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2Algygi Hírmondó

A KÉPVISELŐK VÁLASZAI

Ismét két részönkormányzati képviselő vála
szát közöljük a korábban feltett és most megismé
telt kérdéseinkre.

1. Hogyan látja Algyőfejlődését az elmúlt 
4 év alatt?

2. Személy szerint mit tett a faluért? Mire 
a legbüszkébb és mit nem sikerült elérnie?

3. Indulni kíván-e a következő önkormány
zati választásokon?

♦ ♦ ♦

Karsai Lászlóné Válaszol
A feltett kérdésekre adott válaszaim hasonló

ak az eddig közzétett képviselőtársaim válaszai
hoz. Úgy érzem, hogy sablonossá válna, ha megis
mételném azokat az eredményeket, amelyek már 
elhangzottak.

A részönkormányzati tagok valamennyien Al
győ fejlődéséért kötelezték el magukat. A négy év 
igen rövid idő arra, hogy ennél látványosabb ered
mények szülessenek. Minden kérdésben közös vé
leményt, Javaslatot alakítottunk ki, de termé
szetesen dr. Piri József képviselő úr határozott 
kiállása, meggyőző hozzászólásai alapján a köz
gyűlési döntés volt a meghatározó. A nehéz anyagi 
körülményekhez képest mégis látványos fejlődés 
tapasztalható annak ellenére, hogy a város perem
kerületi státusunk megmaradt és csak a részbeni 
önállósággal küszködünk. Az biztos, hogy ennél 
többjogosultságot, hatáskört kellene kapni ahhoz, 
hogy még több helyi j ellegü problémát meg tud
junk oldani. Nem könnyű feladat felvállalni a kö
zösségi érdekek képviseletét. Mégis hiszem, hogy 
kellő odafigyeléssel, Jó hozzáállással, együttmű
ködve lehet megerősödni és apró lépésekkel előre
haladni. Nem a politikai meggyőződés vezérel e 
munkára, hanem a jószándékú tenni akarás.

Elsősorban a nevelési célú feladatokat, má
sodsorban a szociálpolitkát érzem magamhoz kö
zel állónak. Sajnos — ami az oktatáspolitikát illeti
— nem túl sok előrelépés történt, de úgy gondolom, 
hogy ez nem egy-két év feladata, hanem egy hosszú 
folyamatnak kell lennie. Országos viszonylatban a 
közoktatás területén nagy a bizonytalanság, amely 
nálunk is érezteti hatását. Egy országos J ó okta
táspolitikai tervezetet lehet lebontani és a helyi 
viszonyokra adaptálni. Természetesen mindenkor 
a helyi igényeket és érdekeket kell figyelembe venni 
a nevelési-oktatási programunk kialakításához; de

mindez feltételek nélkül nem valósulhat meg. Ezen 
Időszak alatt részemről támogatást nyert az iskolai 
alsó tagozatos tornaszoba létesítése, amely már 
régi igényként merült fel.

Ami a szociálpolitikát illeti — az idős emberek 
felkarolása nem hanyagolható el. Mindig is úgy 
éreztem, hogy szükségük van támogatásra, segít
ségnyújtásra a mindennapi ellátásukhoz, sőt gon
dozásukhoz. Jó érzéssel tölt el valamennyiünket, 
hogy egy algyői házaspár hagyatékaként sikerült 
otthont teremteni az időseknek. Jelenleg még a 
környezet kialakítása várat magára, hiszen az ál
latfelvásárlás nem Illek ebbe a környezetbe — 
áttelepítése folyamatban van.

Nagy sikereim nincsenek, de sok apró örö
möm volt e munkában — ez talán fontosabb, mint 
a ritka nagy siker. Számtalan algyői lakos, idős 
ember keresett fel gondjaival, problémáival és a 
lehetőségekhez mérten igyekeztem a megoldás ke
resésére. A bizalomra őszinte segítségnyújtással, 
tenniakarással válaszoltam.

A jövőre vonatkozóan az a véleményem, hogy 
nem kell feltétlen képviselőnek lennie valakinek 
azért, hogy a közérdekeket szolgálja. Ugyanakkor 
nem elég csak a képviselői státusz névleges betöl
tése. Az kétségtelen előny, hogy a részönkormány
zati képviselőnek frissebb, hivatalosabb, konkré
tabb információi vannak és így közvetlenebb kap
csolatot tud kialakítani a tömegek széles rétege és 
a részönkormányzati testület között.

Kovács Károly Válaszol

Én azt hiszem, az első kérdésre elégedetten 
válaszolhatok, visszagondolok, hogy igen szomorú 
évtizedek előzték meg ezt a négy esztendőt. Úgy 
érzem elég, ha csak a gázprogramot veszem példá
nak, hogy az 1968-as gázkitöréstől számítva több, 
mint 10 esztendőnek kellett eltelni, hogy Algyő Is 
élvezhesse a saját földje termését, a gázt, arról már 
nem is szólva, hogy az algyői mezők igen Jelentős 
pénzbevételéből szinte semmi sem Jutott, csak a 
lepusztult földterületek.

A négy esztendő beruházásait felsorolni már 
nem is tartom szükségesnek, mert részben már 
megtették, illetve, aki nyitott szemmel Jár az lát
hatja, és élvezheti előnyeit. Köszönet érte dr. Piri 
József városi képviselőnek.

