő neve alatt je-
lent meg. Később csináltunk még egyet 
közösen, utána úgy döntöttem, hogy 
megpróbálkozok egy egésszel egyedül. 
Sikerült, és elkezdtem dolgozni ebben 
a szakmában – részletezte Illés Róbert, 
aki azt is elmondta, hogy jobban szeret 
kézzel fogható könyvből dolgozni, mint 
az online átküldött szövegből.

Az első könyvet 5 hónap alatt for-
dította le, ma már a legtöbbet másfél 
hónap alatt teljesíti. Naponta 20 ezer 
karaktert ír, ez elmondása szerint 5 
óra alatt megvan, ha jó formában van 
és nincs semmi „akna” a könyvben. Je-
lenleg 4-5 kiadónak dolgozik, azonban 

attól tartott, hogy a koronavírus mi-
att nem lesz majd munkája, hiszen a 
könyvvásárlás az, amiről először mon-
danak le az emberek, ha válság van. De 
nem unatkozott az elmúlt másfél évben 
az algyői szakember, azzal bízták meg 
ugyanis, hogy fordítsa le az Iron Ma-
iden legendás gitárosa, Adrian Smith 
írását, mely „Folyók és sziklák szörnyei: 
Az Iron Maiden őrült pecása” címmel 
jelent meg.

– Horgászkalandokról írt a könyvé-
ben, ami rendesen megszenvedtetett, 
hiszen sosem horgásztam, ráadásul a 
szerző anyagi helyzetéből adódóan a 
nyolcvanas években hozzáfért olyan 
szerkezetekhez, amelyek Magyarorszá-
gon nem voltak elérhetőek. Mire nálunk 
bevezették volna, addigra elavultak, így 
nincsen magyar nevük. Az ilyen helyze-
tekben alaposan körül kell írni magyarul 
az angol szót, hogy az olvasó megértse. 
Nagy alázatra tanított meg ez a könyv 
– emelte ki.

Illés Róbert eddig 126 könyvet for-
dított le és már dolgozik a következőn, 
az általa fordított műveket pedig külön 
könyvespolcon őrzi. Kérdésre elárulta, 
jövőbeni terve az, hogy saját könyvet ír-
jon, erre készül most rá.

Hogyan lesz valakiből műfordító? Mennyi idő alatt fordít le egy könyvet? Mi az igazi kihívás? – többek közt ezekről 
mesélt Illés Róbert algyői műfordító. A könyvtár meghívására számolt be hivatásáról.
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A sportmedencéről és a falu terjeszkedéséről vitáztak

Két és fél órás közmeghall-
gatás volt november 16-án 
a Faluházban, ahol a legna-
gyobb vita az új sportmeden-
céről és Algyő lakosságszá-
mának növeléséről alakult ki.

Év évégre elkészül

Többen ugyanis azt sérel-
mezték, hogy már 3 éve épül 
a medence és nem tudják, 
hogy mikor adják át. Molnár 
Áron polgármester jelezte, 
a csúszást főként a járvány-
helyzet okozta, ami miatt 
más településeken az ilyen 
beruházások teljesen leálltak, 
sőt azóta sem folytatódtak. 
Hozzátette, háromszor mó-
dosítottak határidőt a szer-
ződésben, az utolsó változta-
tás szerint december 31-ig a 
kivitelezőnek be kell fejeznie 
a munkát.

Megjegyezte, jelenleg gé-
pészeti munkák zajlanak, 
valamint a külső burkolást 
végzik el, ha ezek elkészül-
tek, akkor megkezdődik a 
műszaki átadás és átvétel, így 
a tervek szerint tavasztól már 
használható lesz a medence. 
Beszélt arról is, hogy ezekkel 

a munkálatokkal párhuza-
mosan zajlik az új termál-
kúttal kapcsolatos beruhá-
zás, ami szintén az év végére 
készül el. Most a kutat és a 
medencét is összehangolják 
a régi rendszerrel. Emlékez-
tetett, a medence építéséről 
először 2016-ban vitáztak a 
képviselők, majd 2017-ben 
kiírták a közbeszerzési eljá-
rást, de kivitelezőt csak a har-
madik kiírás során találtak.

6000 főig ideális

Többen negatív véleményt 
fogalmaztak meg arról is, 
hogy miért állt meg a lakos-
ságszám növelésére irányu-
ló fejlesztés a községben. A 
településvezető közölte, 7 év 
alatt mintegy 500 fővel nőtt 
a lakosságszám Algyőn, ami 
igen pozitív eredmény, hiszen 
főként az volt a céljuk, hogy 
megállítsák az elvándorlást, 
és valamennyivel növeljék az 
algyőiek számát. Kiemelte, 
az intézmények egyelőre ezt 
a létszámot tudják kiszolgál-
ni, valamint az új lakókkal 
az autók száma is nőtt a te-
lepülésen, éppen ezért most 

a cél az, hogy jobb feltéte-
leket biztosítsanak a közle-
kedéshez, járhatóbbá tegyék 
az utakat, illetve megoldást 
találjanak arra, hogy az óvo-
da befogadóképességét 50 
fővel megemeljék. Továbbá 
az iskola sem tud ennél több 
gyermeket fogadni, már a 
szaktantermek is osztályter-
mekként üzemelnek.

