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Karácsonyi vásár az Alkotóházban
Idén is lesz az Alkotóházban kéz-
mûves karácsonyi vásár: december 
14-én, vasárnap, 10 órától 18 
óráig. Kézmûvesek kínálják por-
tékáikat, miközben kézmûves fog-
lalkozások, éneklés, versek várják 

az érdeklôdôket – a karácsony 
jegyében.

Bôvebb tájékoztatás a decem-
beri Hírmondóban, plakátokon, 
szórólapokon kapnak az algyôiek.

Gyevi Art Kulturális egyesület

Eredményes Algyôn az önkormányzati választás
Algyô 4420 szavazásra jogosult 
polgára közül 1965 jelent meg 
a helyi önkormányzati választáson 
– a valasztas.hu adatai szerint.

A 3 polgármester-jelöltre leadott 
szavazatok közül 28 volt érvényte-
len, 1937 érvényes. Az eredmény 
(a voksok száma alapján): 1. Molnár 
Áron (független jelölt): 668 szavazat 
(34,49%), 2. Herczeg József (függet-
len jelölt), 659 szavazat (34,02%), 
3. Pongrácz Tamás (FIDESZ-KDNP), 
610 szavazat (31,49%).

A 8 önkormányzati képviselôi 
helyre 27 jelölt pályázott. A leadott 

szavazatok közül 30 érvénytelen 
volt. A megválasztott 8 képviselô 
(sorrendje a voksok száma alap-
ján): Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó Ilona 
(független jelölt) 831 szavazat, Ba-
lázs Zsolt (független jelölt) 815, Dr. 
Gubacsi Enikô (független jelölt) 712, 
Dr. Roczkó András (független jelölt) 
707, Herczeg József (független jelölt) 
680, Torma Tibor Istvánné (függet-
len jelölt) 673, Pongrácz Tamás 
(FIDESZ-KDNP) 671, Dr. Gonda 
János (FIDESZ-KDNP) 488 voks.

(Folytatás a 7. oldalon)

Megalakult Algyô új önkormányzati  
képviselô-testülete

Algyô Nagyközség új önkormány-
zati képviselô-testülete 2014. ok-
tóber 27-én a Faluház nagytermé-
ben tartotta ünnepi alakuló ülését. 
Az azt követô fogadáson Molnár 
Áron, Algyô új polgármestere (jobb-
ról) mellett köszöntôt mondott dr. 

Piri József, a nagyközség rendszer-
változás utáni elsô polgármestere, 
Algyô díszpolgára is (balról). 
A jeles eseményt sok algyôi polgár 
megtisztelte jelenlétével.

(Tudósításunk a 3. oldalon!)

Amerikában jártunk
Nagy megtiszteltetés ért bennün-
ket, a Gyevi Art Kulturális Egyesü-
let három tagját, Bakos Józsefet, Antal 
Jánost és Izbékiné Cseuz Gabriellát. 
A Birmingham Ethnic Festival 
Committee (Birminghami Nemze-
tiségi Fesztivál Bizottság) meghí-
vásának eleget téve részt vehettünk 
az Amerikai Egyesült Államok Ohio 
állambeli Toledo városában meg-
rendezett negyvenedik Birming-
hami Magyar Fesztiválon. 

Toledó 20 éves testvérvárosi 
kapcsolatot ápol Szegeddel, míg 

a két megye Csongrád és Lukas 
megye kapcsolata 25 évre tekint 
vissza. Ez a meghívás a két megye 
kapcsolatfelvételének évforduló-
jával is egybeesett, ezért az ünnep-
ségre, mint Csongrád megye kul-
turális delegációja érkeztünk 
Toledóba. A Csongrád Megyei 
Közgyûlés hivatalos küldöttségét 
dr. Zakar Péter alelnök egy személy-
ben testesítette meg.

(Folytatás a 12. oldalon)

M E G H Í V Ó

T I S Z T E LT A LG YŐ I  L A KO S O K!

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. november 19-én, szerdán 17 órakor  
közmeghallgatást tart a Faluház nagytermében.

T É M Á J A : 
1. Beszámoló a 2014. évi fejlesztésekről,  

az intézmények és gazdasági társaságok pályázati tevékenységéről
2. Tájékoztató a Nagyfai Menekülttábor megnyitásáról

M I N D E N  É R D E K L Ő D Ő T  S Z E R E T E T T E L  V Á R N A K !
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Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:

Kolcza Attila Elemér és Mészáros Krisztina 
2014. október 18-án házasságot kötött.

Sok boldogságot!
*

HALÁLESET:

Mai Antal 2014. október 2-án elhunyt.

Hódi István 2014. október 13-án elhunyt.

Béke poraira!

Jótékonysági ifjúsági programok a Wemsical szervezésében

Negyedik alkalommal rendeztünk 
jótékonysági gördeszka versenyt 
Algyôn. A 2014. szeptember 13-i 
rossz idôjárás sajnos nem engedte 
meg, hogy a Tiszavirág utcai ext-
rémsport-pályán bonyolítsuk le 
a programot, ezért az algyôi Ifjúsá-
gi ház és a szomszédságában lévô 
edzôterem adott otthont a verseny-
nek. A 30 versenyzô 2 kategóriában, 
16 év alatti és feletti korcsoportban 
indult. A gördeszkás fiatalok mind-
végig nehéz és látványos trükköket 
mutattak be, szoros verseny alakult 
ki a végére. A kategóriák nyertesei 
értékes díjazásban részesültek a Ga-
rage Store illetve a Supra, a Krew 

és a Restless márkák jóvoltából. 
A program zárásaként a versenyzô-
ket és a résztvevôket az Algyôi Szôke 
Tisza Nyugdíjasklub tagjai által sü-
tött kenyérlángossal vendégeltük 
meg. A verseny nevezési díjait, ösz-
szesen 14 zsák ruhát, játékot és 
tartós élelmiszert – az algyôi Egye-
sített Szociális Intézmény segítsé-
gével – nehéz körülmények között 
élô gyermekek és gyerekes családok 
részére jutattuk el. A gyûjtésben 
a Fônix Projekt csapata segédkezett.

A Wemsical – a Fatima Ház Ala-
pítvánnyal és a Fônix Projekttel 
közösen – 2014. október 17-én 
szervezett ifjúsági jótékonysági 
estet, amelynek a szegedi Rongy 
Kocsma adott helyet. A program 
ideje alatt egy nagy doboz élelmi-
szer, 12 zsák jó minôségû ruha és 
1 zsák játék gyûlt össze, amelyet 
a Fatima Ház Alapítvány juttat el 
a rászoruló családok részére. 
Az esten fellépett három elôadó 
– a szegedi Réteg, az IFS, és 
az eNeNKá zenekar, illetve Dj 
GNU és Nyenyec – zenei szettjeivel 
szórakoztatta a közönséget, ame-
lyet a Rádió Mi élôben közvetített.

Ezúton köszönjük a résztvevôk-
nek a felajánlásokat és adományo-
kat, továbbá támogatóinknak 
a rendezvények megvalósításában 
nyújtott segítséget! 

Támogatóink voltak: Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, Rest-
less, Bitang, Szôke Tisza Nyugdíjas-
klub, Gyeviép Kht., Algyôi Sport-
kör, Garage Store, Krew, Supra, 
Student Copy, Rádió Mi, People-

WorkShop, SunBarz Ghetto Wor-
kout, Lusta Bítek, Fiatalok egy 
Élhetôbb Környezetért Közhasznú 
Egyesület, Algyôi Faluház és 
Könyvtár, Faluház Büfé és Kávézó, 
Fônix Projekt, Rongy Kocsma.

2014. december 13-án, közösen 
a Fiatalok egy Élhetôbb Környe-
zetért Közhasznú Egyesülettel, 
a hagyományokhoz híven, kará-
csonyi ifjúsági estet szervezünk, 
amelyre minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk. A programról 
a decemberi Hírmondóban, illet-
ve az internetes felületeken tájé-
koztatunk mindenkit.

Torma Tibor

Újra foltvarró tábor Algyôn
Idén sem maradt el a foltvarró 
tábor Algyôn. Október 17-én és 
18-án volt a továbbképzés a Falu-
ház emeleti termében.

Már csütörtökön berendezked-
tünk, elrendeztük a varrógépein-
ket, elôkészített anyagainkat és 
varróeszközeinket. A segítôkész 
férjek sorba hordták fel az emelet-
re a nélkülözhetetlen kellékeket.

Péntek reggel Kacsuk Évivel leve-
leztünk. Évivel többször találkoztam 

már foltvarró táborokon, Budapes-
ten több alkalommal rendezett ki-
állítást a foltvarrott munkáiból. 
Számos pályázaton nyert díjat quilt-
jeivel. Évivel az ôsz ihlette levél mo-
tívumot varrtuk egy nagyon érdekes 
technikát felhasználva. Ezzel 
a módszerrel íves varratokat tudunk 
pontosan, precízen összedolgozni. 
Az elején még csak nehézkesen 
tudtuk illeszteni a sok apró részle-
tet, ám a nap végére szépen kiala-

kult a levélminta. Örömmel mutat-
tuk egymásnak a színes munkákat.

Délután néhány társunkkal 
együtt a könyvtárba mentünk, ahol 
az Algyô, az én falum címû pályázat 
eredmény hirdetésén vettünk részt. 
Bacsa Jánosné Erika, Tóth Árpádné 
Marika különdíjazottak lettek folt-
varrott alkotásaikkal, Fazekas Etelka 
pedig irodalmi mûvével kapott 
díjat. Ezúton gratulálunk nekik!

Másnap, szombaton újra mun-
kába állítottuk a varrógépeket. 
Ezen a napon Szente Györgyi jött el 
hozzánk egy újabb táskát mutatott 
nekünk. Györgyi nagyon ügyes 
mindenféle foltvarrott technika 
elkészítésében, legfôbb specialitá-
sa a táskavarrás. Számos foltvarró 
kiállításon találkoztam alkotásai-
val. Táborokon és találkozókon 
ismertem meg. Egy igazi alkalmi 
fazonú, dekoratív vállra valót ké-
szítettünk vele. Sok új fogást sajá-
títottunk el.

Köszönjük a Faluház dolgozói-
nak a szervezést és támogatást! 
Köszönet a Faluház Kávézó és Piz-
zériának a finom ebédekért és ká-

véért! Külön köszönet illeti az Al-
gyôi Nyugdíjas Klub tagjait, hogy 
biztosították nekünk a zavartalan 
alkotást! Nem utolsó sorban sze-
retnénk köszönetet mondani Szujó 
Ildikónak, hogy önzetlenül vendé-
gül látta elôadónkat!

Köszönöm az Algyôi Foltvarró 
Kör résztvevô tagjainak a kelle-
mes, jóízû együtt töltött két napot!

Izbékiné Cseuz Gabriella
Algyôi Foltvarrók Köre
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Megalakult Algyô új önkormányzati képviselô-testülete
Az újonnan választott polgármester, Molnár Áron 2014. október 27-én 
18 órára a Faluház nagytermébe hívta össze „Algyô Nagyközség Kép-
viselô-testület ALAKULÓ ülését”, ahol ismertette az öt éves ciklust 
kitöltô programját. Az ünnepi rendezvényre sok algyôi is kíváncsi volt. 

A Himnusz hangjaival kezdôdött 
az ünnepi ülés, a nemzeti lobogó és 
Algyô zászlaja alatt tartotta elsô ösz-
szejövetelét Algyô Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselô-testülete. 

A falu új polgármestere, Molnár 
Áron köszöntötte az egybegyûlteket. 
Külön üdvözölte – többek között 
– Bodó Imre Szeged járási vezetôt, 
Piri Józsefet, Algyô díszpolgárát és 
rendszerváltozás utáni elsô polgár-
mesterét, továbbá Némethné Vida 
Zsuzsanna volt alpolgármestert. 
A megválasztott 8 algyôi képvise-
lô közül Herczeg József elôzetesen 
jelezte, hogy nem tud jelen lenni 
az alakuló ülésen – jelentette be 
Molnár Áron. Az új algyôi polgár-
mester bemutatta a választók bizal-
mából a képviselô-testületbe került 
régi-új és új tagokat. Bejelentette, 
hogy elsô rendes nyilvános ülésüket 
2014. november 6-án tartják.

A Helyi Választási Bizottság 
elnöke, Draxler Rita ismertette 
a 2014. október 12-i helyi önkor-
mányzati választás eredményét. 
(Ennek részleteit lapunk 1. és 7. 
oldalán közöljük. A szerk.) Elmond-
ta azt is, hogy a választás eredmé-
nyét három fellebbezés vitatta, de 
a megyei választási bizottság mind-
három esetben jóváhagyta a he-
lyiek döntését. 

Megbízólevelüket az alakuló 
ülésen vették át a megjelent algyôi 
képviselôk a helyi választási bizott-
ság elnökétôl, illetve a polgármes-

ter Angyal Zsolt aljegyzôtôl, majd 
esküt tettek. 

A köszönet szavaival kezdte öt 
évre szóló tervcsomagja ismerte-
tését Molnár Áron. „A polgár-
mesteri programom négy alap-
pilléren nyugszik” – fogalmazott. 
Ezek közül az elsô, hogy biztos 
pénzügyi alapokon kell állnia a te-
lepülés mûködésének, ugyanakkor 
a jórészt az iparûzési adóból szár-
mazó jelentôs algyôi bevételek 
felhasználásáról felelôsen kell 
dönteni – a körülmények változá-
si lehetôségére és a jövôre is gon-
dolva. 

Az algyôi fejlesztéseket felül-
vizsgált koncepció alapján sze-
retné megvalósítani a polgármes-
ter, nem pedig „ad hoc ötleteléssel 
elrontani azt, ami már megvan”. 
„A közelmúltban elkezdett milli-
árdos nagyberuházásokat 2015-re 
be kell fejezni, de újabbakat csak 
akkor szabad elkezdeni, ha azok-
hoz pályázati forrást is találunk” 
– fejtette ki. A „kisebb programok 
közül” példának a járda- és útfel-
újítás folytatása mellett a csapa-
dékvíz-elvezetô rendszer karban-
tartását említette. De figyelni kell 
a városiasodással együtt járó köz-
lekedési veszélyforrások megszün-
tetésére is például belsô kerékpár-
utak, körforgalom kialakításával. 

Programjának harmadik pillére-
ként a belsô és külsô kommuniká-
ciót magasabb szintre szeretné 

emelni. Rendszeres közmeghallga-
tást, lakossági fórumot, kávéházi 
beszélgetéseket tervez és minden 
algyôit arra biztat, hogy véleményét 
és jó gondolatát ossza meg a község 
önkormányzati vezetôivel. 

„Algyô és emberközpontúság” 
– ez a polgármesteri program ne-
gyedik pillére. „Minden önkormány-
zati szándékban és a polgármesteri 
hivatal egészének tevékenységében 
nyomon lehet majd követni: a leg-
fôbb cél, hogy az algyôieknek jó le-
gyen” – a munkahelyeken, az élet 
kisebb-nagyobb problémáinak 
a megoldásában. Például jó program 
az egészségügyhöz kapcsolt szûrô-
vizsgálatok évi kétszeri megszerve-
zése, de a polgármester szerint ér-
demes ismét megnézni, hogy 
lenne-e létjogosultsága egy helyi 
szakrendelô kialakításának.

A munkahelyteremtést sarka-
latos pontnak nevezte Molnár 
Áron. A polgármester – a hivata-
lokkal és a vállalkozókkal együtt-
mûködve – el szeretné érni, hogy 
minden algyôi, aki dolgozni sze-
retne, munkához jusson, vagyis 
a 100%-hoz közelítsen a foglalkoz-
tatottság. Ennek érdekében a vál-
lalkozásokat segítik, hogy pályá-
zati pénzforrásokhoz juthassanak 
és kivehessék részüket a helyi fej-
lesztésekbôl, de a közmunkaprog-
ram is folytatódik.

„Egy közösség ereje: a lelkület, 
alapsejtje: a család” – hangsúlyoz-
ta. Algyôn „meg kell tenni min-
dent”, programokat kell kidolgoz-
ni a családtagok megbecsüléséért: 
a gyermekvállalási kedv növelésé-
ért, az idôsek gondozásának támo-
gatásáért és a fiatalok itthon tartá-
sáért. Az algyôi intézmények jól 
szolgálják a családokat. Az óvoda 
kimagasló munkájának elismerése 
mellett kiemelte: az iskola helyi 
közösségszervezô szerepének a tá-
mogatása mellett regionális vonz-
erejét is növelni kell. Az öko- és 
sportprogramokkal erôsíthetô az al-
gyôi iskola regionális vonzereje, ami 
növelheti az intézmény kihasznált-
ságát és a község presztízsét, illetve 
ezekre épülhet a helyi turizmus is.