Ami a személyemet illeti, először is örölük, 
hogy a lakosság egy része bizalmat adott szava
zatával és így módom lett rá, hogy a lakosság
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érdekében tevékenykedhettem. Örülök, hogy egy 
nagyszerű testület tagja lehettem, mert meg kell 
mondjam, minden kollegám teljes erőbedobással a 
falu fellendítését helyezte előtérbe, a politikát ki
zárva a testületi ülésekből. A saját tevékenységem 
részben eltért a többi kollégáétól, mint azt bizonyá
ra sokan tudják, a megkezdett rendszerváltásban 
a termőföldek visszarendezése is beletartozott, eh
hez kellett megszervezni a földrendező bizottságot- 
kat. Ez a tevékenység több, mint két és fél évet vett 
igénybe, igen sok türelmet és kemény vitákat 
éltem át ez idő alatt és próbáltam a falu lakossá
gának minél több földet visszajuttatni. Ezzel a 
munkámmal egyáltalán nem vagyok elégedett, 
mert részben a falu érdektelensége, részben a 
rossz földtörvény miatt a kárpótlási területek kb. 
50%-a lett az algyői emberek tulajdona, a rossz 
minőségről már nem is beszélve. A másik 50%-át 
az üzérek szerezték meg. Ezért, hát büszke nem 
vagyok tevékenységemre, de örülök a szép faluhá
zunknak, amely átadásra került, és a megépült 
szennyvíztisztítónak. A megítélésem szerint mind 
a két létesítmény igen Jelentős változást hozhat a 
falu életében.

Ami nem sikerült, az az, hogy az emberek 
kevésbé legyenek önzőek, egymás iránt sokkal tü
relmesebbek és a saját érdekükben ne az utcán ... 
hanem a meghirdetett fórumokon fejtsék ki észre
vételeiket és tegyék meg javaslataikat.

Ami a következő váJasztást illeti, függ attól, 
hogy a lakosság elégedett e a tevékenységemmel, 
függ a saját egészségemtől, és a kialakult egyéb 
körülményektől. Ha mindezek kedvezően alakul
nak, talán még egy ciklust vállalnék, ha a lakosság 
is akarja és ez a kormány is hasonlóképpen oldja 
meg a helyi irányítást, de mindezekhez feltétlen 
szükség lenne nagyobb önállóságra.

Tábori élményeim

Nagyon örültem, hogy részt vehettem a tábor
ban. Nagyon színes program várt ránk. Nagyon sok 
szép helyen voltunk. Sok érdekességet láttunk. 
Nekem legjobban Kecskemét tetszett. Voltunk két 
nagy áruházban, voltunk fürdeni Számomra a 
rajzfúrnstúdió tetszett a legjobban.

Nagyon köszönöm a táborvezetőknek.

Bakos Edit
3. oszt. tanuló

Tájékoztató
az iskola 19931%. ért tanulmányi munkájától

A tanulólétszám változásai: 1991-ben 391, 
ebből lányok 203 fő, ebből alsőtagozatos 160 fő, 
felsős 231 fő. 1992-ben 355, ebből lányok 169 fő, 
ebből alsótagozatos 165 fő, felsős 195 fő. 1993-ban 
326, ebből lányok 159 fő, ebből alsótagozatos 169 
fő, felsős 167 fő.

A fentiekből látni lehet, hogy amíg 1991-től az 
összlétszám csökken, addig a felsőtagozatosok 
száma évente 36-tal, illetve 28-al csökkent, az 
alsótagozatosoké pedig 5-tel, 111. 4-gyel növekedett. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy megindult a 
tanulólétszám stabilizációs folyamata, bár az 
1994-es évtől is tovább fog csökkenni a tanulólét
szám, mert csak 2 első osztály iratkozott be 46 
fővel, míg 3 nyolcadik osztály távozott, 58 fő. Az 
iskola összlétszáma kb. 10-12 fővel csökkenni fog.

Az iskola „Kiváló tanulói”:
1. Maszlag József — 8/a, nyolc évig kitűnő;
2. Révész Renáta — 8/a, négy évig kitűnő 

(felső tagozatban);
3. Molnár Csilla — 4/a, négy évig kitűnő, (alsó 

tagozatban).
(Egy jutalomkönyvet és egy iskolacímerrel dí

szített kerámiaórát kaptak.)
Az iskola „Jó tanuló, jó sportoló” tanulói:
1. Gubacsi Rita — 8/a;
2. Györfi Gabriella — 8/a;
3. Horváth Gábor— 8/a.
(Egy jutalomkönyvet és egy iskolacímerrel dí

szített kupát kaptak Jutalmul.)
Az Iskola „Kiváló sportolója”:
Temkó Tamás — 8/c. (Egy iskolacímeres ku

pát kapott Jutalmul.)
Az iskola kitűnő tanulói:
l/a osztály: Jónás Beáta, Kutasi Levente, 

Maczák Mariann, Rácz Péter, Szilágyi Peijési Réka.
1/b osztály: Elekes Krisztián, Kecskeméti 

Zsófia, Süli Kitti, Szelezsán Judit.
2/a osztály: Zombori Antal.
2/b osztály: Berényi Olga.
3/a osztály: Malustyik Gábor, Vidács Judit.
4/a osztály. Kerekes Tímea.
5/a osztály: Csontos Péter, Lele Tímea, Szabó 

Ildikó, Szűcs Adrienn, Terhes Mariann.
6/a osztály: Kiss Tímea, Kovács Adrienn.
7/a osztály: Kónya Barbara, Maczák Andrea, 

Maszlag Erika.
8/a osztály: Maszlag József, Révész Renáta, 

Kovács Elíz, Szabó Dóra, Gubacsi Rita.