Molnár Áron hangsúlyoz-
ta, zárt településről van szó, 
amit a Tisza, a 47-es főút és 
az ipari park fog közre, tehát 
a végtelenségig nem lehet 
növelni a lakott területet, így 
nem céljuk, hogy elérjék a 
10 ezres lélekszámot. A pol-
gármester szerint az 5500 és 
6000 közötti lakosságszám 
az ideális Algyő esetében.

Folytatják a spórolást

A közmeghallgatáson a 
polgármester a község idei 
költségvetését is ismertette. 
Elmondta, bár stabil a költ-
ségvetés, de ennek az évnek 
a legfőbb feladata a racio-
nalizálás volt, amellyel 190 
millió forintot tudtak megta-
karítani a biztos működésre. 
Jelezte, a következő évben is 
folytatják ezt a feladatot.

Leszögezte, a bevételi 
oldal megnyirbált, ugyanis 
idén 790 millióra csökkent 
az ipari adóból származó be-
vétel, ez az összeg 2019-ben 
még 1,380 milliárd volt. A 
kisebb mértékű iparűzési adó 
mellett további kiesést oko-
zott, hogy az önkormányzat-
tól szolidaritási adót kért a 

kormány, összesen 370 mil-
lió forintot. Szintén a kiadási 
oldalnál említette az önkor-
mányzati intézmények fenn-
tartását, ami 1 milliárd forint 
volt, míg az önkormányzati 
cégek 217 millió forintba ke-
rültek. A bevételi oldalon 410 
millió forint állami támoga-
tás van, az adókból és egyéb 
dolgokból 900 millió forint, 
valamint egy 720 millió fo-
rintos pénzmaradvány. 2021-
ben összesen 202 milliót 
szántak a fejlesztésekre, eb-
ből 150 millió forintot az új 
bölcsőde építésére költöttek.

A bölcsőde mellett az idei 
fejlesztések sorába tartozik a 
délnyugati lakóparkban történt 
faültetés, a csapadékvíz-elveze-
tő rendszer kiépítése, valamint 
a járdák és gépkocsibeállók 
építése is. Szintén idén készült 
el a jégpálya öltözője, továbbá 
a Tisza-parton is munkálatok 
zajlottak a szúnyoggyérítés 
érdekében, eközben lakossá-
gi járdaprogramot szerveztek, 
míg a Kiserdő soron jelenleg is 
folyamatban van a szennyvíz-
vezeték létesítése és az útépítés.

Értékesítenék  
a sárga iskolát

Kérdés volt még az is, hogy 
mi lesz a sárga iskola sorsa. 
A polgármester elmondta, 
megpályáztatják az épületet, 
ebből kiderül, van-e komoly 
érdeklődő, aki hasznosítaná az 
ingatlant. Hamarosan kiírják a 
pályázatot, az értékbecslésnek 
megfelelően 76 millió forin-
tért szeretnék eladni.

A község költségvetéséről, az idei és a jövő évi fejlesztésekről, az új sportmedencéről, a lakosságszám növeléséről és a 
sárga iskoláról is szó volt a november 26-án megtartott közmeghallgatáson.
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A Montessori pedagógia 30 éve az Algyői Szivárvány Óvodában

A szakmai napot Ozsváth Lászlóné kö-
szöntője után Molnár Áron polgármes-
ter nyitotta meg. Korábbi vezetőnk, 
Karsai Lászlóné beszélt a kezdetekről, 
a Dél-alföldi Területi Kör megalaku-
lásáról és vezetéséről, a Magyarországi 
Montessori Egyesületben betöltött sze-
repünkről.

Vendégeinket ezután büszkén vezet-
tük körbe óvodánkban. Egy gyakorlati 
bemutatón a Maci, a Margaréta és a 
Pillangó csoportos gyermekekkel mu-
tattuk be a mindennapok Montessori 
eszközeit, illetve módszereit, eredeti és 
saját készítésű eszközeinken keresztül. 
Szakmai munkaközösségünk tagjai Ju-
hász Brigitta, Bakosné Szöllősi Ágnes és 
Holik Hédi tartottak tartalmas előadá-
sokat a Montessori pedagógia elméleti 
és gyakorlati alkalmazásának lehető-
ségeiről. A résztvevők megismerhették 
hogyan alkalmazzuk ezeket óvodánk 
csoportjaiban.