„Kisugárzási pont lehet a több 
ciklussal ezelôtt megfogalmazott 
turizmusfejlesztés” – mondta. 
Úgy véli: „késô kérdezni, hogy 
miért”, hiszen „az algyôi beruhá-

zások nagy része ezt szolgálja. 
A polgármester álláspontja, hogy 
az emberi erôforrások jobb meg-
szervezésével és a nagyberuházá-
sokhoz kapcsolt kis ráfordítású 
részletekkel elérjék: „a rengeteg 
százmilliós beruházás hozzon 
vissza pénzt Algyônek”. E feladat-
sorban elsôdlegesnek a kibôvített 
fürdô jó mûködtetését nevezte.

„Az energiakérdés is sarkalatos” 
– fogalmazott Molnár Áron. A nap-
elemes beruházások beváltak, több 
energiát termelnek, mint amit 
az intézmények felhasználnak. 
Most azon kell gondolkodni, hogy 
ezt miként lehet kiterjeszteni a la-
kosságra – egyfajta „algyôi rezsi-
csökkentésként”.

„Nem mezôgazdasági falu 
Algyô, de képes a helyi termékek 
elôállítására” – összegzett a pol-
gármester, aki a fejlesztés irányát 
a fiatalok egyes csoportjait is vonzó 
tanyai program kidolgozásában 
látja. A falu marketing program 
szükségességét új témaként vetet-
te föl Molnár Áron. Szerinte Algyô 
hiányt pótolhatna, ha a természet- 
és népi gyógyászat köré szervez-
né programjait, fûzné föl fejlesz-
téseit, az átalakulóban lévô 
mûvelôdési intézményei – például 
a faluház és civilház – szerepkörét. 

Erôt adó motornak nevezte 
az Algyôn dolgozó több mint har-
minc civil szervezetet a nagyköz-
ség új vezetôje. Hangsúlyozta: 
sóhajt, óhajt és tanácsot egyaránt 
vár a képviselôkkel egyetemben, 
mert tudja: „kilencen sem vagyunk 
elegek az okos fejlesztéshez, min-
den segítségre szükségünk van 
Algyô közös építéséhez”.
Kézfelemeléssel egyhangúlag el-
fogadták a képviselôk a polgár-
mesteri programot, amit tapssal 
nyugtáztak a faluházi nagyterem-
ben összegyûlt algyôiek. 

Angyal Zsolt aljegyzô ismertette 
a polgármesteri illetményrôl, 
majd a képviselôi és bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról szóló elô-
terjesztéseket. Ezeket is elfogadta 
a képviselô-testület. 

A Szózat hangjaival zárult az ün-
nepi alakuló ülés, majd állófoga-
dáson vendégelték meg a megje-
lenteket, beszélgettek az algyôiek 
új vezetôikkel és képviselôikkel. 

Ú. I.

Csoportkép a 2014-ben megválasztott algyôi önkormányzati testület tagjairól: (balról jobb-
ra) Balázs Zsolt, dr. Roczkó András, Torma Tibor Istvánné (képviselôk); Molnár Áron (polgár-
mester); dr. Gubacsi Enikô, dr. Gonda János, dr. Kassné dr. Bakó Ildikó Ilona, Pongrácz 
Tamás (képviselôk). (Herczeg József képviselô nem jelent meg a testület alakuló ülésén.)
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Magyar Diáksport Szövetség Napi futóverseny
Iskolánk is részt vett a Magyar Diák-
sport Szövetség által meghirdetett 
Magyar Diáksport Napja program-
ban. Szívesen vettük a felhívást, hi-
szen iskolánk elkötelezett a sport 
iránt, mint sportiskolai illetve 
emeltszintû testnevelés osztályokat 
mûködtetô intézmény. Alsó tago-
zatosaink a Szegedi Vadasparkban 
az Állatok Világnapja alkalmából 
érdekességekkel, feladatokkal dú-
sított gyalogtúrán vettek részt. 
Miután visszaérkeztek az iskolába, 
a többi tanulóval közösen játékos 
sportversenyeket, sportág specifikus 
ügyességi számokat próbálhattak 
ki kézilabda, labdarúgás, atlétika, 
asztalitenisz, tollaslabda sportágak-
ban. A nap legnagyobb eseménye 
a 2014 méteres futóverseny volt, 
melyen a legjobb futókat értékeltük 
korcsoportonként és nemenként. 

Az 1–2. osztályos lányoknál I. 
Molnár Boglárka 2.a, II. Csúri Zsu-
zsa 2.b, III. Belovai Fanni 2.a, IV. 
Szabó Boglárka 1.b, V. Farkas Flóra 
1.b, VI. Farkas Maja 2.a, VII. Bakos 
Nelli 2.a, VIII. Nagy Boglárka 2.a, 
IX. Belovai Anna 1.b és X. Szücs 
Viktória 2.a; a fiúknál I. Janecskó 
Alex 2.a, II. Szôke Dominik 2.b, III. 
Kiss Levente 2.a, IV. Juhász Olivér 
2.b, V. Zakar Zsolt 2.b, VI. Pácza 
Dániel 2.a, VII. Bozóki Joel 1.a, VIII. 
Zahuczky Dávid 2.b, IX. Dudás 
Zsombor 2.b és X. Erdélyi Balázs 1.b 
osztályos tanuló. 

A 3–4. osztályos lányoknál I. 
Bibor Mirtill 4.a, II. Sulyok Rebeka 
3.a, III. Mazurák Ivett 4.b, IV. Be-
lovai Petra 3.a, V. Urbán Dorottya 
3.a, VI. Canjavec Panna 4.a, VII. 
Füzesy Vanda 3.a, VIII. Molnár Lo-
retta 3.b, IX. Gál-Joó Jázmin 3.b és 

X. Tóth Katalin 3.a; a fiúknál I. 
Németh Bercel 3.a, II. Farkas Dávid 
4.b, III. Forgó Dániel 3.a, IV. Mol-
nár Márk 4.b, V. Szénási Kristóf 3.a, 
VI. Szabó Krisztián 3.a, VII. Borbás 
Bálint 4.a, VIII. Bacsa Bálint 4.b, 
IX. Bakos Attila 3.a és X. Üveges 
Gergô 4.b osztályos tanuló. 

Az 5. évfolyamon a lányoknál I. 
Juhász Enikô 5.a, II. Szabó Krisztina 
5.b és III. Kiss Virág 5.a; a fiúknál I. 
Major Szabolcs 5.a, II. Kiss Máté 5.a 
és III. Nemcsok Dávid 5.b osztályos 
tanuló. A 6. évfolyamon a lányoknál 
I. Bura Alexandra 6.b, II. Zakar 
Zsanett 6.b és III. Bodor Bettina 6.a; 
a fiúknál I. Üveges László 6.b, II. 
Belovai László 6.b és III. Pap Máté 
6.b osztályos tanuló. A 7. évfolya-
mon a lányoknál I. Kecskeméti Réka 
7.b,II. Nagy Natália 7.a és III. Vörös 
Angelika 7.b; a fiúknál I. Pap Dániel 

7.a, II. Gyömbér Mihály 7.b és III. 
Belovai Krisztián 7.a osztályos tanuló. 
A 8. évfolyamon a lányoknál I. Mol-
nár Viktória, II. Temkó Vivien és III. 
Horváth Laura; a fiúknál I. Nemcsok 
Balázs, II. Demecs Bálint és III. Ko-
csonya János 8. osztályos tanuló. 

Az alsó tagozat óráin a gyerekek 
kipróbálhatták a kölyökatlétika 
sporteszközeit, vetélkedhettek 
azokkal. A szünetekben asztalite-
nisz, kosárlabda, labdarúgás sport-
játékok mellett célba dobásra, 
ugrálókötelezésre is lehetôsége 
nyílt a tanulóknak. A felsôs test-
nevelés órákon kosárlabda, floor-
ball, kézilabda meccseket rendez-
tünk a párhuzamos osztályok 
számára.

Az eseményekrôl beszámoltak 
Varga Ágnes, Ficsór Barnabás és Ret-
kes Zsolt testnevelôk

Iskolai határidônapló
November
10. 16.30 Fogadó óra.
13.  9.00 Projektzáró verseny a Gyulai 

József Természettudományos Mû-
helyben.

13–14.  „Találd ki magad” – pályaválasz-
tási napok a szegedi IH Rendez-
vényközpontban.

13.  Megemlékezés a magyar nyelv napjáról. 
14.  Regionális környezetismereti vetél-

kedô általános és középiskolások 
részére.

15.  Családi pályaválasztási nap 
a Szent-Györgyi Albert Agórában.

17.  Karolina Óvoda, Általános Iskola,Gim-
názium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és 
Kollégiumban pályaválasztási tájé-
koztatója a 8. osztályosok részére.

18.  8.30 Iskolalátogatás és bemutató 
a Bársony István Mezôgazdasági 
Szakközépiskolában.

17–21.  Iskolába csalogató: Nyílt napok 
az alsó tagozaton.

21.  14.00 Kazinczy verseny az 5–8. év-
folyam részére.

21.  Gyevi zsongás – kistérségi úszóverseny.
21.  14.00 „Beájulok: Hansági Napok!” 

– nyílt nap a Hansági Szakközépis-
kolában.

26.  Nyílt nap a Szent Benedek Gimnázium 
és Szakképzô Iskola és Kollégium 
Szegedi Tagintézményében.

24–28.  Iskolába csalogató: Nyílt napok 
a felsô tagozaton.

28.  Negyedévi szöveges értékelés.  
Gyevi zsongás” kistérségi úszóver-
seny. Labdarúgás házibajnokság.

28.  14.00 Én és a Családom napközis pro-
jektzáró – családi délután a napköziben.

December 
1–2.  17.00 Szülôi értekezlet az 1–4. év-

folyam részére.
3–4.  17.00 Szülôi értekezlet az 5–8. év-

folyam részére.
1–5.  Téli ünnepek, szokások – napközis 

projektnyitó.
3. 7.00–17.00 Ebédbefizetés (16 napra).
4.  8.00–12.00 Helyesírási verseny 5–8. 

évfolyamon.
5. 14.00 Mikulás futás.
5.  Mikulás ünnepség osztálykeretben.
6.  Mikulás ünnepség az 1. osztályosok 

számára.
12. 14.00 Napközis karácsony.
13. 10.00 Karácsonyi vásár.

*
Tanítási hetek novemberben: 
november 03–07. B hét, 
november 10–14. A hét, 
november 17–21. B hét, 
november 24–28. A hét.

ZölDiák – Zöld hírek diákszemmel
Herman Ottóra  

emlékeztünk
A Herman Ottó emlékévben – ami 
Herman Ottó halálának 100. év-
fordulójára emlékezik meg – ok-
tóber 15-én „az utolsó magyar 
polihisztorról” és a „madarak aty-
járól” tartott elôadást az érdeklô-
dô gyerekeknek dr. Ilosvay György, 
a SZTE JGYPK Környezet-biológia 
és Környezeti Nevelés Tanszéké-
nek adjunktusa. 

Herman Ottó (született: Brez-
nóbánya, 1835. június 26.) gyer-
mekkorában a Felvidéken élt, 
német családban nevelkedett. 4 
nôvére és 2 húga volt. Hét évesen 
kezdte el tanulni a magyar nyelvet. 
Miskolcon kezdte az iskolát, fiatal 
kora ellenére majdnem beállt 
az 1848–49-es forradalomban har-
coló katonák közé. A bécsi poli-
technikumban mérnöknek tanult, 
de nem fejezhette be az iskolát 
családi okok miatt. Nem jelent 
meg a kötelezô sorozáson, bünte-
tésbôl 12 évre katonának állították 
be, de szerencséjére hamarabb le 
tudott szerelni. Nem volt diplo-
mája, de önszorgalmának köszön-
hetôen korának egyik jelentôs 
természettudósa és a politikai élet 
fontos közszereplôje lett. Ország-
gyûlési képviselôje volt Szegednek, 

Törökszentmiklósnak és Miskolc-
nak. Kossuth Lajos eszmei világát 
követte. A tudós gyûjtômunkái 
mellett rengeteget tanult. Legnép-
szerûbb mûve talán A madarak 
hasznáról és káráról címû könyve, 
további jelentôs mûvei A magyar 
halászat könyve I–II. és a Magyar-
ország pók-faunája I–III. kötetek. 
Nevéhez fûzôdik a magyar paleo-
lit-kutatás és a magyar tudomá-
nyos barlangkutatás megindítása. 
1877-ben alapította és 10 évig 
szerkesztette a Természettudomá-
nyi füzeteket, 1893-ban alapította 
és haláláig szerkesztette az Aquila 
madártani folyóiratot. A Magyar 
Ornitológiai Központ (késôbb Ma-
gyar Madártani Intézet) alapítója, 
a Magyar Néprajzi Társaság ala-
pító tagja, majd késôbb elnöke. 14 
könyve jelent meg, 1140 cikket írt, 
36 új pókfajt fedezett fel. Munkás-
ságára emlékezve évente megren-
dezik Magyarországon a Herman 
Ottó országos biológiaversenyt. 
Emlékezetére Miskolc város Her-
man Ottó tudományos díjat alapí-
tott, illetve a 100. évforduló alkal-
mából Miskolc város közgyûlése 
2014-ben posztumusz díszpolgári 
címet adományozott számára.

Nagy Olga 5.b osztályos Zöld 
Diákparlamenti képviselô

Órarend
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„Elek apó meséi” – Székelyföldi legendák és mondák nyomában

A Határtalanul! Külhoni tanulmá-
nyi kirándulási program nyílt pá-
lyázati felhívást hirdetett a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos is-
meretek bôvítésére. A pályázat 
célja: a magyarországi közoktatá-
si intézményekben 7. évfolyamon 
tanuló diákok Románia, Szlovákia, 
Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy 
Horvátország magyarlakta terüle-
tire irányuló tanulmányi kirándu-
lások támogatása. Iskolánk pályá-
zatát a bírálók elfogadták, ennek 
keretében került sor 2014. október 
6–10. között a hetedik évfolyam 
erdélyi tanulmányi kirándulására. 

Október 6-án indult iskolánk két 
osztálya (7.a és 7.b) öt pedagógussal 
és egy idegenvezetôvel a Határtalanul 
pályázaton nyert ötnapos tanulmányi 
útra. Nagyváradon meglátogattuk 
a Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnáziumot, ahol a tanulókkal kö-
zösen megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkra és az 1948/49-es szabadság-
harcra. Az ünnepély után kölcsönösen 
bemutattuk egymásnak Szegedet és 

Nagyváradot. Délután megálltunk 
a Királyhágón, Erdély kapujában. 
Hamarosan megérkeztünk a Tor-
dai-hasadékhoz, ahol a sziklák közöt-
ti túra során Szent László legendáival 
ismerkedtünk. Szálláshelyünkön 
– Tordatúron – megnéztük a re-
formátus katolikus templomot, 
majd kisétálunk a gyönyörû kilátást 
nyújtó Túri-hasadék tetejére. A má-
sodik napon Szovátára látogattunk, 
ahol a világ legnagyobb, Európa 
egyetlen heliotermikus, sós és 
meleg vizû Medve-tó körül sétál-
hattunk. A parajdi sóbarlangban 
tett séta után ajándékokat adtunk 
át Böjte Csaba ferences szerzetes 
nevével fémjelzett Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány képviselôjének. 
Erdély egyik legszebb útján, a Bu-
csin-tetôn keresztül haladtunk 
Gyergyószentmiklósra. Az ottani 
kollégiumban töltöttük a második 
és a harmadik éjszakánkat. Másnap 
egy esztenánál megismerkedtünk 
a nomád körülmények közt önel-
látásra berendezkedô, állattartást 
folytató székelyekkel. Megkóstoltuk 
a helyben készült termékeket: a saj-
tot, túrót és az ordát is. Gyergyó-
szárhegyen kívülrôl megtekinthet-
tük a XVII. századi reneszánsz 
Lázár-kastélyt, híres lakói közül 
a legismertebbrôl - Bethlen Gábor-
ról - meséltek nekünk. Gyönyör-
ködhettünk a ferences kolostor és 
a hatalmas, kéttornyú, ditrói nagy-
templom építészeti csodáiban. Este 

Gyergyóújfaluban közös néptánc-
mulatságon vettünk részt a helyi 
iskola tanulóival. A negyedik napon 
a Keleti-Kárpátok legszebb szur-
dokvölgyébe, a varázslatos szépsé-
gû Békás-szoroshoz majd a Gyil-
kos-tóhoz utaztunk. Csíkszeredán 
felkerestünk a helyi magyar nyelvû 
mûvészeti iskolát. A városban kí-
vülrôl megtekintettük Makovecz 
Imre által tervezett Millenniu-
mi-templomot is. Nyergestetôn 
megemlékeztünk az osztrák és 
orosz csapatokból álló ellenséges 
hadsereg ellen 1849-ben vereséget 
szenvedett csekély számú székely 
seregrôl. A kisbaconi Benedek 
Elek-kúriában az író dédunokája, 
Szabó Réka segítette feleleveníteni 
a mesemondó emlékét. Leülhet-
tünk Elek apó mellé is, hiszen a kö-
zelmúltban felavatott életnagyságú 
szobra egy padon ülve ábrázolja 
a Cimbora egykori fôszerkesztôjét. 
Szárhegy határában lévô Tatár-
dombnál a székelyek és tatárok 

(moldvaiak) közötti csatározásokat 
idéztük fel. Barót felé vettük 
az irányt, ott töltöttük a negyedik 
éjszakánkat. Az utolsó napunkon 
Farkaslakán a székely himnusszal 
tisztelegtünk Tamási Áron sírja 
elôtt. Megismerkedtünk a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gimná-
zium 7. osztályos diákjaival. Ôk 
a székely fôvárost, az egykori Szé-
kelyvásárhelyet, mi pedig szûkebb 
hazánkat mutattuk be. Megnéztük 
a XVII. század elsô felében épült 
várat és annak gótikus stílusban 
épült vártemplomát. Itt választották 
az erdélyi rendek II. Rákóczi Fe-
rencet fejedelmükké. Utunk utolsó 
állomása Körösfô volt. A települé-
sen áthaladó út mentén a házak 
elôtt kirakodóvásár mûködik, itt 
emléktárgyakat vásárolhattunk. 
Este késôn érkeztünk Algyôre.