(Helyszűke miattfolytatás a következő számban.)
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Beszélgetés az igazgatóval

Pa. algyői embereket sok kérdés foglalkoztatja, 
és sokmindenről beszélnek. Beszélnek a választá
sokról, Algyő és Szeged kapcsolatáról, az iskoláról, 
botrányokról és feljelentésekről. Egy név sokszor 
szóba kerül ezekkel a témákkal kapcsolatban. Ez 
a név Molnár Mihály, az Iskola igazgatójának a 
neve. Vele ültünk le beszélgetni. De az olvasónak 
is tanulságos lehet az interjú.

— Az igazgató úr az Agrárszövetség színe
iben indult, milyen eredménnyel?

— Végül is azt hiszem, eredményről nem lehet 
beszélni, mert a kopogtató cédulák összegyűjtése 
már gondot jelentett. A 750 kopogtató cédula ösz- 
szegyűjtése nem sikerült, kb. 200 hiányzott ahhoz, 
hogy egyéni Jelöltként indulhassak. Ennek az okai 
sokrétűek és összetettek. A legfontosabb az, hogy 
nem fektettem bele akkora energiát amekkorát 
kellett volna, úgy érzem a szabadidőm korlátozott
sága miatt. A pártom anyagi lehetőségei sem voltak 
korlátlanok. A kampányunkat mindenki a saját 
zsebéből finanszírozta, másrészt elszámítottam 
magam, én a hármas számú körzetben indultam, 
úgy gondoltam, Algyőn és Tápén vagyok annyira 
ismert, hogy ez a 750-es határ átléphető. Ez abból 
az optimista gondolkodásból született, hogy az 
iskolában 350 gyerek tanul, hogyha azon szülők 
közül, akikkel személyes kapcsolatban vagyok, 
minden második megtisztel cédulájával, akkor 
már Jelentős mennyiség gyűlik össze, ez annyira 
nem Jött be, talán kettőt vagy háromat kaptam így. 
A felsorolt okok miatt nem sikerült a kampány. 
Tanulság van belőle sok. Konkrétan: a gyűjtés 
után olyan tapasztalatokat szereztem, hogy igazá
ból a mi pártunkat és az én személyemet sem igen 
támogatták. Ez elvette a kedvem. A határidő lejárta 
előtt két-három héttel abbahagytam a gyűjtést. 
Ennek ellenére a párt a megyei lista ötödik helyére 
Jelölt. Utólag azt gondolom, mégis érdemes volt, 
mert olyan sok ismeretséget tudtam kötni, amit 
kamatoztatni tudok a későbbiekben. Nagyon sok 
barátot találtam. Ezeket a kapcsolatokat később 
fel tudom használni a munkámban az iskola érde
kében.

— Igazgató úr, ismertek a választási vég
eredmények, az új kormány már fel is állt, ön 
mit szól ehhez, mi a véleménye?

— Egész életemben politikai elhivatottsággal 
néztem a világot. Én azt gondolom, a jelenlegi hely
zetben a legjobb felállásban alakult meg a parla
ment. A kormányról már nem mondhatnám el ezt. 
Ugyanis az MSZP azt ígérte a választások előtt, 
szakértői kormányt fog alakítani. És én el tudtam 
volna képzelni a régi kormány miniszterei közül egy

párat, akik a helyén maradnak. Gondolok itt Kádár 
Bélára, de másokra is. Végül is az a véleményem, 
nem a minisztereken fog múlni, hanem a törvény
eken, illetve azok be vagy be nem tartásán.

—Novemberben lesznek az önkormányzati 
választások, vannak e ezzel kapcsolatban ter
vei?

— Nincsenek terveim, eddig egyetlen párt vagy 
szervezet nem kért fel. A parlamenti választásokon 
sem indultam volna, ha az Agrárszövetség ’92-ben 
fel nem kér, amit én nagy megtiszteltetésnek vettem. 
Egyenlőre tehát nincsenek terveim, ha esetleg felkér
nek, akkor az adott helyzetben majd meggondolom. 
Az önkormányzati választási törvénnyel kapcsolat
ban az a véleményem, változtatni kellene rajta. Egy 
ekkora település, mint Algyő több képviselői hellyel 
kellene rendelkezzen. Vagy a részönkormányzata 
sokkal több jogokat kellene kapjon. Sőt a csatolt 
községek képviselői, önkormányzati tagjai összefog
hatnának és lobbizhatnának érdekeikért. így több 
eredményt érnének el. Bár Algyő a hozzá hasonló 
településekhez képest sokat kapott, de kevesebbet, 
mint kellett volna. A városnak nem érdeke ezen 
települések fejlesztése. Úgy gondolkodnak, mikor 
fogjuk mi használni az algyői strandot: miért érde
kelne minket, milyen képet mutat Algyő a 47-es út 
felől. És így állunk az iskolával is. Évek óta téma az 
oktatás megoldása, egy új iskola építése. Néhány
szor már betervezte a város a tervekre szánt 1,5 
millió forintot. De pont azok a képviselők indítvá
nyozzák a Szegedi Önkormányzatban a pénz más 
célú felhasználását, akiknek az oktatás menedzse
lése lenne a feladatuk.