A szakmai nap végén egy kerekasztal 
beszélgetést tartottunk, amelynek ke-
retében lehetőség adódott az eszközök 
kipróbálására, közös szakmai tapaszta-
latcserére.

Vendégeinkkel közösen egy szüle-
tésnapi tortával ünnepeltük a Mont-
essori pedagógia 30-ik születésnapját 
óvodánkban. Meghívottaink részéről 
sok pozitív visszajelzést kaptunk arról, 
milyen érezték magukat, köszönték a 

tartalmas programot, a szíves vendég-
látást. Reményüket fejezték ki, hogy 
hamarosan lesz még újabb alkalom a 
találkozásra.

A 30 éves jubileum alkalmából szeret-
tük volna a szülőkkel is megismertetni 
Montessori pedagógiánk különleges vi-
lágát. Ebből az alkalomból egy szakmai 
bemutatót is rendeztünk óvodánkban. 
A szülők érdeklődése a jelenlévők szá-
mánál jóval nagyobb volt, de a jelenle-
gi járványügyi helyzetben csak kevesen 
tudtak részt venni a programon. Elmé-
leti és gyakorlati bemutatóval is készült 
óvodánk Montessori Munkaközössége, 
amellyel szerettük volna megmutatni 
vendégeinknek, hogyan is jelenik meg 

a Montessori módszer csoportjainkban 
a mindennapi tevékenységek során. A 
gyerekek bemutató foglalkozását felvé-
telről megtekintettük, a szülők is átél-
hették a csendgyakorlat varázsát. Kézbe 
vehették, kipróbálhatták az esztétikus, 
finom tapintású, eredeti és saját készí-
tésű fejlesztő játékainkat. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy kezdeményezésünk 
hasznosnak bizonyult, a jelen lévő szü-
lők örömmel vettek részt a délutánon.

Holik Hédi
óvodapedagógus

Nagy izgalommal készültünk a 30 éves jubileum alkalmából megrendezett országos szakmai napra óvodánkban. 
Csaknem negyven pedagógus és pedagógiai munkát segítő kolléga vett részt a programon, amelyet a járványügyi sza-
bályok szigorú betartása mellett valósítottunk meg.
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Áldást kaptak a jubiláló házasok, hálát adtak a NEK-ért

Fazakas Attila plébános vezetésével egy 
órán át imádkoztak az algyőiek, akik egy-
másért is imát mondtak. A plébános la-
punknak elmondta, Krisztus Király előes-
téjén, az egyházi év utolsó vasárnapja előtti 
estén nem szokatlan, hogy szentségimá-
dást tartanak, hiszen ekkor adnak hálát 
az elmúlt egy évért az Úrnak. Hozzátette, 
idén viszont a NEK szervezői úgy döntöt-
tek, hogy ezen a napon hálát mondanak 
a kongresszus kegyelmeiért is.  Fazakas 
Attila megjegyezte, a Tisza-parti nagy-
községben egyébként gyakran tarta-
nak szentségimádást, hiszen minden 
csütörtöki szentmisét csendes szentsé-
gimádás előzi meg. Azért hívják csen-

desnek, mert a hívek a lelkipásztor 
nélkül végzik az imádságot Jézus előtt. 
Hozzátette, emellett a hónapok első va-
sárnapján megtartott szentmise végén 
is szentségimádási percek vannak. 

De nemcsak a november 20-a volt kü-
lönleges nap az egyházközség életében, 
hanem a november 21-e is, amikor Fa-
zakas Attila a vasárnapi szentmisén meg-
áldotta a jubiláló házasokat. A kerek év-
fordulós párok a szertartáson köszönetet 
mondtak egymásért és Isten segítségéért. 
Idén három házaspár kapott áldást a lel-
kipásztortól.

Az algyői Szent Anna Plébánia is csatlakozott november 20-án ahhoz a világméretű szentségimádáshoz, amelyen a 
hazánkban megszervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért (NEK) adtak hálát a hívek. Egy nappal 
később pedig a jubiláló házasokat köszöntötték.

Jótékonysági koncert a Kerecsen Egyesület szervezésében
Idén 9. alkalommal rende-
zi meg egyesületünk jóté-
konysági adománygyűjtő 
komolyzenei koncertjét. 
A jelenlegi helyzethez al-
kalmazkodva a műsort de-
cember 18-án az algyői ká-
beltévé műsorán, valamint 
Algyő YouTube csatorná-
ján lehet majd megnézni.

A fellépést idén is a Ki-
rály-Kőnig Péter Zenei 
Alapfokú Művészeti Ze-
neiskola tanárai vállalták, 
akik minden évben csodás 
hangulatú koncertet adnak. 
Közreműködnek: Huszár 
Gergely gitár, Tóthné Szek-
szárdy Bernadett hegedű, 
Szíjjártó-Szabó Zsuzsanna 

fuvola, Czéh Ágnes gordon-
ka és Fliszár Vivien zongo-
ra. 

