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ALGYÕI HÍRMONDÓ

Sikeres településfejlesztés: 
egy évet értékel a polgármester

Tisztelt Algyôiek!
Eltelt egy év a választások óta és a 
lakosság legkézenfekvôbb kérdése: 
mire költöttük a pénzt, hogyan gaz-
dálkodtunk a ránk bízott vagyonnal. 
E lapban adok választ az algyôiek 
jogos kérdéseire. 

Egy éve azt írtam, hogy a „hata-
lom” nem érint meg. A „hatalom” 
a felfogásom szerint csak lehetôség 
a munkára, a szolgálatra, annak a 
közösségnek a szolgálatára, amelyben 
szeretek élni. Most sem írhatok errôl 
mást, de bízom benne, hogy Önök is 
így látják. 

A község vezetésének legfontosabb 
célkitûzése a közpénzzel való átlátható 
és hatékony gazdálkodás, valamint a 
település politikai értelemben vett köz-
nyugalmának biztosítása. 

Algyô elôtt komoly feladatok állnak. 
Intézményeink mûködését magas szín-
vonalon kell biztosítanunk, fenn kell 
tartanunk településünk sokszínûségét 
a kultúra, a sport, a szabadidô hasz-
nos eltöltésének területén. 

Algyô infrastruktúrájának fej-
lesztése érdekében több százmilliós 
beruházások megvalósítása, illetve 
befejezése vár ránk. Mindehhez 
rend, fegyelem, egység és kitartó 
munka szükséges. El kell kerül-
nünk a - sajnos számos magyar-

országi településre jellemzô - belsô 
harcokat. Nincs helye a testületen 
belüli önzô célok érdekében létre-
hozott érdekszövetségnek, klikkese-
désnek. Én minden algyôi emberért 
szeretnék dolgozni higgadtan, nyu-
godtan, felesleges szembenállások 
nélkül. Mindenkiért! Egyformán! 
A rendet, a tiszta szándékot kívánom 
szolgálni! 

Az önkormányzati képviselôk mind-
egyikétôl is azt kérem és várom el, hogy 
a tisztesség, szerénység, segítôkészség 
jellemezze a munkájukat, tevékenysé-
güket Algyô fejlôdésének elômozdítá-
sának érdekében végezzék. Mindezt 
a nyilvánosság elôtt, mindenki által 
ellenôrizhetô módon tesszük. 

A beruházások kapcsán elmond-
hatom, hogy a fegyelmezett, szigorú 
gazdálkodás nem öncélú. Az éves költ-
ségvetésnek fedezetet kell biztosítani a 
település mûködtetése mellett a vagyon 
megôrzésére is. Emellett munkatár-
saimmal folyamatosan figyelemmel 
kísérjük és benyújtjuk a kiírt hazai és 
európai uniós pályázatokat. 

Alábbiakban a 2010/2011. év 
fontosabb beruházásainak összesítését, 
az elmúlt egy évben végzett jelentô-
sebb projekteket mutatom be a kedves 
Algyôieknek. 

Térkôelem-gyártó üzem létrehozása
Az önkormányzat egy csarnokot 
épített a Kuktor közben, mely 
helyet ad a Gyeviép Nkft. által 
üzemeltetett térkô elemgyártó 
üzemnek. A település járdaprog-
ramjának megvalósításához 
olcsóbb alapanyag elôállításával 
több járdaszakasz kiépítésére ad 
lehetôséget. Bekerülési összeg: 
25,5 millió forint.

Járdaépítések 

A járdaépítések során felújításra 
került a Bartók Béla (Kastélykert 
utca és a Búvár utca között) utca 
és a Bányász utca egyik oldalában 
épült új térkô burkolatú járda a 
meglévô balesetveszélyes járda 
helyén. A Bartók Béla utcai ját-

szótéren meglévô járdaburkolat 
kiszélesítésre és továbbépítésre 
került az új általános iskola irá-
nyába, lehetôvé téve a gyerekek 
biztonságos, kulturált közlekedé-
sét. A Tiszavirág utca és a Bartók 
Béla utca összekötésére, a gyalo-
gos forgalom biztosítására az ún. 
Gyevi köz járdája is kiépült 120 
centiméter szélességben. Bekerü-
lési összeg: 16 millió forint. 

Lakópark kialakításához elektromos ellátás
A településfejlesztési koncepció-
nak megfelelôen megkezdôdött 
a Tiszavirág utca mögötti terület 
fejlesztése, ahol a DNy-i lakópark 
kialakításához két utca 21 telkére 
kiépítésre kerültek az ingatlanok 
elektromos ellátását biztosító 
szekrények. A következô lépés a 
vízellátás, szennyvízelvezetés és a 
gázellátás kiépítése, hogy új lakók 
költözhessenek Algyôre. Bekerü-
lési összeg: 10,5 M forint.

A téglagyári tó rekultivációja
A beruházás során elkészült 
a Téglagyári tó csapadékvíz 
átemelô mûtárgy 2 szivattyúval és 
a rendszer elektromos ellátásának 
kiépítése. A beruházás az új iskola 
és környezete csapadékvíz keze-
lésére és befogadására szolgál. A 
tó rekultivációja által a természeti 
környezettel összhangban megva-
lósult a pihenôtó és táj rehabili-
táció, növelve ezzel a tájesztétikai 
értéket és az oktatási programba 
való hatékony illeszkedést. Beke-
rülési összeg: 21 millió forint.
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Út-, járda- és  
csapadékvíz-elvezetô rendszer 
kiépítése a Tiszavirág utcában

A beruházás során megvalósult a 
Tiszavirág utcán 640 méter hosz-
szúságban 6 méter széles aszfal-
tozott út kiépítése. Az útépítés 
mellett elkészült a Kastélykert 
utca és a Téglagyári-tó között 270 
méter hosszúságban 1,2 méter 
szélességû térkô burkolatú járda, 
illetve a Téglagyári-tó és a Sport 
utca közötti szakaszon 353 méter 
hosszúságban 1,5 méter széles 
térkô burkolatú járda. Bekerülési 
összeg: 60 millió forint. 

A Tiszavirág utca csapadékvíz 
elvezetése során elkészült egy 
298 folyóméter fedett csatorna, 
297 fm nyitott csatorna, 290 fm 
folyóka és 2 db olajfogó mûtárgy. 
Elkészült a Téglagyári-tó partfa-
lának megerôsítése. Bekerülési 
összeg: 54 millió forint.

Zöldség-gyümölcs elárusítóhely kialakítása a Fazekas utcában
2011. szeptemberétôl megnyílt a 
Fazekas utca 48. sz. alatti ingat-
lanon (a volt Vízmû-telepen) a 
„zöldség-gyümölcs árusító hely”, 
ahol helypénz fizetése nélkül, 
a lakosok által termelt zöldség, 

gyümölcs és virág árusítására van 
lehetôség. Az árusító hely nyitva 
tartási ideje: minden csütörtök és 
vasárnap: 6.00–12.00 óra között. 
Az árusító hely más napokon 
zárva tart. 

A régi hulladéklerakó rekultivációja
Algyô Nagyközség 26 környezô 
településsel közösen pályázott 
a településeken felhagyott hul-
ladéklerakók rekultivációjára. 
A KEOP-2.3.0/2F/09-2009-Sze-
gedi Regionális Hulladékkeze-
lési program - Hulladéklerakók 
rekultivációja pályázattal meg-
nyert támogatás 2,790 milliárd 
forint. A tájseb megszüntetése 
után a terület füvesítéssel, fák-
bokrok ültetésével simul bele az 
algyôi tájba.

A templom díszvilágítása

Az önkormányzat az algyôi templo-
mot díszkivilágítással látta el, mely 
éjszakai fényével a település képét 
hangulatosabbá, szebbé tette. 
Bekerülési összeg: 1,8 millió forint.

A  csapadékvíz-elvezetô rend-
szer folyamatos karbantartása

A település belvíz által veszélyezte-
tett, ezért szükséges a csapadékvíz 
elvezetô rendszer folyamatos kar-
bantartása. Ezt a tevékenységet a 
Gyeviép Nkft. folyamatosan végzi. 

Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
Az új általános iskola építése 2010. 
februárjában kezdôdött és 2011. 
május 2-án fejezôdött be. Algyô leg-
nagyobb beruházása során felépült 
egy 16 tantermes iskola szaktanter-
mekkel és a ’C’ típusú tornacsarnok. 
Az épületkomplexum fôbb helyisé-

gei és adatai: 16 tanterem, 6 szak-
tanterem, 488 négyzetméteres aula, 
222 négyzetméteres (100 fôs) étte-
rem, 300 adagos melegítô konyha 
és büfé, 1310 négyzetméteres torna-
csarnok és lelátó, 50 db parkoló és 
120 db kerékpártároló. Az új iskola 
hasznos alapterülete: 6075,97 négy-
zetméter. Az épület homlokzatán 
a tudást szimbolizáló bölcs bagoly, 
Kligl Sándor szobrászmûvész alko-
tása tekinthetô meg. Bekerülési 
összeg: 1 milliárd 700 millió forint. 

Az önkormányzat 2011. I. fél-
éves gazdálkodásáról elmond-
ható, hogy a rendelkezésre álló 
pénzeszközök és a beérkezô adó-
bevételek az Önkormányzat I. 
félévi mûködését fennakadás nél-
kül biztosították, a felhasználásra 

nem került szabad pénzeszközök 
lekötésre kerültek. A gazdálkodás 
átlátható, tervezhetô. Az önkor-
mányzat 900 millió forint hitelál-
lományát rendben kezeli. 

Az új iskola elôtti területen egy 
mindenki számára elérhetô köz-
parkot létesítünk, burkolt sétá-
nyokkal, növényekkel, fákkal. Az 
intézményeinkbe látogatók par-
kolására új parkolók is kialakí-
tásra kerülnek. Bekerülési összeg: 
38 millió forint.

4 utca (Nyírfa, Egri, Kikelet, Sirály) aszfaltozása
A Nyírfa, Egri, Sirály, Kikelet 
utcák aszfaltburkolata lehetô teszi, 
illetve segíti, hogy a rossz idôben 
is könnyebb legyen a közlekedés. 
Bekerülési összeg: 73 millió. 
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A Kastélykert utca 106. számú 
ingatlan

Önkormányzatunk ezt az ingat-
lant azzal a céllal vásárolta, hogy 
annak átalakításával és felújításá-
val közcélokat szolgáló épületet 
alakítson ki. Bekerülési összeg: 25 
millió forint.

Az óvoda nyílászáróinak cseréje

A Szivárvány Óvoda elavult, öreg 
kültéri nyílászáróit lecseréltük, az 
új nyílászárók a mai kor elvárása-
inak megfelelô korszerû, hôszi-
getelô üvegezésû fa nyílászárók. 
Bekerülési összeg: 8 millió forint. 

A Borbála fürdô  
kültéri ülômedencéje

A kültéri ülôpadkás termálvízzel 
ellátott medencetér fôbb para-
méterei: méret 15X15 m, víz-
mélység: 0,9-1 m, vízfelület: 225 
négyzetméter, víztérfogat: 184 
négyzetméter, vízhômérséklet: 
34-36 C. Bekerülési összeg: 56 
millió forint.

Közlekedés
Elkészült Algyô belterületi úthá-
lózatának forgalomtechnikai 
felülvizsgálata, mely a lakosság 
részére közmeghallgatás kere-
tében ismertetésre került. A 
település belterületén hét olyan 
exponált helyet jelölt ki, aminek 
a biztonságossá tétele a lakosság 
közremûködésével és technikai 
fejlesztéssel elérhetô. A közle-
kedési szabályok betartása és 

betartatása már az óvodai, iskolai 
képzés részét kell, hogy képezze. 
Elkészült a Dél-nyugati lakópark 
30-aas övezet kialakítása, táb-
lázása, a terveket a közlekedési 
hatóság engedélyezte. A gyalog-
átkelôhely felfestése, a táblák 
kihelyezése megtörtént. Az iskola 
környékén a reggeli órákban a 
gyerekek szabályos közlekedését a 
rendôrség munkatársai is segítik.

A közvilágítás bôvítése, 
korszerûsítése

A településen kialakított új kan-
deláberes közvilágítási hálózat fej-
lesztésével összhangban kiépült a 
Búvár utcán a Faluház, valamint a 
Borbála fürdô elôtt a közvilágítás. 
Bekerülési összeg: 8,7 millió forint.

A víz- és szennyvízhálózat 
bôvítése a Tutaj utcában

A településrendezési tervek 
módosításával a Csángó és Kosár-
fonó utca közötti szakaszán a Tutaj 
utcában nem volt víz és szennyvíz 
közmûhálózat. Az építési engedé-
lyek kiadása miatt szükségessé vált 
a víz, szennyvízhálózat kiépítése 
kapacitásának a bôvítése, a cso-
mópont korszerûsítése. A tervek 
vízjogi engedélyeztetése után a 
kivitelezési munkák helyi alvál-
lalkozók bevonásával megtörtén-
tek. A bôvítés lehetôvé tette négy 
ingatlan bekapcsolását a szolgál-
tatásba.

Az algyôi szeméttelep 
korszerûsítése

Az algyôi szennyvíztisztító telep 
korszerûsítése folyamatos. A víz-
ügyi építési alap terhére a leg-
szükségesebb mûszaki fejleszté-
seket hajtjuk végre. Az objektum 
technológiai csôvezeték rendszere 
digitális rendszerû szennyvíz átfo-
lyás mérôkkel lett felszerelve. A 
településen található 3 szennyvíz 
átemelô folyamatos mûködését 
számítógépes hálózat ellenôrzi 
és a beavatkozás lehetôségét biz-
tosítja.

Felújítás, korszerûsítés 
az intézményekben 

Az önkormányzat intézményei-
nek és létesítményeinek mûszaki 
állapotfelmérése minden évben 
megtörténik. A pályázati lehetô-
ségeket felhasználva energetikai 
korszerûsítéseket végeztünk.  Az 
intézményekben folyó tevékeny-
séghez igazítva, az ott foglalkoz-
tatottak zavarása nélkül, a nyári 
iskolai, óvodai, bölcsôdei szü-
netekre idôzítve állagmegóvási 
munkákat hajtottunk végre. Nyí-
lászáró cserékre, hôszigetelések 
felhelyezésére, tetôjavításokra, 
esôcsatorna rendszerek hibáinak 
kijavítására, tisztasági festések 
elvégzésére ilyenkor van lehetô-
ség. Új tetôszerkezet került a Pol-
gármesteri Hivatalra és a Könyv-
tárra. Akadálymentes vizesblokkot 
alakítottunk ki a Faluházban. A 
nagyterem parketta burkolatának 
állapotát csiszolással, lakkozással 
sikerült helyre állítani.

Gép- és eszközbeszerzések
JCB 3 CX Super típusú kotró-
rakodógép beszerezésével és 
rendszerbe állításával jelentôs 
mértékben nôtt a GYEVIÉP Nkft. 
csapadékvíz elvezetô csatorna-
rendszer karbantartó kapacitása, 
csapadékos idôjárás alkalmával 
a beavatkozó képessége. A hid-
raulikus földmunkagép jelentôs 
kézi munkaerô kiváltását tette 
lehetôvé. A település belterületén 
a 40 km hosszú csapadékvíz elve-
zetô árokrendszerének tisztítása, 
hiányzó szakaszok megépítése 
elkezdôdött.

Gép- és eszközbeszerzések
JCB 3 CX Super típusú kotró-
rakodógép beszerezésével és 
rendszerbe állításával jelentôs 
mértékben nôtt a GYEVIÉP Nkft. 
csapadékvíz elvezetô csatorna-
rendszer karbantartó kapacitása, 
csapadékos idôjárás alkalmával 
a beavatkozó képessége. A hid-
raulikus földmunkagép jelentôs 
kézi munkaerô kiváltását tette 
lehetôvé. A település belterületén 
a 40 km hosszú csapadékvíz elve-
zetô árokrendszerének tisztítása, 
hiányzó szakaszok megépítése 
elkezdôdött.

Szaporhegyi kereszt
Sándorfalva településsel közösen 
a Szaporhegyen található egy-
kori keresztet állítottuk helyre, 
ami helytörténeti jelentôségén 
túl eddig is és a továbbiakban is a 
túrázók tájékozódási pontjaként 
tesz szolgálatot.
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Kedves Algyôiek!
Hiszem, hogy Algyô a jövôben is szép 
és tartalmas település lesz, ha sze-
münkkel a szépet látjuk és fülünk-
kel a jót halljuk meg. Nagy elônye 
ennek a közösségnek, hogy van közös 
nyelve, közös tapasztalása – nem kell 
tehát minden beszélgetést a fogalmak 
meghatározásával kezdeni. Csak utal-
nunk kell és értjük egymást.

Úgy vélem, függetlenségünket csak 
úgy ôrizhetjük meg, ha mindannyian 
hiszünk a tisztességes szándék gyôzel-
mében. 

Bízva az emberek jó szándékában, a 
közösség erejében, kérem továbbra is támo-
gatásukat közös munkánkhoz: a „Szere-
tem Algyôt!” program folytatásához.

Herczeg József polgármester

Kemence építése a Civil Szervezetek Házában
Az algyôi mozgáskorlátozottak 
csoportjának lelkes tagjai társa-
dalmi munkában vállalták, hogy 
elkészítik a Civil Szervezetek 
házának udvarán (volt Vadász) 
a kemencét. Az építéshez szük-
séges anyagot az Önkormányzat 
biztosította, a nyugdíjas klub és a 
civil szervezetek már használatba 
is vették az új beruházást.

Játszótér a Borbála fürdôben
Elkészült a Borbála fürdôben a 
gyermekek legújabb kedvence az 

új játszótér! Bekerülési összeg: 3 
millió forint.

LADA NIVA a rendôri szolgálatért
Új Lada Niva terepjáróval gaz-
dagodott a Szegedi Rendôrkapi-
tányság jármûparkja. A gépjármû 
Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának jóvoltából állhatott a 
rendôrkapitányságon „szolgá-
latba”.

Mobilszínpad, sátorfedéssel
675X875 cm-es felállítható tetô-
szerkezettel ellátott alumínium 
vázas színpad került beszerzésre 
4 millió Ft-ból, valamint 1 sátor 

600.000 forintból a helyi rendezvé-
nyek sikeres megvalósíthatósága és 
bérlés céljából. Az eszközök a GYE-
VIÉP Nkft. tulajdonát képezik. 

Termálkút
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata három korábbi olajipari 
tevékenységhez kapcsolódó 
kutat vásárolt a MOL Nyrt.-tôl. 
Az Algyô 27. számú kút a Borbála 
fürdô termálvizét szolgáltatja, 
15. és 74. számú kutak termál-
kutakkal történô átalakításával a 
település geotermikus energiával 
történô ellátása biztosítható.

Külterületi csatornahálózat karbantartása
A külterületi csatornahálózat 
karbantartását a Tisza-Maros 
Szögi Vízgazdálkodási Társulat, 
és a Szeged és Környéke Vízgaz-
dálkodási Társulat együttesen 

végzi, mely lehetôséget biztosít 
16 embernek a közmunka prog-
ramba történô bekapcsolódásra. 
A költséget teljes egészében az 
állam vállalta magára.

Köztéri szobrok
Algyô elsô alkalommal foga-
dott az ország minden tájáról 
érkezô amatôr és profi fafaragó-
kat. A fafaragó tábor ideje alatt 
az alkotók 4 szobrot faragtak és 
ajánlottak fel Algyônek: Fehér 
Ignác egész alakos szobra az új 
iskola elôtti parkban kerül fel-
állításra, Géza fejedelem és a 
gyevi halász szobrának helyérôl 
a Képviselô-testület fog dönteni. 
A Béka királyfi a Borbála fürdô 
elôterében köszönti a vendégeket. 

Termál hôközpont a Borbála fürdônél
A beruházás során kiépítésre 
került a termálvizes távfûtési 
rendszer csôvezetékrendszere a 
Borbála fürdô és az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola között, 

leágazással a sportöltözô felé 
összesen 648,12 fm hosszúságban, 
továbbá elkészült a hozzá kapcso-
lódó gépészeti rendszer. Bekerü-
lési összeg: 77 millió forint. 
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A Díszpolgár: Dr. Piri József
Algyô Nagyközség Díszpolgára  
címet adományozza Algyô Nagy-
község képviselô-testülete 2011. 
július 27-i ülésén a 255/2011. 
számú határozatával Dr. Piri 

József úrnak Algyô önállóvá válá-
sáért kifejtett tevékenységéért, a 
település gazdasági-társadalmi 
fejlôdéséért, közösségek életre 
hívásáért, a lakosság életminô-
ségének folyamatos javításáért, 
Algyô kistérségi kapcsolatainak 
kiépítéséért, polgármesterként 
végzett szolgálatáért.

A kitüntetett nyugalmazott 
polgármester méltatásában – 
többek között – elhangzott: „Dr. 
Piri József az önkormányzatiság 
újjászületése, 1990 óta vesz részt 
az önigazgatási-helyhatósági 
munkában, 1990-ben szülôfaluja 
Algyô önkormányzati képviselô-
jévé választották. Így lett az akkor 
még Szeged megyei jogú városhoz 
tartozó Algyô lakosainak egyetlen 

szószólója a 44 fôs közgyûlésben, 
ahol a jogi és ügyrendi bizottság 
elnöki teendôit is ellátta – 1997-
ig. Képviselôi munkájának ered-
ményeként néhány beruházás 
gazdagította Algyôt: például 
1993-ban szennyvíztisztító, 1994-
ben faluház épült. Ennek ellenére 
1995-tôl egyre erôteljesebbé vált 
a Szegedtôl való leválást szorgal-
mazók hangja. (…) Mindezek 
hatására az 1996. október 27-én 
megtartott népszavazáson az 
algyôiek többsége az önállóságra 
voksolt. (…) A több mint két évti-
zedig Szegedhez csatolt telepü-
lés, Algyô, 1997. október 1-jétôl 
ismét független településként, 
önálló önkormányzatot választva 
szervezi életét.