Mindenki nagyon jól érezte 
magát. Sokat tanultunk az út során.

Ujváriné Lôrincz Tünde  
7.b osztály osztályfônöke

Természettudományos Kalandtúrán vettünk részt
Október 10-én a SzeReTeD labor 
által szervezett II. Természettudo-
mányos Kalandtúrán vett részt is-
kolánk két csapata. Az alsós csapat 
tagjai: Kéri Dominik és Borbás Bálint 
4.a, Szutor Adél, Farkas Dávid és 
Ivancsics Bence 4.b osztályos tanu-
lók; a felsôs csapata tagjai: Kucsera 
Edina, Horváth Laura, Pipicz Gréta, 
Horváth Viktor és Vidács Balázs 8. 
osztályos tanulók. Ezen a verse-
nyen 12 állomáson keresztül jártuk 
végig Szegedet. A Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnázium tetejérôl is-
mertük fel a látható templomokat. 
A Dóm téren fizikusok, matemati-
kusok szobrait kerestük meg, majd 
zászlókat rajzoltunk. Borítékokat 
kerestünk a Dugonics téren és 

Igaz-Hamis állításokat oldottunk 
meg. A Honvéd téren lebegô, úszó 
és elsüllyedô tárgyakat kutattunk 
fel. A TIK mellett pulzust mértünk. 
A Szentháromság utcában ízlelés 
alapján állapítottuk meg, hogy mi-
lyen folyadékot ittunk. Megmértük 
a hinta, az autó, a bicikli és villamos 
sebességét is. Repülôt reptettünk 
az Indoház téren. Végül az Árvízi 
emlékmû magasságát becsültük 
meg. A Budó teremben látványos 
fizikai kísérleteket mutattak be. 
Zárásképpen a közös rajznál fotóz-
kodtunk. 

A kalandtúráról beszámolt  
Szutor Adél és Farkas Dávid  

4.b osztályos tanulók

Kis természetbúvárok versenyen I. és II. helyezés
A Gyulai József Természettudomá-
nyos Mûhely által október 2 -án meg-
rendezett Kis Természetbúvár verse-
nyen az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola 5. osztályos tanulói I., a 6.

osztályos tanulói II. helyezést 
értek el az összesen 13 induló csa-
pat közül. Az értékes könyvjutalmat 
nyert algyôi tanulók: Mircse Gréta 
5.a, Németh Réka és Jernei Richárd 
5.b osztályos tanulók; a hatodiko-
sok: Varga Enikô és Bezdán Mihály 
6.a és Kertész Tekla 6.b osztályos 
tanulók. A hódmezôvásárhelyi Né-
meth László Általános Iskola és 
Gimnázium laboratóriumában 
fehér köpenyben dolgoztunk a kü-
lönféle tudományos kísérleteken: 
folyadékok hômérsékletét mértük, 

vízcsepp térfogatát határoztuk meg 
pipettával, lejtôn való gyorsulást 
vizsgáltunk, fûszereket és vegysze-
reket ismertünk fel szaglással, cuk-
rot és sót olvasztottunk kémcsôben, 
vérmintákat elemeztük mikro-
szkóppal, és igazi természetbúvár-
ként ásványokat, és az iskola udva-
rán fákat határoztunk meg. 
A feladatok izgalmasak voltak, de 
a két óra éppen elég volt a meg-
oldásukra. Az elfáradt versenyzôket 
az iskola sütivel, pogácsával meg is 
vendégelte. Köszönetet mondunk 
felkészítô tanárainknak és a szü-
lôknek, és reméljük, hogy a ver-
senyt jövôre is megrendezik! 

Németh Réka  
5.b osztályos tanuló
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„Közlekedés biztonsági” hét az Algyôi Szivárvány Óvodában
Az Algyôi Szivárvány Óvodában 
októberben ismét megrendezték 
a Közlekedés biztonsági hetet.

Ebben az évben a biztonságos 
közlekedés kerékpáron, közleke-
dési táblák és a tûzoltók munkája 
volt a témánk.

A készülôdésben aktív részesei 
voltak a szülôk, akik gyûjtögették 
a tûzoltóautókat, közlekedéssel 
kapcsolatos könyveket. Az óvoda 
udvarán az Algyôi Faluvédô Polgár-
ôr Egyesület tagjainak a segítségé-
vel felújítottuk a közlekedési pályát. 
Az óvoda Gyermekkertjében 
az óvodai csoportok közösen készí-
tettek el egy utcarészletet. A ma-
kettben több régi autó gyûjteménye 
is látható volt a tûzoltóautók között.

Az interaktív táblán tûzoltó 
munkájával kapcsolatos rajzfilme-
ket láttak a kis érdeklôdôk.

Az Ovi Zsaru program kereté-
ben Horváth Zoltán rendôr fôtörzs-

ôrmester, Mihálkovics János rendôr 
fôtörzsôrmesterrel közösen beszél-
getett a nagycsoportos gyerekek-
kel a kerékpáros közlekedés sza-
bályairól, és a kerékpár megfelelô 
felszereltségét is megvizsgálták. 
Néhány olyan fontosabb tábláról 
is szó esett, amivel a gyerekek nap, 
mint nap találkozhatnak.

Az óvodás gyerekek ki is pró-
bálhatták a közlekedési pályán 
a tanult szabályokat, rendôri irá-
nyítás mellett. A Pillangó és a Ka-
tica nagycsoportos gyermekek 
biciklitúrán vettek részt az Algyôi 
Polgárôrök kíséretében, rendôri 
irányítással egy kijelölt útvonalon.

A középsôsök az óvoda udvarán 
kialakított akadálypályán próbál-
ták ki kerékpáros ügyességüket, 
a kiscsoportosok a gyalogos köz-
lekedés szabályait gyakorolták.

Az algyôi FER tûzoltóság tûz-
oltóparancsnoka, Hermann Zsolt 

engedélyével egy gyönyörû új 
Mercédesz Tûzoltóautót nézhettek 
meg a gyerekek kívülrôl belülrôl.

Az óvodás gyermekek nevében 
szeretnénk megköszönni az Algyôi 
Faluvédô Polgárôr Egyesületnek, 
Horváth Zoltán és Mihálkovics János 
rendôr fôtörzsôrmesternek, Varga 

Zsoltnak, az óvodába járó gyerme-
kek szüleinek a sok segítséget, 
hogy a rendezvényünket színvo-
nalasabbá tették.

Szénásiné Juhász Brigitta és 
Bakosné Szöllôsi Ágnes

óvodapedagógusok

Fogyókúrázzunk együtt – lehet könnyebben!
„Kedves Algyôiek! 2014. novem-
berétôl szeretnék elindítani Al-
gyôn egy „Fogyjunk együtt” akci-
ót. 20–30 embert szeretnék arra 
az útra elvinni, amin jómagam is 
lassan egy hónapja vagyok, 8 kg 
mínusszal, mindenféle csodaszer, 
éhezés, önsanyargatás nélkül. 

Szeretném azt, hogy egy össze-
tartó, egymást segítô, bíztató kis 
csoport jöjjön létre, ahol minden-
kinek ugyanaz a problémája van, 
fogyni szeretne! Akár csak 5 kiló-
tól, vagy éppen 25 kilótól szeretnél 
megszabadulni, van rá hatékony, 
mellékhatásoktól és különösebb 
megerôltetésektôl, csodaszerektôl 
mentes megoldás! 

Egy jókedvû kis közösségben 
sokkal könnyebb, motiváltabb 
az ember, nincs szégyenérzete, 
„csupán” egyetlen mellékhatása, 
a fogyás! Az egész program állapot-
felméréssel indulna, hogy minden-
kinek egyedileg legyen kiszûrve 
az esetleges egészségi problémája, 
Dr. Tóth Krisztina segítségével. Or-
vosi felügyelettel, Dr. Bakó Ildikó 
közremûködésével mindenki álla-
potára figyelve, akinek mikor fel-
vetettem ezt a lehetôséget, öröm-
mel fogadta, hisz orvosként ô is 
támogat egy ilyen kezdeményezést. 

Veszíteni semmit nem fogunk, 
csupán kilókat! Az állapotfelmérés 
mindenkinek egyénre szabottan 

megadja a problémákat, a diétás 
étrendjét, melynek összeállításá-
ban a felmérés is segítségül fog 
szolgálni, valamint egy nemsoká-
ra megjelenô kiadvány. Ebben 
receptek, étkezési tanácsok, kü-
lönbözô ételek elkészítésének le-
írásai lesznek megtalálhatóak. De 
ezt természetesen bôvíteni is lehet, 
hisz mindenkinek lesz egy-egy jó 
ötlete még az ételekhez, amit meg-
osztunk egymással. I

tt nem önsanyargató tornáról 
van egyelôre szó, az majd akkor 
lép be, amikor már 10–15 %-os 
fogyást elért mindenki. De termé-
szetesen vízitorna megszervezésé-
re is lenne lehetôség, ahol köny-
nyebb a mozgás, a „talajtorna” 
csak utána jöhet. Addig is szervez-
hetünk közös sétákat, az iskola 
mögött lévô „kínzóeszközökhöz” 
látogatást, és mindenki, amennyi 
és ami jólesik azt használhatja. 
Várom az elszántak jelentkezését, 
tegyünk önmagunkért, az egész-
ségünkért könnyedén, jókedvû 
csapatban! 

Nekem már sikerült elindul-
nom, fogom a kezed és segítek, 
hogy jövô tavaszra mindenki még 
csinosabb, kiegyensúlyozottabb és 
jókedvûbb legyen! 

Jelentkezés: Landler Ibolya 
6750 Algyô Bácska utca 24., tele-
fon: 06-20-281-1541.”

Iskolai atlétikai verseny
Október elsején rendeztük meg 
az iskolai atlétikai versenyt az alsó 
tagozatos diákoknak két korcso-
portban. Az 1–2. évfolyamosoknál 
a következô eredmények szület-
tek: a 40 m-es síkfutásban a lá-
nyoknál I. Németh Sarolta 2.b, II. 
Herczeg Lara 2.a és III. Nagy Bog-
lárka 2.a; a fiúknál I. Kiss Levente 
2.a, II. Janecskó Alex 2.a és III. 
Dudás Zsombor 2.b; kislabdahají-
tásban a lányoknál I. Farkas Maja 
2.a, II. Juhász Emese 2.a és III. 
Fábián Réka 2.b; a fiúknál I. Kis 
Bendegúz 2.a, II. Szôke Dominik 2.b 
és III. Kiss Levente 2.a; 350 m-es 
futásban a lányoknál I. Németh 
Sarolta 2.b, II. Juhász Emese 2.a és 
III. Fábián Réka 2.b; a fiúknál I. 
Janecskó Alex 2.a, II. Kiss Levente 

2.a és III. Pácza Dániel 2.a osztá-
lyos tanuló.
A 3–4. évfolyamon a 60 m-es sík-
futásban a lányoknál I. Süli Eliza 
4.a, II. Csiszér Réka 4.b és III. Su-
lyok Rebeka 3.a; a fiúknál I. Lovász 
Tamás 4.a, II. Németh Bercel 3.a és 
III. Forgó Dániel 3.a; kislabdaha-
jításban a lányoknál I. Mazurák 
Ivett 4.b, II. Sulyok Rebeka 3.a és 
III. Süli Eliza 4.a; a fiúknál I. Bacsa 
Bálint 4.b, II. Németh Bercel 3.a és 
III. Molnár Márk 4.b; távolugrás-
ban a lányoknál I. Süli Eliza 4.a, 
II. Csiszér Réka 4.b és III. Üveges 
Gabriella 4.a; a fiúknál I. Lovász 
Tamás 4.a, II. Kocsis Dániel 3.a és 
III. Farkas Dávid 4.b osztályos ta-
nuló. 

Varga Ágnes testnevelô



72 0 1 4 .  n o v e m b e r  •  H í r m o n d ó Ö n k o r m á n y z a t

Pályázati felhívás 2 bérlakásra
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályáza-
tot hirdet az Algyô, Búvár u. 9. földszint 5. szám és a Búvár u. 9. 
földszint 7. szám alatt megüresedô bérlakások bérbeadására, az Algyô 
Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének 15/2001. (VIII.4.) 
Önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelôen.

1. A pályázaton részt vehetnek: ön-
álló lakástulajdonnal, lakásbérleti 
joggal nem rendelkezô házaspárok, 
élettársi kapcsolatban élô és egyedül-
álló személyek; keresô tevékenységet 
folytatnak, vagy más állandó jöve-
delemmel rendelkeznek és az együtt 
élôk havi nettó jövedelme legalább 
100.000,- Ft/hó; a pályázatot be-
nyújtó személy magyar állampolgár; 
2 havi bérleti díjnak megfelelô ösz-
szegû óvadékot fizetnek meg.

2. Az elbírálás során elônyt él-
veznek azok a pályázók, akik: vál-
lalják, hogy 5 évnél rövidebb idô 
alatt megszerzik a saját tulajdonú 
lakásukat, vagy lakásproblémáju-
kat más módon megoldják; lakás 
elôtakarékossági szerzôdéssel ren-
delkeznek; egy vagy több gyerme-
ket nevelnek;ł elsô lakásszerzôk

3. Kizáró okok az alábbiak. A pá-
lyázó(nak): a szerzôdés megkötésének 
idôpontjában kiskorú; lakást, vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
önkényesen foglalt el, s annak elha-
gyásától, illetve kiürítésétôl számítva 
10 év még nem telt el; korábbi lakás-
bérleti jogviszonya 5 éven belül lakbér-
hátralék, rendeltetésellenes használat, 
vagy más neki felróható magatartás 
miatt szûnt meg; lakásbérleti jogáról 
térítés ellenében lemondott, és a le-
mondás elfogadása óta 5 év még nem 
telt el; lakástulajdonát 3 éven belül 

elidegenítette; 60 napon túli köztar-
tozása áll fenn. Valótlan adatok köz-
lése esetén a pályázat érvénytelen.

4. A lakások adatai: Az Algyô, Búvár 
u. 9. földszint 5. sz. 70 m2 alapterület, 
3 szoba; komfortfokozata: összkom-
fort; lakbér 32.480,- Ft/hó, további 
években a képviselô-testület által meg-
határozottak szerint. Algyô, Búvár u. 
9. földszint 7. sz., 70 m2 alapterület, 
3 szoba, komfortfokozata: összkom-
fort; lakbér 32.480,- Ft/hó, további 
években a képviselô-testület által meg-
határozottak szerint.