Az online jótékonysági 
rendezvényre a támoga-
tói jegyeket az algyői Fa-
luházban (Algyő, Búvár 
utca 5., hétköznap 8-18h), 
valamint Molnárné Du-
dás Kata egyesületi elnök-

nél lehet megvásárolni 
(Algyő, Bányász utca 2.).  
A támogatói jegy ára 500 
forint. A rendezvény teljes 
bevételét egy algyői beteg 
kisgyermeknek ajánljuk fel.  
Várjuk szeretettel a jószívű 
adományokat!

Molnárné Dudás Kata,
Algyői Kerecsen Egyesület
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Lady Jenkins a nagyközségben

 – Miért ezt a történetet sze-
rette volna színpadra vin-
ni? 

 – Láttam a Madame Jenkins 
életéről szóló filmet és na-
gyon megragadott a hölgy 
személyisége és énektu-
dása. Ezért megkértem 
Varsányi Annát, az a&a 
produkciós társamat, hogy 
írjon nekem egy olyan da-
rabot, amely Florance Jen-
kins életét és munkásságát 
dolgozza fel. Egy olyan 
személy történetét, aki 
végtelenül önzetlen volt és 
végtelenül hitt abban, amit 
csinált. De vajon ezt jól csi-
nálta-e?

 – Mi a színdarab mondani-
valója? 

 – Nem árt ha tájékozódunk 
először – legyen szó egy 
személyről vagy egy tör-
ténetről – mielőtt ítéletet 
hozunk egy olyan témá-
ban, illetve témáról, amely-
ről valójában semmit nem 
tudunk. 

 – Mi jelentett nehézséget a 
karakter megformálásá-

nál, illetve hogyan lehet 
egyszerre játszani és ren-
dezni is? 

 – Annak idején játszottam 
egy szerepet, amelyben ha-
misan kellett énekelnem 
és ez valahogy megmaradt 
bennem. Ezekkel a fáj-
dalmas negyed és fél han-
gokkal énekeltem végig a 
darabot. Illetve van azért 
zenei előképzettségem, így 
ez most akkora nehézsé-
get nem okozott. A magas 
hangok helyre rakásában 
Vajda Júlia operaénekes 
nagyon sokat segített ne-
kem. A játszás és rendezés 
párosba már belejöttem. 
Nyilván könnyebb helyzet-
ben van az ember, ha kívül-
ről látja a darabot. Mivel 
nem vagyok folyamatosan 
színpadon, így tudtam a 

nézőtérről korrigálni. De 
színésztársaimmal már na-
gyon összeszokott csapat-
ként dolgozunk. Egymás 
kezét fogva megyünk ezen 
az úton. 

 – Mennyire kellett újragon-
dolni a rendezést az algyői 
színpadra?

 – A darabjainkat a szege-
di Ifjúsági Ház kérésére a 
Városházi Színházi Esték 
eseményre szoktuk elkészí-
teni. Ott adott egy gyönyö-
rű belső udvar, ezért csak 
bútorokról, kellékekről és 
jelmezről kell gondoskod-
nunk. Az algyői színpadra 
is megpróbáltuk odavará-
zsolni azt a hangulat, lát-
ványvilágot, ami az udva-
ron volt, természetesen az 
épület falai nélkül.

 – Miben más ez a darab, 

mint az eddig napvilágot 
látott színházi darab és 
mozifilm?

 – Ez a darab teljesen más, 
mit az eddig látott film és 
színdarab. Jenkinsnek egy 
fiatalabb életkorát dolgoz-
za fel, valós események és 
tények alapján íródott a 
darab.

 – Mennyire rugaszkodtak el 
az eredeti történettől?

 – A történetben egy fiktív 
szereplő van, az újságíró. 
Az ő interjúsorozata révén 
ismerik meg Madame Jen-
kist a nézők, mint opera-
énekest és mint költőt, aki 
rajong az irodalomért is az 
opera műfajáért is. Nagyon 
törekedtünk arra, hogy 
ez a darab ne egy paródia 
legyen, hanem be tudjuk 
mutatni az ő történetét. 

Novemberben egy nagyszerű darabot mutattak be a Faluházban. A New York Csalogánya címet viselő produkciót 
Szilágyi Annamária álmodta meg és Varsányi Anna vetette papírra, hogy aztán egy szórakoztató és mély mondani-
valóval rendelkező színdarab lehessen belőle. A darabról Szilágyi Annamáriát kérdeztük, aki nemcsak főszereplője, 
hanem rendezője is az előadásnak.
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Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és Fejlesztési NKft� 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI

álláshely betöltésére. 

Az NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló szervezet.