Az elsô szabad algyôi önkor-
mányzati választáson, 1997. 
november 16-án, majd ezt 
követôen minden helyhatósági 
voksoláson egészen 2010-ig dr. 
Piri Józsefet választották pol-
gármesterüknek az algyôiek. 
Jól ismerik ôt a helyiek, hiszen 
szülôfalujában végezte általános 
iskolai tanulmányait, majd vas-
útforgalmi technikumba járt, a 
Szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen pedig jogi diplomát 
szerzett. Az olajiparnál Algyôn 
a vállalati jogsegélyszolgálatot 
irányította, késôbb egyéni ügy-
védként dolgozott. Egy ideig 
Szegeden élt feleségével és fiuk-
kal, de az önkormányzati szerep 
vállalásakor családjával haza-
költözött Algyôre. Itt dolgozott 
polgármesterként, és jelenleg is 
itt éli az algyôiek mindenapjait, 
hódol olyan kedvteléseinek, mint 
például a horgászat, vadászat, 
olvasás, de legfôképpen három 
unokájával, Márkkal, Danival és a 
kis Nórival foglalkozik, ha teheti. 

A polgármesteri teendôket 
három cikluson keresztül látta 
el Algyô nagyközségben. A tele-

pülés, irányítása alatt óriási fej-
lôdésen ment keresztül. Teljes 
körûen kiépült az infrastruktúra 
(aszfaltos utak, szennyvízhálózat, 
kábeltelevízió, járdafelújítások). 
A forgalmas 47-es fôút és a helyi 
Téglás utca keresztezôdésében 
önkormányzati hozzájárulással 
alakították ki a körforgalmi cso-
mópontot. Közben az ôsi telepü-
lési központon kívül kialakult az 
új fôtér, ahol megépült az önkor-
mányzati bérlakások tömbje. A 
MOL Rt.-tôl visszavásárolt terüle-
teken több új lakóház, sportpálya, 
sôt: fürdô épült. 

A telekalakítás folytatásának 
köszönhetôen egyre több fiatal 
építkezett és költözött Algyôre, 
ahol immár új bölcsôde is gaz-
dagítja a helyi intézményhálóza-
tot. A település üzemeltetésére 
az önkormányzat megszervezte a 
GYEVIÉP Nonprofit Kft.-t, az ide-
genforgalmi feladatok ellátására, 
a Borbála fürdô és a Szabadidô-
központ mûködtetésére pedig a 
Gyevitur Kht.-t. 

Pályázati források fölkutatásá-
val is bôvítette fejlesztési lehetô-
ségeit Algyô. 2008. évben kezdô-
dött el a 16 tantermes általános 

iskola tervpályázati kiírása, majd 
a beruházás 2010. évben el is 
kezdôdött, és az épület átadására 
2011. évben sor került. Pályázati 
forrásból valósult meg a telepü-
lés belterületének parkosítása, a 
szabadidôközponttal kapcsolatot 
teremtô összekötô út, az intéz-
mények homlokzat felújítása, 
középületek akadálymentesítése, 

iskolai számítástechnikai eszkö-
zök beszerzése.

Algyô a szegedi kistérség 
aktív tagja. A Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulásának helyettes 
vezetôjeként nagy szerepe volt 
abban, hogy e társulás az ország 
egyik legjobban mûködô szerve-
zetévé vált. A Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
elnökhelyetteseként sokat tett az 
EU-s színvonalú hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási rendszer 
biztosításáért.

2002-tôl a Csongrád Megyei 
Közgyûlés tagja.

Eddigi munkássága elismerése-
ként dr. Piri Józsefnek a Magyar 
Köztársaság elnöke 2010. már-
cius 15.-én a Magyar Köztársaság 
Ezüst érdemkereszt Polgári Tago-
zatát adományozta.”

Algyô elismerései:  
díszpolgár, algyô községért érdemérem, elismerô oklevél, alkotói díj
Algyô Napján a nagyközség a 
Szegedtôl visszaszerzett függet-
lenséget, az önálló önkormány-

zatiságot ünnepli. Idén szeptem-
ber 30-án, a faluházban rendezett 
rendkívüli képviselô-testületi 

ülésen Herczeg József polgár-
mester köszöntötte az algyôieket, 
majd átnyújtotta a nagyközség 

díjait az arra érdemesnek ítélt 
személyiségeknek.

A díszpolgári kitüntetést Herczeg József 
polgármester (balról) nyújtotta át elôdjé-
nek, dr. Piri Józsefnek.

Alkotói díj Bereczné Lázár Nórának
Alkotói díj kitüntetést adományoz 
Algyô Nagyközség képviselô-testü-
lete a 260/2011. számú határozatá-
val Bereczné Lázár Nóra asszony-
nak mûvészeti, kulturális, közéleti 
tevékenységének elismeréseként.

Bereczné Lázár Nóra 2002-
tôl 2008-ig az algyôi faluház 
mûvelôdésszervezôje, jelenleg 
a polgármesteri hivatal munka-
társa. Az Algyôi Hírmondó szer-
kesztôbizottsági tagja, a település 
honlapjának szerkesztôje. Tagja 
volt a Móra Ferenc Népszín-
háznak, alapító tagja az Algyôi 

Mûvészkörnek, jelenleg az algyôi 
alkotók közösségének tagja. 
A hímes tojásírással Algyôn talál-
kozott. Algyôi alkotónak vallja 
magát, 2004 óta folyamatosan 
zsûriztet, 2009-ben a „hímesto-
jás-festô népi iparmûvész” címet 
kapott, 2010-ben a „Népmûvészet 
Ifjú Mestere” kitüntetést vehette 
át, 2011-ben a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara Magyar 
Kézmûves Remek címet és kiemelt 
nívó díjat nyert el. 2011 tavaszán 
Tojásmûhelyt hozott létre, mely-
ben jelenleg 8 iskolás dolgozik. 
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Elismerô oklevél: Dr. Dózsa Györgyné Mag Ágnesnek, Gyôrfi Tamásnak,  
Makán Ferencné Herczeg Erzsébetnek, Tamás Ferencnek

Elismerô Oklevelet ítélt oda 
Algyô Nagyközség képviselô-
testülete 262/2011. számú hatá-
rozatával Dr. Dózsa Györgynének 
az oktatás és nevelés területén 
végzett kimagasló tevékenysé-
gének elismeréseként; továbbá 
263/2011. számú határozatával 
Gyôrfi Tamásnak a sport területén 
elért kiemelkedô tevékenységé-
nek; a 264/2011. számú határoza-
tával Makán Ferencné asszonynak a 
közszolgálatban végzett tevékeny-
ségének elismerésekén, valamint 
265/2011. számú határozatával 
Tamás Ferenc úrnak a sport terü-
letén elért kiemelkedô tevékeny-
ségét köszönve. 

Dr. Dózsa Györgyné Mag 
Ágnes. diplomáját a szarvasi 
Óvónôképzô Fôiskolán, 1975-
ben szerezte meg, 1995. január 
16. óta dolgozott az Algyôi Szivár-

vány Óvodában óvodapedagógus-
ként. Mindig törekedett az újra, 
követte a változásokat. Gyakorlati 
munkájában jó pedagógiai érzék-
kel párosulva eredményes nevelô 
tevékenységet jutatott érvényre. 
Korábban a Parlandó énekegyüt-
tes tagja volt, s jelenleg is tagja az 
algyôi Nôegyletnek. A gyermekek 
egyéni személyiségfejlesztésére 
mindig nagy gondot fordított.

Gyôrfi Tamás sportolni már 
kisiskolás korában kezdett: atlé-
tika, úszás majd vízilabda. 2006 
szeptembere óta kajakozik a 
DÉMÁSZ Szeged egyesület szí-
neiben. Fôbb eredményei: Szol-
nok Serdülô Magyar Bajnokságon 
K2 500 m-en I. hely; 2010-ben. 
Szolnok Ifjúsági és U23 Magyar 
Bajnokság K1 200 m-en I. hely. A 
szlovákiai Pöstyén megrendezett 
Európai Olimpiai Reménységek 

Versenyén K1 és K2 200 m-en II. 
hely, K4 200 m-en I. hely. Eddigi 
sportpályafutásának legnagyobb 
sikerét 2011-ben aratta a Zág-
rábi Ifjúsági és U23 Kajak Kenu 
Európa Bajnokságon K2 200 
m-en Európa Bajnoki címet szer-
zett. 

Makán Ferencné Herczeg 
Erzsébet   1991. óta az algyôi Szi-
várvány Óvodában. Elvégezte a 
dajka képzôt, majd 2001. január 
1-jétôl óvoda titkár. Folyamato-
san továbbképzéséken frissítette 
tudását, melyet a napi munkája 
során kamatoztatott. Az óvodai 
adminisztrációt folyamatosan 
végzi, feladatát mindig pontosan, 
precízen látja el. Naprakészen 
vezeti az étkezôk nyilvántartását, 
gondoskodik az allergiás gyerme-
kek étkezésérôl. Munkaidôn túl 
is vállal önként feladatokat. Két 

helyi civilszervezetben tevékeny-
kedik, 1996 óta az algyôi Nôegy-
letben, és a közelmúltban alakult 
Ezerjófû Egyesület vezetôségének 
tagja. 

Tamás Ferenc 17 évesen elkez-
dett vitorlázó repülni a Délvidéki 
Aeroclubban, 1992 -ben. 1997-
ben Ifjúsági Európa Bajnoksá-
gon képviselte hazánkat. 2002-
ben megnyerte a Matkó-pusztán 
megrendezett nemzeti bajnoksá-
got, és ezt az eredményt 2009-ben 
Dunaújvárosban megismételte. 
Az Algyôn alapított Síkvidéki 
Repülô Sport Egyesület (1930 
Algyô) elnöke. Magyarországot és 
az algyôi egyesületet képviselte a 
2010-ben Szegeden megrendezett 
felnôtt vitorlázórepülô világbaj-
nokságon. A Magyar Honvéd-
ség helikopterpilótája, hívatásos 
katona.

Algyô községért érdemérem: Boldizsár Andrásnak, ifj. Vidács Lászlónak
Algyô Községért Érdemérmet 
adományozott Algyô Nagyközség 
Képviselô-testülete 257/2011. 
számú határozatával Boldizsár 
Andrásnak az Algyôi Római Kato-
likus Egyházközség szolgálatában 
végzett tevékenységének elisme-
réseként, illetve 256/2011. számú 
határozatával Ifj. Vidács László-
nak a lakosság érdekében végzett 
munkájának elismeréseként.

Boldizsár András Algyô nagy-
község lokálpatriótája, aki értékes 
közösségi munkát végez. Koráb-
ban szívesen vállalt lakodalmak-
ban vôfélyi feladatokat. Késôbb az 

egyházközség életében vált meg-
határozó személyiséggé. A gyakori 
papváltások idején ô képviselte a 
hagyományokat, így nem csak az 
egyházközség, hanem Algyô egyik 
élô krónikásának számít.

Szervezte a búcsúkat és a zarán-
dokokat, a templomot pedig a 
takarítástól az ôrzésig lelkiismere-
tesen gondozta és gondozza most 
is. A templomhoz kötôdô családi 
eseményeket, keresztelést, esküvôt, 
temetést lelkiismeretesen és a helyi 
családokat kiválóan ismerve szer-
vezi. Az egyház pénzügyeit fel-
ügyeli és áldozatosan gyûjti az egy-

házi hozzájárulást. Mindezt immár 
több mint 30 éve önzetlenül végzi, 
áldozatkészen áll Algyô lakosainak 
és egyházközségének szolgálatára.

Ifj. Vidács László munkahelye 
közel 25 éve a MOL Nyrt., de csa-
ládja hagyományaihoz hûen min-
dig ragaszkodott a földhöz, ma is 
ez megélhetésének biztos alapja. 
Meggyôzôdéssel harcolt azért, 
hogy Algyô ismét önálló lehessen, 
részese volt az elsô képviselô-tes-
tület által, a település folyamatos 
mûködésének biztosításához szük-
séges legfontosabb rendeletek 
megalkotásának. Az algyôi közélet 

aktív szereplôje. Algyô Nagykö-
zség Képviselô-testületének 13 
évig volt tagja, és ugyanennyi 
ideig a Településfejlesztési, Üze-
meltetési és Környezetvédelmi 
Bizottsági munkát is végezte. 
Jelenleg ugyanennek a bizottság-
nak külsô szakértô tagja. Létre-
hozása óta tagja Algyô Sportjáért 
Közalapítvány kuratóriumának, 
dolgozik a Gyeviép NKft. Fel-
ügyelô Bizottságában, tagja az 
Algyôi Faluvédô Egyesületnek, az 
Algyôi Ösgyeviek Baráti Körének, 
a Borbarátok Egyesületének, és 
alelnöke az Algyôi Gazdakörnek.

Az algyôi sportkör elismerései
Kávai István a horvátországi Brod-
ban született. Az 1950-es évek 
végén sokat tett a sportélet fellen-
dítéséért Algyôn, ô lett a sportélet 
„motorja. Szervezte a versenyekre 
való felkészítést, és versenyeken 
való részvételt egészen haláláig 
1964. január 25-ig. Fáradságot nem 
ismerve vitte az algyôi tehetséges 
fiatalokat járási, megyei, országos 
versenyekre, ahol jelentôs sikereket 
értek el atlétikában, asztalitenisz-

ben, röplabdában, labdarúgásban. 
Lelkiismeretes, erején felüli ered-
ményes munkáját életében nem 
ismerték el. Az Algyôi Sportkör 
Kávai István halálának 100. évfor-
dulóján ezúton köszöni meg az 
algyôi sportért végzett munkáját. 

*

A labdarúgás Igen nagy népsze-
rûségnek örvendett az 50-es évek 
végén és a 60-as évek elején a 
lakosság körében. A csapatba 

bekerülni hatalmas elismerést 
jelentett. Csak a leigazolt játéko-
sok kaphattak sportfelszerelést 
Algyô felirattal a mezen. Bol-
dizsár István 13 éves korától 28 
éves koráig az Algyôi Aranycsa-
pat balhátvédje volt.  Vidács János 
jobb hátvédje volt a csapatnak 11 
éven keresztül, Boldizsár Balázs 
jobb összekötôként játszott a csa-
patban 16 éven keresztül, Pataki 
Ferenc 1958-1964-ig jobb fede-

zetként játszott, Vörös Imre pedig 
12 évig kapus volt. Külön kell 
említést tenni Borsos Károlyné 
Bozóki Ágnesrôl, aki atletizált, 
asztalitenisz bajnokságon vett 
részt mindkét sportágban jelen-
tôs eredménnyel. A földi sportok 
azonban nem elégítették ki, így 
a levegôbe emelkedett az ejtôer-
nyôs sport választásával. 45 elis-
mert ugrása volt, amivel elnyerte 
„Algyô legbátrabb hölgye” címet.
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Maratoni testületi ülés – éjszakába nyúló döntéshozatal:  
30 napirendi pontot tárgyalt szeptemberi testületi ülésén  

az algyôi képviselô-testület 
A képviselôk elfogadták az önkor-
mányzat 2011. I. féléves gazdálko-
dásáról szóló beszámolót. A ren-
delkezésre álló pénzeszközök és a 
beérkezô adóbevételek az Önkor-
mányzat I. félévi mûködését fenn-
akadás nélkül biztosították, a fel-
használásra nem került szabad 
pénzeszközök lekötésre kerültek. 
A gazdálkodás átlátható, tervez-
hetô. A teljesített bevétel 1 milli-
árd 36 millió 584 ezer Ft bevétel-
lel és 1 milliárd 600 millió 324 Ft 
kiadással lett jóváhagyva. 

A képviselôk módosították az 
önkormányzat 2011. évi költségve-
tésérôl szóló 7/2011. (II.28) önkor-
mányzati rendeletet. A mûködési és 
felhalmozási kiadások és bevételek 
elôirányzata összesen: 3 milliárd 
724 millió 212 ezer Ft. A takaré-
kosabb mûködés eléréséért a kép-
viselôk fontosnak tartják az intéz-
ményi rezsiköltségek monitoring 
vizsgálatát és a szükséges költség-
hatékony fogyasztási lehetôségek 
bevezetését. A szakemberek figye-
lemmel fogják kísérni az új iskola 
és a tornacsarnok költségeit is. 

Évek óta megoldatlan probléma 
az Algyôre látogató vendégek, 
turisták megfelelô szálláskörül-
ményeink biztosítása. Éppen ezért 
költséghatékony beruházás lehet 
a Téglás utcai Szabadidôközpont 
vertikális és horizontális bôvítése. 
A tervezett beruházás révén a 
jelenleg 100 adagos fôzôkonyha 
600 adagos konyhára bôvülhet, a 
meglévô rossz kialakítású és lerom-
lott mûszaki állapotú szálló felújí-
tása és bôvítése révén 3 csillagos 
hotel üzemelhet. Az engedélyezési 
tervdokumentációt és a látványter-
veket építészek mutatták be a kép-
viselôknek. A beruházás becsült 
bekerülési összege: kb. 360-400 
millió Ft, melynek segítségével 
új munkahelyeket is teremthet a 
fenntartó és még vonzóbbá tehetô 
Algyô az érdeklôdô vendégek szá-
mára. Képviselôi kérésre fenntar-
tási, üzemeltetési költségbecslés és 
üzleti terv is készül a beruházásról, 

melyrôl érdemben az októberi ülé-
sen döntenek a képviselôk. 

Könyvvizsgálói szakmai szem-
pontok indokolták a GYEVITUR 
Kft. veszteség visszapótlásának 
rendezését, valamint az alapító 
okirat módosítását. A Kft. nyilván-
tartása és könyvelése szétbontásra 
kerül, hogy átláthatóvá váljon a 
Szabadidôközpont és a Borbála 
fürdô költségvetése. Az ügyve-
zetônek az októberi ülésre kell 
elkészítenie a negyedéves könyv-
vizsgálói beszámolót. 

A 2011. II. félévi munkaterv 
szerint az Igazgatási és Szociális 
Csoport elkészítette éves beszámo-
lóját. A szakmai anyag tartalmazza 
a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartási, a válasz-
táshoz kapcsolódó feladatok, az 
anyakönyvi ügyintézés, az állam-
polgársági, a hagyatéki ügyek, a 
lakástámogatás, a szabálysértések 
a gyámhatósági feladatok, a ter-
môföld vásárlására, haszonbérletre 
vonatkozó ajánlatok kifüggesztési, 
és az egyéb ügyek bemutatását, a 
kereskedelmi tevékenység vég-
zésével és a birtokvédelemmel 
kapcsolatos ügyek, a fás szárú 
növényekkel kapcsolatos és az 
állattartási ügyek, a haszonbér-
lettel, az állami tulajdon önkor-
mányzati tulajdonba adásával és 
az önkormányzati lakások bérbe-
adásával kapcsolatos ügyek, a köz-
terület-használat, a közútkezelôi 
hozzájárulások és az iktatás statisz-
tikai összesítéseit. A képviselôk a 
szakmai beszámolót elfogadták. 

Módosításra került a gyerme-
kek védelmérôl szóló 12/2000. 
(V. 23.) önkormányzati rendelet. 
A testület júliusban módosította 
a bérlettámogatási rendszert, a 
szeptemberi iskolakezdés pedig 
számos problémára vetett fényt. 
A külterületen élô és naponta 
bejáró általános iskolások, vala-
mint az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskolába járó tápai, szegedi 
tanulók részére a bérlettámogatást 
a továbbiakban is fontosnak tart-

ják a döntéshozó, így a módosított 
rendelet értelmében ismét támo-
gatja ezen tanulók iskolába járását. 
A rendelet teljes szövege megtalál-
ható: a www.algyo.hu/onkormany-
zat/ rendeletek menüpont alatt. 

A Képviselô-testület módo-
sította az egyes pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátásokról szóló 
23/2011. (VIII.3.) önkormányzati 
rendelet helyi lakásfenntartási 
támogatást szabályozó rendelke-
zéseit. Módosulnak a támogatás 
fajtái, a támogatás mértéke. Az 
arra rászorulók megsegítésére egy 
új helyi támogatási forma kerül 
bevezetésre, az energiaköltség 
támogatás. A rendeletmódosítás 
2011. október 1. napjával lép 
hatályba. A 23/2011. (VIII.3) 
önkormányzati rendelet teljes 
egységes szövege a www.algyo.hu/
onkormanyzat/rendeletek menü-
pont alatt megtekinthetô.

Az Algyôi Sportkör 4,5 millió 
Ft-os támogatási kérelmet nyúj-
tott be a labdarúgó szakosztály 
zavartalan mûködéséhez szük-
séges utánpótláscsapatok edzôi-
nak finanszírozására, a kézilabda 
szakosztály elhasználódott felsze-
relésének biztosítására, valamint a 
kézilabda szakosztályba belépô új 
csapatok mûködési támogatására. 
A kért támogatást a költségvetés 
általános fejlesztési tartaléka ter-
hére a képviselôk megszavazták. 