— Tehát nincsenek kész tervek?
— Nincsenek. Pedig már 1900-ban, a század- 

fordulón készültek Jegyzőkönyvek, melyek szerint 
Algyőn szükséges egy új iskolaépület. Az iskolával 
kapcsolatban másik nagy probléma az, hogy a gye
rekek „elvándorolnak" tanulni a városba. Úgy gon
dolom, ezen Algyő nagyobb függetlensége segítene.

— Igazgató úr, gondolom ön is tudja, mi
lyen sok pletyka és mendemonda kering a 
falúban az iskolabelső ügyeiről. Feljelentések
ről, revizori kivizsgálásról, gazdasági vissza
élésről. Mi ebből az igazság?

— Minden intézménynél, így nálunk is, két
évenként gazdasági ellenőrzést kell folytatni. 'Öl
ben volt az utolsó, ’94-ben aktuálissá vált. A gaz
dasági ellenőrzés megállapításai részben jogosak, 
részben nem. Épp tegnap fejeztem be a 40 oldalas 
válaszdolgozatomat az ügyben. Előre kell bocsáta
ni, az iskola gazdasági működése semmivel sem 
rosszabb, mint a más iskoláké, a városé vagy az
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országé. A hibák hasonlóak, például 93-ban csak 
ideiglenes költségvetést készítettek az országnak, 
a városnak és az algyői iskolának. A költségveté
sünket nem az iskola készíti, mi csak a felhaszná
lásért a pedellussal közösen vagyunk felelősek. 
Mindenfajta költségvetés-túllépésnek két oka le
het: első a gazdálkodó túlköltekezik, a másik 
rosszul terveztek. Erre mondok is példát: 92-ben 
Jött a törvény a 13. havi fizetésről, ki kellett fizetni. 
De miből? A 93. évi költségvetésből, annak terhére. 
Ezt a pénzt a 93. évi költségvetésbe bele kellett 
volna tervezni, hiszen már el volt költve. Nem 
tervezték bele. Egyszerűen lefénymásolták a 92-es 
költségvetést, azt adták ki. Mondván, ez egy ideig
lenes. Az iskola így a 19 878 OOO forintos éves 
költségvetését 0,8%-kal lépte túl. Ez béijellegű 
kiadásban 100 ezer forintot, egyéb vonatkozásban 
125 ezer forintot, összesen tehát 225 ezer forintot 

jelent. Erre a túllépésre komoly választ kellet ad
nom, amit 48 oldalon kifejtettem ajelentésemben. 
Nagyon lényeges része volt a revíziós jegyzőkönyv
nek a sítáborok lebonyolítása, ezeknek a gazdasági 
háttere. Az összes sítáborról, névre szólóan, min
den résztvevőre egyéni elszámolást készítettünk. 
Olyan módszerrel ami számomra teljesen egyértel
mű, de a revizorok számára nem így volt. Ezért le 
kellett vezetni, hogyan történt a pénzek befizetése 
és a pénzek visszafizetése. Magyarázó Jelentést 
kellett készíteni. Nagyon fontos felvetés volt, a 
gyerekeimet miért alkalmaztam az iskolában? A 
legjobb szándék vezetett, azokat a feladatokat ami
ket ők elláttak az iskola érdekében kellett elvégez
ni. A rendeletek ezt nem tiltják, csak azt: gazdasági 
és vezető posztokra nem kerülhet hozzátartozó.

Áron esete különleges, ugyanis őt megbízási 
szerződésre egy feladatra vettük föl. A tanulmányi 
szabadságon lévő Ficsorné Réti Emese angol órái
nak szakos helyettesítésére kértük meg. 44 órában 
11 ezer forintért, ha ezt egy nem angol szakos 
pedagógussal láttuk volna el, akkor az átlagos 
órabérrel számolva 15 400 forintot kellett volna 
kiadni. (Az algyői iskolánál az átlagos órabér 350 
forint.) És nem szakossal lett volna ellátva. Tehát 
ez a lépés gazdaságilag és szakmailag is indokolt 
volt. Természetesen azoknak a kollégáknak, akik 
szívesen bementek volna ezekre az angol' órákra 
újságot olvasni pénzért, ez nem tetszett.

Az Interjú másik felét hely hiányában a követ
kező Hírmondóban közöljük. Ha az eddigiekkel 
vagy a következőekkel kapcsolatban valakinek 
hozzászólni valója támad, szívesen leülök vele be
szélgetni, hogy a Hírmondóban más vélemény is 
megjelenjen. A lehetőség tehát adott.

Varga Levente

FELHÍVÁS

Kérem azokat, akiknek a korábbi években 
személyiföldhasználatot biztosítottak, szíves
kedjenek a kirendeltségen bemutatni a szemé
lyes földhasználatot biztosító jegyzőkönyvet 
vagy határozatot. A nyilvántartásunk pontosí
tása végett.