Az ügyvezető feladata: a Gyeviép Algyői Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Nkft. ügyvezetéssel kap-
csolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése; a társaság ha-
tályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony 
működtetése; a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás szakmai szer-
vezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása; minimum 5 éves vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan; 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: műszaki, gazdasági felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelke-
zik; legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal; hasonló területen működő gazdasági társaságban 
szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik; egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

Elvárt kompetenciák: felelősségteljes, önálló munkavégzés; kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó 
készség; megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A megbízás 2022. február 1. napjától 2027. január 31. napjáig tölthető be. Próbaidő: 3 hónap. Bérezés megegyezés 
szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni). 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a képviselő-testület a 2022. január havi soros képviselő-testületi 
ülésen 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, 2022. január 12. napján 
12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, „Gyeviép NKft. 
ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.
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Faragtak és csaltak az algyői gyerekek

Hangulatos programmal tette színes-
ség az algyői gyermekek őszi szünetét a 

Gyevikult Nkft. halloweeni eseményével 
a Faluházban. Tökfaragással indult a dél-
után, az első harminc érkezőnek ingyen 
biztosítottak tököt, faragóeszközről vi-
szont mindenki maga gondoskodott. Ki-
csik és nagyok együtt alkottak, a legtöbb 
faragás bohókásra sikerült, de persze 
akadtak elrettentő példányok is. 

Kovács László, a Gyevikult Nkft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, Algyőn már 
hagyomány, hogy október végén szóra-
koztató programmal készülnek a csalá-
doknak, akik körében évről évre egyre 
népszerűbb a kezdeményezés.

„Tavaly először tábortűz és közös sza-
lonnasütés is volt, ami különösen elnyer-
te mindenki tetszését, így ez ismét része 
volt a rendezvénynek” – tette hozzá.

Mint ismert, a halloween-nek nem-
csak a tök a szimbóluma, hanem az ír 
származású játék is, amelynek során 
házról házra járnak a gyerekek, akik 
minden ajtónyitáskor azt kiáltják: Cso-
kit vagy csalunk! Algyőn is bekopog-
tattak több helyre a fiatalok, azonban a 
házigazdák mindenhol alaposan felké-
szültek nyalánkságból, így csínyről szó 
sem volt. 

Rémisztő tökök, tábortűz és sok csokoládé – ez jellemezte az algyői családok délutánját, estéjét október 29-én. Hallo-
ween volt a Faluházban.

Fiatal lovas csontjaira bukkantak építkezés közben

Algyő nagyon régóta lakott terület. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a csontváz, amelyet a bölcsőde 
építése közben találtak a Tiszavirág utcában. Molnár 
Áron polgármester elmondta, az ilyen nagy volumenű 
beruházásoknál jelen kell lennie egy régésznek, így van 
ez Algyőn is, éppen ezért a csontváz megtalálásakor 
egyből szakember segítségét tudták kérni a kivitelezést 
végzők.

A régész szerint egy fiatal lovas csontvázára bukkan-
tak, aki legalább a honfoglalás idején élt, de az sem kizárt, 
hogy még annál is korábban, hiszen évekkel ezelőtt szkíta 
sírokat találtak a Tiszavirág utca közelében.

Molnár megjegyezte, az azonban jól látszik, hogy ez a 
korábbi helyszíntől eltérően nem temető volt, csak a lo-
vast temették el oda, ahol az új bölcsőde épül most. A 
régész szerint nem kizárt, hogy régebben valakik már fel-
nyitották a sírt, ugyanis eszközöket nem találtak a cson-
tok mellett, ráadásul már a ló maradványait sem találták 
ott.

A korábban megtalált leletekből, valamint a most ta-
lált csontokból egy időszaki tárlatot terveznek nyitni, 
amelyen látható lesz majd az a hajcsat is, amelyet a szkíta 
sírok rejtettek, és amelyen látható az a virág, ami Algyő 
címerében és logójában van.

Legalább honfoglaláskori, de az sem kizárt, hogy még annál is korábbi lovas maradványait találták meg a bölcsőde 
kivitelezése közben a közelmúltban. Nem az első eset, hogy csontokat találtak Algyőn.
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Új munkatársunkat keressük 
vágógépkezelői feladatokra!
Mi a feladat?
•  Kötészeti gépek, vágógép kezelése, kézi kötészeti 

feladatok ellátása, a munkafolyamatok betartása. 
Mit kér az Innovariant?
•  Műszaki terület felé érdeklődést, nyitottságot,
•  Szeress pontosan és igényesen dolgozni,
•  Tudj és akarj folyamatokban gondolkodni, 
•  Előny számunkra: bármilyen más, nyomdaipari területen 

szerzett tapasztalat, ha igényes vagy, és szereted 
magad körül a rendet.