A Dél-alföldi Operatív Prog-
ram keretében pályázati felhívás 
jelent meg a „Helyi és térségi 
jelentôségû vízvédelmi rendsze-
rek fejlesztése /DAOP-5.2.1/a-11/” 
címmel. A pályázat célja a tele-
pülések környezetbiztonságának 
növelése, környezeti állapotá-
nak javítása, az ár- és belvíz és 
helyi vízkár veszélyeztetettségé-
nek csökkentése, a felszíni vizek 
minôségének javítása és a további 
környezeti káresemények meg-
elôzése. Támogatás igényelhetô 
többek között a belterület védel-
mét szolgáló vízelvezetô-hálózat 
fejlesztésére, rekonstrukciójára. 

Mivel az algyôi önkormányzat 
kiemelten kezeli a belterületi 
belvíz- és csapadékvíz elvezetô 
rendszer kialakítását, így a tervezô 
által javasolt és a TÜK Bizottság 
által jóváhagyott alábbi utcákban 
kialakítandó csapadékvíz-elvezetô 
rendszerre nyújt be támogatási 
igényt Algyô. Az utcák: Vásárhelyi 
(a 47. sz. fôúttól a Kócsag utcáig) 
– Nyírfa – Berek – Csónak – Rad-
nai – Ladik – Bácska – Téglás (a 
47. sz. fôúttól a Fazekas utcáig) 
– Kosárfonó (a Téglás utcától a 
Kôfal utcáig) – Kôfal (a Kosárfo-
nótól a Kócsag utcáig) – 47. sz. 
fôút (a Vásárhelyi utcától a Téglás 
utcáig). A beruházással kb. 4,5 km 
hosszú csapadékvíz elvezetô rend-
szer valósulhat meg, a szükséges 
10%-os pályázati önerôt (18 millió 
Ft) a képviselôk megszavazták. 

Két algyôi család kérésére az 
önkormányzatnak ivóvizet kell 
biztosítania az összekötô út mel-
letti ingatlanokhoz. A képviselôk 
árajánlatok bekérésével a megoldási 
lehetôségrôl októberben döntenek. 

A GYEVIÉP Nkft. térkô-elem 
gyártó üzeme költséghatékonyan 
és eredményesen dolgozik. Célja 
az önkormányzat, a magánsze-
mélyek és a vállalkozók térbur-
kolat és esôvíz elvezetô elemek 
iránti keresletének kielégítése, 
megbízható minôségben és piac-
képes áron – helyi munkahelyek 
teremtése mellett. A tevékenység 
további sikeres folytatásához az 
Nkft. 5 millió 987.100 Ft támo-
gatást kapott építési beruházásra 
(az ún. mázsaház épületének és 
udvarának szükségszerû átalakítá-
sára, kapu kialakítására), valamint 
4 millió Ft. értékben használt uni-
verzális rakodógép beszerzésére. 
Katona Antal ügyvezetô tájékoz-
tatása értelmében az eb rendé-
szeti feladatokat a továbbiakban 
a makói eb rendészeti teleppel 
kötött együttmûködés keretében 
a makói szakemberek látják el. 

Folytatás a 8. oldalon!
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Folytatás a 7. oldalról!

A Rákóczi telepi kút javításának 
munkálatainak elvégzésére, újra 
szûrôzésére a TÜK Bizottság 
bevonásával további tárgyalásokat 
folytatnak az érintettek. 

Szükségessé vált a Szolgálta-
tóház udvarának rendezése. A 
testületi döntés értelmében 421 
négyzetméter út, 135 négyzetmé-
ter térburkolat és 95 négyzetmé-
ter alapterületû féltetô készül el 6 
millió 621.000 Ft-ból. 

Az AKTV Kft.-t a Tarjáni Kábel-
televízió mûsorszolgáltatási aján-
lattal kereste fel. A képviselôk 
szakemberek bevonásával fogják 
megvizsgálni a helyi stúdió, ill. 
az egyéb televíziós reklámlehetô-
ségeket. 

A képviselôk tájékozódtak a 
Kastélykert utca 106. sz. alatti 
ingatlan felújításának befejezô 
munkálatairól: az épületen eddig 
a falak vízszigetelése, a belsô 
gépészeti vezetékek felújítása, a 
fûtés kiépítése, valamint belsô 
WC került kialakításra. A külsô 
málladozó vakolat leverésével a 
felvizesedett fal gyorsabban kiszá-
rad, a tetôszerkezet elnyerte végsô 
formáját napsugaras díszítéssel. A 
képviselôk október testületi ülésü-
kön döntenek az épület funkció-
járól, az addig szükséges munká-
latokra 3 árajánlat bekérésével is 
- a rossz idô beállta elôtt - ôsszel 
döntenek. 

2011. szeptember 15-én meg-
nyílt a Fazekas u. 48. sz. alatti 
ingatlanon (a volt Vízmû tele-
pen) a „zöldség – gyümölcsáru-
sító hely”, ahol helypénz fizetése 
nélkül, a lakosok által termelt 
zöldség, gyümölcs és virág árusí-
tására van lehetôség. A képviselôk 
a további mûködési és fejlesztési 
lehetôségekrôl októberi ülésükön 
fognak dönteni az addig beérkezô 
hatástanulmányok és további 
fejlesztési, bekerülési költségek 
tükrében. Az árusító hely nyitva 
tartási ideje: minden csütörtök és 
vasárnap 6.00-12.00 óráig. Az áru-
sító hely más napokon zárva tart. 

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata a 97/2011. (III. 30.) Kt. hatá-
rozatában döntött arról, hogy az 
új iskola tornacsarnokát a Gyeviép 
Nkft. üzemeltesse és felhatalmazta 
a polgármestert az Üzemeltetési 

és Vagyonkezelési Szerzôdés alá-
írására, ha a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség hozzájárul. Az Önkor-
mányzat elküldte a vagyonkeze-
lésre és használatra vonatkozó 
szerzôdés tervezetét a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez és 
kérte a fenti határozatnak megfe-
lelô hozzájárulást. A VÁTI Nkft. 
2011. szeptember 8-i keltezésû 
levelében tájékoztatta az önkor-
mányzatot az iskola tornatermére 
vonatkozó vagyonkezelôi jog léte-
sítésére kért hozzájárulási kérelem 
elbírálásáról. A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség nem járult hozzá 
a vagyonkezelôi jog létesítéséhez, 
így a tornacsarnok üzemeltetése 
és kezelése a további idôszakban 
az iskola feladata marad. A képvi-
selôk a döntést tudomásul vették, 
a szükséges munkajogi, anyagi, 
hatásköri, felelôsségi feladatokat 
októberi határidôvel az érintett 
felek bevonásával rendezni kell. 

A képviselôk megtárgyalták, 
hogy az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskola tornacsarnokához 
tartozó edzôterem is bérbe vehetô

Elôterjesztés készült a képvi-
selô-testület szeptemberi kéré-
sének megfelelôen az ad hoc 
bizottság további mûködésére 
vonatkozóan. Az oktatási-szak-
mai bizottság feladata az új 
iskola mûködésének segítése, a 
döntések és stratégiák elôkészí-
tése, a szükséges elôterjesztések 
véleményezése. Mivel még nem 
ismertek a kormány közoktatási 
rendszert érintô változtatásai és 
átalakítási tervei, ezért a létrehí-
vott és 1 éve aktívan mûködô ad 
hoc bizottság Molnár Áron elnök 
vezetésével 011. december 31-ig 
a megkezdett szakmai úton foly-
tatja munkáját. Felülvizsgálatára 
ezt követôen a kormányzati intéz-
kedések ismeretében kerül sor. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 
Tanyafejlesztési Program kereté-
ben a tanyák, valamint az alföldi 
tanyás térségek megôrzése és fej-
lesztése érdekében a települési és 
térségi fejlesztések támogatására 
nyílt pályázatot hirdetett. A pályá-
zat egyik célja a tanyai termékek 
nagyobb arányú piacra jutásának 
elôsegítése. A támogatás összege 
maximum 200 000 eurónak meg-
felelô forintösszeg, a benyújtási 
határideje 2011. szeptember 30. 
A fejlesztés megvalósításához a 

pályázónak minimum 10%-át saját 
forrást kell biztosítania. Az önkor-
mányzat a pályázat keretében egy 
vágópontot szeretne kialakítani, 
amely lehetôvé tenné az algyôi 
tanyás térségbôl, illetve a Szeged, 
Hódmezôvásárhely és Sándorfalva 
Algyôhöz közel esô részeirôl a ser-
tés, szarvasmarha és egyéb állatok 
bérvágását. A vágás és állatorvosi 
ellenôrzés után a gazdálkodó a 
húst szabadon továbbértékesít-
heti. A vágópont kialakításához 
megfelelô helyszínt biztosít a 
mázsaház környékének területe. 
Itt kialakításra kerülne egy ser-
tés, szarvasmarha, birka és egyéb 
négylábú állat vágására alkalmas 
épület és beszerzésre kerülnének 
a vágópont mûködtetéséhez szük-
séges eszközök. Az épület kialakí-
tásának és berendezésének becsült 
költsége 45 989 314 Ft., a saját 
forrás: 4 598 932 Ft. Elôzetes 
hatástanulmány elkészítésének 
feltételével a képviselôk támogat-
ták a pályázati lehetôséget. 

Algyô Nagyközség Képviselô-
testülete a 230/2011 (VII. 27.) Kt. 
határozatában fogadta el Algyô 
Nagyközség Települési Egész-
ségtervét. A testület felkérte a 
Pénzügyi és Humán Bizottságot, 
hogy az elfogadott egészségterv 
alapján a 2012. évi települési 
rendezvénytervhez kapcsolódóan 
2011. szeptember 28-i határidôvel 
készítse el a települési egészség-
terv akciótervét. A Bizottság 2011. 
szeptember 21-i rendkívüli ülésén 
az érintett szakemberek, intéz-
ményvezetôk bevonásával tár-
gyalta és állította össze az akció-
tervet, mely tartalmazza a célokat, 
az intézkedéseket, a felelôs szemé-
lyeket, a megvalósítási határidô-
ket és a szükséges forrásokat. Az 
Egészségterv Akcióterve elérhetô: 
a www.algyo.hu/onkormanyzat/
strategiak - koncepciok menü-
pont alatt. 

A hatályos jogszabályoknak 
megfelelôen Algyôn a pedagó-
giai szakszolgáltatást a Szegedi 
Kistérség és Gazdaságfejlesztési 
Nkft. látja el. A 43/2011. (II. 
23.) Kt. határozat értelmében a 
2011. évi feladatellátást is a Sze-
gedi Kistérségi Társulás látja el 
2011. december 31-ig a meg-
kötött megállapodás értelmé-
ben az alábbi feladatok szerint: 
logopédia, gyógytestnevelés, 

nevelési tanácsadó, pályaválasz-
tási tanácsadó, gyógypedagógia. 
Az önkormányzat által fizetendô 
hozzájárulás a 2011. évben: 
1.854.000 Ft. A lakossági és szak-
mai igényeknek megfelelôen a 
Pénzügyi és Humán Bizottság 
2011. szeptember 30-i határidôvel 
felülvizsgálta az Algyôn mûködô 
pedagógiai szakszolgálati rend-
szert: a szükséges óvodai és iskolai 
többletóra igényeket (logopédia 
és gyógytestnevelés) a Kistérség-
gel egyeztette, az igények költség-
vonzatáról októberben kapnak 
tájékoztatást a döntéshozók. 

Az algyôi önkormányzat idén 
is csatlakozni kíván a Nemzeti 
Erôforrás Minisztérium által 
meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2012. évi forduló-
jához. Az eredményes pályázók 
5.000 Ft/fô/hó támogatást nyerhet-
nek el. Bôvebb információ kérhetô 
az Igazgatási és Szociális Csoport-
nál Flender Erika ügyintézôtôl. 

A képviselôk tudomásul vették 
az Önkormányzat munkaügyi 
dokumentumok ellenôrzésérôl 
szóló belsô ellenôrzési jelentését, 
egyúttal felkérték dr. Varga Ildikó 
jegyzô asszonyt, hogy intézkedjen 
a köztisztviselôk kiadatlan szabad-
ságainak ügyében. 

A testület hozzájárult az Algyô 
külterület 01885/2, 01850/10, 
01851, 01854, 01857 hrsz-ú 
ingatlanokkal kapcsolatos bizton-
sági megállapodások megkötésé-
hez, valamint a településrendezési 
tervben történô feltüntetéséhez. 

Az Algyôi Faluház, Könyvtár és 
Tájház elkészítette a 2012. évre 
tervezett algyôi nagyrendezvé-
nyek költségvetési tervét, melyet 5 
millió Ft-tal a testület jóváhagyott. 
Így jövôre a nagyközségben zenél-
het többek között a Csík Zenekar 
és Kiss Tibor (Quimby), Wolf Kati, 
Ruzsa Magdi, valamint az X-fak-
tor sztárjai.

A képviselôk meghallgatták 
Herczeg József polgármester 
beszámolóját az elôzô ülés óta 
történt fontosabb eseményekrôl, 
majd zárt ülésen tárgyaltak a 
Búvár u. 9. fszt. 4. sz. alatti költ-
ségalapú bérlakásra benyújtott 
pályázat elbírálásáról, ingatlan 
megvásárlásáról és a MOL ingat-
lanok adásvételi szerzôdéseinek 
ügyérôl.



Algyõi Hírmondó

Nemzeti ünnep
Az 1956-os forradalomra és sza-
badságharcra emlékezô ünnep-
ségre várják az algyôieket az 

Országzászlóhoz október 21-én 
(pénteken) 18 órától. 

Képeslap – az életfáról
„Vesszetek össze!” mondta komolyan. 
„Mindenki rajzolja le, milyennek 
szeretné a családi házat. A gyerekek 
is! Aztán próbáljatok megegyezni, és 
úgy gyertek vissza!” – zárta az elsô 
találkozást Makovecz Imre. Mesél-
tem, kedves húgom, mint gyûjtöttük 
össze a bátorságunkat, hogy megva-
lósítsuk az álmot: ha már „a” csa-
ládi ház fölépítésére vállalkozunk, 
akkor attól a mestertôl kérjünk 
segítséget, aki a legnagyobb álmodó 
és építô: „a” Makovecztôl. Ahhoz 
a ritka emberfajtához soroltuk, aki 
mer nagyot álmodni, és azt képes 
meg is valósítani. Ezért meséltünk 
neki az álmainkban élô házról, ami 
az alföldi tájba simuló otthon, de 
folyóparti nyaraló is 

„Nem tudtok rajzolni!” – tolta 
félre a vázlatainkat, mikor másod-
szor is elzarándokoltunk a Makona 
irodába. „Nézzétek, mit rajzoltam 
én nektek!” – tette elénk az utca 
felôl napsugaras oromzatú föld-
szintes családi ház, a kert felôl 
ágasfák tartotta szépséges nyaraló 
papírra vetett álmát. Egyik ámu-
latból a másikba estünk, ahogy 
az angyalszárnyakat idézô kapura 
mutatott, és az aprólékosan kidolgo-
zott tervrajzokat lapozva bevezetett 
minket a tornácra, onnan a házba. 
A középpontnak tekintett konyhára 
bökve magyarázta: „a tûzhely a ház 
centruma, és az asszony a család osz-
lopa”. Onnan a kápolnaszerû nap-
paliba vitt, ahol a tekintetet fölfelé 
vonzza a fával burkolt mennyezet, 
az üveglapokból álló oromzat pedig 
eggyé olvasztja a házat a kerttel. 
A várak gyilokjárójára emlékeztetô 
galérián fölvitt a tetôtérbe, a terasz 
fölötti erkélyre, ahonnan messzire, 
a Tiszáig és még tovább látni. Ekkor 
csordult ki az elsô könnycseppem. Ki 
sem mondott álmomat láttam meg-
valósulni: élettel teli ház a természet 
lágy ölén. 

Makovecz az algyôi Tisza-partra 
álmodott kis családi házzal is ugyan-
olyan komolysággal és átéléssel fog-
lalkozott, mint az 1992-es sevillai 
világkiállításon a magyarokat 
megjelenítô pavilonnal. A kicsi és 
a nagy terveket egyforma gondos-
sággal pontosította. A kivitelezést is 
ellenôrizte és ellenôriztette. Olyan 
tereket hagyott hátra nekünk, ame-

lyekben kihúzott derékkal élhetünk, 
miközben kapcsolatot találunk 
a múlttal és a jövôvel, a lenttel és 
a fenttel. Életfaként, ami ugyanak-
kora lefelé, mint felfelé. 

Meghalt Makovecz Imre. A sar-
kosan fogalmazó közéleti ember, 
aki sokunk számára apaszerû figu-
raként saját példájával is tanított, 
miként kell kiállni az önálló véle-
ményéért, az ország ügyeiért. A fél 
világ a nevével azonosítja a kortárs 
magyar építészetet. Történeti tette, 
hogy a nádat, a fát, az adott táj épí-
tészeti hagyományait újra felfedezve 
emberarcúvá és emberléptékûvé tette 
épületeit. Organikus építészeti stí-
lust és iskolát teremtett. Tudását, 
tapasztalatát továbbadta tanítvá-
nyainak, mikor legyintve maga elé 
húzta a papírt és a vonalakat ívelve 
odavetette: „Nem tudtok rajzolni!” 
Aztán életre kelt épületeinek körvo-
nalai ugyanúgy követik a természe-
tes növekedés formáit, mint ahogy 
a fa fejlôdik. Ilyen ágasfát állított 
a mi házunk tartóoszlopainak is. 
Mert Makovecz a fát a világmin-
denség jelképének látta és láttatta. 
Épp ez az oka annak, hogy építészete 
nem pusztán népi, hanem pátosszal 
teli ôsi és nemzeti üzenetek hordozója 
– organikus. Életmûve nagyságát 
a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem piliscsabai épületegyüttesével, 
a siófoki evangélikus templommal, 
a devecseri és kolontári katasztrófa 
után épített házsorokkal érzékeltetik. 
De Makovecz a mi vidékünkön is 
rajta hagyta a keze nyomát. Nem 
gyôzte hangsúlyozni, mennyire 
fontos, hogy a legkisebb falunak is 
legyen a település épületeinek össz-
hangjára ügyelô fôépítésze. Példá-
nak hagyta ránk Makót: a Hagy-
maházzal, gimnáziummal, busz 
pályaudvarra, fürdôvel. A makói-
akon kívül „a” Makovecz mártélyi 
nádfödeles nyaralója elôtt sétálók, 
és persze a tervei nyomán élô algyôi 
ház lakói és vendégei is egyet érthet-
nek Winkler Gábor építésszel, aki 
Makovecz halálhírére kijelentette: 
„Ettôl a pillanattól kezdve mindaz, 
amit ô épített, mûemlék”. Erre emlé-
kezve, kedves húgom, megfogadtuk: 
az algyôi ház tornácát záró falfül-
kébe életfát állítunk.

Ölel nôvéred: Ágnes

A tartalomból 
Hajrá Algyô!  ...................................................................................  14. oldal

Hirdetések  .....................................................................................  19. oldal

Visszaemlékezés: a téeszek történetébôl  .........................................  21. oldal

Orvosi rendelési idôpontok  ............................................................  22.. oldal

Állandó programok a faluházban, könyvtárban és tájházban  ............  23. oldal

2011 a népszámlálás éve
A 2009. évi CXXXIX. törvény 
alapján Magyarország területén 
a 2011. október 1-jén 0 órakor 
fennálló állapot alapulvételé-
vel népszámlálást kell tartani.

Az adatfelvételre 2011. októ-
ber 1-je és október 31-e között a 
településen található lakásokban, 
lakott üdülôkben, lakott egyéb 
lakóegységekben és a közösségi 
szálláshelyeken kerül sor. A nép-
számlálás során kérdôívet kell 
kitölteni a lakóhelyrôl és minden-
kirôl, aki ott életvitelszerûen él. 
Az adatszolgáltató a népszámlá-
lási kérdôívet kitöltheti önállóan 
interneten vagy papíron, valamint 
a számlálóbiztosnak válaszolva. Az 
internetes és a papír alapú önki-
töltésre 2011. október 16-ig van 
lehetôség.

Az adatszolgáltatás név nélkül 
történik és a válaszadás köte-
lezô, kivéve a nemzetiségre, az 
anyanyelvre, a vallásra, a tartós 
betegségre és a fogyatékosságra 
vonatkozó kérdéseket. A kitöltött 
kérdôívek adatai csak statisztikai 
célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, 
névre szóló, a személyi igazol-
vánnyal együtt érvényes igazol-
vánnyal rendelkeznek, hivatalos 
személynek kell tekinteni ôket. 
Kérjük, hogy akik adatszolgál-
tatási kötelezettségüknek a fent 
meghatározott idôszak alatt nem 
tettek eleget, azok 2011. novem-
ber 1. és 8. között jelentkezzenek 
népszámlálási összeírás céljából 
a lakóegységük szerint illetékes 
polgármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mind-
annyiunk közös érdeke. Együtt-
mûködésüket köszönjük. Feleljen 
a jövôért!