5. A pályázatokat Algyô Nagy-
község Polgármesteréhez (6750 
Algyô, Kastélykert u. 40) kell be-
nyújtani 2014. november 18-án, 
kedden 12 óráig az Algyôi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál (6750 
Algyô, Kastélykert u. 40) beszerez-
hetô pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2014. november 27. napján 
megtartandó Képviselô-testületi 
ülés. Az eredményrôl az érintettek 
írásban értesülnek. Az értesítés kéz-
hezvételétôl számított 5 napon 
belül köthetô meg, a legkorábban 
2014. december 20. napjától kez-
dôdô lakásbérleti szerzôdés. 
Amennyiben a szerzôdéskötésre 
a pályázó hibájából nem kerül sor, 
a bérlôkijelölés hatályát veszti.

Molnár Áron polgármester sk. 

Eredményes Algyôn  
az önkormányzati választás

(Folytatás az 1. oldalról)

Az algyôi önkormányzati képvise-
lô-jelöltek közül nem jutott man-
dátumhoz: Molnár Áron (független 
jelölt) 835 szavazat – polgármes-
terré választása miatt; Kiss Róbert 
(független jelölt) 414 szavazat, 
Mészáros Csaba (FIDESZ-KDNP) 
413, Dr. Szûcs Szilveszter (függet-
len) 407, Gubacsi Szilárd (függet-
len) 401, Gonda András (független) 
368, Miklós Attila Zsolt (független) 

368, Harcsás Erzsébet Gizella (füg-
getlen) 366, Beke Sándor Tamás 
(független) 352, Bakos István (füg-
getlen) 346, Farkas Imre (függet-
len) 301, Kovácsné Kiss Krisztina 
(független) 283, Karasz Béla Mihály 
(független) 261, Lévai Mihály (FI-
DESZ-KDNP) 297, Pálföldi Márton 
(DK) 210, Tóth János (független) 
187, Gonda Károlyné (független) 
169, Mezei István József (DK) 147, 
Fodor László (független jelölt) 142 
szavazat.

Köszönet a választóknak
Az alábbi 3 választópolgárokhoz 
szóló közlemény érkezett az Algyôi 
Hírmondó szerkesztôségébe.

„Kedves Algyôiek!
Ezúton is szeretném megköszönni, 
hogy elmentek, elmentetek sza-
vazni, azt pedig külön is köszö-
nöm, hogy ha nekem szavaztak, 
szavaztatok bizalmat. Mindent 
elkövetek, hogy megszolgáljam.

Molnár Áron polgármester”

„Kedves Algyôiek!
Szeretném megköszönni, hogy sza-
vazataikkal ismételten támogattak 
a helyi önkormányzati választásokon! 
A településsel kapcsolatos kéréseik-
kel, javaslataikkal és észrevételeikkel 
kérem, továbbra is keressenek meg!

Köszönettel:  
Dr. Gubacsi Enikô képviselô”

„Tisztelt algyôi  
polgárok!

Magam és a csapatom nevében 
köszönöm mindenkinek a támo-
gatást, a szavazatokat, a biztató 
szavakat! Azt gondolom, nagy 
eredményt értünk el: négy Fide-
szes, illetve Fidesz által támogatott 
jelöltnek sikerült bejutnia a kép-
viselô-testületbe. Négyen közös 
frakciót alakítva megfelelô súllyal 
képviseltetjük magunkat az ön-
kormányzat vezetésében. Molnár 
Áron polgármester úrral és 
az egész képviselô-testülettel Al-
gyôért kívánunk együtt dolgozni. 
Bízunk benne, hogy az elôttünk 
álló idôszakot a kooperatív együtt-
mûködés fogja jellemezni, mely 
minden algyôi polgár közös érde-
ke.

Pongrácz Tamás”

A Csongrád megyei közgyûlés 20 képviselôje
Algyô is részt vett a Csongrád megyei 
közgyûlés 20 tagjának megválasztá-
sában. Csongrád megye 170 ezer 
539 választójoggal rendelkezô pol-
gára közül 74 ezer 629 polgára élt 
szavazati jogával. Összesen 7 jelölô 
szervezetre lehetett voksolni. A man-
dátum szerzésre jogosító szavazat 
mennyiség: 3732, 7463, 11195. 
A megyei listát állító jelölô szerveze-
tek közül mandátumot szerzett: a Fi-
desz-KDNP 11, az MSZP 5, a Jobbik 
4 képviselôt küldhetett a megyei 
közgyûlésbe. A Csongrád Megye 
Közgyûlésének 20 tagja: Ádók János 
(FIDESZ-KDNP), Dr. Bodor Csaba 

(FIDESZ-KDNP), Bozó Zoltán (FI-
DESZ-KDNP), Dr. Buzás Péter 
(MSZP), Dudás Zoltán Sándor (JOB-
BIK), Gémes László (FIDESZ-KDNP), 
Havasi János Béláné (MSZP), Kakas 
Béla (FIDESZ-KDNP), Kalmár Ferenc 
András (FIDESZ-KDNP), Dr. Kiss At-
tila (JOBBIK), Mágori András József 
(FIDESZ-KDNP), Magyar Anna 
Mária (FIDESZ-KDNP), Nagy Attila 
Gyula (FIDESZ-KDNP), Nógrádi Zol-
tán (FIDESZ-KDNP), Simicz József 
(MSZP), Szabó Zoltán Ferenc (JOB-
BIK), Szél István (FIDESZ-KDNP), 
Szirbik Imre (MSZP), Toroczkai László 
(JOBBIK), Varga Péter (MSZP).
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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Országos 
(Szakmai) Találkozója

A Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület (MKNE), hazánk egyik 
legnagyobb, környezeti nevelôket 
összefogó, országos szakmai szer-
vezete Szegeden-Algyôn tartotta 
meg idei XXII. Országos Találko-
zóját 2014. szeptember 19–21. 
között. Házigazdánk, a környeze-
ti nevelés egyik kiváló és ismert 
(elismert) képviselôje, nem utolsó 
sorban egyesületi tagunk, Iván 
Zsuzsanna, az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskola igazgatónôje volt.

A nagyon tartalmas, hasznos 
programon közel 30-an vettünk 
részt. Az érkezés délutánján, a szál-
láshelyünkön, a Sport Hotelben 
próbáltunk ki a Herman Ottó em-
lékév keretében készített ván-
dor-tanösvény játékai közül néhá-
nyat és barkácsoltunk. Az este 
beszélgetéssel és a „Terülj, terülj, 
asztalkámra” otthonról hozott fa-
latok kóstolgatásával telt. Szomba-
ton Algyôt fedeztük fel. A település 
alpolgármesterének, Némethné Vida 
Zsuzsannának szívélyes köszöntését 
követôen nagyot sétáltunk, kis-
csoportokban feladatokat oldot-
tunk meg, játszottunk. Lenyûgö-
zött minket a falu rendezettsége, 
a sokszínû tevékenységek támoga-
tottsága. Megnéztük a falu temp-
lomát, majd az Ezerjófû Egyesület 
gyógynövényes kertjét, portáját. 
A szíves fogadtatás, az egészséges 
finom falatok, itókák kínálata na-
gyon kedves gesztus volt. 

Utunk során, a gátról a régi is-
kolaépületre láttunk rá, melynek 
elônyeire, az iskolában eltöltött 
évekre emlékezett röviden vissza 
Iván Zsuzsanna. Kiemelte a kert és 
a Tisza közelségébôl eredô lehe-
tôségek elônyét. Sétánkat a Tisza 
parton, a tanösvény tábláit tanul-
mányozva folytattuk, majd a helyi 
óvodát látogattuk meg. Igaz, gye-
rekekkel nem találkoztunk, de így 
is árulkodó volt, amit láttunk. Gaz-
dag, jó élete lehet az algyôi óvo-
dásoknak! A napelemekkel fel-
szerelt épület, a külsô-belsô terek 
ápoltsága, színessége sokak számá-
ra minta lehet. A vezetô-óvónô 
lelkes beszámolója elhivatottságról 
árulkodik. Mivel az algyôi iskolával 
többen, többféle kapcsolatban ál-
lunk, így nem volt kérdéses, hogy 

hatalmas kíváncsisággal érkeztünk 
a néhány éve átadott új iskola-
épületbe. Elôször interaktív tábla 
és szavazógép segítségével vetél-
kedtünk az Algyôn megfigyeltek 
alapján, majd bejártuk az épület 
minden zegzugát. Az iskolacsoda 
lenyûgözött bennünket! Olyan volt 
az esztétikusan berendezett épület 
a színes tereivel, tetôkertjével, vi-
lágos aulájával, termeivel, ebéd-
lôjével, mûfüves sportpályájával, 
aszalós kiskertjével, mintha egy 
jövôbeli idôutazáson vettünk volna 
részt. Az aulában, a termekben tu-
datos, sokszínû munkáról árulkod-
tak a poszterek, képek, kiállított 
tárgyak. Ám az épületnél még meg-
határozóbb, az az iskolaközösség 
nagyszerûsége! A pedagógusok és 
az iskolavezetô korszerû, innovatív 
munkája, odafigyelése, lelkes és 
lelkesítô együttmûködése. E nélkül 
üres lenne az épület! Lelketlen. 
Az algyôi iskola hitelesen közvetí-
ti az értékeket. 

Vendégszeretetük is emlékeze-
tes marad számunkra. Gyönyö-
rûen terített asztal, finom halász-
lé és túrós csusza, saját készítésû 
sütemények vártak minket, majd 
ajándékul kaptunk egy-egy „arany-
halat”, melyre három kívánságun-
kat írhattuk. 

Délután a szegedi Tudástár egy 
részét látogattuk meg Ilosvay György 
vezetésével, majd a szálláshelyün-
kön az egyesületünk ügyes-bajos 
dolgairól beszélgettünk. Vasárnap 
délelôtt a füvészkertben indiai ló-
tuszok, érdekes üvegházi növények, 
illatos rózsák, varázslatos gyógy-
növények és fák, cserjék között sé-
táltunk. A maradék elemózsiát 
elfogyasztva búcsúztunk egymástól, 
s köszöntük meg vendéglátóinknak 
a figyelmes együttlétet, tartalmas 
programot, jó szót.

Köszönjük Iván Zsuzsannának és 
társainak: Almásiné Császár Piros-
kának, Tóthné Molnár Ágotának, 
Koczka Ágnesnek, Torma Tibornénak, 
Kisné Pányi Zsófiának, Benczédi 
Gyöngyinek, Kériné Bódi Juditnak, 
Süli-Zakar Évának és Vidácsné Ko-
vács Évának az élményeket!

Saly Erika a Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesület elnöke

Fehér-tavi kirándulás
Borbás Bálint 4.a osztályos tanuló 
a Madarak Fák Napi megyei ter-
mészetismereti versenyen elért 
eredményéért nyert egy 10 fôs 
kirándulást a  Fehér-tóra. Leg-
nagyobb örömünkre a családján 
kívül osztálytársait és osztályfônö-
két választotta útitársul. Így szep-
tember 27-én elindult a csapat. 
Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársának ve-
zetésével elôször a Fehér-tavi jel-
legzetes élôlényeket ismerhettük 
meg a kiállítóházban, majd kez-
detét vette a közel 4 órás túra. 
A szerencsés jó idôben sok mada-
rat és állatot is megfigyelhettünk. 
A legizgalmasabb pillanat az volt, 
amikor a kilátóban álltunk és 
a tavat kémlelve egyszer csak egy 
barna rétihéja párt láthattunk: épp 
vadásztak a tó felett. Megtanultuk, 
hogy ha unkát vagy békát szeret-
nénk megfogni, akkor csak a lábát 
érinthetjük, hogy levegôt kapjon, 
mivel a bôrén át lélegzik. Örül-
tünk, hogy a halászatról is hallhat-
tunk, mivel a honismereti hetünk 
témája az iskolában a halászat, 
mint ôsi mesterség volt. Sok 

gyógynövényt ismertünk meg, sôt 
már azt is tudjuk, melyik növény 
levele hordozza a fiatalság titkát 
(,de ezt megôrizzük magunknak). 
Köszönjük Bálintnak ezt az örök 
élményt.

Üveges Gabriella, Kéri Dominik, 
Lovász Tamás, Keresztes Kolos, 

Körmös Attila 4.a osztályos tanulók 
és Süli Zsuzsanna osztályfônök 

Zenei világnap az Algyôi Fehér Ignác  
Általános Iskolában

Az UNESCO Nemzetközi tanácsa 
Yehudi Menuhin világhírû hegedû-
mûvész kezdeményezésére 1975-
ben október 1-jét a zene világ-
napja rangjára emelte. Ezt a napot 
ünnepeltük mi is október 1-jén 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában. A szünetekben zene 
szólt az iskolarádióban, majd 
az ének-zene teremben Gyurcsik 
Andrea 7.b osztályos tanuló a Pro 

Musica Alapfokú Mûvészeti Iskola 
növendéke zongorázott az érdek-
lôdô tanulóknak. Délután Gyurcsik 
Andrea ismét elôadta egyik kedvenc 
zongoradarabját, valamint a Pro 
Musica két pedagógusa, Kollárik 
Bernadett zongorával, Kapitány Jó-
zsef pedig gitárral közvetítette 
a zene iránti szeretetét és tisztele-
tét. A megemlékezés egy közös 
zongorakíséretes énekléssel zárult.

Szavalóversenyen az algyôi iskola tanulói
Az SZTE Füvészkert október 17-én 
„Rímbe szedett természet” címmel 
versmondó versenyt szervezett ál-
talános iskolák számára. Az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola négy 
tanulója részt vett ezen a meg-
mérettetésen. A zsûriben helyet 
foglalt Tajti Gabriella, az SZTE Kul-
turális Iroda vezetôje, Janik László 
színmûvész, rendezô és Czene Zol-

tán rendezôasszisztens. 26 verseny-
zô közül Kucska Lili Anna 5. b osz-
tályos tanuló 3. helyezést ért el, 
Bodó Réka, Bálint Anna és Tóth 
Virág 5.b osztályos tanulók pedig 
emléklapot és ajándékcsomagot 
vihettek haza. Gratulálunk!

A két rendezvényrôl beszámolt 
Papp Leonóra humán munkakö-
zösség vezetôje.

Apróhirdetés
Eladó! 

Korlátozott számban „Goji bogyó”- fo-
lyamatosan termô málnatô- nagy szemû 
meggyfa. 
1000 Ft–300 Ft–800 Ft/db áron
Telefonszám: 06-20/596-50-60
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A Fekete földtôl a Kurta életig – Bene Zoltánt kérdeztük
 A legújabb, Kurta élet címû kötetének sikere (és sok-sok gyôzködés) 
után válaszolt kérdéseinkre az elbeszélô-alkotó, Bene Zoltán, akit 
Algyôn elsôsorban kultúraszervezôként és -közvetítôként (a Faluház 
és Könyvtár igazgatójaként) ismernek.

− Mióta foglalkozik szépirodalommal?
− Már a középiskolában is pró-

bálkoztam. A szegedi Tömörkény-
ben, ahová jártam, több-kevesebb 
sikerrel szerepeltem pályázatokon. 
Érettségi után sokáig nem írtam 
semmit, aztán egyszer csak elô-
vettem egy régi ötletet, s ebbôl lett 
a Fekete föld, azaz az egyiptomi Ame-
nemhát története a Krisztus elôtti VI. 
századból, ahogyan azt ô maga elô-
adja címû regény. Egy szerencsés 
véletlennek köszönhetôen a tör-
ténet − könyv alakjában − meg 
is jelent 2001 könyvhetére. Ezt 
követôen küldözgettem novellákat 
folyóiratoknak, s hamarosan azok 
is kezdtek megjelenni. Azóta közel 
50 irodalmi lapban jelentem meg, 
többségükben nem egyszer, nem 
is kétszer, de rendszeresen. Iga-
zából ez utóbbi, azaz a folyóiratok 
fontosabbak voltak számomra, 
mint a kötet, bár a Fekete föld-et 
szerettem írni és többé-kevésbé 
szeretem így is, ahogy megíródott; 
az irodalomban való legitimitást 
viszont sokkal inkább az jelenti, 
ha az igazi, értékes folyóiratok 
befogadják az embert.

− Legújabb, Kurta élet címû kö-
tetébe beleolvasva a laikus elsô kérdé-
se: honnan merít ihletet és kiknek ír 
a mai elbeszélô?