Sebők Péterné
kirendeltség-vezető

Fénymásolás (kicsinyítés, nagyítás)

Spirálozás (műanyag spirállal, 
különféle színekkel)

PflPln, iRószen, nvomthtvAnv

Iskolakezdésre 
iskolai felszerelések

liJlj hétköznap:9-12óráig.
14-10óráig.

Nyitva: szombaton:9-12óráig.

farag Szerezzen örömet családjának, kedvesének!

Fényképről élethű másolatot 
készítek

bármilyen méretben.
Szén-ceruzarajz, szépia és olajfestmény-portrék 

megrendelhetők.
Algyő, Radnai u. 7., Bakos József
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Német—maauar küldöttség járt Atqyőn

Július 2-án, egy szép szom
baton, küldöttség érkezett Algyői
re. A vendégek közt találkozhat
tunk németekkel és magyarokkal 
Is, együttesen mintegy harminc 
fővel. A vendéglátók pedig Algyő 
városrész önkormányzati képvi
seletének tagjai voltak.

Még mielőtt erről a hangula
tos és igazán látványos estről 
szólnék, szeretném bemutatni 
egy kicsit az előzményeket: Több 
éves múltra tekinthet vissza im
már egy magyarországi kis falu,
Csengele és egy bajor település 
baráti kapcsolata. Ezt a bajor te
lepülést Eringnek hívják és az 
Inn folyó közelében fekszik a né
met—osztrák határ mellett, Pas- 
sautól 40 km-re. A testvéri kap
csolat Jól működik, az idén nyá
ron az összes csengelei önkor
mányzati tagot családostul ven
dégül látták Eringben. Nagyon jól sikerült utazás 
volt, ezt tanúsíthatom, én is részt vettem rajta. Ezt 
a látogatást viszonozták az eringiek polgármeste
rük Peter Hoffmann úr vezetésével. Magyarországi 
tartózkodásuk során Algyőn töltöttek fél napot a 
csengelei vendéglátóikkal együtt.

A fél nap programja így alakult: Délután há
rom óra tájban érkeztek személyautókkal a Falu
házhoz. A Faluházban egy kis lelkes csapat várta 
őket, az algyői önkormányzati tagok csoportja. A 
létszám nem volt teljes. Azt hiszem érdemes felso
rolni azokat, akiknek köszönhetjük e szép vendég
látást: dr. Piri József, Bakos József, Borbély János, 
Karsai Lászlóné, Kovács Károly, Molnámé Vida 
Zsuzsanna. Török István bácsi és dr. Major József 
egészségügyi, illetve egyéb okok miatt nem tudtak 
tevőlegesen részt venni, de minden szempontból 
támogatták azt. A vendégeket a Faluház vezetője 
üdvözölte és kalauzolta körbe az új épületben.

Ezután az Algyői Hagyományőrző Népi Együt
tes Eke Józsi bácsi vezetésével mutatta be néptánc 
műsorát komoly elismerő sikert aratva. Ekkor már 
autóbusz várta a vendégeket a Falu ház előtt. Fel
szálltak rá vendégek és vendéglátók, hogy megnéz
zék Algyőt közelebbről.

A busz első útja Vidács Lászlóhoz vezetett. 
Ering mezőgazdasággal foglalkozó település, ezért 
nagy figyelmet fordítottak a gazdaságra, ahol fólia 
alatt termesztett szőlőt láthattak.

A gazda és kedves felesége örömmel mutatta

meg a birtokot és egy-egy pohár 
borral vagy hűtött üdítővel meg is 
kínált mindenkit. A továbbiak
ban a töltésről nézhettek végig 
Algyő határán és a Tiszán. Majd 
az olajkutak közt, a MÓL Rt. bi
rodalma mellett vezetett az út. A 
faluba visszatérve a templom volt 
a következő állomás. A több száz 
éves falak közt a csengeleiek is 
elámultak, az ő falujuk nem 
büszkélkedhet ilyen múlttal, 
mint Algyő.

A Faluházhoz visszatérve dr. 
Piri József önkormányzati képvi
selő, az Algyői Részönkormány
zat feje hivatalosan is köszöntöt
te a vendégeket. Meleg szavú üd
vözlete után pár mondattal vázol
ta Algyő helyzetét és közigazgatá
si rendszerét, kapcsolatát Szeged 
városával. Válaszában Peter 
Hoffmann úr, a német polgár

mester köszöntötte az algyői polgárokat. Reményét 
fejezte ki, ez a szép település a jövőben is rohamo
san fog fej lődni. Köszönetét mondott a vendéglátá
sért, és azért, hogy itt lehetnek. A Faluház vezetője 
ezek után Algyőn készült és a falura jellemző 
ajándékokat adott át a vendégeknek.

Jöhetett a vacsora. A menü kitűnő halászlé és 
házi túrós csusza volt. A vacsora után Bakos 
József részönkormányzati képviselő és a tangó- 
harmonikája gondoskodott a jó hangulatról. A 
vendégek késő este indultak Csengelére, hogy 
másnap még hosszabb utat tegyenek meg Német
országig.