Ingyenesen hívható telefonszá-
mok: 

06-80-200-014, 06-80-200-224,
http://www.nepszamlalas.hu 

Dr. Varga Ildikó jegyzô  
mint települési  

népszámlálási felelôs

Aki vért ad, életet ment!
Véradó Nap Algyôn

Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szegedi Regionális Vérellátó Köz-
pont Véradó Napot szervez októ-
ber 24-én, hétfôn 9–13 óra között 
a Faluház földszinti kistermében. 
A véradásra jelentkezôk személyi 
igazolványukat, TAJ kártyáju-
kat és lakcímkártyájukat vigyék 
magukkal! Tájékoztatásul: 1000 

lakosra 50 véradás az az országos 
átlag, míg a Csongrád megyében 
1000 lakosra 80 véradó jut.

A GYEVITUR Kft. felajánlá-
sában a véradók Borbála fürdô 
belépôjegyet is kapnak.

Dr. Szekeres Veronika régióvezetô 
fôorvos, Országos Vérellátó Szolgálat 
Szegedi Regionális Vérellátó Központ
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Házassági évforduló
Zombori Antalt  és Gercsó Piroskát 
50. házassági évfordulójuk alkal-
mából szeretettel köszönti fia: 
Antal, lánya: Éva, menye: Kata-
lin, valamint hat unokájuk, uno-
kamenyeik, unokavejeik és két 
dédunokájuk.

Anyakönyvi hírek
Születés:

Farsang noel – született: 2011. 09. 
04., édesanya: szalai-Hetényi edit, édes-
apa: Farsang lászló.

Jó egészséget!
Házasság:

Vajter Ádám és Bede Virág 2011. 09. 
10-én házasságot kötött.
Kôsasvári lászló és Csaba Mónika 2011. 
09. 17-én házasságot kötött.
Temesvári János rudolf és Csorba erika 
2011. 05. 13-án házasságot kötött.

sok boldogságot!

Halálozás:
Torma Tamás szabolcs  2011. 09. 03-án 
elhunyt.

Béke poraira!

Gyászközlemény: Búcsút intünk…!
Prof. Dr. Rady Samír, 
a Kiskun Kutatóin-
tézet fô igaz gatója, 
az Ôsgyeviek Baráti 
Körének alapító 
tagja, a civil szer-

vezet áldott lelkû adományozója 
örökre elment, itt hagyva imádott 
feleségét, gyermekeit, unokáit, mun-
katársait és bennünket, ôsgyevieket.

Milyen volt ô! Csak azoknak 
írom le a papirosra hulló köny-
nyeim között, akik nem ismerhet-
ték ôt, a szolid hangú családfôt, a 
szakmájában ismert és nemzetkö-
zileg is elismert tudóst. 

Becsület és tisztesség övezte mun-
káját, áradt lényébôl a jóindulat.

Sohasem akart a középpontba 
kerülni, de mások által mégis 
mindig odakerült.

Szerényen viselte a feléje irá-
nyuló hálát, az elismerést, miköz-
ben ô maga osztotta szét köztünk 
a mérhetetlen szeretetét.

A könyörtelen sors, a halál, 
hírtelen elragadta családjától és 
tôlünk.

Egész életútja, embersége, ked-
ves lénye követendô példaként 
elôttünk lebeg, miközben emlékét 
szívünkben örökké megôrizzük!

Isten legyen veled,  Samír bará-
tom!

Az ôsgyeviek nevében:  
Karsai László

Rendôrségi ajánlás a népszámlálási idôszakra 
A nép- és lakásszámlálásra, 
majd a pótösszeírás idôszakban 
a bûnözôk minden lehetôséget 
megragadnak, hogy pénzhez, 
értékhez jussanak. Módszerük 
legfôbb jellemzôje lehet pél-
dául, hogy magukat (hivatalos 
személynek) számlálóbiztosnak 
kiadva kihasználják az emberek 
jóhiszemûségét, gyanakvásának 
hiányát, és figyelmüket elte-
relve otthonokba könnyû szerrel 
bejutva tôlük különbözô értéke-
ket tulajdonítsanak el. Hogy ez 
ne következhessen be, az alábbi-
akban néhány fontos tudnivalóra 
szeretnénk felhívni a lakosság 
figyelmét.

Mirôl ismerhetô fel a számláló-
biztos?  Magyarország terüle-
tén 2011. szeptember 27. és 30. 
közötti idôben, a mintegy 40 ezer 
számlálóbiztos minden egyes 
lakott épületbe (lakás, családi ház) 
eljuttat egy-egy úgynevezett adat-
felvételi csomagot. Ezen szerepel 
az összeíró személy neve, azono-
sítója és telefonszáma. 

A számlálóbiztos magát szám-
lálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, 
amelyen szerepel a neve és alá-
írása, az azonosítószáma, valamint 
a kártya hátoldalán a település 
jegyzôjének az aláírása. 

A számlálóbiztosi igazolvány 
kizárólag a számlálóbiztos sze-
mélyazonosságát igazoló fény-
képes igazolvánnyal (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útlevél) 
együtt érvényes. A számlálóbizto-
sok személyét a Központi Statisz-
tikai Hivatal ingyenesen hívható, 
zöld számain ellenôrizhetik le: 
06-80-200-014; 06-80-200-224! 

A számlálóbiztosok érkezése 
tehát kiszámítható, de mint már 
felhívtuk a figyelmet ebben az idô-
szakban megjelenhetnek trükkös 
csalók is. A népszámlálás során 
a személyes okirataikat a szám-
lálóbiztosok nem kérhetik el, ôk 
viszont hitelt érdemlôen, okmá-
nyaikkal tudják magukat igazolni. 
Amennyiben idegent engednek 
be otthonukba, soha ne hagyják 
felügyelet nélkül! Ha lehetôség 
van rá, javasolt egy rokont, vagy 
szomszédot is áthívni a biztonság 
megteremtése érdekében. 

Amennyiben bármely okból 
kétsége merülne fel, vagy 
bûncselekmény áldozatává válna, 
értesítse a rendôrséget az ingye-
nesen hívható 107-es illetve 
112-es számokon, vagy korábbi 
bûncselekményre utaló adat ese-
tén névtelenül hívhatja a rendôr-
ség által mûködtetett Telefontanú 
ingyenes számát is: 06-80/ 551-
111. 

M. Toronykôy Márta  
r. ôrnagy  

CSMRFK BMO vezetôje

50. házassági  
évfordulóra

Köszönet
Torma Tamás emlékére

Elment...
Fáj a szív, folyik a könny,  
ezt mind az életnek köszönöm.  
Elvitte a szívemet,  
mely többé boldog nem lehet.  
Miért most és miért pont ô?  
Lelkemben a kérdés hálót szô.  
Fájdalmas búcsú, mert többé nem 
látom,  
soha nem jön már, de szívem 
mélyén várom.  
Elvesztettem szívem egy darabját,  
de egy életre itt hagyta mosolyát.  
Hiszem, ennek így kellett lenni,  
tudom, neki most kellett menni.  
Volt egy fiú, ki nyomát mindenki 
szívében ott hagyta,  
elvitték az angyalok, de tudjuk, 
életével a legszebbet adta.
 
Nincs szó, amellyel ki lehetne 
fejezni azt a fájdalmat, amit 
anyaként érzek. De mellettem 
voltak a kedves rokonok, bará-
tok, ismerôsök.

Köszönetemet szeretném 
kifejezni mindenkinek, aki 
megtört szívem mélységes 
bánatát akár csak egy együtt 
érzô szóval, egy csokor virág-
gal enyhíteni igyekezett.

Köszönet, azért, hogy a nehéz 
percekben, napokban is mellet-
tem voltak, támogattak, segítet-
tek: Algyô Nagyközség Önkor-
mányzatának, Herczeg József 
Polgármester úrnak, a Képvi-
selôtestület tagjainak, az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola 
vezetôségének és dolgozóinak, 
a Szülôi Munkaközösségnek, a 
PRÍMAGÁZ Zrt. vezetôségének 
és dolgozóinak, az algyôi Szivár-
vány Óvoda vezetôségének és 
dolgozóinak, az Intézmények-
nek, minden Civil Szervezetnek. 
Köszönet Terhes Gábornak a 
szívbemarkoló emlékversért. 
Köszönet minden kedves közeli 
és távoli ismerôs és ismeretlen 
barátnak, azoknak, akik meg-
szervezték és ott voltak a szombat 
esti megemlékezésen, a község 
lakóinak, szomszédoknak.

Köszönöm, hogy mellettem 
voltak és vannak ebben a kimond-
hatatlan nagy és mélységes fájda-
lomban. Torma Tiborné
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Lakossági fórum  
a környezeti fenntarthatósági tervrôl

Tisztelt Algyôi Lakosok!
Megkezdôdött Algyô környe-

zeti fenntarthatósági tervének, 
az úgynevezett Local Agenda 21 
elnevezésû tervnek a kidolgozása. 
A fenntarthatósági terv elkészíté-
sét – a jelenlegi pályázati rendszer 
által elôírt környezeti fenntartha-
tósági elveknek való megfelelés 
mellett – indokolttá teszi az is, 
hogy a terv megléte, illetve annak 
megvalósítása a település számára 
számos elônnyel jár. Így például: 
a komplex probléma-feltárás és 
megoldások kidolgozása, a koráb-
ban rejtett értékek felkutatása és 
hasznosítása, a helyi párbeszéd 
élénkítése. 

A Local Agenda 21 elkészítésé-
nek és megvalósításának is egyik 
fontos ismérve a széles körû tár-
sadalmi egyeztetés. Ennek meg-
felelôen október 18-án, kedden 
13 órától az Algyô Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal földszinti tanácstermében 
LAKOSSÁGI FÓRUM-ot tartunk 
az elkészült munkarészek érdek-
lôdôkkel történô megvitatása cél-
jából, továbbá annak érdekében, 
hogy javaslataikat a terv elkészíté-
sekor figyelembe vehessük.

Minden érdeklôdôt tisztelettel 
várunk!

Herczeg József  
polgármester

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelek el Algyô Nagyközség 
közigazgatási területére október 
14-ig  a 2008. évi XLVI. tv. 51. 
§ (3) bek. c) pontja valamint a 
164/2008. (XII. 20.) FVM rende-
let 8. § (1) (5) (6) bek.-re tekintet-
tel, a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igazgatóság 
15.7/02125/0004/2011. sz. hatá-
rozata alapján Az ebzárlat idôtar-
tama alatt:
1.  A tartás helyén minden kutyát 

és macskát elzárva, illetôleg 
a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhes-
senek. Zárt udvarban a kutyák 
elzárását, vagy megkötését mel-
lôzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek.

2.  A kutyát tartási helyérôl csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni.

3.  A település területérôl kizá-
rólag érvényes veszettség 
elleni védôoltással rendelkezô 
kutyát vagy macskát – és csak 
a hatósági állatorvos kedvezô 
eredményû vizsgálata után és 
engedélyével – szabad kivinni.

4.  Az érvényes veszettség elleni 
védô oltással rendelkezô va dász-
ebek, a fegyveres erôk és fegy-
veres testületek ebei, a kataszt-
rófa-mentô ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelô használa-
tuk idejére mentesek a 2. és 3. 
pontban foglalt korlátozás alól.

5.  Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevôket hatósági megfigye-
lés alá kell helyezni az ebzárlat 
idôtartamára.

6.  A vadászterületen kóborló, nem 
befogható ebek leölése a vadá-
szatra jogosult feladata.

A legeltetési tilalom alatt a leg-
elôre állat nem hajtható.

Dr. Varga Ildikó jegyzô

Átmatricázzák a gyûjtôszigeti konténereket
Együtt a papír, mûanyag és a fém – külön az üveg

A Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. a településen levô 
hulladékgyûjtô szigetek rendjé-
ben változtatást vezet be.

A változtatás lényege, hogy a 
gyûjtôszigeteken elhelyezett edé-
nyekben gyûjtött hulladék az elszál-
lítás után utóválogatásra kerül, ezért 
a szállítás rendje szerint történô ürí-
téskor néha az edényzet csak félig 

telt állapotban kerül elszállításra. 
A szállítási költség csökkentése 
érdekében a papír, mûanyag és a 
fém hulladék együttes gyûjtésére 
térünk át. Az üveg hulladék a továb-
biakban is külön kerül begyûjtésre. 
A változás egyértelmûvé tételét a 
gyûjtôedényzetek átmatricázásával 
jelöljük.

Amennyiben az új gyûjtési 
rendszerrel kapcsolatban bármi-
lyen kérdés merül fel, tájékozta-
tás kérhetô: a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
címen, vagy a 62/777-222 számú 
telefonon.

Ludányi Attila  
mûszaki elôadó

Úszómester és udvaros kerestetik!
A Gyevitur Kft. úszómestert keres 
a Borbála fürdôbe. Az állás betöl-
téséhez elônyt jelent az uszoda-
gépész végzettség és az igazolt 
szakmai gyakorlat. Jelentkezés: 
munkanapokon, személyesen a 
szabadidôközpontban – Algyô, 
Téglás utca 151. Kérjük, hogy a 
végzettségét igazoló okmányokat 
minden jelentkezô hozza magá-
val!  Az állás azonnal betölthetô.

További információ: Márton 
Máriától a GYEVITUR Kft. ügy-

vezetôjétôl kérhetô a 62/267-426 
számú telefonon.

*

A Gyevitur Kft. kert és udvar rende-
zésre négy órás munkaidôre rokkant-
nyugdíjas férfi  munkatársat keres. 
Jogosítvány szükséges. Jelentkezni 
lehet: munkanapokon a szabadidô-
központban – Algyô, Téglás u.151.

További információ: Márton 
Máriától a GYEVITUR Kft. ügy-
vezetôjétôl kérhetô a 62/267-426 
számú telefonon.

Energiaköltség-támogatás
A Képviselô-testület módosította 
az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló 23/2011. 
(VIII.3.) önkormányzati rende-
let helyi lakásfenntartási támo-
gatást szabályozó rendelkezéseit. 
Módosulnak a támogatás fajtái, 
a támogatás mértéke. Az arra 
rászorulók megsegítésére új helyi 

támogatási formaként bevezették 
az energiaköltség támogatást. A 
rendeletmódosítás 2011. októ-
ber 1. napjával lép hatályba. A 
23/2011. (VIII.3) önkormányzati 
rendelet teljes egységes szövege 
a www.algyo.hu/onkormanyzat/
rendeletek menüpont alatt meg-
tekinthetô.

Polgármesteri fogadóórák 
Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában (6750, Algyô, Kastélykert 
utca 40.) minden héten szerdán 
14–17 óra között fogadóórán 
várja a polgárokat. 

Legközelebbi idôpontok: októ-
ber 12., október 19. 

További információ: a polgár-
mesteri hivatalban, telefonszám: 
62/517-517, e.mail: ph@algyo.hu, 
honlap: www.algyo.hu

Bérletárusítás
A Tisza Volán Zrt. tisztelettel tájé-
koztatja a lakosságot a 2011. II. fél-
évi további bérletárusítási idôpon-
tokról: november 2., 3., 4. napján 
9–17 óra között; december 1., 2., 

5. napján 9–17 óra között. Helye: 
Szolgáltatóház – Algyôn a Kastély-
kert utca 49. szám alatt. Informá-
ció: a 62/765-900 számú telefonon, 
a www.algyo.hu címû honlapon.
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Szüreti mulatság a Szivárvány Óvodában
Immár hagyománynak számító 
szüreti mulatságunk sikeréhez 
nagyban hozzá járultak a szülôk 
által adományozott régi, népies 
eszközök és ruházatok.

Gyermekek és felnôttek szíve-
sen öltöztek fel a nagyanyáink 
gyermekkorát idézô népviseletbe. 
Pruszlikokat, szoknyákat, vállaso-
kat és hímzett mellényeket kap-
tunk a gyûjtésben részt vett lelkes 
szülôktôl. Kovácsné Süli Mónika 
nagymamája kalocsai mellényét 
ajánlotta fel az óvoda ruhatárába, 
így nemzedékeken keresztül hasz-
nálhatjuk a kedves adományt.

Köszönjük 
a sok-sok ôszi 
termést, a gyü-
mölcsöket, a 
szôlôt, az ötle-
tes dekoráció-
kat, melyekkel 
színesebbé és 
emlékezetessé 
tették szüreti 
mulatságunkat.

A finom mustot a szôlôpréselést 
„Mihály bácsinak” köszönjük.

A Szivárvány Óvoda  
óvodásai és dolgozói

Térítési díj fizetés
Az algyôi Szivárvány Óvodában 
az alábbi idôpontokban fizethe-
tik be a szülôk és gondviselôk a 
kisgyermekek óvodai ellátásának 

díját: idén október 4. (kedd), 
november 7. (hétfô), december 6. 
(kedd); 2012-ben elsôként január 
4. (szerda).

Az elsô néhány nap az óvodában
Az elsô két szocializációs tér – 
ahonnan a gyermek az óvodába 
kerül – a család és a bölcsôde.

A család-óvoda vagy a bölcsôde-
óvoda átmeneti idôszakot úgy 
könnyítettük meg a gyermekek 
és a szülôk számára, hogy több-
szöri találkozási lehetôséget biz-
tosítottunk. 

Már az óvodai beiratkozáskor 
az óvó nénik várták a gyerekeket 
ajándékkal, játék lehetôséggel. 
A szülôk és a gyermekek a játszó 
délelôttön ismerkedhettek meg az 
óvoda épületével, a csoportszobák-
kal és a különbözô foglalkoztató 
szobákkal (fejlesztô, só, családi 
stb. szoba), az udvari és az épü-
leten belüli játékokkal, és ezeket 
mind ki is próbálhatták. A szülôk 
a szülôi értekezleten – egyebek 
mellett – megismerkedhettek az 
óvodavezetôvel, az óvodavezetô 
helyettessel, az óvodatitkárral és 
a leendô óvodapedagógusokkal. 
Az óvó nénik a Bóbita bölcsô-
dében meglátogatták a leendô 
ovisokat, beszéltünk a gondo-
zónôkkel a tapasztalataikról, a 
gyermekek szokásairól. (Köszön-
jük a gondozónôknek és a bölcsô-
devezetô Gyömbér Kornéliának az 
együttmûködést.) Igyekeztünk a 
szülôkkel egyeztetett idôpontban 
minden gyermeket felkeresni az 
otthonában, hogy a saját környeze-
tükben ismerkedhessenek velünk, 
megmutathassák a gyerekek a 
kedvenc játékaikat, beszélgethes-
sünk a szülôkkel például a gyer-
mek alvási, étkezési szokásairól.

Az óvodába lépéskor mi okoz-
hat nehézséget a gyermekek szá-
mára? Az új tárgyi környezet, az 

új személyi környezet, az új élet-
forma és ritmus, az új szokások, 
az új elvárások – igények és az 
új tevékenységformák – másfajta 
ismeret, tapasztalatszerzés.

Az új körülményekbe való beil-
leszkedést segíti a gyermek alkal-
mazkodó képessége. A szakiro-
dalom 3 jellemzô alkalmazkodási 
típust különböztet meg.

1. Az aktív beilleszkedô típus, 
aki rövid idôn belül feltalálja 
magát, viszonylagos érzelmi 
egyensúlyát megtartja.

2. A kompenzációs alkalmaz-
kodó típusnál tapasztalható az 
idônkénti feszültség, nehezebben 
megy az új helyzet tolerálása.

3. A menekülô típust riasztja az 
új helyzet, kellemetlennek érzi, 
így állandó konfliktusba kevere-
dik, feszültté válik, megpróbál 
menekülni ebbôl a helyzetbôl.

Az alkalmazkodási nehézség 
minden gyereknél más-más for-
mában jelenik meg. 

Nagyon fontos, és a szülôk szá-
mára megnyugtató lehet az, hogy 
az új környezet nemcsak hátrány, 
hanem elôny is lehet, mert az 
újdonság varázsa a gyermekek 
sokszínû aktivitását is magával 
hozza.

Tapasztalataink szerint azon 
gyerekek számára, akik érzik az 
édesanya, édesapa nyugalmát, 
derûjét, optimizmusát – mert a 
szülôk megbíznak az óvodapeda-
gógusban, akire a gyermeküket 
bízták – az elválás a szülôktôl 
könnyebb, rövidebb ideig tart a 
beilleszkedési nehézség.

Patakiné Laczik Etelka
óvodapedagógus

Iskolai határidô napló
OKTóBEr

10.  A Lelki egészség napja – 
be szélgetés osztályfônöki 
órák keretében.

10–14. Ökohét. Téma: A szôlô.
14.  Önkéntesség napja a szülôk 

bevonásával.  
12.  9.00 Kistérségi napközis 

mun kaközösségi értekezlet.
13.  14.30 Helyesírási verseny az 

5–8.évfolyamban.
13.  10.00 Kistérségi igazgatói 

értekezlet az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskolában.

14.  10.00 Régiós vetélkedô. 
Téma: A szôlô.

18.  12.00 A szegedi Filharmónia 
hangversenysorozata 3–8.
évfolyam részére  a Faluház-
ban: Híres operák címmel.

18–19.  Pályaválasztási börze 7–8. 
osztályosok részére.

21.  13.00 Az 1956-os forradalom 
és a köztársaság kikiáltásának 
megünneplése az iskolában.

16.  10.00–13.00 Iskolába csalo-
gató- ovi focitorna az iskola 
sportcsarnokában.

21.  14.00 Csere-bere a napkö-
ziben.

21.  18.00 Ünnepi megemlékezés 
az Országzászlónál.

24.  16.30–17.30 Fogadóóra.
25.  14.30 Matematika háziver-

seny az 5–8. évfolyamban.
25.  14.30 Mese- és prózamondó 

verseny az 1–4. évfolyam 
részére. 

28.  Ôszi szünet elôtti utolsó taní-
tási nap.