− Ottlik Géza mondta egy in-
terjúban: az író a létezés-szakmá-
ban dolgozik. Ez esetemben annyit 
tesz, hogy mindig dolgozom, ha 
nem is konkrétan a gép elôtt ülve 
és bôszen püfölve a klaviatúrát. 
Miközben a buszon hallgatja 
az utasokat, az utcán figyeli a já-
rókelôket, aközben is dolgozik 
az ember. És hogy kinek ír? Syl-
vester János, aki elsôként fordí-
totta le a teljes Újszövetséget ma-
gyarra (1541-ben jelent meg), azt 
írta az elôszóban, hogy „az magyar 
népnek, a’ ki ezt olvassa.” Hát, 
az írók így vannak ezzel azóta is. 
Annak írnak, aki elolvassa ôket. 

− Szép könyv a Kurta élet. A bo-
rítót és az illusztrációkat – hasonlókép-
pen a 25 történetet egybefogó Tovább-
mondott történetek címû kötethez 
– Pusztai Virág jegyzi. Föltételezhe-

tôen nem csak azért, mert Virág a párja 
és társa, hanem azért is, mert az író is 
fontosnak tartja a képi világot. Mit 
tesz hozzá a szöveghez az illusztráció? 

− Mások is illusztrálták már kö-
teteimet Majzik Andreától Simon 
Zoltánig, de tagadhatatlan, hogy 
izgalmasabb, ha Virággal dolgo-
zunk együtt. Már csak azért is, mert 
ô is jelen van nem egy írás létrejöt-
ténél, s én is ott bóklászom olykor, 
amikor ô rajzol. Sôt, olyan is elô-
fordul, hogy az íróasztalunk egyik 
felén ô rajzol, míg én a másik felén 
írok. És végre a kérdésre is válaszol-
va: az illusztrációra sokáig a szöveg-
nek alárendelt mûfajként tekintet-
tek, a XX. század második felétôl 
azonban egyre hangsúlyosabb a köl-
csönösségi viszony. Buday György 
vagy Kass János illusztrációi pél-
dául, jóllehet szorosan kapcsolód-
nak az irodalmi szöveghez, amelyet 
illusztrálnak, egyszersmind önálló 
alkotások is. A Kurta élet grafikái 
szintén megállják a helyüket a szö-
veg nélkül is. A Továbbmondott tör-
ténetek esetében kicsit más a helyzet, 
mert annak az illusztrációi inkább 
hangulati elemek, egyfajta sajátos 
iniciálék. A borító viszont ott is 
képes önálló mûalkotásként létezni. 

− Kíváncsi lennék az idôgazdálko-
dására: hogyan fér bele egy-egy nap-
jába a közmûvelés, a mûvelôdésszer-
vezôk irányítása, a népszínház 
menedzselése, a szépírás és az egyetemi 
filozófiai tanulmányok?

− Markáns különbség van a te-
vékenységek között. A tanulás is, 
az írás is magányos tevékenység. 
Senki nem tanulja meg senki he-
lyett, amit meg kell; és nem is írja 
meg más, amit akar, csakis ô. 
A többi ezzel szemben társas tény-
kedés. S nekem kiváló kollégáim 
vannak, könnyû a dolgom. 

− Eddig 12 kötet látott napvilágot 
Bene Zoltán neve alatt, de írt már 
olyan történelmi drámát is, amit nagy 
sikerrel mutattak be. Munkássága és 
annak visszhangja követhetô a http://
www.benezoltan.hu-n. Mindezt hogyan 
fogadja algyôi és szegedi környezete?

− A legtöbben szerintem nem is 
tudják. És ez így természetes. Ezért 

ért meglepetésként, mikor 2014. 
januárjában Szeged város kulturális 
kitüntetését, a Kölcsey-érmet meg-
kaptam. Mint író. Arról ugyanis, 
hogy kik kapnak Kölcsey-érmet, 
amennyire én tudom, különbözô 
kulturális és mûvészeti szervezetek 
javaslatai alapján dönt Szeged Város 
képviselô-testülete. Nem gondol-

tam, hogy számon tartanak. Ami 
Algyôt illeti, igyekeztem ezt a két 
dolgot külön kezelni, amennyire 
lehet. Például a Népszínház miatt 
nem nagyon lehet, persze. Mégis 
próbáltam. Azt hiszem, legalább 
négy éve gyôzköd engem Ilona, 
hogy csináljunk egy ilyen interjút. 
Mindig húzódoztam tôle, s most 
sem vagyok meggyôzôdve arról, 
hogy helyes volt kötélnek állnom. 

− Ki Bene Zoltán? A Falunk tükre 
történeteinek háttérbe húzódó mesélôje, 
Pósa és Zé, no meg igazgató és férj, és…?

− Bene Zoltán férjnek férj és 
2006 óta igazgatónak is igazgató, 
meg testvér, meg gyerek, meg egy 
rakás egyéb ilyen-olyan izé még, 
de semmiképpen sem Pósa, s nem 
is Zé, és nem az a fickó, aki egy 
faluról mesél. Inkább az a fickó, 
aki kiötli és leírja Pósát és Zét és 
mindazt, ami velük megesett, s aki 
ezerfajta mesélô szájába ad szava-
kat, történeteket. Olyan ez, mint 
mikor egy festô lefest egy házat. 
A vásznon a házat látni, mégis ott 
van a festô is, aki festette. 

− A novellafüzérben éreztem hír-
lapírói ízeket is, de az igényes szerzôi 
honlapon nem leltem nyomát annak, 
hogy Bene Zoltán a SzegediLap.hu 
ötletgazdája, az Algyôi Hírmondó fe-
lelôs szerkesztôje és intézményigazgató 
is. Néhány szóban föl tudná vázolni, 

hogy milyen algyôi terveket dédelget 
a helyi lappal, illetve az igazgatása 
alatt mûködô faluházzal, könyvtárral, 
alkotóházzal, borospincével kapcsolat-
ban? 

− A honlapon az irodalmi vonat-
kozásokon kívül kevés adat találha-
tó. Ez szándékos. A Kurta élet írá-
saiban pedig jól érezte a hírlapírói 
ízeket, hiszen a szövegek nagy része 
a tárca és a novella határvidékén 
egyensúlyoz. Tervek? Erre az inter-
jú terjedelmi korlátai miatt valóban 
csak vázlatosan van módom felelni... 
A Hírmondót leginkább színesíte-
nünk, élettel telítenünk kellene, de 
ha már a médiánál tartunk, hát el-
árulom, hogy tervezgetünk webes 
rádiót és ad abszurdum interneten 
nézhetô tévécsatorna-szerûséget is. 
Az intézménnyel kapcsolatosan szá-
mos irányvonal lehetséges. Az Al-
kotóház, remélem, továbbhalad 
a megkezdett úton és igazi, igényes 
alkotómûhelyként mûködik, a bo-
rospince és a hozzá kapcsolódó 
terek, területek kihasználásáról je-
lenleg is többekkel egyeztetünk. 
A könyvtár bizonyos tekintetben 
a legönjáróbb intézményegység, 
az informatikai és infrastrukturális 
fejlesztésekkel is viszonylag jól áll. 
A nyilvános könyvtárak története 
több száz évre tekinthet vissza Ma-
gyarországon, míg a mûvelôdési 
házak jóval fiatalabb formái a kul-
túrának, amelyek soha nem forrtak 
ki igazán, mert mire megtehették 
volna, változott a társadalmi-gazda-
sági környezet és a kultúrafogyasztás 
szokásrendszere, kezdhettek min-
dent elölrôl. Igaz, a könyvtáraknak 
is alkalmazkodniuk kell a változó 
olvasási szokásokhoz, s ebben (ér-
zésem szerint) nem állunk rosszul. 
Két terület kiemelten fontos a köz-
mûvelôdésben: a rendezvény, ami 
a jelennek, és a civil élet, ami a jö-
vônek szól. A rendezvények a ki-
kapcsolódást, lehetôség szerint a tar-
talmas kikapcsolódást szolgálják; 
a civil szféra erôsítése pedig a tár-
sadalom erôsödéséhez vezethet. És 
ami ennél sokkal-sokkal lényege-
sebb: a közösségek egyedül a „civil-
ség” keretein belül látszanak föltá-
maszthatónak, márpedig valódi 
közösségek nélkül kilátás sincs a va-
lódi emberi életre. 

Kérdezett: Ú. I.
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Hagyományôrzés algyôi módra
Az algyôi hagyományôrzô citera-
zenekar négy tagjával, Süli Tibor-
ral, Bakó Ferenccel, Király Imrével 
és Biacsi Jánossal, több alkalommal 
elutaztunk szerepelni, kistérségi 
meghívásoknak téve eleget. Így 
szeptember 27-én, Szatymazon 
a szüreti, október 5-én a makói 
hagyományôrzô napok, október 
18-án az Üllési szüreti nap volt 
az általam fellépésre vitt csapat 
programja. Én saját autómmal 
szponzorálom ôket, azzal, hogy 
elviszem, illetve hazaszállítom 
a csapatot lakóhelyükre.

Minden alkalommal végignézem 
fellépéseiket, ugyanúgy, mint a többi 
csapatét is és elmondhatom, mind-
egyik esetben telt ház elôtt lépnek 
fel. A mi, algyôi citeracsapatunknak 
olyan sikere volt minden alkalom-
mal, hogy szûnni nem akaró vas-
tapssal jutalmazták ôket, alig tudták 
elhagyni a színpadot! A rendezvé-
nyek után azonnal kapták a követ-
kezô felkérést újabb helyszínekre. 

Az én meglátásom szerint ez a csa-
pat, a sok meghívásnak folyamato-
san eleget téve, egyre öregbíti köz-
ségünk hírnevét. Ezt figyelembe 
véve, szerintem több támogatást 
kellene kapniuk, hogy eleget tudja-

nak tenni a folyamatos meghívásnak. 
Még egy dolog szemet szúrt nekem, 
hogy a felsorolt helyeken egész fia-
talkorú gyermekek is felléptek és 
citerával, néptánccal. Ez nekem, itt 
Algyôn hiányzik, mivel nem látom 
az utánpótlást aktívan részt venni 
a helyi hagyományôrzés ápolásában. 
De itt a helyszínen szereplô citerások 
elôadásain is kevés helyi lakost látok 
nézôként megjelenni.

Mindezek ellenére, erômhöz 
képest, feleségemmel együtt igyek-
szünk a továbbiakban is aktívan 
segíteni ôket.

Szaniszló Varga József

Advent a megújult Tájházban
Szeretettel várunk mindenkit no-
vember 29-én, szombaton 9.00–
16.00 óra között a megújult Algyôi 
Tájházban, hogy együtt készüljünk 
a karácsonyra.

EGÉSZ NAPOS  
KÍNÁLATUNKBÓL:

•   karácsonyi mézeskalácsok  író-
kázása

•   praktikák karácsonyfadíszek ké-
szítéséhez

•   adventi koszorú készítése (ala-
pot, természetes díszítô eleme-
ket biztosítunk, gyertyát ki-ki 
ízlésének megfelelôen hozzon 
magával)

•   adventi naptár készítése
A résztvevôk a nap folyamán meg-
ismerkedhetnek népi hagyomá-
nyainkkal, és ötleteket meríthet-
nek az idei karácsonyhoz:
9.30–  András napjától Luca nap-

jáig. Adventi népszokások
11.30–  Honnan ered az adventi 

koszorú és a karácsonyfa?
14.30–  Hogyan ünnepeltek ôse-

ink? Karácsonyi népszoká-
sok

A felnôtteket forralt borral, a gye-
rekeket teával várjuk, mellé pedig 
kalácsot kínálunk.

A belépés ingyenes, de örömmel 
fogadjuk, ha magukkal hozzák 
kedvenc karácsonyi receptjeiket, 
történeteiket, vagy egy karácsony-
fadíszt, melyekkel a tájház gyûjte-
ményét bôvítjük.

Kérdéseiket a tajhaz.algyo@gmail.
com címre küldhetik el.

Az Algyôi Tájházat a facebookon 
is megtalálják.

Könyvtári hírcsokor
Használt könyvek vására

Selejtezett, hagyaték és használt 
könyvek vásárolhatók a Könyvtár-
ban, 50 forintos egységáron.

*

Elérhetôségek
Az algyôi Könyvtár nyitva tartása: 
hétfôtôl péntekig naponta 9–12; 
13–18 óra között. Elérhetôségek 
– telefonszám: 62 / 517-170, web: 
www.algyokultura.hu, e-mail: bibl@
algyo.hu.

*

Álláskeresôknek
„Kedves Álláskeresôk! A Könyv-
tárban minden héten kedden és 
csütörtökön délután, 13–18 óráig 
ingyenes álláskeresést tartunk! In-
gyenesen használhatók a számító-
gépek önéletrajz szerkesztésére, 
ingyenesen használható az inter-
net álláskeresésre, valamint a na-
pilapokban és a Déli Apró hirde-
tôújságban is lehet állást keresni. 
Szívesen látunk mindenkit! Könyv-
tárosok”

*

Weblap
„Kedves Algyôiek! Látogassanak el 
weboldalunkra, ahol naprakészen 

értesülhetnek aktuális rendezvé-
nyeinkrôl, állandó programjaink-
ról. Megnézhetik a rendezvénye-
inkrôl készült fotókat, videókat! 
Olvashatnak a Faluház és a Könyv-
tár történetérôl, megtalálhatják 
elérhetôségeinket és kereshetnek 
az Algyôi Hírmondó archív számai 
között!

Lehetôség van az oldalon el-
helyezett keresôvel kutatni 
a Könyvtár teljes állományában, 
így könnyen meg lehet tudni, meg-
találja-e az algyôi Könyvtárban 
a keresett könyvet, illetve kölcsö-
nözhetô-e.

Az eseménynaptár segítségével 
pedig könnyen el lehet igazodni 
a Faluház, a Könyvtár, a Civil Ház 
és az Alkotóház rendezvényei kö-
zött!

Az oldalba beépített Facebook 
Box segítségével pedig megoszt-
hatják ismerôseikkel eseményein-
ket és hozzászólhatnak rendez-
vényeinkhez!

Címünk: www.algyokultura.hu 
Látogassanak el hozzánk!”

Szabó Noémi  
könyvtáros

Történelmet idézô hagyományôrzôk
Az Algyôi Hagyományôrzô szakasz 
tagjai idén október 17-re kaptak 
meghívást a szegedi Tisza-parti 
Általános Iskolába, ahol a Görgey 
Artúr Történelemversenyen köz-
remûködtek. Bemutatták egyen-
ruhájukat és díszôrséget álltak, 
ezáltal emelték a rendezvény ün-

nepélyes hangulatát, valamint 
bemutatkoztak az I. világháborús 
kiállításon a tablók, relikviák, ösz-
szegyûjtött emléktárgyak, fotók 
tárlata mellett. 

A MATASZ és a Lövész egyesü-
let képen látható katonái: Kószó 
Ádám, Pap Roland és Vidács Ádám.
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Algyôn is sikeresen zárt az Országos Könyvtári Hét 2014.
„Életre-halálra olvasni, mert ez a leg-
nagyobb, az emberi ajándék. Gondold 
meg, hogy csak az ember olvas.”

(Márai Sándor)

Algyôn ismét nagy sikert aratott 
a 8 éve töretlenül mûködô országos 
rendezvénysorozat, az Országos 

Könyvtári Napok. Az összefogás 
célja, hogy népszerûsítse a könyv-
tárak hagyományos és megújuló 
szolgáltatásait. Az egymásra épülô, 
a társadalmi változásokra, az em-
berek igényeire figyelô program-
sorozat évrôl évre több ember ér-
deklôdését kelti fel a könyvtári 
szolgáltatások iránt. Életkortól és 
lakóhelytôl függetlenül minden 
ember számára nélkülözhetetlen, 
hogy értékes kapcsolata legyen 
embertársaival, ami mind a társas 
kapcsolatok, mind pedig a lelki 
egyensúly megôrzésének szem-
pontjából rendkívül fontos. Orszá-
gos szinten 900 település, 4000 
programja között válogathattak 

az érdeklôdôk. Algyôn, a 9 rendez-
vényünkön összesen 316 személy 
vett részt, amelyek 2014. október 
15. és 18. között kerültek meg-
rendezésre. 

Idén többek között a múltunk 
értékei kerültek a könyvtári napok 
középpontjába. Szerdai témánk 

az Élô emlékezet - múltunk értékei 
volt, amely keretében a Pillangó 
és a Csiga-biga csoporttal mester-
ségbemutatón vettünk részt. Ezú-
ton is köszönetet mondunk Ma-
gyarné Varga Annának, Gonda 
Károlynénak és Földesi Károlynak, 
akik részt vállaltak a foglalkozás-
ban. Itt megismerkedtünk a régi 
algyôi mesterségekkel és az ôszi 
népszokásokkal. Kiemelten sze-
retnénk köszönetet mondani a Szi-
várvány Óvoda munkatársainak 
a készséges együttmûködésért. 
Délután a Családkutató Klubban 
elôadást tartott Tóth Tamás teme-
tôkutató, akivel szakmai beszélge-
tést folytattak a tagok, valamint 

sok-sok kérdésre kaphattak vá-
laszt.