Végezetül álljon itt egy részlet a csengelei új
ság egyik, a látogatással foglalkozó cikkéről 
dr. Varga Ferencné tollából:

„Délutáni programként kaptunk egy meghívást 
az algyői FaluháztóL Ahol is az eringi polgármestert 
rangjához méltóan a falu vezetői fogadták, egy órás 
néptánc műsort szerveztek a tiszteletükre, autóbuszt 
béreltek, hogy a vidéket bemutassák. A program 
méltó befejezése volt a halászlé vacsora a Faluház
ban. (...) Az Algyői Részönkormányzat tagjainak és 
a Faluház vezetőinek pedig köszönetűnket fejezzük 
ki a szíves fogadtatásért, a nagyszerű műsorért, 
finom vacsoráért Kívánjuk, hogy Jó német testvér- 
kapcsolat alakuljon ki a falu részére is. ”

Varga Levente

A német polgármester,
Peter Hoffmann úr és dr. Piri József 

a Faluházban.
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Egyházi hírek

Gyulai Endre szeged—Csanádi megyés püs
pök 1994. augusztus 1-jei hatállyal felmentette 
Balogh József algyői plébánost és kinevezte a Sze
gedi Hittudományi Főiskola prefektusává. Ugyan
ettől az időponttól Nemez Jánost megbízta az 
egyházközség vezetésével.

Az algyői római katolikus egyházközség ismét 
búcsúztatja lelkipásztorát. Dr. Balogh József plé
bános atyát 1992. november 29-től bízta meg a 
váci megyés püspök úr az egyházközség vezetésé
vel a teológiai tanári munkájának ellátása mellett. 
A húsz hónap előtti állapotot a megosztottság jel
lemezte, amelynek okai között fellelhetők a fegye
lem és a szolgálat, a hagyományokhoz ragaszkodás 
és a modem társadalomra nyitás ellentmondásai.

József atya feladatul kapta az egység helyreállí
tását a béke és szeretet szellemében. Újra és újra 
felfedeztette velünk a valódi keresztény megoldást: a 
megosztottságban nem rendet akart teremteni, ha
nem a megértést, egymás elfogadását, az egymás 
iránti szeretetet és türelmet hirdette és tanította. 
Állandó megújuló élményt Jelentettek szentbeszédei. 
Változatos stílusban tanított a szeretetre, Isten szán
dékának megértésére és elfogadására, az egyházi 
fegyelemre, a templom liturgikus rendjére. A gyere
kekhez úgy tudott szólni, hogy az egyben az idősek 
számára is élményt Jelentett, a sokszor mese formá
jában előadott példabeszédeit értette kicsi és nagy 
egyaránt. Hittanórát tartott óvodában és iskolában, 
bibliaórát felnőtteknek. Lelki élményt jelentettek irá
nyító szavai a gyóntatószékben vagy bizalmas be
szélgetésben.

Tanítása és szolgálata hatására erősödött az 
egyházközségben az egymás megértése és elfoga
dása. Ez együttjárt ugyanakkor az egyházhoz utat 
keresők iránti nyitottság és bizalom növekedésével 
is. Új, fiatalabb és idősebb arcok tűntek fel a 
templom padsorai között, a gyerekeknek fenntar
tott sorok egyre inkább megteltek. A közösség 
nyitottabbá és a közeledőket befogadóvá vált.

Ebben az időszakban jelentős külső változás 
is történt. Algyő az egyházmegye-határok újraraj- 
zolásával átkerült a váci egyházmegyéből a sze
ged—Csanádi egyházmegyébe. Gyulai Endre püs
pök úr már a múlt évi látogatásakor bejelentette, 
hogy hamarosan szüksége lesz József atyára na
gyobb feladatok ellátására a kispapok nevelésé
ben. Megértettük a püspök úr gondjait, hiszen 
nyilvánvaló volt, hogy József atya felkészültségével 
és személyiségével nagyobb és felelősségteljesebb 
feladatok végzésére hivatott. De azért bíztunk ab
ban, hogy továbbra is el tudja látni a lelkipásztori 
teendőket.

Most Gyulai Endre püspök úr másként ren
delkezett, és megbízta József atyát a Hittudományi 
Főiskola prefektusi feladatainak ellátásával. Ez a 
nagy elméleti felkészültséget, tudást és lelkipász
tori tapasztalatot igénylő feladat ellátásához a sze
mináriumban való bentlakás, a kispapok közötti 
állandó jelenlét szükséges. Fájó szívvel, de elfogad
juk ezt a döntést abban a tudatban, hogy Szegedtől 
nem választ el sem a város, sem pedig az egyház
megye határa. Bízunk abban, hogy József atya 
megtartja velünk lelki kapcsolatát és számítunk 
további gondoskodó támogatására.

A hívek nevében megköszönjük a munkájával 
hozzánk közvetített kegyelmeket és további igen 
nehéz és felelősséggel járó munkájához kérjük 
Isten áldását.