28.  14.00 Projektzáró a napközi-
ben – Truffaldino bábszínház 
– A kiskondás.

28.  16.00 Iskolába csalogató 
program: Meseország titkai.

*

NOVEMBEr 

2–5.  Ôszi szünet. Ebben az idô-
szakban a Mozaik Kiadó 
felvétele biológiai kísérle-
tekrôl iskolánk természettu-
dományi szaktantermében  
dr. Szerényi Gábor: Bioló-
gia érettségizôknek címû 
készülô tankönyvéhez. 

7.  7.00–17.00 Ebédbefizetés 
november hónapra (18 nap).

8.  8.00–12.00 Ebédbefizetés 
november hónapra (18 nap).

*
A fenti híreinket is elolvashatják 
az iskolánk honlapján a www.
algyoiskola.hu weboldalon is.



132 0 1 1  o k t ó b e r  •  H í r m o n d ó I n t é z m é n y i  h í r e k

Elismerés az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolának
A Junior Achievement Magyaror-
szág közhasznú alapítvány 2011. 
szeptember elején jutalmat osztott 
ki azon iskolák számára, akik aktí-
van részt vettek az általuk szerve-
zett programokon, illetve számos 
rendezvényen kiemelkedô telje-
sítményt nyújtottak. Az elismerés 
tárgya szám szerint 22 darab fény-
másoló- valamint nyomtatógép 
volt, amelyet a Pricewaterhouse-
Coopers Könyvvizsgáló Kft. aján-
lott fel. A mi iskolánk egy Xerox 
típusú fénymásolót kapott, amit 
ezúton is köszönünk a cégnek és 
a közhasznú alapítványnak.

A Junior Achievement Magyar-
ország a Junior Achievement 
Worldwide tagja, amely a világ 
mintegy 124 országában 9,7 mil-
lió fiatalt képez évente. 

A mi iskolánk 1996-ban csat-
lakozott a JAM alapítványhoz. 
A gazdasági ismeretek elméleti 
oktatását és a diákvállalkozások 
koordinálását Hegyi Gabriella 
tanárnô látja el. Idén 5. alkalom-
mal rendezzük meg a Dél-alföldi 
Régiós karácsonyi vásárt.

A JAM kiemelten közhasznú 
non-profit szervezet 1993 óta van 
jelen Magyarországon, hazai mun-
katársakkal és hazai partnerek-
kel együtt dolgozik azon, annak 
érdekében, hogy hidat képezzen 
az oktatás és az üzleti világ között. 
A JAM magyar kormányzati és 
EU támogatások igénybevételé-
vel, valamint szakmai partnerei, 
szponzorai segítségével mûködteti 
a szervezetet. A JAM magyaror-

szági szervezete 7 tagú kuratóriu-
mával, szakértôi testületével, és 6 
alkalmazottjával azon fáradozik, 
hogy segítse a diákok munka vilá-
gára való felkészülését.

A JAM célja elméleti és oktató 
programjaival hozzájárulni 
ahhoz, hogy a magyar fiatalok 
kompetens, önálló, és felelôsség-
teljes vállalkozóvá váljanak, illetve 
felkészültségük minél inkább 
megfeleljen a leendô munkálta-
tóik elvárásának.

A JAM küldetése: a felnövekvô 
generáció sikeres felnôtté, a tár-
sadalom aktív, hasznos tagjává 
válásának elôsegítése; elméleti 
és gyakorlati ismeretek átadása a 
fiataloknak a vállalkozások szere-
pérôl, a piacgazdaság mûködésé-
rôl, és a gazdaság saját jövôjükre 
gyakorolt hatásáról.

A JAM diákvállalkozási prog-
ram egy olyan hosszú távú, egész 
tanéven átívelô projekt, mely-
ben az általános- és középiskolás 
diákok megtapasztalják, hogyan 
kell mûködtetni egy vállalkozást. 
Valós környezetben megismerik 
az üzleti élet alapvetô szabályait, 
a vezetô pozíciók betöltésével 
járó felelôsségeket, a pontos 
adminisztráció és a határidôk 
betartásának fontosságát, a mun-
kavállalók jogait, és kötelességeit. 
A program során a szervezô, ter-
vezô, elôadó, döntéshozó, infor-
máció-feldolgozó, elemzô képes-
ségeik mellett szükségük lesz a 
kreativitásukra, kritikai gondol-
kodásukra, nyitottságukra.

A zentai kirándulás
Az 1697. szeptember 13-ai zentai 
csata évfordulójának alkalmából 
szeptember 10-én elutazhattunk 
Szerbiába. 

Felsô tagozatosok vettek részt 
az utazásban, kísérô tanáraink 
Angéla néni, Ági néni, Erzsike 
néni és Marika néni volt. 

Az odavezetô út egész gyorsan 
telt, mindenki halkan beszélgetett 
társával. Amikor megérkeztünk 
Zentára, elôször elsétáltunk a 
községházához, ahol felmentünk 
a 67 méter magas kilátóba. Egy 
idegenvezetô vezetett minket 
körbe, miközben a zentai csatáról 
mesélt nekünk. Sok érdekes dol-
got láttunk, ahogy egyre feljebb és 
feljebb mentünk. Amikor a kilátó 
tetejére értünk egy nagy terepasz-
talon nézhettük meg, hogy milyen 
csellel sikerült legyôzni a törökö-
ket a Tisza partján. Fényképeket 
is készíthettünk ki a gyôztes vezér, 
ki a vesztes török basa bôrébe 
bújva. A kilátó teraszáról elké-
pesztô látvány fogadott minket: 
Zenta városképe, régi épületek, 
templomtornyok, gabonatárolók 
és a Tisza! Lefelé menet megszá-
moltuk a lépcsôket – összesen 201 
igencsak keskeny lépcsôt mász-
tunk meg. A Tisza mentén a csata 

emlékhelyéhez sétáltunk és felvo-
nulást is láthattunk. Elôl halad-
tak a pompon lányok, zenekar-
ral a kíséretükben, ôket követte 
a majorette-es csapatok színes 
kavalkádja. Amikor az emlékhely-
hez értünk láthattuk a koszorúzási 
ceremóniát is. 

Egy órát kaptunk, hogy körül-
nézzünk a vásárban. Mindent meg 
lehetett találni: az édességektôl 
kezdve a gyöngybôl fûzött nyak-
láncig, karkötôig; a foltvarrásos 
táskákig. Mindenki vásárolt vala-
mit az otthoniaknak. 

A visszautunk már kicsit döcö-
gôsebbre sikeredett, mert a szerb-
magyar határon közel 3 órát kel-
lett várni. Az elôttünk várakozó 
erdélyi Vadrózsa Néptánccsoport-
tal jól elszórakoztattuk magunkat 
közös játékkal, viccelôdéssel. Egy 
kicsit hangosabbak voltunk a 
visszafelé úton, de sok élmény-
nyel és emlékkel tértünk haza. 
Szerintem mindenki nagyon jól 
érezte magát, ám számomra ez 
még különlegesebb út volt, hiszen 
én már százszor jártam Szerbiá-
ban, de így még sosem. Hatalmas 
élmény volt az iskolával elmenni 
Zentára. Köszönöm szépen ezt 
az utat az iskolatársaimnak, 
mert nagyszerû volt a társaság, 
köszönöm a tanárainknak, akik 
elkísértek minket, de legfôkép-
pen a polgármester úrnak, hogy 
lehetôséget nyújtott erre az útra. 
Köszönöm!

Fendrik Klaudia  
8. osztályos tanuló

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Elkezdôdött az iskola, anyukák és 
nagymamák ezreinek okozva fej-
törést, vajon mit is csomagoljanak 
uzsonnára a gyereknek. Az iskolá-
soknak szükségük van arra, hogy 
naponta többször egyenek valami 
finomat, frissítôt és táplálót. Ha 
nincs idôd reggelizni, vagy véletle-
nül kimarad az ebéd, az életedet is 
megmentheti egy dobozos finom-
ság, amit elôzô este készítettél el 
magadnak. Nem kell, hogy az 
uzsonna egészségtelen és hizlaló 
legyen. Mindez csak egy csöpp-
nyi elôrelátást igényel meg némi 
ügyes felszerelést: jól zárható étel-
tartó dobozt, szalvétát és zárható 

uzsonnás zacskót kell beszerezned. 
Természetesen nem minden étel 
alkalmas arra, hogy becsomagold, 
épp ezért olyan recepteket igye-
keztünk összegyûjteni, amelyek 
kibírnak egy napot anélkül, hogy 
megromlanának, nem folynak szét, 
és bárhol egyszerûen elfogyasztha-
tók. Fontos a változatosság – ha 
mindennap ugyanaz a szendvics 
van a táskában, nem biztos, hogy 
kedvet kapsz rá. Variáld a pék-
árukat, a felvágottakat, sajtokat, 
szendvicskrémeket és zöldségeket. 
Tegyél melléjük mindig egy-két 
szem gyümölcsöt, vagy jól zárható 
ivójoghurtot, kefirt vagy tejet.

Gyümölcsös ivójoghurt gazda-
gon – hozzávalók: 2 ôszibarack 
(alma, banán vagy bármilyen 
gyümölcs), 4 dl natúrjoghurt, 1 
kiskanál méz, 2 evôkanál zab-
pehely. Elkészítés: a barackokat 
pucold meg, és vágd negyedekre. 
A többi hozzávalóval együtt tedd 
a turmixgépbe, és dolgozd össze. 
Öntsd jól zárható üvegbe.

Omlettes szendvics – hozzáva-
lók 1 szendvicshez: 2 szelet rozs-
kenyér vagy 1 rozsos zsömle, 2 
tojás, 2 kiskanál reszelt sajt, só, 
zöldfûszerek, 1 kiskanál majo-
néz. Elkészítése: a tojásokat 
verd fel és sózd meg, próbáld ki 

zöldfûszerekkel is, ha szereted. 
Egy palacsintasütô serpenyôt 
forrósíts fel egy cseppnyi olaj-
jal, majd merôkanállal öntsd rá 
a tojást úgy, mintha palacsintát 
sütnél. Szórd meg a reszelt sajttal, 
és amint megszilárdult, óvatosan 
csúsztasd egy tányérra. Hajtogasd 
a majonézzel megkent kenyerek 
közé. Csomagolj mellé paradicso-
mot vagy retket.

Mandász Vivien 8.  
osztályos tanuló és

Leléné Gonda Irén  
Egészségnevelési munkacsoport 

vezetôje 
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Sportágválasztó  
az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában

Megtelt iskolai tornacsarnokunk 
lelátója érdeklôdô szülôkkel és tanít-
ványokkal szeptember 12-én. Négy 
sportág ismertetésére és a szülôi 
kérdések megválaszolására készül-
tünk, mellyel segítséget szerettünk 
volna adni a sportágválasztáshoz.

Kézilabdához a szivacskézilab-
dán keresztül vezet az út, 2-4. 
osztályos gyerekek mutatták be 
tudásukat Varga Ágnes tanítványai. 

Ficsór Barnabás tanár úr kézi-
labda csapata a szegedi utánpótlás 
csapattal mérkôzött meg. Czesznak 
György, a Kézilabda Szeged Sport-
egyesület utánpótlás vezetôje itt 
mutatkozott be és elmondta, hogy 
az 1-2. osztályosainkkal szeretne 
ebben az évben foglalkozni. 

Retkes Zsolt tanár úr felsôs atlé-
tái magasugrásukkal kápráztatták 
el az érdeklôdôket. Az alsós atlé-
ták versenyszámaik bemutatásával 
pontosították, hogy az erre jelent-
kezôk mire számíthatnak Varga 
Ágnes tanárnô edzésein. 

A csarnokban a labdákat bûvölô 
gyerekeink tiszta és pontos labdás 
feladataikkal gyôzték meg társa-
kat, hogy edzôjüktôl Makra Zsolttól 
sokat tanultak. 

Az uszodába már kisebb, de 
igen érdeklôdô szülôcsapattal 
érkeztünk meg, ahol Zsura Zol-
tán és Magosi Krisztina lényegre 
törôen ismertette az egyesületben 
folyó munkát. A medencében 
szinte „forrt a víz” a nagy sebes-
séggel úszó versenyzôktôl, akik 
Zsura Brigitta edzésén vettek részt. 

Reményekkel várjuk tanítvá-
nyainkat edzéseinkre az újiskola 
fantasztikus szép csarnokába!

Varga Ágnes testnevelô
*

Szeptember 17-én, a 6. szegedi 
K&h futáson iskolánk csapata a 
harmadik helyezést szerezte meg 
a megyei mozgósítási versenyen, 
a Szeged környéki iskolák között. 
Szervezôk: Varga Ágnes, Retkes 
Zsolt, Ficsór Barnabás testnevelôk

Ingyenes vizsgálatok
Az Egyesített Szociális Intézmény 
ezúton hívja fel Algyô lakosainak 
szíves figyelmét arra, hogy telefo-
nos egyeztetés után (62/267-048), 
az Idôsek Otthonában (Algyô, 

Piac tér 17.) lehetôséget biztosí-
tunk ingyenes vércukor szint-, és 
vérnyomásmérésre. Nyitva tartás: 
06.00 – 18.00 óráig. Ne feledjék: 
„Ha egészség van, minden van!”

Kopasz Bálint aranyérmes
A szeptember 24–25-e között 
megrendezett Sukoró Serdülô 
Keretfeltöltô Versenyen IV. kor-
csoportban 1000 méteren 

Kopasz Bálint IV. helyezést ért el 
a 64 indulóból. A 28 induló ver-
senyzôbôl pedig 2000 méteren 
I. helyezett lett.

Hajrá Algyô!!!
Az FKSE-Algyô NBII-es férfi 
kézilabda csapata szeptemberben 
megkezdte a bajnokságot. A hazai 
mérkôzések idôpontjai:

2011. október 15. szombaton 
18 óra (ifjúsági csapat 16.00 óra) 

2011. október 29. szombat 18 
óra (ifjúsági csapat 16.00 óra) 

2011. november 12. szombat 
18 óra (ifjúsági csapat 16.00 óra)

2011. november 26. szombat 
18 óra (ifjúsági csapat 16.00 óra)

A mérkôzéseket Algyô új torna-
csarnokában a Sport u. 5. sz. alatt 
tekintheti meg a sportszeretô közön-
ség. Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk! Szurkoljunk együtt a fiúknak!

INFO: www.algyo.hu/sport és sza-
badidô /tornacsarnok
Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser

Berkes István a II. helyen!
2011. szeptember 11.-én Pusztaott-
lakán tartották az utolsó ladacross 
versenyt megelôzô bajnoki meg-
mérettetést. Programokkal teli nap 
volt ez, minden korosztály megta-
lálhatta a számára legmegfelelôbb 
elfoglaltságot, hiszen a rendezôk 
gondoskodtak arról, hogy senki ne 
unatkozzon ezen a napon. A legki-
sebbek választhattak, hogy a „kis-
állatkertben” keresnek látnivalót, 
vagy az ingyenesen rendelkezésükre 
bocsájtott ugráló várban illetve tram-
bulinon szórakoznak. A nagyob-
baknak is számos látnivaló, fôleg 
izgulnivalójuk akadt. A ladák közé 
becsempészett qvadok versenye tette 
változatossá a versenynapot.

Algyôrôl induló versenyzôn-
ket, Berkes Istvánt a – mostaná-
ban sokat emlegetett - kisördög 
ezen a napon elkerülte így, ’csak’ 
a versenytársakkal kellett szem-
benéznie. Három elôfutam elôzte 
meg a döntô futamot, melyen a 
második helyen végzett. Izgalmas 
futam volt azért is, hiszen a min-
dent eldöntô pontok megszerzé-
sére már csak egy versenyen lesz 
lehetôség. A versenyzôk mindent 
megtettek azért, hogy a lehetô 
legjobb helyen érjenek a célba.  

Istvánt csak néhány pont 
választja el az éves bajnokság elsô 
helyétôl.  

Gáli Ágota

Kajakos hírek

A III. ICF sík vízi masters világ-
bajnokságon indult 2011. augusz-
tus 27–28-án Szegeden az Algyôi 
Sportkör edzô-versenyzôje Deme-
ter Irén, aki 3 arany- és 1 ezüst-
érmet szerzett a versenyen 200 és 
2000 méteren.

Szeptember 10-én Bécsben az 
Austria Maraton Bajnokságán 
versenyeztek az Algyôi Sportkör 
kajak-kenu szakosztály sportolói. 
Kopasz Bálint II. helyen ért célba a 
6 kilométeres távon. Demeter Irén 
I. helyezést ért el 12 kilométeren.

Szeptember 17–18-a között a 
20. Nemzetközi Hof Regatta 200 
méteres versenyén 58 egyesület 
1150 versenyzôje között ott vol-
tak az algyôi sportolók is. Óriási 
élményben volt részük az algyôi 
utánpótlás versenyzôknek, hiszen 
ilyen fiatalon ismerkedtek meg a 
nemzetközi versennyel és termé-
szetesen jutott idô a kikapcsoló-
dásra is. Hatalmas kalandpark-

ban mérhették le ügyességüket és 
bátorságukat, majd egy különle-
ges labirintusban kellett helyt áll-
niuk, ahol a tájékozódás mellett az 
elrejtett képek megtalálása jelen-
tett kihívást a gyermekek számára.

Eredmények: 
Kopasz Bálint 2 ezüstérmet 

szerzett, vegyes párosban a hofi 
Carolin Endressel és a hofi négyes 
hajóegységben, egyéniben pedig 
VI. helyezést ért el.

Demecs Bálint vegyes párosban 
Nella Gottova prágai versenyzôvel 
II., egyéniben és négyes hajóegy-
ségben VII. helyezést ért el.

Demecs Botond vegyes párosban 
Charlotte Dolla hofi versenyzôvel 
IV., egyéniben IV. helyezést ért el.

Demeter Irén egyéniben I. pá ros 
III. négyes hajóegységekben II. 
helyezést ért el.

Kopasz Péter három II. helyet 
szerzett váltóban, négyesben.

Kopasz Péter
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Elsô helyen az algyôi offroad-osok
Az Algyôi Offroad Klub két ver-
senyzôje indult Algyô színeiben a 
szeptember 9–10-én Debrecenbe 
megrendezett offroad versenyen. 
A 60 induló autóversenyzô közül 
az algyôiek a jól megérdemelt 9. 
helyezést vívták ki maguknak. 

A szeptember 23–24-én Buda-
pesten megrendezett Kortal 

Trophy Offroad versenyen ismét 
Algyô színeiben indultak a ver-
senyzôk. A közel 50 autó közül az 
algyôiek autóik felszereltségének 
és a vezetô, valamint a navigá-
tor technikai tudásának köszön-
hetôen a jól megérdemelt  abszo-
lút elsô helyezést érték el. 

Molnár Zoltán

Ôszi egészségvédô tanfolyamok a Faluházban
Az Ezerjófû Egészségvédô Köz-
hasznú Egyesület a következô 
tanfolyamokat indítja október 
közepén a Faluházban:

8 HÉT AZ EGÉSZSÉGÉRT 
komplex egészségvédô technikák 
elsajátítása;

TALPMASSZÁZS OTTHON 
kezdô, gyakorló;

GYÓGYNÖVÉNYISMERET 
kezdô, haladó.

A részletekrôl érdeklôdni lehet 
személyesen keddenként délután 
16-18-ig a Tájházban, 

vagy telefonon : 06-30/ 605 - 
3978-as számon Berek Ágotánál

emailben: berekagota@gmail.com 
elérhetôségen. 

Kistérségi Nyugdíjas Ki mit tud?
A Szegedi Idôsügyi Tanács, a 
Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása, valamint a tápéi Hel-
ler Ödön Mûvelôdési Ház 2011 
októbere és 2012 márciusa között 
ismét megrendezi, immáron ötö-
dik alkalommal Szegeden és a 
Szegedi Kistérség településein 
–Algyô, Deszk, Dóc, Domaszék, 
Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, 
Szatymaz, Tiszasziget, Újszent-
iván, Zsombó- élô szépkorúak 
tehetségkutató bemutatóját-ren-
dezvényét, a Szegedi és Szegedi 
Kistérségi Nyugdíjas Ki mit tud?-
ot. A rendezvény az eltelt évek 
alatt egyre népszerûbbé vált, 
amire bizonyíték a résztvevôk szá-
mának folyamatos növekedése is. 

A versenyzôk idén négy kategóri-
ában mérhetik össze tudásukat. A 
szervezôk nagyon sok szeretettel 
várnak minden jelentkezôt. 

Az elôdöntôket 2011. október 
végén, és novemberben rendezik 
meg, szükség esetén középdön-
tôt is tartanak. A döntôre 2012. 
február hónapban kerül sor, a 
gálamûsor pedig 2012 márciusá-
ban kerül megrendezésre. 

További információ: Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulás 
Munkaszervezete, 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 10. Telefon: (62) 
551-600; Fax: (62) 551-608; 
e-mail: info@kisterseg-szegedi.hu. 

Ratkai Imre  
munkaszervezet vezetô

Iskolába csalogató foci
Iskolába csalogató rendezvény-
sorozatunk elsô programja: az 
ovi focitorna. Az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola és az Ovi-
foci Közhasznú Egyesület Sze-

ged közös szervezésében októ-
ber 16-án 10–13 óra között ovi 
focitornára várják a szegedi és az 
algyôi ovisokat az iskola torna-
csarnokába. 