A csütörtök az egészség és 
az egészséges életmód jegyében 
telt, amely az Együtt az egészsé-
günkért téma köré csoportosult, 
hiszen szûrôvizsgálattal, masszázs-
bemutatóval, gerinctornával ké-
szültünk az érdeklôdôknek. Sajnos 
a Voll-féle állapotfelmérés idô-
pontját el kellett halasztanunk, 
viszont Szabó Gábor masszázsszé-
kében lazíthattunk, valamint meg-
mozgattuk magunkat a gerinctor-
nán, Kószóné Jani Ivett vezetésével.

Pénteken a témánk az Okos-
könyvtár volt, hiszen a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület Tollforgatók 
Köre és az Algyôi Könyvtár szerve-
zésében Tiszanapot tartottunk. 
A rendezvényen bemutattuk 
a „Szép, szôke szerelmünk a Tisza” 
címû film 14. epizódját – címe: 
A Tisza, Szeged fôutcája –, mely 
eseményen jelen volt a film szer-
kesztô-rendezôje, Gyenes Károly és 

producere, a túra vezetôje Varga 
János is. Ebben a részben az algyôi, 
tápéi, szegedi szakasz látható 
a szerb határig. A 2008–2009-ben 
készült 17 részes (egyenként 50 
perces) filmsorozat a Máramaro-
si-havasok kétezres csúcsainak ol-
dalában csobogó két forrás – a 
Fekete-Tisza és a Fehér-Tisza – és 
a Titelnél torkolló folyó 962 km-es 
útját mutatja be. Az aktuális rész 
megtekintése után 21 kérdésbôl 
álló totót oldottak meg a jelenlé-
vôk, több-kevesebb sikerrel. Nem 
volt könnyû, de a legjobb ered-
ményt elérô családnak a „Cseppek 
a Tiszából” címû film lett a jutalma. 

A Duna TV-n november 27-én (dél-
után 15.30-kor) lesz látható a 14. 
rész, melyben Algyô is szerepel, aki 
teheti, kísérje figyelemmel ezt 
az érdekes mûsort!

Ekkor került sor az Algyô, az én 
falum pályázat eredményhirdeté-
sére is. Az alkotói kategóriában 
Magyarné Varga Anna festménye 
(az algyôi templomról) vitte el a fô-
díjat, míg az irodalmi írások közül 
Terhes Gábor: Kortalan történet 
címû verse lett az elsô. (A többi 
alkotás, írás megtekinthetô a www.
gyeviart.hu és a www.algyokultura.hu 
honlapon is.)

A mûsorban közremûködött 
az Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar és a Búzavirág Asszony-
kórus. Köszönjük a pályázóknak 
és a részt vevô fellépôknek a sze-
replést!

Szombat délelôtti témánk a Meg-
osztott örömök volt, amely kereté-
ben a Csiga Duó koncertezett 
Könyvtárunkban, ahol remek han-

gulatot varázsoltak, kicsik és na-
gyok is táncra perdültek. 

Ezúton köszönetet mondunk 
Vámos Zoltán cukrászmesternek, 
aki sok-sok édes és sós finomsággal 
készült a rendezvényekre, valamint 
D. Szabó Ágnesnek, a Hóvirág Virág-
üzlet vezetôjének, aki gyönyörû 
virág dekorációkkal lepett meg 
bennünket.

Reméljük jövôre is sok érdekes 
programmal készülhetünk az al-
gyôieknek!

Részletes beszámolót és sok-sok 
fotót, videót találhat, ha ellátogat 
a www.algyokultura.hu weboldalra!

Könyvtárosok
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Amerikában jártunk: algyôiek Toledóban, Perrysburgben, Fremontban, Colombusban, Chicagóban
(Folytatás az 1. oldalról)

Az algyôi Gyevi Art Kulturális Egye-
sület három tagjának toledói meg-
hívása Újszászi Ilona 2013. ôszi 
amerikai látogatásának következ-
ményeként, az ô javaslatára és az ô 
közvetítésével jött létre. A megva-
lósításban a Toledo–Szeged Bizott-
ság, a Birmingham Nemzetiségi 

Fesztivál Bizottság munkatársai, 
élükön dr. Bálint Erzsébettel, vállalt 
kiemelkedô szerepet.

Bakos József (harmonika, ének) 
és Antal János (ének), az algyôi Par-
lando énekegyüttes tagjai az együt-
tes által képviselt és itthon több 
mint egy évtizede sikerre vitt re-
pertoárból adtak ízelítôt harmo-
nikára és énekhangra átszerelve, 
különbözô helyszíneken magyar 
és amerikai közönség elôtt. Izbé-
kiné Cseuz Gabriella pedig foltvar-
rott alkotásokat és szûcshímzése-
ket mutatott be az érdeklôdôknek. 
Angol nyelvtudásával pedig segí-
tette az amerikai-magyar kommu-
nikációt.

„A Birminghami Magyar Nem-
zetiségi Fesztivált, ami utazásunk 
legfôbb célja volt, 2014. augusztus 
16-án és 17-én, szombaton és vasár-
nap rendezték meg. Ez olyan nép-
ünnepély, mint Magyarországon 
vagy bárhol a világon: a szórakozás-
ról, evésrôl, ivásról és a kikapcsoló-
dás minden formájáról szól. Azzal 
a különbséggel, hogy itt a magukat 
magyarnak vallók törekednek a ma-
gyar néphagyományoknak, kézmû-
vességnek, zenei és tánchagyomá-
nyoknak, illetve – nem utolsó sorban 
– a magyar konyhának és étkezési 
szokásoknak megfelelôen megszer-
vezni a kétnapos programot – kezd-

te összefoglalóját Bakos József és Antal 
János. – Mi, a Parlando énekegyüttes 
tagjai, mint autentikus magyar ven-
dégszereplôk – csak egyedül mi ér-
keztünk az anyaországból – a két 
nap alatt három színpadon hat al-
kalommal adhattunk egy-egy órás 
mûsort a magyar operett irodalom 
kiválóságainak szerzeményeibôl, 
részben CD alapra énekelve részben 

harmonika kísérettel. Ezalatt, Gabi 
a magyar kulturális sátorban mutat-
ta be az érdeklôdôknek a népmû-
vészet egyik hagyományos díszítô 
technikáját, a dél-alföldi szûcshím-
zést. A szombati fellépések után, 
este, még jutott idônk, a kérésnek 
eleget téve, egy bográcsos gulyás-
leves elkészítésére is, a jelenlévôk 
nagy megelégedésére.

„Köztudott, hogy a foltvarrás 
az Egyesült Államokban népmû-
vészetnek számít, ennek ellenére 
tudtam újat mutatni az amerikai 
szemeknek – folytatta az élmény-
beszámolót Izbékiné Cseuz Gabriel-
la – A sok érdeklôdônek meséltem 
országunkról, hol található, hon-
nan jöttünk. Fontosnak tartottam 
hangsúlyozni Algyôt, mint lakó-
helyünket, kiemeltem a pezsgô 
kulturális életünket, civilszerveze-
teinket, tevékenykedô nyugdíja-
sainkat. A civil szervezeteknek 
nyújtott kiemelkedôen magas ön-
kormányzati támogatást, a gyer-
mek intézmények fontos szerepét 
és az ott dolgozók magas szintû 
szakmai munkáját.”

„Az ott tartózkodásunk több mint 
két hete alatt sok emberrel meg-
ismerkedtünk. Amerikaiakkal és 
magyarokkal, akik nagy odaadás-
sal, önzetlenül segítik a Bizottság 
és más civil szervezetek mûködését 

– fogalmaztak az algyôiek. – Olyan 
magyarokkal találkoztunk, akik leg-
inkább az 1956-os eseményeket 
követôen menekültek ebbe az or-
szágba, vagy a rendszerváltás után 
ide jöttek dolgozni. Sokan vallják 
magukat magyarnak, annak elle-
nére, hogy a nyelvtudás generáci-
óról generációra egyre jobban fe-
ledésbe merül. Ebben a két hétben 
nekik mi, algyôiek, az ôshazát je-
lentettük. Az idôsebb korosztálynak 
még mindig nagy a honvágya, több 
évtized távlatából is. Az általunk 
bemutatott értékekkel, a magyar 
zenével és néphagyománnyal kö-
zelebb vittük a rég elhagyott otthon 
melegének emlékét.”

A fesztivál elôtti és utáni napo-
kon az algyôi alkotók meglátogat-
tak több nyugdíjas napközi otthont 
is az Ohio államhoz tartozó Tole-
dóban, Perrysburgben, Fremont-
ban, Colombusban, majd a Michi-
gan állambeli Chicagóban. Azzal 
az egy-egy órával, amit azokban 
az amerikai közösségekben töltöt-
tek, egy kicsit színesebbé tették 
az unalmasnak egyébként sem 
mondható hétköznapjaikat. A fel-
csendülô pezsgô ritmusú, számuk-
ra ismeretlen magyar muzsikára, 
éppen úgy táncra perdültek, mint 
az ismerôs amerikai slágerekre. 
A magyar hímzéseket pedig ámu-
lattal csodálták, érdeklôdve kér-
dezôsködtek az elkészítési módok-
ról és a magyar hagyományokról, 
szokásokról. Érdemes megemlíte-
ni, hogy jobb helyeken – mert, 
hogy vannak jobb és kevésbé jobb 
helyek – az amerikai idôsek a napi 
foglalkozásokra nem járókerettel 
érkeztek, hanem terepjáróval.

„A toledói könyvtárban a hímzô 
kör nagy várakozással fogadott ben-

nünket. Jóska és Jancsi remekül 
bemelegítették a hangulatot, majd 
átadták a szót a népmûvészetnek 
– fogalmazott Gabriella, aki be-
mutatót és elôadást tartott a szûcs-
hímzésrôl és a magyar néphagyo-
mányokról, szokásokról. – A 
dél-alföldi szûcshímzés mintakin-
cseibôl készült sablonok segítségé-
vel díszítettünk vászon szatyrokat. 
Az amerikai hölgyek, bevallásuk 
szerint, még sosem készítettek ilyes-
mit, mint amit ezen a délutánon.”

A toledói Magyar Klubban dísz-
vendégként jelentek meg az al-
gyôiek. Újra megmutathatták 
a magyar kultúrát. Ott sor került 
egy kis közös éneklésre és csárdás 
oktatásra is. Gabriella néhány szó-
ban bemutatta községünket, és 
a Gyevi Art Kulturális Egyesületet. 
A Csongrád Megyi Közgyûlés kép-
viseletében jelen lévô Zakar Péter 
is szólt a megjelentekhez.

„Újvági Péter, a toledói magyar-
ság kiemelkedô vezéralakja, volt 
megyei képviselô, közbenjárásával 
részt vehettünk az akkor éppen 
rendes ülését tartó megyei köz-
gyûlésen, ahol bemutatott ben-
nünket a Toledo és a megye veze-
tôinek, képviselôknek – idézte föl 
Bakos József. – Az elnök asszony 
köszöntött bennünket és ünnepé-
lyes keretek között Toledo Tisz-
teletbeli Polgára emléklapot nyúj-
tott át részünkre. 

Fontos megemlíteni, hogy 
az amerikaiak minden ülésezés 
elôtt az amerikai zászló felé for-
dulva, kezüket a szívükre téve el-
éneklik az amerikai himnuszt. 
Ezúttal felkértek, hogy mi is éne-
keljük el a magyar Himnuszt.”

Folytatás a következô oldalon!
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Gaáli Zsolt köszönete
A 2014. augusztus 30-i rendezvény 
egy baráti összejövetelnek indult, 
ami sok segítô önzetlen ember által 
2 rekordkísérletté alakult. A min-
denki számára nyitott, sikeres, ba-
ráti hangulatú rendezvényen közel 
százan vettek részt, még külföldrôl, 
Horvátországból is érkeztek ven-
dégek, valamint Tiszaújvárosból, 
Gyôrbôl, Budapestrôl, Szegedrôl, 
Hódmezôvásárhelyrôl, Kecskemét-
rôl, Dobozról. 

A 30 órás rekordkísérletet végül 
31 órában teljesítettem. A verses, 
zenés, mûvészeti rendezvényt be-
jegyeztettük a WGR klubnál, Ang-

liában. A rekordhitelesítôk az al-
gyôi önkormányzat segítségével 
érkeztek, akik megítélték az új 
rekord felállítását. 

A Maratoni Fafaragás Rekordot 
sok-sok tanú, szurkoló, támogató 
segítségével Algyôn, a Kócsag utca 
16. szám alatti házba szerveztük. 
Készülvén következô kis rendez-
vényre.

A sikeres rekordot Algyô Nagy-
községnek ajánlom, azoknak, akik 
támogatták, segítették a munkámat. 
Ez mind az ô érdemük.

Gaáli Zsolt 

Folytatás az elôzô oldalról!

A Lake Hope (Reménység tava) 
mellett, mely az Ohio állambeli 
nemzeti parkban található, éven-
te megrendezett magyar találko-
zón is részt vett az algyôi csapat. 
Rövid, de igen jó hangulatú zenés 
mûsorukkal meglepô sikert arat-
tak. Évente egyszer az Egyesült 
Államok és szinte a világ minden 
részérôl mennek oda magyarok, 
többnyire értelmiségiek, emlékez-
ni, beszélgetni, vitatkozni a ma-
gyarságot érintô aktuális dolgok-
ról. Néhányan közülük sûrûn 
járnak haza, Magyarországra is.

„Utazásunk nagy hatással lett, 
befolyást tett a további életünkre. 
Minden erônkkel igyekszünk 
az ott tapasztalt nyíltságot, önzet-
lenséget, szeretetet, elfogadást, 
büszkeséget megôrizni, a környe-
zetünknek átadni – hangsúlyozták 
az Amerikát járt algyôiek. – Erôt 
ad nekünk, hogy becsüljük ma-
gyarságunkat, továbbra is ôrizzük 
a hagyományainkat, hogy gyer-
mekeink, unokáink is tovább tud-
ják adni ezt a féltett kincset.”

„A toledói kapcsolatunkat igyek-
szünk a tôlünk telhetô módon szo-
rosan tartani. Az utazásunk szer-
vezôjével, Bálint Erzsébettel heti 
kapcsolatban vagyunk az internet 
jóvoltából. Erzsébet járt már ná-
lunk a nyár elején: Újszászi Ilona 
kalauzolásával meglátogatta az is-
kolánkat és a nyugdíjasainkat. De-
cemberben ismét Magyarországra 
látogat, remélem lesz lehetôségünk 
újra találkozni vele és az újonnan 
szerzett barátainkkal” – fogalma-

zott Bakos József. – Egyesületünk 
és községünk számára ez az utazás 
egy újabb lehetôséget, egy kaput 
nyitott a világra. Reméljük a ké-
sôbbiekben egyesületünk többi 
tagjának is lehetôség nyílik meg-
mutatni hagyományainkat, érté-
keinket!”

„Köszönetünket fejezzük ki Új-
szászi Ilonának, aki nélkül ez a pro-
jekt nem jött volna létre, Algyô 
Nagyközség volt polgármesterének, 
Herceg József úrnak, és az önkor-
mányzati képviselôknek, a Csong-
rád Megyei Közgyûlésének, hogy 
anyagilag is támogatták az utazá-
sunkat, a Gyevi Art Kulturális Egye-
sületnek – Ménesi Lajosné Jusztiká-
nak, Fábián Péternek és Kocsisné Kuk 
Ildikónak –, hogy mindenben segít-
ségünkre álltak, Egyesületünk min-
den tagjának, hogy lelkiekben tá-
mogattak bennünket. Dr. Szabóné 
T. Nagy Zsófiának és Makán Ferenc-
nének, hogy szaktudásukat és értékes 
hímzéseiket elvihettük, Bálint Er-
zsébetnek a magas színvonalú szer-
vezésért, és a többi amerikai segí-
tônek, akik minden percben 
mellettünk voltak. Büszkék vagyunk 
arra, hogy ott kaptunk bemutatko-
zási lehetôséget, ahol az elôzô évek-
ben nagy sikerrel szerepelt Vajda 
Júlia, a szegedi Nemzeti Színház 
opera énekese, a Molnár Dixieland 
Band, és a sándorfalvi Citera Zene-
kar, illetve még sokan mások, akik 
tehetségükkel sikerre vitték orszá-
gunk kulturális és szellemi értékein-
ket” – zárta élménybeszámolóját 
Izbékiné Cseuz Gabriella, Bakos József 
és Antal János.