Makra Mihály
az egyháztanács világi elnöke

Tábori élményeink

A második táborról írunk, melynek neve család
tábor. Az első napon, hétfőn játékos ismerkedés volt, 
délután pedig bemutatkozás. Kedden reggel nyolckor 
indultunk Kecskemétre, ott a GAMF Főiskola Kollé
giumában szálltunk meg. MÉg az érkezésünk napján 
strandra mentünk. Sokat úsztunk, Leventével ját
szottunk. Este hatkor megvacsoráztunk és szétnéz
tünk a városban. Utunk közben találkoztunk egy 
angol festővel, Márkkal, aki megmutatta a képeit, mi 
pedig énekeltünk neki. Visszamentünk a szállásra és 
elalvás előtt éjfélig beszélgettünk. Szerdán reggel be
vásároltunk, utána elmentünk a rajzfilmstúdióba, 
megmutatták, hogyan készül a rajzfilm. Mindenki 
kapott egy kis ajándékot.

A hangszerkiállítás csodálatos volt, a bácsi egy 
pár hangszert meg is szólaltatott. Alkottunk egy ze
nekart és dalokat játszottunk. A Játszó házban sok 
érdekes dolgot láttunk, de a nap fénypontja a LEGO 
kiállítás volt. Nagyon fáradtan indultunk haza. Csü
törtökön délelőtt néptáncoltunk és jazzbalettoztunk. 
Délután szalmából bábukat készítettünk. Pénteken 
reggel fél hétkor indultunk busszal Szegedre a hajó
állomásra és onnan hajóval mentünk tovább Mind
szentre. Ebéd előtt megnéztük a Hagyományőrző Ki
állítást. Ebéd után a Tiszában fürödtünk. Háromne
gyed háromor indultunk haza busszal.

Szombaton 8-kor kerékpárral indultunk a Falu
ház elől Szúnyogosba. Mikor odaértünk, szalonnát 
sütöttünk, azután játszottunk. Ebédre tarhonyás 
csirkét ettünk. Hazafelé a Köntös cukrászdánál meg
álltunk és Zsuzsi néni meghívott mindenkit egy fagyi
ra. Vasárnap egy órát táncoltunk, utána Játszottunk.

Számunkra nagyon jó kikapcsolódás volt a tá
bor. Köszönjük Marietta néninek és Józsi bácsinak a 
közreműködést!

Kerekes Tímea, Süli Zakar Éva
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Háziorvosok augusztus haiJi rendelési ideje
Augusztus 1—5-ig

dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa

8—1230 óráig: 
13—1730 óráig:
Augusztus 8—12-ig

dr. Zaránd Rózsa 
dr. ősi Ibolya

Augusztus 15—19-ig
8—1230 óráig: dr. ősi Ibolya

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Augusztus 22—26-ig

8—1230 óráig: 
13—1730 óráig:

8—12 óráig: 
13—1730 óráig:

dr. Zaránd Rózsa 
dr. ősi Ibolya

Augusztus 29—31-ig
8—1230 óráig: dr. ősi Ibolya

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

------------zxy
Tudja, hogy a 

AJETTI ABC-ben minden héten 
más AKCIÓ </an)
Augusztusi árainkból: 

Sopíanae 65 hElyETT 60 Ft

SyiviphoiviiA 60 hElyETT 56 Ft

Bocítej 46 hElyETT 45 Ft/1

Cserepessorí l<Ei\yÉR 62 hElyETT 59 FT/kq

STb.

Várjuk^ %£<ívts ‘Vásáríóinkg.tl

i554. július 1 S-tóí augusztus 12-ig 
a gyógyszertár szabadság miatt 

ZrfíRVíX lesz/
Nyitás: ijyq.. augusztus 15.

Redőny, reluxa, harmonikaajtó megrendelhető Boldizsár 
József, Algyő, Bartók Béla u. 28.

'Pérfe faOiáAfzt 

éú- “Platón, néven tönöjő- 

ntfZ&C a 'VátánAelcfi 

éu a *íty<y<A&iáy utaz

*
'árfuÁ *Vt

+A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt+
du. TótIi Máría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 994. AüqUSZTUS IíAVÍ RENdElÉSE

fl1 13—17 óráig 01—05-ig 
08—12-ig 
15—19-ig 
22—26-ig 
29—31-ig

8—12 óráig 
13—17 óráig 
8—12 óráig 

13—17 óráig

A következd táppénzes felülvizsgálat időpontja:

1994. augusztus 19-én 8—11 óráig

1994. július 20-tól augusztus 5-ig és 
augusztus 22-től szeptember 2-ig 

dr. Tóth Máriát 
dr. Bellányi Dénes helyettesíti

++

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné VIda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Varga Levente. Harsai Lászlóné, Kis Mlhályné, Balázs Ágnes 
Levélcím: G750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a DÉMÁSZ Rt nyomdában, 550 példányban
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Óvodai információ

Az 1994—95. nevelési évre felvett gyermekek 
száma 185 fő, elutasítás nem történt. Ebből régi 
óvodás 145 fő, új óvodás 40 fő. Előjegyzett gyer
mekek száma 11 fő, akik 1995 januártól május 
31-lg töltik a 3. évet. Felvételükkel kapcsolatban 
folyamatosan jelentkezzenek az óvodavezetőnél.

Az óvodai takarítási szünet alatt hivatalos 
ügyeletet tartunk munkanapokon 8—12 óráig.

1994. augusztus 29-én, 17 órakor szülői 
értekezlet, az új óvodások szülei részére.