A zöldség és gyümölcs termelôk, forgalmazók 
regisztrációja

Hatályba lépett július 30. napján 
a 64/2011 (VII. 11.) VM rende-
let, mely kimondja, hogy: „A friss 
zöldség és gyümölcs forgalomba 
hozatala során alapanyag-tárolási, 
tisztítási, osztályozási, elôkészítési, 
gyártástechnológiai, csomagolási, 
jelölési, tárolási és szállítási tevé-
kenységet kizárólag regisztrált 
élelmiszer-vállalkozó végezhet.” 

A jogszabály alapján regisztrá-
cióra köteles mindazon termelô, 
aki a megtermelt zöldséget, gyü-
mölcsöt nagybani piacon, fel-
vásárlónak illetve viszonteladó-
nak adja el, továbbá, ha a helyi 
fogyasztói piacon értékesíti a ter-
mékét, de az éves termelésének 

mennyisége meghaladja a 20000 
kg-t. A viszonteladókra, forgalma-
zókra, illetve az idézett szöveg-
ben szereplô egyéb vállalkozókra 
szintén érvényes a regisztrációs 
kötelezettség.”

A regisztrációhoz szükséges 
adatlap az alábbi hivatkozáson 
tölt hetô le: http://www.mgszh.
gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/
noveny_talajvedelmi_ig/nyomtatva-
nyok_ntai 

Az adatlapot az ügyfél szék-
helye szerinti megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságára kell postai úton 
beküldeni. A regisztráció díja 
4000 forint. 

Ifjúsági Vöröskereszt csoport alakul
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
2001-ben indította el Bázisiskola 
programját 20 általános iskola 
részvételével. Az azóta eltelt idô-
ben az iskolák száma megsokszo-
rozódott. Mára 150 általános és 
középiskola tagja országszerte e 
programnak, melynek lényege, 
hogy az iskolai nevelésben kiemelt 
szerephez jussanak a vöröskereszt 
tevékenységével rokon ismeretek. 
A programban résztvevô iskolák 
tanulói szabadidejükben elsôse-
gély nyújtási ismereteket tanulnak 
és az iskolák szellemiségébôl adó-
dóan olyan korszerû, életmódbeli 
magatartásformákat sajátítanak 

el, amelyek nem csak egészségük 
megôrzésében, hanem felelôs-
ségteljes közösségi szerepválla-
lásukban is kulcsfontosságúak. 
A Bázisiskolák a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tagjainak és önkénte-
seinek fontos pillérei. A program-
hoz a mi iskolánk is csatlakozni sze-
retne, ezért ifjúsági vöröskeresztes 
tanulókat keresünk. Amennyiben 
hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke 
tagja legyen az alapszervezetnek, 
kérem, hogy szíveskedjen kitölteni 
egy adatlapot, amelyet a gyerekek 
megkaptak!

Leléné Gonda Irén  
szervezô pedagógus

Alakformáló torna
Alakformáló torna indul Algyôn  
dr. Fritz Péter és dr. Szemenyei 
Zoltán vezetésével heti két alka-
lommal, étkezési tanácsadással 

egybekötve. A jelentkezéseket a 
30/489-6965-ös telefonszámon 
várjuk.

Márton Mária

Amivel foglalkozunk:
•  mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépítése
•   árnyékolástechnikai rendszerek (redônyök, szún-

yoghálók, reluxák, szalagfüggönyök, napellenzôk) 
értékesítése, szerelése, javítása

•   Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsô-belsô 
párkányozás; gipszkartonozás, vakolás

DíjtAlAn és kötelezettségmentes  
helyszíni felmérés és árAjánlAt készítés!

Pongrácz tAmás •  Algyô, korsó utca 34.
06 70 615-4359 vagy 06 20 333-1084

alfoldablak.algyo@gmail.com

forduljon hozzánk bizalommal!
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Tisztújítás és haldömping a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
algyôi csoportja ismét sûrû hóna-
pot zárt szeptemberben. 10-én a 
Nomád Napokon finom grill flec-
kennel leptük meg magunkat, a 
hozzávaló sült zöldségekkel együtt. 
Mindenki kedvére volt a buli.

14-én komolyabbra fordult a 
dolog. A vezetôség mandátuma 
lejárt, új választásokra került sor. 
Kapota Mihály titkár röviden vissza-
emlékezett az elmúlt 4 év történése-
ire, ami szerint csoportunk létszáma 
közel megháromszorozódott, egy-
mást érik a rendezvényeink. A jelölô 
bizottság már hónapokkal ezelôtt 
megkezdte a munkát, így elô tud-

ták terjeszteni  a tagság javaslatát 
A tagság nagy többséggel az elôzô 
vezetésnek adott bizalmat, így tit-
kárunk továbbra is Kapota Mihály, 
vezetôségi tagok Szabó Imréné, 
Kocsisné Kuk  Ildikó és Sermann 
József. Taggyûlésünket megtisztelte 
megyei egyesületünk titkára, Czékus 
Ella, valamint az  elnökség részérôl 
delegált Magyar Istvánné, a móra-
halmi csoport titkára. A vendégek 
elismerôen szóltak a vezetôség 
munkájáról és a tagság aktivitásáról.

Rossz világ  járt a halakra szept-
emberben. 18-án a szegedi társ-
csoportunk hívott, ki bennünket 
horgászversenyre, a tavalyi veresé-

gük viszontválaszaként. Azonban 
ezúttal sem sikerült nekik a visz-
szavágás, mert két halhosszal ismét 
mi nyertünk. 21-én a nyugdíjas 
klubbal versengtünk. Reggel 7-kor 
a beetetéssel kezdtünk, ezt követte 
a beitatás. Most két pikkelysúlynyi 
mennyiséggel ôket hirdették ki 
nyertesnek, bár az eredmény vita-
tott. Egyéniben Lele István vitte el 
a pálmát némi horgászkellék for-
májában, második Nagy László lett, 
harmadik Kneip Ferenc. Lehet, hogy 
nem Guiness rekord, de a legki-
sebb halat (81.324  mikrométer), 
azaz körülbelül 8 cm-rel Kiss György 
fogta ki, amiért vigaszdíjat kapott. 

A verseny után a nyugdíjas klub 
asszonyai finom bográcsgulyással 
vendégeltek meg bennünket, amit 
mi süteményekkel, meg némi nya-
kolajjal toldottunk meg. Ezúton is 
köszönetet mondunk a Kormorán 
horgászegyesületnek, elsôsorban 
Németh Istvánnak és László Istvánnak, 
hogy ezt a kis szórakoztató napot 
lehetôvé tették számunkra

Kérjük tagtársainkat, hogy az 
október 12-i taggyûlésre már gon-
doljanak ki javaslatokat a jövô évi 
programokra! 

Sermann József
vezetôségi tag, kommunikációs 

igazgató

Még egyszer a szaporhegyi keresztrôl
mottó: 

„Ma már megint virulnak a 
meg maradt keresztek,
Isten áldja meg e szent magyar 
anyaföldet!”

(Lovag Erdôs Anna:  
Útszéli Krisztusok)

Azért ragadok tollat, mert helyhi-
ány miatt a Hírmondó szeptem-
beri számában rövid cikk jelent 
meg a Szaporhegyi kereszt állítás-
ról, errôl a jelentôs eseményrôl. 
Mert igenis, jelentôs! Az utóbbi 
években megszaporodtak hazánk-
ban a kereszt-visszaállítások, a 
kereszt-felújítások, s ezek felszen-
telése is gyakorta esik államala-
pításunk ünnepére, mint ahogy 
ez történt Algyô és Sándorfalva 
összefogásával is. 

Ez év elején a Gyevi Art Kul-
turális Egyesület Tollforgatók 
Köre azzal az ötlettel állt Herczeg 
József polgármester elé, hogy mi 
lenne, ha a múlt évben ledôlt sza-
porhegyi iskola melletti kereszt 
helyén felállítanánk valami emlé-

ket. A polgármester úr a kereszt 
visszaállítása mellett foglalt állást, 
azzal a feltétellel, hogy mivel Sza-
porhegy Sándorfalva területéhez 
tartozik 1882 óta, közös projekt-
ben valósuljon meg az ötlet.

Vállalkoztam rá, hogy a Gyevi 
Art Kulturális Egyesület – mint 
civil szervezet – nevében megírom 
a projektet.

A célom az volt, hogy a két tele-
pülés közös múltjára hívjam fel a 
figyelmet. Sajnos már régen nincs 
meg az iskola, sem a harang-
láb, de a keresztet sikerült a két 
önkormányzat anyagi támogatá-
sával visszaállítani. S ennek annál 
is inkább örülök, mert a terület 
nem volt teljesen elfelejtett. 

2003-ban Czirok János gátôr 
dédunokája, Várhelyi Flórián és 
ükunokái egy hagyományos geo-
ládát rejtettek itt el, amelyet azóta 
több természetjáró, kiránduló 
megtalált. S ehhez jó támpontot 
nyújtott a kereszt.

Sándorfalva polgármestere, 
Kakas Béla a Sándorfalvi Városszé-

pítô és Környezetvédelmi Egye-
sületet bízta meg a velünk való 
kapcsolatra. Algyô a talapzat felál-
lítását vállalta, Sándorfalva pedig 
a vaskereszt elkészítését.

Nyár elején elkezdôdött a 
munka. Keresztes Attila, a fejlesztési 
csoport munkatársa irányításával 
a Gyeviép Nkft. dolgozói elkészí-
tették a talapzatot. Közben folytak 
az egyeztetések Sándorfalvával. A 
vaskereszt is készült.

S eljött az ünnep. Himnusszal, 
köszöntôkkel, énekkel, versekkel, 
felszentelô liturgiával, melyet 
Forgó Miklós, Sándorfalva plébá-
nosa celebrált, s végül a Szózattal. 

Nem tudom, talán a hely, az 
idôpont, a kereszt, a közös ünnep-
lés tette-e? De a „Boldogasszony 
anyánk” és az „Ó, Szent István 
dicsértessél” olyan áhítattal, 
zengôn csengett a kórusok (Búza-
virág Asszonykórus, Sándorfalvi 
Városi Énekkar) és a közönség 
ajkáról, hogy bizonyos vagyok 
benne, meghallotta odafent Szûz 
Mária és Szent István.

S a kereszt ma áll! 
A régi idôkben a vándorok 

megálltak az út mentén lévô 
kereszt elôtt, hogy imádkozni és 
gondolkozni tudjanak. Remé-
lem, a mai idôkben is lesznek, 
akik megállnak, imádkoznak és 
gondolkodni fognak a kereszt 
tövében! 

S remélem, a keresztnél tett 
fogadalmunkat, - miszerint min-
den évben augusztus 20-át itt 
ünnepeljük közösen a sándor-

falviakkal – semmiféle erô nem 
akadályozza meg!

Ezzel a felemelô érzéssel és 
hittel ültünk az Algyôi Lovasklub 
minket szállító kocsijaira a rek-
kenô hôségben. Köszönet nekik, 
Bakos Istvánnak, Vér Szilveszter-
nek és Molnár Balázsnak. 

És köszönet Algyô Nagyközség 
Önkormányzatának, Sándor-
falva Város Önkormányzatának, 
a Búzavirág Asszonykórusnak, 
Oláh Ernônek, Süli Istvánnénak és 
minden közremûködônek.

Ménesi Lajosné
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 

Tollforgatók Körének vezetôje
*

Mint a Gyevi Art Kulturális Egyesü-
let nemrégiben leköszönt elnöke, 
az elôbbiekhez csatlakozva én is 
köszönetem fejezem ki a kereszt 
visszaállításában résztvevôknek, 
és  egyúttal kiegészítem a köszö-
netek sorát. Külön kiemelt köszö-
net illeti meg Ménesi Lajosné 
Jusztikát, hiszen a kereszt vissza-
állításának ötlete az ô elméjében 
született, ô írta meg a projektet, 
és ezt követôen a kivitelezés folya-
matában is tevékenyen részt vett. 
Elévülhetetlen érdeme van ennek a 
– két testvértelepülés összefogását 
jelképezô – emléknek a helyreállí-
tásában! Munkája nem volt hiába 
való, hiszen – az ô sorait idézve -: 
„S a kereszt ma áll!” Reméljük, 
állni is fog még nagyon sokáig!

Köszönet érte, Jusztika!
Moravszky Éva
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Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 
97,6 MHz-es frekvencián, ahol 
a hagyományteremtô mûsorral: 
Algyôi Magazinnal jelentkezik a 
szerkesztôség. A magazin minden 
hónap második hetének pénteki 
napján hallható 13.15 és 13.45 
óra között. A rádiómûsorban 
beszámolnak a nagyközség életé-
nek legfontosabb híreirôl, esemé-
nyeirôl, rendezvényeirôl.

Gyevi Art:  
új és régi vezetôk

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
szeptember 26-án vezetôségvá-
lasztó közgyûlést tartott a Faluház-
ban. Ez év júliusában Moravszky Éva 
lemondott az elnöki szerepérôl, 
mivel Budapestre költözött. Ezúton 
köszönjük meg neki eddigi munká-
ját, s örülünk, hogy egyesületünk-
nek és a Parlandó Énekegyüttes-
nek továbbra is tagja marad.

Az alelnöki funkciót nem tudja 
tovább vállalni Szilágyi Perjési 
Katalin. A fenti okok miatt volt 
szükség az elnök és az alelnök 
megválasztására.

Az egyesület képviselôje: Ménesi 
Lajosné, az alelnök: Pallagi Anna. 
Titkár: Fábián Péter. Elnökségi 
tagok: Horváth Józsefné, Antal János 
és Bakos József.

Óh! Nemsokára itt a Karácsony!
Bizony ám, Kedves algyôiek! 
Mikor e sorokat olvassák már 
csak közel 80-at kell aludnunk, és 
majdnem minden családban meg-
hitt, boldog családi körben, békes-
ségben, szeretetben meggyújtják 
a karácsonyi gyertyákat, és sze-
retetteljes hangulatban szerény 
(vagy nem szerény) ajándékkal 
lepik meg egymást. Azért, hogy 
ez minél több családban történ-
hessék így, a Magyar Vöröskereszt 
Algyôi Szervezete idén is felhívás-

sal fordul elsôsorban a Tisztelt 
algyôiekhez. Várjuk felajánlása-
ikat, adományaikat (ruhák, tartós 
élelmiszerek, használati tárgyak stb.) 
azért, hogy karácsonyig ezeket 
összegyûjtve a szokásos módon 
eljuttathassuk a rászoruló algyôi 
családokhoz, számukra is emlé-
kezetessé téve 2011. szentestéjét, s 
könnyebbé az azt követô napokat. 
Segítô közremûködésüket elôre 
is köszöni a Magyar Vöröskereszt 
Algyôi Szervezete.

Zengôvárkonyba látogattak  
az Algyôi Tojásmûhely tagjai

mottó: 
„Mûvészet csak ott kezdôdik, ahol 
együvé tartozó embereket együtt 
lehet találni!”  (Fülep Lajos)

A Kulturális Örökség Napjai 
alkalmából szeptember 18-án a 
Míves Tojás Múzeum meghívá-
sára az Algyôi Tojásmûhely lányai 
Zengôvárkonyba látogattak szak-
mai kirándulásra. 

Hosszú László vezette körbe az 
érdeklôdôket a zengôvárkonyi 
egykori módos paraszti porta épü-
leteiben, a község mûemlék temp-
lomában, valamint más építé-
szeti és kulturális nevezetességek 
között. A Szakrális Mûvészetek 
Hete keretében a Tojásmúzeum 
szakrális témájú díszített tojások-
ból összeállított alkalmi kiállítását 
tekinthették meg az érdeklôdôk, 
majd a tojásdíszítôk hagyományos 

találkozóján nyilvános szakmai 
továbbképzéssel folytatódott a 
nap. A résztvevôket és az Algyôrôl 
érkezett fiatal alkotókat külön is 
köszöntötte dr. Nienhaus Rózsa, 
a zengôvárkonyi Míves Tojás 
Múzeum alapítója. A Tojásdí-
szítô minták változásai címmel 
Csákányi Zoltán, a Hagyományok 
Háza néprajzi szakelôadója tar-
tott érdekes elôadást a gyimesi, 

somogyi és vizaknai tojásminták 
összehasonlításáról. Az Algyôi 
Tojásmûhely tagjai élményekkel 
és naprakész szakmai tudással 
térhettek haza a festôi szépségû 
dunántúli községbôl. 

Ajánlott oldalak: www.tojasmu-
zeum.ini.hu, www.hagyomanyok-
haza.hu, www.algyo.hu.

Bereczné Lázár Nóra,  
az Algyôi Tojásmûhely vezetôje

Köszönet a pékáruért
Az Egyesített Szociális Intézmény 
rászorultjai nevében minden szé-
pet és jót kívánva köszönjük meg 
mindazt, amit a Lipóti Pékség 
támogatásként nyújt számunkra. 
Már jó ideje nemes felajánlásával 
okoz örömet nap, mint nap friss 
pékáruival, finom süteményeivel. 

Nem saját hasznára, hanem más 
boldogulására gondolva juttatják 
el hozzánk – családi összefogással – 
az aznapi „kóstolót”. Hálás szívvel 
(teli gyomorral) köszönjük nemes 
cselekedetüket a pékség minden 
dolgozójának, és kívánunk nekik jó 
egészséget, munkájukhoz sok sikert.

Rendôrök Algyôn
Algyô körzeti megbízottainak 
neve és elérhetôsége minden 
helyi lakos számára fontos infor-
máció.

Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmes-
ter telefonszáma: 06 20 209 5319,

Horváth Zoltán rendôr fôtörzs ôr-
mester telefonszáma: 06 20 209 5318,

Magyar Béla rendôr törzsôrmes-
ter telefonszáma: 06 20 852 0673.

A körzeti megbízottak Algyôn 
a Kastélykert utca 44. szám alatti 

KMB irodában tartanak fogadó-
órát hétfôn: 14-tôl 16.00 óráig, 
szerdán: 16-tól 18.00 óráig.

A rendôrségi segélyhívó szá-
mok: 107, 112. 

A Tiszai Vízi Rendészeti Ren-
dôr kapitányság Szolnoki Rendôr-
kapitányság telefonszáma: 
56/375-145, honlapja: www.
police.hu A szegedi vízi rendészeti 
rendôrôrs telefonszáma: 62/420-
528



18 O l v a s ó k  o l d a l a 2 0 1 1  o k t ó b e r  •  H í r m o n d ó

Egy magyar a „Fülöp-szigeten”
mottó: 
„...megparancsolom neked, fiam, hogy 
a jövevényeket jóakaratúan gyámo-
lítsd, és becsben tartsad, hogy nálad 
szívesebben tartózkodjanak, mintsem 
másutt lakjanak.”

(Szent István: Intelmek)

A fenti intelmet bizonyára ismeri 
a horvátországi Sutivanban apart-
man-házat mûködtetô, mindig 
jókedvû Fülöp Mihály. 

Egy hetet töltöttünk – algyôi 
nyugdíjasok – Fülöp Mihály 
házában. Az elsô pillanattól 
kezdve olyan szívélyesen foga-
dott bennünket feleségével, Évi-
kével együtt, mintha ezer éves 
ismeretség lenne közöttünk. 
Autóbuszunk nem tudott befor-
dulni a panzió szûk utcácskájába. 
Fülöp Mihály mikrobuszát meg-
rakodva, háromszor fordult, hogy 
ásványvizeinket, hûtôtáskáinkat, 
bôröndjeinket a ház bejárata elé 
pakolja. S mindez semmi! Alig 
foglaltuk el szobáinkat, Mihály 
úr közös koccintásra invitált ben-
nünket a fôbejárat elôtti árnyékos 
teraszra. Háromféle bor párásí-
totta az üvegkancsókat. Vörös, 
fehér száraz, és édes fügebor. 
Nem tudom, akadt-e valaki, aki 
a hosszú út után ellen tudott állni 
a hûs nedûknek?! Amint ürültek 
a kancsók Misi (bocsánat, hogy 
így említem, de nekünk abban 
a pillanatban barátunkká vált), 
valamint felesége és munka-
társai máris újakkal pótolták. S 
olyan szívélyesen, kedvesen, hogy 
eszünkben sem volt zavarba jönni, 
hogy a második pohár italt is elfo-

gadtuk. Sôt, a férfiak többet is. 
A kedvességüket dallal – no meg 
egy kis magyarországi és algyôi 
ajándékkal – köszöntük meg.

A következô meglepetés akkor 
ért bennünket, mikor kiderült, 
hogy a második napi vacsora 
– marhapörkölt – költségeit is 
Fülöp Mihály állta. S ekkor is – 
az éteknek megfelelôen – került 
vörös bor az asztalra. Ezen a héten 
nem voltunk híjával a pörköltek-
nek, mert buszsofôrünk jóvoltából 
a negyedik napon borjúpörkölt 
került terítékre, s persze a már 
elmaradhatatlan vörös bor is ott 
sziporkázott a lemenô Nap fény-
ében. 

S hogy mennyire fontosnak 
tartja Fülöp Mihály Szent István 
intelmeit, az a következô napo-
kon is bizonyságot nyert. Ugyanis 
ajánlatára, közös vacsorára men-
tünk a közeli vadasparkba, ahol 
svédasztalos – sok-sokfogásos 
– vacsorában lett volna részünk. 
Lett volna! Mert nem volt sem 
svédasztal, sem sokfogás. (No, 
azért ez nem teljesen így van, 
mert volt pálinka, volt mala-
csült, baromfisült, báránysült, 
kolbászszerû valami, s hal is. S a 
végén dinnye, szôlô. Csak a darab-
számmal voltak gondok!) Szegény 
Misi! Azt sem tudta, hogyan tegye 
jóvá csalódottságunkat. Azonnal 
rendelt a közeli hentesnél sokki-
lónyi csevapcsicsát, amit az utolsó 
este a kertjében szépen kiépített 
grillezô helyen kedves feleségével 
megsütött nekünk. 