Csillogó harmonika
A szegedi harmonika fesztivál ide-
jén, november 15-én szombaton 
17 órai kezdettel a harmonikáé 
lesz a fôszerep az algyôi Faluház 
színpadán. Idén is a Délalföldi 
Harmonika Barátok Klubja, 
a Gyevi Art Kulturális Egyesület és 
a Faluház közös szervezésében, 
az Algyôi Önkormányzat támoga-
tásával szervezik meg a hagyomá-
nyosan nagy sikerû rendezvényt, 
hogy kedvébe járjanak a harmoni-

ka zenét mûvelô és kedvelô helyi 
és idelátogató közönségnek. Új 
arcok, fiatal hazai és külföldi te-
hetségek a mûsorban. Az est sztár-
vendégei: Marosi Zoltán harmo-
nika virtuóz, a swing nagymestere 
és kitûnô zenész barátai. Belépôdíj: 
személyenként 500 forint. Jegyek 
a helyszínen vásárolhatók Minden 
érdeklôdôt szeretettel várunk. 

A szervezôk nevében:  
Bakos József.

Fürge Ujjak Mûhelye

Az Alkotóházba 21 darab szekrény-
csíkot készítettek ügyes kezek: Apjok 
Sándorné Julika, Bartókné Dékány 
Mária, Bakó Ferencné Magdika, Gonda 
Károlyné Julika, Hevesi Béláné Márta, 
Tóth Árpádné Mari.

Csapatunk további tagjai: Biacsi 
Sándorné Ildikó, Gercsó Lászlóné Ma-

rika, Kovács Ferencné Julika, Tari 
Sándorné Márti, Tóth Mihályné Kati, 
Sárkány Kitti, aki legfiatalabb ta-
gunk: 8 éves.

Kézimunkázni szeretô alkotókat 
várunk sok szeretettel mûhelyünk-
be! Idôpont: minden hétfôn 17–19 
óra, helyszín: Alkotóház
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SZÁMÍTÓGÉP KARBANTARTÁS, SZERELÉS
• SzoftvereS hibaelhárítáS • víruSírtáS

• hardvereS, SzoftvereS Szakmai tanácSadáS
• kiadványSzerkeSztéS éS tervezéS,  

egyedi igény Szerint
• médiatartalmak SzerkeSztéSe,  

vágáSa (film, hang, kép)

Gál Péter: 
+36 30 / 2373-087 • core.inSane@gmail.com

GURULÓÁLLVÁNY  
BÉRBEADÓ!

Festést, mázolást,  
gipszkartonozást,  

külsô és belsô  
hôszigetelést vállalok.

Érdeklôdni  
a 06-30/987-4060-as 

telefonszámon.

EBÉDSZÁLLÍTÁS 
RENDÔRSÉGI 
KONYHÁRÓL

700 Ft/nap/adag

3500 Ft/hét

Ételeink házias jellegûek, friss 

alapanyagból készülnek.

Telefonszám: 

06-70/389-2123

www.ebedszallita.segitek.hu

Ház körüli alkalmi 
munkatársat  

keresünk. 
Előny „B” kategóriás 

jogosítvány.

TELEFONSZÁM: 
06-20/591-88-48

INGYENESEN  
elszállítom  
a trágyát. 

A részletekről telefonon 
érdeklődhet.

TELEFON: 
06 20/327-35-73

Dr. Major józsef

ÁLLATORVOS

Algyô közigazgatási  
területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Tel.: +36 30 938-32-33

„REKVIEM”  
TEMETKEZÉS  

AZ ALGYÕI TEMETÕBEN. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95

Telefon: 62/267-108
06-30/309-22-05

HÍZÓK  
ELADÓK!

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!

VÁSÁRNAPTÁR
A Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):

November 10. (hétfô) 9–12 óra  
Ruha és vegyes iparcikk vásár

November 14. (péntek) 9–12 óra  
Vegyes iparcikk vásár

November 18. (kedd) 9–11:30 óra  
Vegyes, aprócikk vásár

November 25. (kedd) 9–12 óra  
Vegyes iparcikk vásár

December 01. (hétfô) 9:30–12 óra  
Ruha és vegyes iparcikk vásár

December 10. (szerda) 9–11 óra  
Vegyes iparcikk vásár
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Kuckó és Papírvilág!
ÚJDONSÁG: IMPORT MINÔ-

SÉGI HASZNÁLT RUHÁK!
•  Folyamatosan bôvülô szezonális 

árukészlet!
•  Felnôtt és gyermekruházati AKCIÓ!

NOVEMBER 24–29-IG:
•  gyermek ruházat: 2200 Ft/kg ár 

helyett 1200Ft/kg áron
•  felnôtt ruházat: vállfás ruhák  

árából -30%
• kilós ruházat: 300 Ft/db

EGYÉB KÍNÁLAT:
• papír, írószer, nyomtatvány
• képeslapok
• csomagoló papír
• 2015-ös asztali- és falinaptárak
•  ajándéktárgyak: Mikulás ajándékok
• Adventi kiegészítôk
• mécses tartók
• Kreatív hobby termékek: - festékek
• ragasztók
• sablonok

NYITVA TARTÁS:

HÉTFÔTÔL  
PÉNTEKIG  
8:00–11:30  

és 13:30–17:30
SZOMBATON  

8:30–11:30

Megtalál minket a 
COOP  

ÜZLETHÁZBAN!

ELADÓ 
nem használt,  

exkluzív kivitelű, fehér, tükrös,  
hangulatos bársarok és bontatlan  

csomagolású előszoba bútor. 

ÉRDEKLŐDNI: 
+36 20 9650 997

F I G Y E L E M !
A  T É L R E  K É S Z Ü L N I  K E L L !

Még mindig a cserépkályha és a csempe kandalló  
biztosítja a legjobban a hőenergiát.

Lepje meg családját karácsonyra!

Új vagy használt csempék megrendelhetők!

Szociálisan rászorultaknak  
20 % kedvezmény!

Minőség kedvező áron!

A tüzelőberendezések specialistája 43 éve  
az önök szolgálatában!

Márton Ferenc 
KÁLYHÁSMESTER

+30/978-4033
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Idôsek Világnapja a Faluházban
„Önmagát becsüli minden nem-
zedék az által, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele kezdôdött” 
írta Sütô András.

A mi világunk apáink, anyáink, 
életével, munkásságával kezdô-
dött.

Ôk építették számunkra azt a je-
lent, amelyben a mi generációnk, 
a gyerekeink, az unokáink jövôjét 
alapozhatjuk meg.

Közös felelôsségünk, hogy köny-
nyebbé, derûsebbé tegyük az idôs 
emberek életét a mindennapok-
ban is. 

Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdí-
jasklub szeretettel meghívta Algyô 
idôseit, nyugdíjasait (60 éven fe-
lülieket) a Faluházba 2014. októ-
ber 18-án 15 órakor kezdôdô mû-
soros rendezvényre.

Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével az újonnan megválasz-
tott polgármester: Molnár Áron 
úr is, aki nagyon szép beszéddel 
köszöntötte az itt lévôket.

Köszönthettük a rendezvényen 
Urbán Istvánnét a Nyugdíjasklubok 
és Idôsek Életet az Éveknek Szö-
vetség Csongrád megyei elnökét, 
a testvér-településünkrôl –  a ro-
mániai Újvárról – érkezô nyug-
díjas vendégeinket, és a delegáció 
vezetôjét, az Újvári Polgármester 
urat, valamint azt a több, mint 
kétszáz idôskorú embert,akik 
örömmel jöttek el egy kicsit ki-
kapcsolódni, szórakozni. 

Október 1-je az Idôsek Világ-
napja a szépkorúakról, tiszteletük-
rôl, ünneplésükrôl és rájuk figye-
lésrôl szól. Célja felhívni a figyelmet 
arra, hogy az idôs generáció a tár-
sadalom értékes részét képezi.

Az üzenete, hogy ismerjük fel 
az idôsek értékközvetítô, nevelô 
szerepét, hiszen az idôsek révén 
fedezhetjük fel saját gyökereinket, 
segítségükkel fedezzük fel, ami 
igazán fontos és értékes az életben

Az Algyôi Szôke Tisza Nyugdí-
jasklub tagjai 2010-ben elhatároz-
ták, hogy közösen, együtt ünne-
pelnek Algyô szépkorú lakosaival. 
Immár ötödik éve, hogy itt va-
gyunk együtt. 

Hagyományt akartunk terem-
teni, elmondhatjuk, az alapokat 
leraktuk.

Az idôs embereket egy szombat 
délutáni mûsorral, pár falat finom-

sággal akartuk megtisztelni, és 
megbecsülni. Ahhoz, hogy ma itt 
ünnepelünk, nagyon sok ember 
összefogására volt szükség. 

A helyi mûvészek az elsô szóra 
igent mondtak, és örömmel jöttek 
Önöket szórakoztatni. 

Köszönöm a fellépôknek: elô-
ször is az Újvárról érkezô Boros 
György nótaénekesnek,

Az Algyôi Hagyományôrzô Ci-
terazenekarnak, az Algyôi Zsibon-
gó Néptáncegyüttesnek, az Algyôi 
Búzavirág Asszonykórusnak, vala-
mint a verset és prózát elôadók-
nak:

Gonda Károlynénak, Varga Sán-
dornénak és Kuk Istvánnénak, a szín-
vonalas elôadásokat.  

Köszönöm a támogatóinknak: 
Nagy Árpádnak, aki a Faluház dí-
szítésére sok-sok gerberát adomá-
nyozott, Juhász Sándorné Évikének 
és Herczeg Józsefné Icunak, akik 
szebbnél szebb kompozícióba kö-
tötték a csodaszép virágokat, a Nô-
egylet tagjainak, akik ünneplôbe 

öltöztették a Faluházat és köszö-
nöm Juhász Sándor úrnak, akinek 
a „szíverôsítôje” bátorította a se-
gítôket, fellépôket. 

Fô támogatónk az Algyôi Ön-
kormányzat. 

Itt köszönöm meg Herczeg József 
volt polgármester úrnak az elmúlt 
négy évben adott segítségét, kö-
szönöm a klubtagság nevében 
az idôsek támogatását. A Faluház-
nak pedig köszönöm a szellemi és 
a technikai segítséget, valamint 
azt, hogy elhozta nekünk Mizsei 
Zoltán harmonika-mûvészt. 

És természetesen köszönöm 
az Algyôi Szôke Tisza Nyugdíjas-
klub segítô tagjainak, akik szintén 
a szépkorúakhoz tartoznak, hogy 
sütöttek, fôztek, azért, hogy az ün-
nepi mûsor után terített „svéd-
asztal” várja az itt levôket egy pár 
falat elfogyasztására.

Az ünnepünket azonban az tette 
teljessé, hogy köszönthettünk 
ebbôl az alkalomból olyan klub-
tagokat, akik sokat tettek Algyôért, 

és szûkebb közösségükért, szívesen 
dolgoznak együtt, ápolják, és vi-
szik Algyô és a klub jó hírét, fon-
tosságát. 

Kiss Mihályné Bözsikének közelgô 
születésnapja alkalmából gratulá-
lunk, erôt, egészséget, élmények-
ben bôvelkedô éveket kívánunk, 
hisz október 20-án lesz 85 éves. 
Isten éltesse még nagyon sokáig.

Az Életet az Éveknek Csong-
rád-megyei szövetsége Ópuszta-
szeren az Idôsek Világnapján Ter-
hes Lászlónénak Kitüntetô Oklevelet 
adományozott, ami itt adtunk át.

Büszkék vagyunk rá, gratulá-
lunk, jó egészséget, örömökben, 
élményekben gazdag, munkás éve-
ket kívánunk.

Köszönöm még egyszer min-
denkinek, aki bármilyen módon 
segített, vagy támogatott, hogy 
ezen a szép szombat délutánon 
a Faluházban az „idôsek” jól érez-
hették magukat.

Kneip Ferencné  
elnök
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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. 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:
November 10-tôl 14-ig 12:30-tól 16:30-ig
November 17-tôl 21-ig 7:30-tól 12:00-ig
November 24-tôl 28-ig 12:30-tól 16:30-ig
December 1-tôl 05-ig 7:30-tól 12:00-ig

December 08-tól 12-ig 12:30-tól 16:30-ig

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 

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM

MENTÔK: 104 • TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107

DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
hétfôn, kedden, pénteken: 8–12 óra között (délelôtt)

szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután).

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN:  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETÔSÉGE

Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

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

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda) 

RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107, 112. 

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

LAKATOS ALBERTNÉ  
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután)

Kedden, csütörtökön, pénteken 07,30 órától 11,30 óráig (délelôtt)
Az ÚJ SZÉCHENYI TERV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50–70 kö-

zötti pácienseink ingyenes vastagbélszûrésére. 
Aki a névre szóló meghívót megkapta az ÁNTSZ-tôl, jelentkezzen  
a fontos információkat tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.

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

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

Színház: Charley nénje – vígjáték
November 21-én, pénteken, 19 órától a Faluház színháztermében

a Genéziusz Színház bemutatja: 
Brandon Thomas: Charley nénje

– Egy szemérmetlen vígjáték 3 
felvonásban. – Charley és barátja, 
Jack beleszerettek a szép Spittigue lá-
nyokba, Kittybe ás Anniebe, akiket 
apjuk féltékenyen ôriz. Ráadásul 
a fiatalembereket nem veti fel a pénz, 
ezért esélyük sincs a zord apa jóindu-
latát elnyerni. Charley nénjének, 
a dúsgazdag milliomosnak a látoga-
tása azonban reményt kelt a fiatalok-

ban. Remek tervet eszelnek ki, ám 
mindent tönkre tenni látszik, hogy 
Donna Lucia, a néni nem érkezik meg. 
Ezen az apróságon hamar túlteszik 
magukat a fiatalemberek, és ráveszik 
barátjukat, hogy játssza el a néni sze-
repét. Minden szépen halad addig, 
míg a valódi Donna Lucia meg nem 
érkezik. A színdarab az eredeti Bran-
don Thomas mû alapján kerül szín-
padra, új dalokkal.

A belépés ingyenes!
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Advent Bécsben schönbrunni kastélylátogatással
A nagy érdeklôdés miatt új idô-
pontban, december 7-én (vasár-
nap) is szervez autóbuszos kirán-
dulást Bécsbe az algyôi Könyvtár.

A program azzal indul, hogy 
2014. december 7-én hajnali 5 
órakor az algyôi Könyvtár elôl 
kigördül az autóbusz. A folyama-
tos utazás Ausztriáig tart, két 

pihenôvel Inárcsnál és Sopron-
ban.

10 órakor érkeznek az algyôiek 
Schönbrunnba, ahol a fakultatív 
program: szabadidô a kastély park-
jában található adventi vásárban, 
majd a kastély megtekintése 
a „Grand Tour” útvonalon. Belépô 
a Schönbrunni Kastélyba: felnôttek-

nek: 14,5 €, diákoknak (25 évig): 
13,2 €, gyerekeknek (18 évig): 9,5 €

Ezután Bécs belvárosában teszünk 
egy sétát: Ring, Operaház, Kärtner 
Strasse, Stephan’s Dom, Graben, 
Hofburg, Parlament, Rathaus. A vá-
rosnézés a bécsi városháza elôtti 
Wiener Christkindlmarktnál ér 
véget, ahol szabadprogram kezdô-
dik a visszaindulásig.

Az algyôiek Bécsbôl vissza kb. 
18 óra 30 perckor indulnak és 
Algyôre, a Könyvtár elé éjfél körül 
érkeznek.

A részvételi díj: személyenként 
8000 forint. Jelentkezés: elôlegfi-
zetéssel együtt (3000.- /fô) a Könyv-
tárban (Algyô, Kastélykert u. 63.), 

telefonszám: 517-170, nyitva tartás: 
hétfôtôl péntekig naponta 9–12; 
13–18 óra között.

Jelentkezni a Könyvtárban, a fé-
rôhelyek függvényében lehet. Kér-
jük, a nagy érdeklôdésre való te-
kintettel részvételi szándékukat 
mielôbb jelezzék személyesen vagy 
telefonon! 

Emlékezzünk a Nagy Háborúra!

Kiállítás a Faluház Galériában: 
A költô és a doberdói fa – Il poeta 
e l’albero isolato

Megtekinthetô: október 31. – de-
cember 20.