1994. szeptember 15-ig kerül sor a csoport
szülői értekezletekre, hirdetmény szerint.

1994. augusztus 30-án, 7—17 óráig napkö
zis térítési díj befizetése.

1994. augusztus 31-én, 17 órakor iskolai év
nyitó, az első osztályosok 1630-tól gyülekeznek a 
Faluházban.

1994. szeptember 1-jén az új óvodások foga
dása.

I. Kárpát-medencei óvodai rajzverseny 
eredménye:

1. helyezett: Makán Éva
2. helyezett: Kiss Andrea
3. helyezett: Mészáros Dzsenifer.

Az iskola programterve 
a tanévkezdésre

Nyári ügyelet az iskolában — irodában: au
gusztus 2-án Iván Zsuzsanna ig. h., Kissné B. Lídia 
ig. h.; 15-én Kissné Bohács Lídia ig. h.

Alakuló értekezlet a pedagógusoknak: au
gusztus 23-án 9 órakor.

A nyári szünetben a beosztás szerint a tanu
lóknak és a tanároknak gyakorlókerti ügyelet min
den kedden 8—12 óráig. Szabadságok Június 20- 
tól augusztus 21-ig (az igazgató kivételével).

Tankönyvárusítás: augusztus 23-tól az isko
la ajtajára kiírt időpontokban és helyen.

Javítóvizsgák: augusztus 29-én, hétfőn 9 
órától a Fehér iskolában (minden tanulót kiértesí
tünk).

Tanévnyitó értekezlet: augusztus 30-án dél
előtt 9 órakor.

Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31-én 17 
órakor a Faluházban.

Első tanítási nap: szeptember 1-jén 8 óra.

Iskolagyűlés: szeptember 6-án 745 órától a 
Sárga iskolában.

Szülői értekezletek: 5—9-ig az első héten 17 
órától.

A tankönyv vásárlásakor támogatást kapnak 
a tanulók 500 Ft értékben, ezt az összeget nem kell 
befizetni, mert ezt az iskola fizeti minden tanuló
jának. Csak az elsimervényt kell a szülőnek aláír
nia a könyvvásárláskor erről az összegről.

A házirend szerint az iskolaköpeny továbbra 
sem kötelező az iskolában. Testnevelés órára meg
felelő sportfelszerelést kell hozni mindenkinek.

1994/95-től tervezett tagozatok:
l/a és 1/b osztályban: néptánc 2 óra, úszás 

1 óra, angol 1 óra: összesen 4 óra plusz; 3/a és 
3/b osztályban: néptánc 2 óra, úszás 2 óra, angol 
1 óra (vagy német), szám.t. 1 óra: összesen 6 óra 
plusz.

Akik nem kívánják a tagozatot igénybe venni, 
lehetőségük van „sima” osztályban taníttatni gyer
meküket. Erre Jelzést kérünk!

Az 5., 6., 7. osztályban folytatódik az informa
tika oktatása.

Vizsgarendszerről:
Félévkor: csak a 8. osztályok vizsgáznak a 

készségtárgyak kivételével minden tantárgyból.
Évvégén: 4—8. osztályig mindenki a készség- 

tárgyak kivételével. (Ha az új Jogszabályok más
ként nem rendelkeznek a vizsgákat illetően.) Ének, 
technika, rajz, testnevelés, néptánc tantárgyakból 
az év végén az algyői napok keretében bemutató
kat szervezünk.

A jelenlegi értesülések szerint a tantestület 
összetétele lényegesen nem fog változni a követke
ző tanévben sem. A tantestület hét tagjának alá
írásával bizalmatlansági indítványt nyújtottak be 
a Közoktatási és Közművelődési Irodára az igazga
tó alkalmatlanságának bizonyítására. Az aláírók 
nevét az Iroda nem hozta nyilvánosságra a tantes
tület meghallgatásakor. Ugyancsak támogatta ezt 
a beadványt egy névtelen szülő is. Az ügy vizsgá
lata még nem zárult le, de remélem szeptemberre 
befejeződik, hogy nyugodtan kezdhessük, vagy 
kezdhessék az évet a tantestület tagjai és a szülők, 
diákok.

Ezért feltételes mód a tagozatok indítása, az 
iskolafejlesztések, vizsgarendszer, farmeriskolai 
program stb., mert ezek az igazgató személyéhez 
kötődnek. Egy új igazgató nem biztos, hogy ebbe az 
irányba kívánja vinni az iskolai oktatást.

Molnár Mihály
igazgató

AUGUSZTUS



HLfíY&í Bff^í

PROGRAM
^ulius 2.6—exugiASzíus 3,:

„ÁLG0 ÉS AZ OLAf kiállítás.
Megnyitó: július 26., 15 órakor a Fatuházban

^)i\\uas 2.9*/ penfek/ 19 óra;

Hangverseny, a templomban

^)u\lus 30,; S2ombaf/ 14- óra:

Ő$gyei/iek Baráti Körének találkozója a Faluházban

3"wliws 31./ vasamap 

14 ó ra:

Hagyományőrző együttesek bemutatója a búcsútéren

,a3° ,
I ó óra;

Menettánc.
Búcsútér—Kastétykert u.—Géza u— Faluház

17 om:

Gálaműsor a Faluház szabadtéri színpadán
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