Hát, ilyen ember Fülöp Mihály! 
Túlcsorduló mértékkel ad. Az 
indulás hajnalán már pálin-
kásüveggel kezében búcsúzott 
tôlünk. S elfogadtuk az egy-egy 
kupica melegítôt. Nehogy meg-
sértôdjön!  

Fülöp Mihály igazi magyar 
ember! A mi csoportunkon bizto-
san nem volt haszna. De ô ismeri 
azt a mondást, hogy minden kár-
ban van valami haszon! S ha jó 
hírét keltjük, ha nála szívesebben 
tartózkodunk, mint másnál, már 
megérte neki. Mert itt a szigeten 
– Fülöp szigetén – minden más. 
Itt fontosak az érzelmek és a sze-
mélyes kapcsolatok! Köszönjük 
nektek, Misi és Évike!

Ménesi Lajosné

Osztálytalálkozó
40 éves osztálytalálkozónk volt. 
A temetônél gyülekeztünk, hogy 
megemlékezzünk azokról az osz-
tálytársakról akik már nincsenek 
közöttünk. Utána egy kellemes 
hangulatú étteremben vacsoráz-
tunk és beszélgettünk. Vacsora 
után  Juhászné Tóth Erzsiéknél 
folytattuk a beszélgetést. Nagyon 

jól éreztük magunkat, úgy elszállt 
az idô, hogy csak azt vettük észre 
hajnali fél három van.

Ezuton szeretnénk az osztály-
társaim nevében is köszönetet 
mondani Tóth Erzsinek és férjé-
nek, Juhász Istvánnak a szívélyes 
vendéglátásukért.

Tanácsné Szabó Zsuzsanna

Felhívás: Szôrösök klubja alakul
Ferkó vagyok, segítségetekkel meg-
alakítanánk a Szôrösök Klubját!

Politikamentes! Az önkormányzat-
tól anyagi segítséget nem, de erkölcsi 
segítséget igénylünk. Várjuk a szôrös 
embert, szakállast, bajuszost, paje-
szost, hosszú hajút külön- külön vagy 
együtt, óvodástól az aggastyánig.

Célunk: településünk jobbítása, 
céljaink közé nem tartozhat evés- 
ivás.

Jelszavunk: Dolgozz a közös-
ségért!

Jelentkezni lehet levélben Pécsi 
Ferkónál.

Postaládám nyitva áll!

Levél a Nyírfa utcából
Tisztelt Polgármesteri Hivatal, kedves algyôi Honfitársaim!

Mindenekelôtt szeretném megköszönni 
Herczeg József polgármester úrnak 
és Kolleganôinek, Kollegáinak, hogy 
messzemenôen jelentôs lépéseket tettek 
a Nyírfa utca burkolatának rendbeho-
zatala  érdekében, s mindazt végre is 
hajtották. Utólag szíves elnézésüket 
kérem elektronikus leveleim tartal-
mának esetleges arrogáns hangne-
méért. Módfelett dicséretes, ahogyan 
munkálataikat végezték; továbbá 
köszönet illeti a kivitelezô vállalat 
Vezetôségét, valamennyi dolgozóját, 
mert feladatuknak rendkívüli opera-
tivitással tettek eleget. Észrevételeim 
alapján maximális munkaerkölccsel, 
biztonsággal dolgoztak; Munkájuk 
minôsége teljesen kimeríti az osztályon 
felüliség fogalmát. Tagja vagyok a 
Csongrád megyei Vakok és Gyengén-
látók Egyesületének, ezen Egyesület 
elektronikus levelezôlistáján hálás 

szívvel emlékezem meg Önökrôl a 
közeljövôben.

Kedves Hölgyeim, tisztelt Uraim; 
Honfitársaim! Néhanapján szoktam 
verseket írni, s talán ezzel fogom Algyô 
hírnevét öregbíteni. Nos, nem saját 
karrieremet kívánom építgetni, egyál-
talán nem errôl van szó. Úgy érzem 
s gondolom, hogy Algyô megérdemli 
mindezt. Mindenféle képmutatás nél-
kül közlöm: maximálisan tisztelem, 
becsülöm Önöket. Herczeg József 
polgármester úrnak, Kolleganôinek, 
Kollegáinak szívembôl kívánom, hogy 
a lehetô legtovább maradjanak Hiva-
talukban. Továbbá kívánok Önöknek 
jó egészséget, jó munkát. Bátorkodom 
kijelenteni, hogy bármikor állok ren-
delkezésükre, szívesen segítek.

Köszönettel és tisztelettel:  
Terhes Gábor

1–2 hektár  
szántóföldet bérelnék 
Algyô területén hosz-

szabb távra.

Telefonszám:  
06-20-582-52-79

Vállalok  

BÚTOR és ÉPÜLETASZTALOS 

munkákat, valamint mindennemû 

faipari gépmunkát.

Telefonszám:  

06/30/372-41-42 • 62/267-736

Vascsövek  
(oszlopnak, lakatosmunkákhoz) 

alkalmi áron eladók.  
Ár: megegyezés szerint.  

Lemezdarabok:  
1 mm-tôl 10 mm-ig vastagságban.

Érdeklôdni:  
a 06/20-596-50-60 számú 

telefonon.
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Apróhirdetés
Búza van eladó.
Érdeklôdni: a 268-854 számú telefonon.

*

Kerékpárok teljes körû javítását rövid 
határidôvel vállalom. 
Használt, de jó állapotban lévô kerékpárok 
értékesítése. 
Telefon: 06-20/431-8503

*

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes családi ház kerttel 
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb 

algyôi házra vagy szegedi lakásra cserél-
hetô. Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni: 
a 30/38-02-139 számú mobilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkom-
fortos, kertes magánház eladó, vagy – 
értékegyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5 
szobás lakásra cserélhetô. Irányár: 12 
millió forint. Érdeklôdni: a 30/380-2139.

*

Csöves kukorica van eladó
Cím: Algyô, Géza u. 37.

Dr. Major józsef

JOGOSULT  
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

„REKVIEM”  
TEMETKEzÉSI  

Az AlGyõI temetõben. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyõi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(Dm hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

MINDEN HÉTEN  
HÉTFÔN, SZERDÁN  

ÉS SZOMBATON  
7–12 óráig 

a Faluház elôtti parkolóban:  
Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár!

Az Isten szeretet!
Az Ô akarata az, hogy egészséges légy!

Jézusban meggyógyulhatsz minden 
betegségbôl!

Adj lehetôséget magadnak és gyere el 
Isten szent jelenlétébe, ahol imádkozunk 

a gyógyulásodért-

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
Algyô Géza u. 1

Minden csütörtökön 16,30 órakor
Részvétel ingyenes

Szolgál Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Tel: 06-20/46-66-138

Email: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséretet Fróna Mihály vezeti

www.ksze.erg, Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.
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HOm LOk ZA Ti ÉS  
gu Ru Ló ÁLL VÁny BÉ REL HE Tõ.
Fes tést, má zo lást, gipsz kar to no-

zást, kül sõ-, bel sõ hõ szi ge te lést 

és fes tés utá ni ta ka rí tást vál la lok. 

Ér dek lõd ni  

a 06-30/987-40-60-as  

te le fon szá mon.

Rovásírással is: Algyô
Algyô nevét immár rovásírásos 
falutábla is hirdeti a Téglás utcai 
körforgalomnál. Az avató ünnep-
séget szeptember 30-án délután 
tartották. A jeles alkalom mottó-
jául Friedrich Klára: Rovásíró gye-
rekeknek címû versébôl választot-
tak részletet: 

„Kôbe vésett szép betûk mesél-
nek,  

Fába róva megszólal a jel, 
Ôseinket, védôit e földnek 
Soha, soha ne feledjük el.” 
Az ünnepséget követôen a 

rovásírásról a Faluházban Sza-
kács Gábor tartott elôadást Kôbe 
vésték, fába rótták címmel.

Ezerjófû tábor 
2011 nyarának utolsó nyári tábora 
volt az Ezerjófû tábor, amely 
algyôi gyerek számára biztosított 
színvonalas, változatos, izgalmas 
programot augusztus közepén a 
Tájházban. Az idôjárás túltelje-
sítette a tôle elvártakat, s bár a 
hômérséklet még nem érte el a 
20-ika utáni kánikulát igencsak 
megizzasztott bennünket. Nem 
fejtágítónak szántuk ezt a tábort, 
hanem többféleképpen is igyekez-
tünk felkelteni a gyerekek érdek-

lôdését, az egészség védelmének 
és megôrzésének természetes 
módszerei iránt.

Öt alapelvünk, amelyek figye-
lembe vételével, és betartásával 
jó esélyünk lehet egészségesnek 
maradni, a következô: 

egészséges táplálkozás,
egészséges, aktív mozgás, 
egészséges tevékenység, 
egészséges gondolkodás, 
egészséges érzelmi élet. 
Ennek megfelelôen terveztük 

meg az étkezéseket, és a progra-
mokat. 

Bennünket is meglepett, hogy 
a gyerekek milyen jól fogadták a 
reggelire és uzsonnára felkínált 
zöldségek széles választékát, és 

milyen sokat fogyasztottak belôlük. 
Jóízûen megették a teljes kiôrlésû 
búza és rozslisztbôl készült magos 
kenyeret, a kecskesajtot és meg-
itták a kecsketejet, és a frissítô 
gyógynövényteát is. A csütörtöki és 
pénteki salátakészítésnek is nagy 
sikere volt. Ekkor minden gyerek 
a saját ízlése, kívánsága szerint állí-
totta össze a feltálalt alapanyagok-
ból a saját salátáját. 

Az egészséges, aktív mozgás 
kultúráját fejlesztô programban 

is bôvelkedett a táborunk.  Hétfôn 
kajakozás, kenuzás, kedden für-
dôzés a Borbála Fürdôben, szer-
dán biciklitúra az Atkai holtághoz, 
ahol Somodi István, a Kiskunsági 
Nemzeti Part nyugdíjas munka-
társa vezetett bennünket a holtág 
melletti gyalogtúrán, és ahol meg-
találtuk az „elvarázsolt hajójaví-
tót”, amely csipkerózsika álmát 
alussza a lombok ölelésében. Majd 
csütörtök délelôtt lovaglás.

Természetesen a gyógynövény 
kerttel is megismerkedtek a gye-
rekek, kedden pedig az itt sze-
dett fûszernövényekbôl készítet-
tek fûszeres olajat. Csütörtökön 
gyógynövényes dobozkát töltöttek 
meg a kertben termett, szárított, 
morzsolt gyógynövényekkel, a 
dobozt gyógynövény levél lenyo-
matokkal díszítették. Mindkettôt 
hazavitték ajándékba a családjuk-
nak. Kisebb sérülésekre, rovarcsí-
pésre is alkalmaztuk a környeze-
tünkben található gyógyító, hûsítô 
hatású gyógyfüveket. Az atkai 
túra során pedig olyan gyógyító 
növényeket is láthattunk, amelyek 
nincsenek a kertünkben. A csütör-
tök délutánt Farkas Imréék kecs-
kefarmján töltöttük, a kecskék 
etetése, simogatása, majd az azt 
követô bôséges uzsonna többféle 
kecskesajttal, ôszibarackos kecske-
tej turmixszal sok örömöt okozott 

a táborozóknak amellett, hogy az 
egészséges tevékenységek felé 
irányította a gyerekek figyelmét.

A pénteket az ópusztaszeri Csil-
lagösvény labirintusban töltöt-
tük. Itt is számos meglepetésben, 
kalandban volt részünk. 

A hét minden napja, péntek 
kivételével, 30 perces jóga torna 
foglalkozással kezdôdött, amelyet 
Gercsó Gabi tagtársunk állított 
össze és vezetett. A jóga, a meg-
felelô harmonikus mozgások, lég-
zésgyakorlatok segítségével, nem 
csak egy tornafajta, hanem a gon-
dolkodásra, és az érzelmi életre is 
kihat, harmonizál, oldja a stresszt.

A programok és az étkezések 
menetrendjében a gyerekek önte-
vékeny játékára is jutott idô. Az 
eközben felmerülô súrlódásokat, 
vitákat, a megfelelô határok meg-
szabásával, a gyerekek bevonásával, 
saját belátásukra alapozva, érzelmi 
igényeik figyelembevételével, szer-
vezôkészségük mozgósításával, irá-
nyításával igyekeztünk megoldani, 
mert azt gondoljuk, hogy ez a mód-
szer a gondolkodásukat, az érzel-
meiket jó irányba fejleszti. Szeren-
csésnek tarthatjuk magunkat, mert 
nagyon jó együttmûködés és szere-
tetteljes viszony alakult ki köztünk 
és a gyerekek között a hét során, és 
ez a meleg hangulatú elbúcsúzás-
nál is megnyilvánult.

Köszönjük mindazoknak, akik 
lehetôvé tették egyesületünk szá-
mára a tábor lebonyolítását: elsô-
sorban Herczeg József polgármester 
úrnak anyagi támogatását, a hely-
szín biztosítását az Algyôi Faluház 
és Tájháznak, a programokat a 
Borbála Fürdônek, Kopasz Péter-
nek és feleségének, Farkas Imrének 
és feleségének.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani minden tagtársunknak, aki 
segített az étkezések elôkészíté-
sénél. Belovainé Rózsikának, Tég-
lás Albertnek, akik a biciklitúrán 
velünk együtt vigyáztak a gyere-
kek épségére. Gercsó Gabinak a 
jóga foglalkozásokért. 

Jövôre is szeretettel várjuk a 
gyerekeket!

Berek Ágota,  
Makán Ferencné,  

Szôkéné Bera Szilvia
Ezerjófû Algyôi Egészségvédô Kör 

Közhasznú Egyesület

ÖBK: Dalok szárnyán
24.

Minek ez a boros üveg…
Minek ez a boros üveg, ha üresen áll?
Minek ez a házigazda, hogyha nem kínál?
Szegény vendég a szomjába, csakhogy 
meg nem hal,
Mért nem lett a házigazda, - a 
Tiszába hal?
 
Kifognám én azt a halat, lenne hal-
ebéd,
Amire a jó borocska csúszna lefelé.
A szép lányok megkaparnák a pik-
kelyeit,
Meg tanulná kínálgatni a vendégeit.

*

25.
Megáradt a Tisza… 

 
Megáradt a Tisza, elmosta a partot.
Azt mondják felôlem, hogy szeretôt 
tartok.
Kinek mi gondja van rája, hadd jár-
jon a falu szája
A legszebb legénynek én vagyok a párja.
 
Virágos a szûröm, száz forintért vettem,
Fázott a galambom, reá terítettem.
Betakartam, hogy ne ázzon, megölel-
tem, hogy ne fázzon
Csak arra vigyáztam, hogy senki meg 
ne lásson.
 
A szoknyám berakva véges végig ráncba.
Piros bôr a csizmám, úgy megyek a 
táncba.
Pruszlikomon piros rózsa, ajkamon a 
babám csókja
Beszéljen a falu, nem tehetek róla.
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (5.)
„Termálkutat fúratott a Tiszatáj Téesz, de kôolajat talált”

Közös emlékezésre, az algyôi téeszek történetének föltárására kéri és 
hívja az algyôieket az önkormányzat. Az itteni termelôszövetkezetek 
históriáját leíró helytörténeti kötetet elôkészítve az Algyôi Hír-
mondó kérdéseivel segíti a múlt emlékcserepeinek összegyûjtését. 
Lapunkban most a 88 éves Pálföldi Antal téeszegyesítô történeteibôl 
adunk ízelítôt.

– A nagy Rákóczi Téesz jog-
elôdjének tekinti Lôkös Imre 
a Vásárhelynek szélös határában 
címû könyvében – többek között 
– az 1949. októberében alapí-
tott algyôi Szabadság, az 1950 
februárjában létrehozott Hajnal 
tszcs-t, és a kettô egyesüléseként 
1950 október 31-én megszületett 
Új Élet téeszcsét. Lôkös Imre azt 
írja: „Az Új Élet mûködési terü-
lete Farkirét maradt. (…) 1957-tôl 
Pósa András töltötte be az elnöki 
tisztet. A tagság munkakedve nagy 
lett. Pálföldi Antal akkori brigád-
vezetô mondja: – 1959 ôszén 
gépállomási traktorok végezték 
a vetôszántást. Kukorica után 
vetették a búzát. A tagság taka-
rította a kukoricaszárat a trakto-
rok elôtt. Egyik délután utolérték 
a traktorok a gyalogerôt. Nem 
volt szántható terület. A traktor-
vezetôk közölték: ’Ha reggelre 
nem letakarított terület, megyünk 
tovább.’ Egész éjjel dolgozott 
a növénytermesztési brigád. Egész 
éjjel vágták a szárat, és a fogato-
sok egész éjjel hordták a tábla 
mellé. (…) Algyôn 1960-ig nem 
volt másik termelôszövetkezet.” 
Az Új Életnek milyen jelentôsebb 
beruházásaira emlékszik? 

– A Szûcs tanyát jelölték ki 
a majornak. A kövesút jobb olda-
lán elôször felépült egy munkász-
szállás, kétlakásos. Aztán annak 
a vonalában, jobb oldalt felépült 
egy száz férôhelyes tehénistálló, 
harmincegy vagonos padlással. 
Bal oldalt az öreg tanyaépü-
letbôl pedig kialakítottak egy 
jószággondozói melegedôt és 
egy fürdôszobát. Felállítottak egy 
kovácsmûhelyt, egy nagy gépszínt 
is, és egy nagy légbefúvós kukori-
cagórét. (…)

– Mi volt Pálföldi Antal dolga?
– Brigádvezetôként az összes 

növénytermesztés az enyém 
volt: 2400 hold a Sártói vasúttól 
– ahogy a vasút átmegy a hídon, 

ott van egy ôrház, onnantól kezdve 
lefele – 12 kilométer hosszan, 
a másik vége „Kis-Rákóczi” terüle-
téig ért, de közbe esett Nagyfának 
egy bizonyos területe is. Plusz 120 
hold volt az átér. A téeszben száz 
asszonyunk volt kezdetben, meg 
száz lovunk. A lányok énhozzám 
kerültek, valamennyi asszony is. 
A növénytermesztô brigádvezetô 
voltam én, Szabó István az állat-
tenyésztési vezetô, a fogatos bri-
gádvezetô pedig Boldizsár István. 
Mind a hármunknak voltak gya-
logmunkásai is. (…)

– Hogy kellett dolgozni az Új Élet-
ben?

– A magam gazdája voltam 
az én területemen. Majd késôbb 
volt egy feleskertészünk a Szûcs 
tanyánál, ez fóliás kertészet volt, 
vagy 3 évig mûködött. Utána 
Szabó Pista vette át a kertészetet: 
termelték a paprikapalántákat, 
a dinnyét, a csemegepaprikát 
a boltokba, zöldségfélét. Én meg 
a növénytermesztéssel kínlódtam. 
A sertéstelepen körülbelül 1000-
1200 disznónk volt, meg nem 
tudom hány anyakoca. Az anyako-
cákhoz külön volt gondozó, meg 
külön a hízókhoz. A Tiszatájjal 
való egyesülés folyamán a sertés-
gondozók általában ipari nyug-
díjasokból lettek, vagy olyan idô-
sebb téesztagokból, akik még jól 
bírták magukat.  A vége felé már 
annyira fel volt lazulva minden 
hogy kellett fogadni még alkalma-
zottakat és alkalmi munkásokat is. 

– Milyen téesz volt az 1960 febru-
árjában Tápén megalakított Tiszatáj 
tsz?

– A Tiszatáj gazdag téesz lett. 
Pedig elég gyenge lábon állt szak-
mailag. Onnan tudom, hogy két 
brigádvezetôjüket is megismer-
tem a tanfolyamon. De a Tiszatáj 
Téeszen az olaj segített nagyot: 
termálkút fúrás közben feltört 
az olaj… Szinte elöntötte a kör-
nyéket.

– „1965. július 7-én a tápai Tisza-
táj földjén a tsz által fúratott kútból 
hévíz helyett olaj tört föl” – írja Lôkös 
Imre könyve. Hol és hogyan bukkan-
tak olajra?

– A tápai réten egy holtág mel-
lett. Mert kertészkedtek volna 
ottan: elôször a vizet szívatták 
volna a holtágból, de közben 
meleg vizet is akartak. A kútfúrás 
vége felé épp kint volt Vass Lajos 
– a többi után mondom, olvastam 

is róla, mert én nem voltam ott… 
És állnak ottan: „Elnök elvtárs, 
tegyünk-e még egy csövet föl?” 
– kérdezték tôle. „Tegyenek 
még egyet, hadd legyen mélyebb 
a kút!” – utasította az embereket. 
És ezt a csövet feltették, lenyom-
ták és jött az olaj… Ennyin múlt 
az egész. Az olajért aztán kaptak 
egy nagy csomó pénzt. Felvirá-
goztatták az állattenyésztést, szá-
rítóüzemet építettek, meg nem 
tudom mi mindent.

– Az algyôi Új Élet és a tápai Tisza-
táj 1971 június 1-jén egyesült Tisza-
táj néven. Azt mondta korábban, hogy 
hárman javasolták: legyen egyesülés. 
Hogy történt? 