Mit kínálunk?
•  Tudást, nyomdaipari ismereteket, amivel lehetőség van 

magasabb bérezést elérni,
•  Tiszta, rendezett munkakörnyezetet, változatos munkát,
•  Stabil munkahelyi hátteret.
Ha dolgoztál ilyen, vagy ehhez hasonló munkakörben, 
jelentkezz hozzánk fényképes önéletrajzoddal.

hr@innovariant.hu

Napelemes rendszerek 
teljes körű kivitelezése 

ingyenes felmérés
pályázatírás, koordináció

szaktanácsadás
Készítsen kalkulációt weboldalunkon!

web: solar-family.hu
Tel: +36 (70) 605-0651
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DECEMBERI  RENDEZVÉNYNAPTÁR
December 4� (Szo�)  
9 óra: Alkotóház
Sújtásékszer készítés Papp 
Csillával.

December 5� (V�)  
16 óra: Fő tér
Advent II. – második  
gyertyagyújtás –  
Fazakas Attila plébános.

December 7� (K�)  
10 óra:Faluház  
emeleti klubterem
CSAGYESZ szakmaközi 
találkozó.

December 8� (Sz�)  
14 óra: Ezerjóház
Borbarátok női csapatának 
találkozója.

December 10� (P�)  
10 óra: Tájház
Lucázás az óvodásokkal.

December 10� (P�)  
17 óra: Ezerjóház
Borbarátok férfi csapatának 
találkozója.

December 12� (V�)  
16 óra: Fő tér és Faluház
Advent III. – harmadik  
gyertyagyújtás.

December 14� (K�)  
12 óra: Faluház színházterem
Mozgáskorlátozottak algyői  
csoportjának karácsonyi  
ünnepsége (zártkörű).

December 16� (Cs�)  
14 óra: Faluház színházterem
Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas  
Klub karácsonyi ünnepsége 
(zártkörű).

December 17� (P�)  
17 óra: Faluház kisterem
GYBK vezetőségi ülés (zártkörű).

December 19� (V�)  
16 óra: Fő tér
Advent IV. – negyedik  
gyertyagyújtás.

December 21� (K)  
16:30 óra:  
Faluház színházterem
Hip-hop tánccsoport karácso-
nyi bemutatója (zártkörű).

December 29� (Sze�)  
17 óra: Faluház színházterem
GYBK Szilveszter.

December 31� (P�): Civilház
Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas  
Klub Szilvesztere (zártkörű).

JANUÁRI ELŐZETES

Bérletárusítás: 
2022. január 3-4-5. hétfő, kedd,  
szerda Faluház.

Pro-Musica újévi koncertje 
2022. január 7. Faluház.

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN
December 14. 8-12 óráig

VÁSÁR A FEHÉR ISKOLÁ-
BAN:
December 16. (CS) 9-11 óra 
Fehér iskola

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ
16-18 óra Alkotóház: Fürge 
Ujjak Műhelye kéthetente

13 óra Civilház: Nyugdíjas 
kártya klub

19 óra Faluház nagyterem: 
fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

KEDD
10-12 óráig Faluház nagyterem: 
Forma Tánc próba 
9 óra Alkotóház: Tűzzománc 
kör 
17 óra Alkotóház: Algyői Folt-
varrók Köre kéthetente 
16 óra Faluház emeleti klub-
terem: Hip Hop tánc Belovai 
Ritával 
17 óra Civilház: Asszonykórus 
próba

SZERDA
8:30 Faluház nagyterem:  
Senior torna 
14 óra Faluház nagyterem:  
Szilver társastánc iskolásoknak 
17 óra Faluház emeleti klub-

terem: Parlandó próba 
18 óra Faluház nagyterem: Jóga 
Muladi Annamáriával 
A Szakkör – nemezelés kéthe-
tenete szerdánként az Algyői 
Tájházban

CSÜTÖRTÖK
17 óra Civilház: Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjas Klub találko-
zója  
17 óra Faluház nagyterem: Zsi-
bongó Táncegyüttes próba 
17 óra Faluház emeleti klubte-
rem: Harmonika próba 
19 óra Faluház nagyterem: 

fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

PÉNTEK
17 óra Alkotóház: Gyevi-Art 
alkotók havonta 
16 óra Faluház emeleti klubte-
rem: Stary of Hope-Balett

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  
NYITVA TARTÁSA:
Hétfő 13-16 
Kedd 13-16 
Szerda 13-16 
Csütörtök 14-20 
Péntek 13-18

TISZTELT OLVASÓINK!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja 
a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek 
híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! Címünk a már 
megszokott: algyoihirmondo@gmail.com 



16 17

...a Tisza Virága

Felemás őszzárás a futballistáknál

Bepótolt mérkőzésekkel ért véget az Al-
győ SK őszi idénye: a Kiskundorozsma 
elleni idegenbeli vereséget (2–0) köve-
tően nyolc nap alatt három bajnoki várt 
Podonyi Norbert tanítványaira, amellyel 
minden 2021-es évre kiírt mérkőzését 
letudta a csapat.