 Lassan már száz éve annak, 
hogy az Isonzó mentén, 
a Karszt-fennsíkon, a hírhedt Do-
berdón található kis településen, 
San Martino del Carso-ban hábo-
rú dúlt. Mintegy 14 hónapon át, 
1915. júniusától 1916. augusztu-
sáig több százezer férfi küzdött San 
Martino rommá lôtt házaiért 
a Karszt vég nélküli húsdarálójá-

ban. 1916 augusztus 16-tól pedig 
más terepen folytatták a küzdel-
met. A felfegyverzett százezrek 
között ott volt egy 27 éves, utóbb 
az egész világon ismertté vált ka-
tonaköltô, név szerint Giuseppe 
Ungaretti. A költô katonaként 
szemlélte a lövészárokból a rom-
halmazzá lôtt házakat, fejében 
az elesett bajtársak jártak, akikre 
mindig szeretettel gondolt. A fo-
lyamatosan pusztuló környezetben 
egyetlen egy tárgy maradt, ami 
állandó: a kápolna romjainak kö-
zelségében álló fa, amely a két 
szembenálló lövészárok katonái 
számára formátlanul, bombáktól 
megtépázva, de mégis szilárdan 
dacolva a bajjal a harcolók kísérô-
jévé, sorsukban osztozó társukká 
magasztosult. Ez a görcsös fadarab 
a két hadsereg megannyi halottjá-
ra emlékeztetett San Martino del 
Carso környékén és az egész Do-
berdón. Ez volt a híres eperfa, 
a szegedi 46-os gyalogezred egyik 
legfontosabb ereklyéje, amelyet 
közel 100 éve a két szemben álló 
hadsereg katonái láthattak a Karszt 
vidékének köves poklában. Errôl 
a fáról írta 1916. augusztus 27-én 
Giuseppe Ungaretti költô a híres 
San Martino del Carso címû versét. 

A szegedi ezred jelképének és 
a XX. századi olasz irodalom egyik 
legnagyobb költôjének sorsa ott, 
a háború poklában kapcsolódott 
össze. 

A kiállítás e két szálon elindulva 
mutatja meg a doberdói és az ison-
zói front történetét, emlékeit.

A kiállítás témája Giuseppe Un-
garetti költô, a Karszt katonája és 
a Doberdói fa, ahogy Magyarorszá-
gon, illetve l’albero isolato, ahogyan 
Olaszországban ismerik: a fa, 
amely mind a két nép számára 
a szörnyû állásháború szimbóluma 
lett. 1916. júniusában a 46-os ezred 
tisztjei és katonái javasolják József 
fôhercegnek, a VII. hadtest pa-
rancsnokának, hogy a küzdelmes 
és véres napok emlékére vágják ki 
a szinte már teljesen elszáradt és 
szétlôtt fát, hogy a legnagyobb tisz-
telettel övezve Szegedre hozhas-
sák. 

És a fa közel 100 évvel az I. 
világháború után – köszönhetôen 
a San Martinói Karszti és Barlan-
gász Csoport és a szegedi Meri-
tum Egyesület tagjainak – vissza-
került Magyarországról pontosan 

arra a helyre, ahol korábban 
állt...
Elôadások a Faluház klubtermében
2014. november 5., szerda, 18 óra
Egy civil szervezet szerepe a Nagy 
Háború emlékének ápolásában
Elôadó: Murányi Gábor, a Meri-
tum Egyesület elnöke

2014. november 12., szerda, 18 óra
A 46-os ezred a Nagy Háborúban. 
Szeged és környékének gyalogezrede 
az  I. világháborúban
Elôadók: Stencinger Norbert és 
Rózsafi János hadtörténészek

2014. december 10., szerda, 18 óra
A Kiegyezéstôl Trianonig
Elôadó: Dr. Marjanucz László, tör-
ténész

2014. december 17., szerda, 18 óra 
Az I. világháború légi csatái – film-
vetítéssel egybekötött elôadás
Elôadó: Vitéz Bokor András
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ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
Szerkesztõ: Újszászi Ilona
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Herczeg József,  
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

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

NOVEMBERI – DECEMBER ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október 31-december 20. Faluház Galéria A költô 

és a doberdói fa – Il poeta e l’albero isolato címû 
kiállítás 

November 10. (hétfô) 08:00 Faluház kisterem In-
gyenes jogi tanácsadás – JOGPONT IRODA 

November 10. (hétfô) 17:30 Faluház színházterem 
Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

November 11. (kedd) 17:00 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Kerámia 

November 11. (kedd) 16:00 Faluház kisterem 
Hagyományôrzô Citerazenekar és az Algyôi Ha-
gyományôrzô Együttes 

November 11. (kedd) 16:30 Faluház színházterem 
Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness 
Stúdió) 

November 11. (kedd) 17:00 Alkotóház Foltvarrás 
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre) 

November 11. (kedd) 18:00 Faluház klubterem 
Jóga (Karancsi Eszter) 

November 12. (szerda) November 12. (szerda) 
14:45 Faluház színházterem Szilver Tánciskola 
(Újváriné Lôrincz Tünde)

November 12. (szerda) 16:00 Faluház elôcsarnok 
Mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának találkozója 

November 12. (szerda) 17:00 Alkotóház Festôkör 
November 12. (szerda) 17:00 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Üvegtechnikák I. 
November 12. (szerda) 17:30 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Tûzzománc II. 
November 12. (szerda) 18:00 Faluház klubterem 

II. Elôadás: Emlékezzünk a Nagy Háborúra! A 46-os 
ezred a Nagy Háborúban. Szeged és környékének 
gyalogezrede az  I. világháborúban Elôadók: Sten-
cinger Norbert és Rózsafi János hadtörténészek 

November 12. (szerda) 19:00 Faluház színházterem 
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 

November 13. (csütörtök) 09:30 Faluház kisterem 
Baba-mama klub 

November 13. (csütörtök) 14:30 Faluház színház-
terem Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde) 

November 13. (csütörtök) 16:00 Faluház klubterem 
Nyugdíjas klub 

November 13. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Üvegtechnikák II. 

November 13. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Rajz és Festés II. 

November 13. (csütörtök) 17:30 Faluház színház-
terem Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

November 13. (csütörtök) 19:00 Faluház színház-
terem Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 

November 14. (péntek) 08:00 Faluház kisterem 
Falugazdász (Mucsi Krisztina) 

November 14. (péntek) 15:00 Faluház kisterem Hit 
és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa) 

November 14. (péntek) 17:00 Alkotóház Jóga Orvos 
Judittal 

November 14. (péntek) 17:15 Faluház színházterem 
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 

November 15. (szombat) 17:00 Faluház színház-
terem Harmonika Barátok mûsoros estje 

November 17. (hétfô) 15:00 Civil Szervezetek Háza 
Búzavirág Asszonykórus 

November 17. (hétfô) 17:00 Faluház klubterem 
Parlandó Énekegyüttes 

November 17. (hétfô) 17:00 Alkotóház Fürge ujjak 
mûhelye 

November 17. (hétfô) 17:00 Alkotóház Rajz és 
Festés I. 

November 17. (hétfô) 17:30 Faluház színházterem 
Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

November 17. (hétfô) 17:30 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Tûzzománc I. 

November 17. (hétfô) 19:00 Faluház színházterem 
Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 

November 18. (kedd) 17:00 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Kerámia 

November 18. (kedd) 16:00 Faluház kisterem 
Hagyományôrzô Citerazenekar és az Algyôi Ha-
gyományôrzô Együttes 

November 18. (kedd) 16:30 Faluház színházterem 
Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness 
Stúdió) 

November 18. (kedd) 18:00 Faluház klubterem 
Jóga (Karancsi Eszter) 

November 19. (szerda) November 19. (szerda) 
14:45 Faluház színházterem Szilver Tánciskola 
(Újváriné Lôrincz Tünde)

November 19. (szerda) 09:30 Faluház színházterem 
A Budapest Bábszínház elôadása óvodásoknak 

November 19. (szerda) 17:00 Alkotóház Festôkör 
November 19. (szerda) 17:00 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Üvegtechnikák I. 
November 19. (szerda) 17:30 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Tûzzománc II. 
November 19. (szerda) 19:00 Faluház színházterem 

Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 
November 20. (csütörtök) 09:30 Faluház kisterem 

Baba-mama klub 
November 20. (csütörtök) 14:30 Faluház színház-

terem Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde) 
November 20. (csütörtök) 16:00 Faluház klubterem 

Nyugdíjas klub 
November 20. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-

mûves képzések: Üvegtechnikák II. 
November 20. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-

mûves képzések: Rajz és Festés II. 
November 20. (csütörtök) 17:30 Faluház színház-

terem Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 
November 20. (csütörtök) 19:00 Faluház színház-

terem Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 
November 21. (péntek) 08:00 Faluház kisterem 

Falugazdász (Mucsi Krisztina) 
November 21. (péntek) 15:00 Faluház kisterem Hit 

és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa) 
November 21. (péntek) 17:00 Alkotóház Jóga Orvos 

Judittal 
November 21. (péntek) 17:15 Faluház színházterem 

Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 
November 21. (péntek) 19:00 Faluház színházterem 

a Genéziusz Színház bemutatja: Brandon Thomas: 
Charley nénje 

November 22. (szombat) 15:00 Alkotóház Rajz-
szakkör (Magyarné Varga Anna) 

November 22. (szombat) 20:00 Faluház Retro party 
November 24. (hétfô) 15:00 Civil Szervezetek Háza 

Búzavirág Asszonykórus 
November 24. (hétfô) 17:00 Faluház klubterem 

Parlandó Énekegyüttes 
November 24. (hétfô) 17:00 Alkotóház Fürge ujjak 

mûhelye 
November 24. (hétfô) 17:00 Alkotóház Rajz és 

Festés I. 
November 24. (hétfô) 17:30 Faluház színházterem 

Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 
November 24. (hétfô) 17:30 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Tûzzománc I. 
November 24. (hétfô) 19:00 Faluház színházterem 

Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 
November 25. (kedd) 17:00 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Kerámia 
November 25. (kedd) 16:00 Faluház kisterem 

Hagyományôrzô Citerazenekar és az Algyôi Ha-
gyományôrzô Együttes 

November 25. (kedd) 16:30 Faluház színházterem 
Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness 
Stúdió) 

November 25. (kedd) 17:00 Alkotóház Foltvarrás 
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre) 

November 25. (kedd) 18:00 Faluház klubterem 
Jóga (Karancsi Eszter) 

November 26. (szerda) 14:45 Faluház színház-
terem Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz 
Tünde) 

November 26. (szerda) 17:00 Alkotóház Festôkör 
November 26. (szerda) 17:00 Alkotóház Kéz-

mûves képzések: Üvegtechnikák I. 
November 26. (szerda) 17:30 Alkotóház Kéz-

mûves képzések: Tûzzománc II. 

November 26. (szerda) 17:30 Faluház klubterem 
Életreform klub (elôadó: Pósa Ferenc író) 

November 26. (szerda) 19:00 Faluház színházterem 
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 

November 27. (csütörtök) 09:30 Faluház kisterem 
Baba-mama klub 

November 27. (csütörtök) 14:30 Faluház színház-
terem Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde) 

November 27. (csütörtök) 16:00 Faluház klubterem 
Nyugdíjas klub 

November 27. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Üvegtechnikák II. 

November 27. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Rajz és Festés II. 

November 27. (csütörtök) 17:30 Faluház színház-
terem Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

November 27. (csütörtök) 19:00 Faluház színház-
terem Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 

November 28. (péntek) 08:00 Faluház kisterem 
Falugazdász (Mucsi Krisztina) 

November 28. (péntek) 15:00 Faluház kisterem Hit 
és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa) 

November 28. (péntek) 17:00 Faluház kisterem 
Gyeviek Baráti Köre vezetôségi ülés 

November 28. (péntek) 17:00 Alkotóház Jóga Orvos 
Judittal 

November 28. (péntek) 17:15 Faluház színházterem 
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 

December 01. (hétfô) 15:00 Civil Szervezetek Háza 
Búzavirág Asszonykórus 

December 01. (hétfô) 17:00 Faluház klubterem 
Parlandó Énekegyüttes 

December 01. (hétfô) 17:00 Alkotóház Fürge ujjak 
mûhelye 

December 01. (hétfô) 17:00 Alkotóház Rajz és 
Festés I. 

December 01. (hétfô) 17:30 Faluház színházterem 
Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

December 01. (hétfô) 17:30 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Tûzzománc I. 

December 01. (hétfô) 19:00 Faluház színházterem 
Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 

December 02. (kedd) 17:00 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Kerámia 

December 02. (kedd) 12:00 Faluház színházterem Fil-
harmónia hangverseny az általános iskolások részére 

December 02. (kedd) 16:00 Faluház kisterem 
Hagyományôrzô Citerazenekar és az Algyôi Ha-
gyományôrzô Együttes 

December 02. (kedd) 16:30 Faluház színházterem 
Hip-hop táncoktatás (Ritmus Tánc – és Fitness 
Stúdió) 

December 02. (kedd) 17:00 Alkotóház Foltvarrás 
(Izbékiné Cseuz Gabriella, Foltvarrók Köre) 

December 02. (kedd) 18:00 Faluház klubterem 
Jóga (Karancsi Eszter) 

December 03. (szerda) 14:45 Faluház színházterem 
Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde) 

December 03. (szerda) 17:00 Alkotóház Festôkör 
December 03. (szerda) 17:00 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Üvegtechnikák I. 
December 03. (szerda) 17:30 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Tûzzománc II. 
December 03. (szerda) 19:00 Faluház színházterem 

Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 

December 04. (csütörtök) 09:30 Faluház kisterem 
Baba-mama klub 

December 04. (csütörtök) 14:30 Faluház színház-
terem Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde) 

December 04. (csütörtök) 16:00 Faluház klubterem 
Nyugdíjas klub 

December 04. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Üvegtechnikák II. 

December 04. (csütörtök) 17:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Rajz és Festés II. 

December 04. (csütörtök) 17:30 Faluház színház-
terem Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

December 04. (csütörtök) 19:00 Faluház színház-
terem Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 

December 05. (péntek) 08:00 Faluház kisterem 
Falugazdász (Mucsi Krisztina) 

December 05. (péntek) 15:00 Faluház klubterem 
Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa) 

December 05. (péntek) 16:00 Faluház Mikulás 
játszóház 

December 05. (péntek) 17:00 Alkotóház Jóga Orvos 
Judittal 

December 05. (péntek) 17:15 Faluház klubterem 
Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 

December 06. (szombat) 10:00 Könyvtár Mikulás 
a Könyvtárban 

December 07. (vasárnap) 15:00 Alkotóház Kéz-
mûves képzések: Népi kismesterségek 

December 08. (hétfô) 15:00 Civil Szervezetek Háza 
Búzavirág Asszonykórus 

December 08. (hétfô) 17:00 Faluház klubterem 
Parlandó Énekegyüttes 

December 08. (hétfô) 17:00 Alkotóház Fürge ujjak 
mûhelye 

December 08. (hétfô) 17:00 Alkotóház Rajz és 
Festés I. 

December 08. (hétfô) 17:30 Faluház színházterem 
Zsibongó Néptáncegyüttes (Hegedûs Edit) 

December 08. (hétfô) 17:30 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Tûzzománc I. 

December 08. (hétfô) 19:00 Faluház színházterem 
Fitness (Badar Krisztina, Kakuszi Ildikó) 

December 09. (kedd) 14:00 Faluház színházterem 
Mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának évzáró 
rendezvénye 

December 09. (kedd) 17:00 Alkotóház Kézmûves 
képzések: Kerámia 

December 09. (kedd) 16:00 Faluház klubterem 
Hagyományôrzô Citerazenekar és az Algyôi Ha-
gyományôrzô Együttes 

December 09. (kedd) 18:00 Faluház klubterem 
Jóga (Karancsi Eszter) 

December 10. (szerda) 14:45 Faluház színházterem 
Szilver Tánciskola (Újváriné Lôrincz Tünde) 

December 10. (szerda) 17:00 Alkotóház Festôkör 
December 10. (szerda) 17:00 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Üvegtechnikák I. 
December 10. (szerda) 17:30 Alkotóház Kézmûves 

képzések: Tûzzománc II. 
December 10. (szerda) 18:00 Faluház klubterem 

III. Elôadás: Emlékezzünk a Nagy Háborúra! 
 A Kiegyezéstôl Trianonig Elôadó: Dr. Marjanucz 

László, történész 
December 10. (szerda) 19:00 Faluház színházterem 

Zumba Fitness (Koromné Sinkó Erika) 