Már őszi bajnokként érkezett Algyő-
re az SZVSE, amely gólvágója, Andi 
Taci találataival hamar kétgólos előnyre 
tett szert, innen pedig már nem sikerült 

a pontszerzés. Az utolsó két bajnokit 
viszont megnyerték a fiúk: előbb hazai 
pályán Kovács Milán 92. percben szer-
zett találatával győzték le a Makó II. 
csapatát (2–1), majd az utolsó őszi mér-
kőzésen magabiztos győzelmet arattak 
a sereghajtó Apátfalva ellen. A 9–1-re 
megnyert meccsen a hetedik percben 
már negyedjére volt eredményes az al-
győi csapat, így nem volt kérdéses a há-
rom pont sorsa.

Ezzel véget ért az őszi idény a lab-
darúgók számára, az Algyő SK 22 pon-
tot szerzett a szezon első felvonásában 
lejátszott 13 bajnoki alatt, így megyei 
I. osztály hatodik helyéről várhatja a 
folytatást. A téli felkészülést követően 
legközelebb a tervek szerint március 
5-én játszanak az algyőiek, akkor ismét 
az Apátfalva lesz az ellenfél, ám ezúttal 
hazai pályán.

Nyolc nap alatt három bajnokit is pótolt, így minden őszi mérkőzésükön túl 
vannak az Algyő SK labdarúgói: a csapat végül 22 pontot gyűjtött, és a hato-
dik helyről várhatja a tavaszi folytatást.

KAMILLA ABC
Vásárhelyi u 5.

• napi élelmiszer-
• folyamatosan  

bővülő választék
• udvarias kiszolgálás

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 5.30-19.00

Szombat: 6.00-16.00
Vasárnap: 6.00-13.00

VIOLA KISBOLT 

• lottozó,
• háztartási vegyiáru, 
• papírírószer,
• szezonális termékek
• pb gázpalack csere

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7.00-18.00

Szombar: 7.00-16.00
Vasárnap: 7.00-12.00

Kedves Gyerekek! 
A Jézuska már nagyon  

várja a leveleket…
Arra kérünk, hogy írd le a kívánsá-
gokat, hogy mit szeretnétek kapni 

karácsonyra, majd a levelet hozzátok 
be a Faluházba, és ebbe a csodaszép 

postaládába dobjátok be, hogy a  
Jézuska minél hamarabb értesülni  

tudjon arról, hogy mit rakjon a fa alá!
Sok szeretettel várunk Benneteket! 
Addig is jó munkát a levélíráshoz!
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Lezajlott az algyői gyermeklabdarúgó liga őszi idénye 

A 2020/21-es szezonban rendezték 
meg először az Algyői Gyermeklabda-
rúgó Ligát, amelyben U9-es és U11-es 
korosztályú csapatok játszhattak egy-
más ellen. Az első szezonban a járvány-
helyzet miatt egy-egy forduló elmaradt, 
illetve nézők nélkül rendezték meg az 
eseményeket.

A 2021/22-es szezonra átalakult a 
mezőny, az Algyő SK mellett a Tápé 
Főnix UPLSC, a Bordány SK, a Kis-
kundorozsmai SK, a Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia, a Móravárosi Ki-
nizsi HSK és a Mórahalom VSE vesz 
részt a ligában, amelyben minden csa-
pat és játékos saját felelősségére játszik, 
sportorvosi engedélyre és igazolásra 
nincs szükség. 

Az őszi szezonban hét U9-es, és hat 
U11-es csapat indult el, korosztályon-
ként 3-3 fordulót rendeztek, amelyek 
alatt több mint 150 fiatal labdarúgó lé-
pett pályára. A meccsek tavasszal újabb 
három fordulóval folytatódnak majd.

Eredmények, U11-es korosztály:

Október 2., A csoport: Algyő–Tápé 
Főnix UPLSC 21–2, Tápé Főnix UPL-
SC–Mórahalom 0–16, Algyő–Móraha-
lom 0–11.
B csoport: Bordány–Kiskundorozsma 
1–7, Kiskundorozsma–Móravárosi Ki-
nizsi 0–13, Bordány–Móravárosi Kini-
zsi 6–10. Október 16., Felsőház: Algyő–
Móravárosi Kinizsi 4–14, Móravárosi 
Kinizsi–Mórahalom 4–5, Algyő–Mó-
rahalom 1–11.
Alsó ház: Bordány–Kiskundorozsma 
4–9, Kiskundorozsma–Tápé Főnix UP-
LSC 9–0, Bordány–Tápé Főnix UPL-
SC 2–4.
November 7., Felső ház: Móravárosi 
Kinizsi–Kiskundorozsma 2–4, Kiskun-
dorozsma–Mórahalom 6–3, Móravárosi 
Kinizsi–Mórahalom 3–5.
Alsó ház: Bordány–Tápé Főnix UPLSC 
12–0, Tápé Főnix UPLSC–Algyő 4–16, 
Bordány–Algyő 13–0.

U9-es korosztály:

Szeptember 11., A csoport: Tápé Fő-
nix UPLSC–Algyő 2–4, Móravárosi 
Kinizsi–Kiskundorozsma 9–0, Algyő–
Móravárosi Kinizsi 2–2, Tápé Főnix 
UPLSC–Kiskundorozsma 5–2, Algyő–
Kiskundorozsma 4–1, Tápé Főnix UP-
LSC–Móravárosi Kinizsi 1–1.
Szeptember 26., Felső ház: Algyő–Gro-
sics Akadémia 4–4, Móravárosi Kini-
zsi–Mórahalom 1–2, Algyő–Móraha-
lom 4–2, Móravárosi Kinizsi–Grosics 
Akadémia 2–4, Algyő–Móravárosi Ki-
nizsi 0–4, Mórahalom–Grosics Akadé-
mia 4–3.
Alsó ház: Tápé Főnix UPLSC–Kiskun-
dorozsma 4–5, Bordány–Kiskundorozs-
ma 2–12, Tápé Főnix UPLSC–Bordány 
3–1.
Október 23., Felső ház: Tápé Főnix UP-
LSC–Grosics Akadémia 0–5, Kiskun-
dorozsma–Mórahalom 0–2, Tápé Főnix 
UPLSC–Mórahalom 1–2, Kiskundo-
rozsma–Grosics Akadémia 1–7, Tápé 
Főnix UPLSC–Kiskundorozsma 1–3, 
Mórahalom–Grosics Akadémia 0–3.
Alsó ház: Algyő–Móravárosi Kinizsi 
4–2, Bordány–Móravárosi Kinizsi 1–14, 
Algyő–Bordány 9–2.

Átalakult mezőnnyel rajtolt el a tavaly életre hívott Algyői Gyermeklabdarúgó Liga, amelynek őszi küzdelmeiben hét 
klub csapatai vettek részt.
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...a Tisza Virága

MENTŐK •  TŰZOLTÓSÁG   
RENDŐRSÉG: 112

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.00-16.00; K, Cs, P: 8.00-12.00.

Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Dr. Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.30-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Gyermekorvosi ügyelet
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati  

Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén  
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

FOGSZAKORVOS
Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.  
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  06 (62) 517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu 

Algyői Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu 
Bóbita Bölcsőde:  06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői  Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu  
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17. 

Gyevikult Nkft.:  06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

Gyeviép Nkft.:  06 (62) 765-900
AKTV Kft.:  06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

KözérdeKű  
telefonszámoK

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően 2021. december 24. 
napjától 2022. január 3. napjáig az Algyői Polgármes-
teri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás az 
alábbiak szerint alakul:

Személyes ügyintézési lehetőség:

• 2021. december 27. és 29. napokon 8:00 - 10:00 
óra között.

A hivatali telefonos elérhetőségeken ügyelet:

• 2021. december 27-29. között 8:00 - 12:00 óráig.

2021. december 30-31. napokon a hivatal zárva tart, 
8:00 – 12:00 óra között rendkívüli ügyintézést igény-
lő esetekben kollégánk az alábbi ügyeleti telefonszá-
mon érhető el: 06 (20) 280-1154.

Megértésüket előre is köszönjük!

Varga Ákos 
jegyző

Hallom már, angyal szárnya lebben, 
Szívem, mint régen, meg-megrebben,

Itt vagy közel!
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,

Rajtad csüng lelkem, semmi máson,
Jövel, jövel!

   
Benedek Elek

Áldott, örömteli karácsonyt kíván  
az Algyői Hírmondó  

minden kedves olvasójának!



Advent I.  
 2021. NOVEMBER 28. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
MOLNÁR ÁRON 
POLGÁRMESTER

Faluház színházterem 
16.20 óra

ZSIBONGÓ TÁNCEGYÜTTES 
ÜNNEPI MŰSORA

Advent II.  
 2021. DECEMBER 05. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
FAZAKAS ATTILA 

PLÉBÁNOS

Főtér 
16.20 óra

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÜNNEPI MŰSORA

Advent III.  
 2021. DECEMBER 12. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
OZSVÁTH LÁSZLÓNÉ
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Főtér
16.20 óra

ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 
ÜNNEPI MŰSORA 

17.00 óra
HÍRMONDÓ KARÁCSONY 

TOMBOLASORSOLÁS

Advent I V.  
 2021. DECEMBER 19. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
CIVIL SZERVEZETEK, 

FKSE ALGYŐ

Advent
2021

Algyő

ELMARADELMARAD

A PROGRAMOT A FŐTÉREN TARTJÁK!