– A járási pártbizottságba 
bementünk és javasoltuk, de ezt 
kint nem tudta senki. Nekem is 
úgy szólt a párttitkár meg a párt-
vezetô, hogy gyere át mellénk, azt 
gyerünk be és mondjuk el, hogy 
mi van… Mert bizony történtek 
olyan dolgok, amiktôl meg kellett 
szabadulni, de én nem teregetem 
ki a szennyest… Az egyesülést lát-
tuk a legjobb megoldásnak min-
denféle bajra.

– És miért pont a Tiszatájat válasz-
tották?

– Mert az volt hozzánk a legkö-
zelebb. Igaz, nem voltunk velük 
mezsgyések, mert köztünk volt 
a „kis-Rákóczi”. (…)

– A téeszek egyesítésekor akadtak, 
akik kiléptek. De végül hányan men-
tek át?

– Tessék írni: Németh József, 
Petróczy János, Tóth Lajos. Ezek 
nyugdíjazásig mind végigdolgoz-
ták a téesz-életet. 

– Nehéz volt a „téesz-élet”, az ottani 
munka? 

– Attól függ, tudja, hogy mit 
dolgozott az ember. Persze mind 
nehéz, ami a földmunka …

– Az Új Életbôl mit vittek át 
a Tiszatájba? 

– Hét gumis erôgépünk volt. 
Meg három lánctalpas. Ezek 
százas, hetvenötös, és huszonöt 
lóerôs lánctalpasok voltak. 
A D35-ös ment az ócskavasba, 
pedig én azt nagyon szerettem. 
(…) Ahogy egyesültünk a Tisza-
tájjal, az elnökünk Vass Lajos lett. 

– Mi lett a kilépô volt téesztagok-
kal?

– Az olajföltörés következtében 
jöttek a munkások, akiket  Algyôn 
házaknál helyezték el, bérszo-
bákba. Ekkor, aki tehette, kiadta 
a szobát, és az asszonyok otthon 
maradtak takarítani, tehát kies-
tek a téeszbôl. Akkoriba, a hatva-
nas évek elején már nem vették 
olyan szigorúan, hogy ott kell 
lenni a téeszben. Közben a tag-
ság öregjei nyugdíjba mentek, ez 
természetes folyamat volt. Mikor 
pedig a faluban elkészültek az ola-
josok barakkjai, a téesztagból lett 
„házinénik”, szobatulajdonosok, 
mentek takarítónônek. Összesség-
ében nagyot csökkent a téesztag-
ság. Újak meg nemigen jöttek. 
(…) P. I.

Továbbra is várjuk az emlékezô-
ket és a korabeli fényképeket – az 
algyôi könyvtárba (Kastélykert 
utca 63., telefonszám: 517-170), 
vagy a szerkesztôségi e-mail 
címre: algyoihirmondo@gmail.
com, vagy a községházán (Kas-
télykert utca 40., telefonszám: 
517-517, 132-es mellék)!
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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: 62/267-202
UnIQA és mOl-utalványt elfogad!

lAKAtOS AlbeRtnÉ DR. tÓtH mÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RenDelÉSe mInDen HÉten
Hétfô, szerda 12.30 órától 16.30 óráig (délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30 órától 11.30 óráig (délelôtt).

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

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

DR. BAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Október 10–14. 12,30–16,30 óra.
Október 17–21. 08,00–12,30 óra.
Október 24–28. 12,30–16,30 óra.

Október 31–november 4. 08,00–12,30 óra.
November 7–11. 12,30–16,30 óra.

Üzemorvosi vizsgálat megszervezése is.
telefonszám: 62/267- 202 • 06-30/635-47-17

TÖRÖKNÉ DR. KÁlMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Október 10-tôl 14-ig: 7:30–12:00 óra között.
Október 17-tôl 21-ig: 12:30–16:30 óra között.
Október 24-tôl 28,-ig: 7:30–12:00 óra között.

November 02-tôl 04-ig: 12:30–16:30 óra között.
November 07-tôl 11-ig: 7:30–12:00 óra között.

Tel.: 06-30/249-57-08

GyeVI PAtIKA
algyõ, egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

nyItVA tARtÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

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 

DR. SzÍJÁRtÓ mÁRtA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5. 
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.

Bejelentkezés: +36-20/965-0997

• fogpótlás minden fajtája • zirkon kerámia koronák, hidak
• fémre égetett porcelán koronák • Ultrahangos fogkõ eltávolítás
• fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idõvel

• lézeres nyálkahártya kezelés • Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
mOl, OtP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

Gumiszervíz és futómûbeállítás
— ITT A SZEZON —

Földmunkagép, traktor, kamion és személy
autó gumiabroncsok javítása, szerelése, cen
tírozása.
Motor és robogó gumi javítása, szerelése és 
centírozása. Új és használt gumi értékesítése 
(személyautóra és motorokra is).
Új és használt felnik, alufelnik forgalmazása.

Cím: 6750 Algyô, Géza u. 15.
Telefonszám: 0620/4558300

Berkó Autószervíz
AutóvillAmosság, Autóklímák töltése- jAvításA

Kisteher- és személyautók SZERVÍZELÉSE, VIZSGÁZTATÁS. 
Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpumpa, 
olajszûrô CSERE, ABS , haladás jeladók, injektor, 
elektronikus gyújtás, önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.
ÜZLET ÉS MÛHELY:  Szeged, Algyôi út 51.,  

Tel/fax: 62/452-750,   
Szeged, Vasas Szent Péter u. 27/A  
Tel/fax: 62/557-758, 557-769

NYITVA TARTÁS:  h.–p.: 8–17 • szo.: 8–12  
RÁdIóTELEFoN: 20-925-8386
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Az Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház állandó programjai, csoportjai
A Faluházban:

Hétfô
13:00–16:00 óra: Agrártanácsadás 
(Tonkó Tibor).
15:00–17:00 óra: A Gyöngyvirág 
Néptánccsoport próbája (Simon-
csics Sára).
17:00–19:00 óra: A Parlandó Ének-
együttes próbája (Fábián Péter).
18:00–20:00 óra: Boksz Klub (Kátó 
Sándor).
19:00–20:00 óra: Fittness (Badar 
Krisztina, Kakuszi Ildikó).
Minden hónap utolsó hétfôjén 
16 és 17 óra között ingyenes jogi 
tanácsadás (Szûcs Szilveszter).

Kedd
8:00–16:00 óra: Falugazdász 
(Majoros Szilvia).
15:00–17:00 óra: Silver Táncis-
kola (Újváriné Lôrincz Tünde).
17:00–20:00 óra: Booming Dance 
Club (Koltai Enikô).
16:00–18:00 óra: az Algyôi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar és az 

Algyôi Hagyományôrzô Együttes 
próbája (Süli Tibor).
18:00–20:00 óra: Jóga (Karancsi 
Eszter).
Alkalmanként kedden, 18 órától 
Sok-mindent-tudás Egyeteme.

Szerda
17:00 óra: Citeraszakkör (Gál 
Tibor).
15:00–17:00 óra: Silver Táncis-
kola (Újváriné Lôrincz Tünde).
17:00–19:00 óra: Sakk Klub (Dr. 
Gonda János).
18:30–19:30 óra: Zumba® party 
(Lengyel Zoltán).
Minden hónap második szerdáján 
15 és 19 óra között a Mozgáskor-
látozottak Algyôi Csoportjának 
taggyûlése (Kapota Mihály).
Alkalmanként szerdán, 17 órától 
Életreform Klub illetôleg Világ-
KörüliKalandok Klubja.

Csütörtök
9:30–10:30 óra: Baba-Mama Klub 
(védônôk).

17:00 órától: Nyugdíjas Klub 
(Kneip Ferencné).
15:00–17:00 óra: Silver Táncis-
kola (Újváriné Lôrincz Tünde).
17:00–20:00 óra: Booming Dance 
Club (Koltai Enikô).
19:00–20:00 óra: Fittness (Badar 
Krisztina, Kakuszi Ildikó).

Péntek
15:00–17:00 óra: a Gyöngyvirág 
Néptánccsoport próbája (Simon-
csics Sára).
15:00–17:00 óra: Hit és Lélek 
Klub (Nemes Nagy Rózsa).

*

A Tájházban:
Hétfô

Alkalmanként hétfôn, 16 órá-
tól Tojásmûhely (Bereczné Lázár 
Nóra).

Kedd
Minden második és negyedik 
kedden 17 órától Foltvarrók Köre 
(Izbékiné Cseuz Gabriella).

Minden elsô és harmadik ked-
den 16 órától Ezerjófû Egészvédô 
Egyesület (Berek Ágota)

Csütörtök
Kéthetente csütörtökönként 16 
órától kézmûves foglalkozás gye-
rekeknek (Szôkéné Bera Szilvia, Gál 
Boglárka).

*

A Civil Szervezetek  
Házában:

Hétfô
16:00–18:00 óra: A Nyugdíjas 
Klub Asszonykórusának próbája 
(Ménesi Lajosné).
18:00–20:00 óra: A Mandula Szín-
ház próbája (Benyák Gábor).

Csütörtök
16:00 óra: A Krisztus Szeretete 
Egyház (Arnóczkiné Piroska).

Péntek
Minden harmadik péntek dél-
után: a Faluvédô Egyesület gyû-
lése (Bai István).

Harmonikavarázs 
Varázslat történt szeptember 23-án 
Algyôn, a I. Dél-Alföldi Harmo-
nikafesztivál nyitónapján. A zsú-
folásig megtelt színházteremben 
órákon keresztül hallgatta a hálás 
közönség a közismert dallamokat, 
mert harmonikán minden mûfajt 
lehet játszani. A népzenétôl kezdve 
a klasszikus muzsikán, a dzsesszen 
keresztül a filmzenéig, a sanzontól 
a szórakoztató tánczenéig. „Ezer-
arcú harmonika” – mondja Orosz 
Zoltán, az Algyôn is többször fel-
lépô harmonikamûvész lemezének 
címe.

A színházteremben megtörtént 
a varázslat, a csoda. Mert a zene 
önmagában egy csoda! A fülünkbe 
duruzsol otthon, fôzés, takarítás 
közben, ha boldogok vagy szomo-
rúak vagyunk. Ezen az esten bol-
dogok voltunk! Vörösre tapsoltuk a 
tenyerünket, s még fél 11 után sem 
voltunk fáradtak, álmosak. S nem 
bántuk volna, ha még tovább tart! 

„Csendül a nóta, perdül a lány” 
– mondja Vittorio Monti Csárdása. 
S valóban, a felcsendülô muzsi-
kára megmozdult kezünk, lábunk, 
fejünk. De együtt billegtünk a 
tangóra, a keringôre, a polkára, 
a kólóra, a csárdásra.

S a hab a tortán, Weszely Ernô 
eMeRTon-díjas, vak harmo nika-
mûvész másfélórás koncertje volt. 
Már az elsô pillanatokban magával 
ragadta a közönséget hangjával, 
megjelenésével, közvetlenségével. 
Énekével és zenéjével emlékezett 
Ray Charlesra, aki szeptember 23-án 
lett volna 81 éves, ha élne. A Georgia 
elsô akkordjainál elalélt a hallgató-
ság a gyönyörûségtôl. S mindezt csak 
fokozta a Hattyúdal, a Villa Negra, 
az Edith Piaf számok és a többi. 

S e szubjektív élménybeszámoló 
után meg kell említenem a tényeket. 
A faluházi rendezvényen felléptek a 
Székkutasi Harmonika Klub tagjai 
(Novák Magdolna, Molnár Ernô és 
Gyuris Ferenc), Algyôrôl Bakos József, 
Balázs Zsolt, Gonda József, Kalusi 
Dénes, Kovács Mihály. Mizsei Zoltán 
harmonikaszólóját Erdei Béla dob-
játéka tette felejthetetlenné. Tiho-
mir Tomasevic Topolyáról érkezett, 
Váradi Aranka zeneiskolai tanár 
pedig Magyarkanizsáról. Dr. Bálint 
Csilla – aki orvos – Kiskundorozs-
máról. Váradi Aranka és Bálint Csilla 
duókat is játszottak.

Az esten dr. Palotai Jenô ezre-
des, a MATASZ Csongrád megyei 
elnöke a MATASZ emlékérmét 

adta át Kiss Ernônek, a Dél-alföldi 
Harmonikabarátok Klubja alapí-
tójának, a Bálint Sándor Mûve-
lôdési Ház igazgatójának, a fesz-
tivál mûsorvezetôjének. 

A fesztivál szeptember 24-én 
folytatódott Szegeden, a Bálint 
Sándor Mûvelôdési Házban.

Itt felléptek: Algyôrôl Bakos 
József, Kovács Mihály, Mizsei Zoltán 
(harmonika) és Erdei Béla (dob), 
a Magyarkanizsai Ifjúsági Zene-
kar, Dukai Lilla (Magyarkanizsa), 
a Ráckevei Harmonika Egyesület 
Zenekara, Füstös Gyula (klarinét), 
Tóth Elek. Spanyolországból Izas-
kun Perez concertinán (kisméretû 
harmonika) játszott. Ez a hangszer 
elsôsorban Spanyolországban és 
Dél-Amerikában népszerû.  Izas-
kun Perez Rákai István (gitár) és 
Makra András (hegedû) társaságá-
ban zenélt és énekelt.

Felléptek még: Stojan Brczan, 
Váradi Aranka, dr. Bálint Csilla, 
a Hands Up-együttes, Szász Sza-
bolcs, ifj. Dudás András, Tornyossy 
László, Schmidt Attila valamint az 
FM Café-Jazzband: Marosi Zoltán 
(harmonika), Fritz József (klarinét), 
Molnár Péter (nagybôgô), Adamecz 
József (dob).

A fesztiválkoncert alatt a mûve-
lôdési ház elôcsarnokában meg-
tekinthetô volt Szanyi István har-
monikagyûjtemény–bemutatója. 

S a végeredmény: két nap, két 
helyszín, több mint negyven fel-
lépô, köztük négy zenekar – harmo-
nikazene minden mennyiségben! 

S mindezt kiknek köszönhetjük? 
Rendezte: a MATASZ (Magyar 
Tartalékosok Szövetsége) Dél–
alföldi Harmonikabarátok Klubja, 
a Gyevi Art Kulturális Egyesület, 
a Bálint Sándor Mûvelôdési Ház, 
az Algyôi Faluház és Könyvtár. 
A fesztivált szervezte, a koncert-
mûsorokat szerkesztette: Bánki 
András, a Dél-alföldi Harmonika-
barátok Klubja elnöke, valamint 
a klub vezetôsége.

Támogatók: Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata; 
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata; Algyôi Faluház; Forma 
Grafika Stúdió; Generali Bizto-
sító Zrt.; Jonathermál Zrt.; Jutka 
Virágüzlet (Szeged–Tápé); La 
Contessa Kastélyhotel – Szilvásvá-
rad; Medikémia Zrt.; Planet Corp. 
Nyomdaipari Kft.; Rota Pack Zrt.; 
Szegedfish Kft.; Szegedi Sütödék 
Kft.; Vámos Cukrászda (Algyô). 



Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi faluház, Könyvtár és tájház

felelõs szerkesztõ: bene zoltán.
A szerkesztôbizottság: bakosné fekete mária, bereczné lázár nóra,  
Dr. Gonda János, Harcsás Gizella, Karsai lászlóné, Kis mihályné,  

Koczka Ágnes, némethné Vida zsuzsanna, Újszászi Ilona.
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.
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ZUMBA
Gyermek és felnôtt zumba órák: 
hétfônként az Algyôi Közösségi 
tornateremben (Kastélykert utca). 

17:45-tôl Gyermek zumba 
(ZUMBATOMIC) 7–12 évesek-
nek 400 Ft/alkalom;

18:45-tôl Felnôttek részére 
(kortól és nemtôl függetlenül) 
zumba 550 Ft/óra, bérlettel 500 
Ft/óra.

Szeretettel várok minden ér dek-
lôdôt!! Aki kipróbálja függôvé 
válik!

Koromné Sikó Erika zumba inst-
ruktor telefonszám: 0630 6352256 
facebook, iwiw

REndEZVÉnynAPTÁR
OKTÓBER 10. (hétfô) 16 óra – Tojásmûhely a Tájházban 

(Bereczné lázár nóra).
OKTÓBER 12. (szerda) 15 óra – A mozgáskorlátozottak egyesülete 

algyôi csoportjának taggyûlése a faluház elôcsarnokában.
OKTÓBER 13. (csütörtök) 17 óra – Kézmûves foglalkozás a Tájházban. 
OKTÓBER 13. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi Kerecsen 

egyesület szervezésében a faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 14. (péntek) 16 óra 30 – az ezerjófû egészségvédô Klub nyílt napja 

a tájházban. A gyógynövénykert ünnepélyes felavatása.
OKTÓBER 18. (kedd) 12 óra – filharmónia Koncert az Algyôi fehér Ignác 

Általános Iskola szervezésében a faluház színháztermében.
OKTÓBER 20. (csütörtök) 17 óra – kiállítás a faluház Galériában liszt ferenc 

születésének 200. évfordulója alkalmából.
OKTÓBER 20. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi Kerecsen 

egyesület szervezésében a faluház földszinti kistermében.
OKTÓBER 21. (péntek) 18 óra – Ünnepség az Október 23-i Nemzeti Ünnep 

alkalmából az Országzászlónál.
OKTÓBER 24. (hétfô) 16 óra – Tojásmûhely a Tájházban (Bereczné lázár 

nóra).
OKTÓBER 24. (hétfô) 9–13 óra – Véradó nap a Vöröskereszt szervezésében a 

faluház kistermében.
OKTÓBER 25. (kedd) 18 óra – Sok-mindent-tudás Egyeteme a faluház emeleti 

klubtermében. téma: 200 éve született liszt ferenc.
OKTÓBER 26. (szerda) 17 óra – Életreform Klub az emeleti klubteremben. 

téma: A civilizációs betegségek megelôzésének lehetôségei és megoldási 
módjai. Elôadó: Farkasné Móra andrea.

OKTÓBER 27. (csütörtök) 18 óra – Rovásírás tanfolyam az Algyôi Kerecsen 
egyesület szervezésében a faluház földszinti kistermében.

OKTÓBER 28. (péntek) 17 óra – Halloween játszóház a tájházban.
NOVEMBER 9. (szerda) 17 óra – VKKK – VilágKörüliKalandokKlubja – Úti 

élménybeszámolók a faluház emeleti klubtermében. téma: A Hawai-szigetek 
világa. Utazó: Bardócz attila fotós, tanár, világjáró.

VÁSÁRnAPTÁR
VÁSÁROK A CIVIL SZERVEZETEK HÁZÁBAN  

(a volt Vadász, Kastélykert u. 38.):
OKTÓBER 10. (hétfô) 9–11:30 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár.
OKTÓBER 13. (csütörtök) 8–12 óra Katonai – és munkaruha vásár.
NOVEMBER 7. (hétfô) 9–11:30 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár.

VÁSÁROK MÁS HELYSZÍNEN:
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óráig a faluház 
elôtti  parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, papucsok széles választéka!

Tojásmûhely 
Az algyôi Tájházban folytatód-
nak a Tojásmûhely foglalkozá-
sai. A délutáni kézmûves órákon 
a meghirdetett idôpontokban 
16–18 óra között az érdeklôdôk 
megismerkedhetnek a Kárpát-
medence húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó népszokásaival, illetve 
megtanulhatják a hagyományos 
’viaszolt’, azaz a méhviasszal és 
gicével írott hímes tojások elkészí-
tését, az egyes motívumcsoportok 
szerinti tojásírást. A foglalkozáso-
kat vezeti: Bereczné Lázár Nóra 

Magyar Kézmûves Remek-díjas 
hímestojás-festô népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere. 

Idôpontok: október 10., októ-
ber 24., november 14., decem-
ber 5.. Az idôpontok változásának 
jogát fenntartjuk!

Bôvebb felvilágosítás kérhetô: 
a Faluház: 62/517-172, a Táj-
ház: 62/268-220 számú telefon-
ján, továbbá interneten: bereczne.
tojas@gmail.com, www.berecznetojas.
hu,  www.algyofaluhaz.hu, www.
algyo.hu

VKKK – VilágKörüliKalandokKlubja 
A VKKK – VilágKörüliKalandok-
Klubja programjaként a Faluház 
klubtermében november 9-én 
(szerda) 17 órától Bardócz Attila 
tanár, fotós, világjáró mesél a 

Hawai-szigetek világáról; decem-
ber 7-én (szerda 9 17 órától pedig 
Izrael világát mutatja be dr. Gulyás 
Ágnes, a szegedi egyetem adjunk-
tusa.

Ezerjófû nyílt nap a Tájházban
A 10 éves a Tájház programsoro-
zat keretében az Ezerjófû Algyôi 
Egészségvédô Kör Közhasznú 
Egyesület nyílt napot rendez a 
Tájházban október 14-én 15 órá-
tól 17 óráig

A nyílt nap programja:
15.00 órától Gyógynövény 

börze. Az egyesület tevékenysé-
gének megismertetése: közös 
fûszerolaj, fûszeres bor készítés, 
receptcsere, egészségvédô prak-
tikák.

16.30 órától A gyógynövénykert 
ünnepélyes felavatása – beszédet 
mond és a kertet felavatja: Herczeg 
József, Algyô polgármestere.

A gyógynövény börzén az ott-
hon túlszaporodott gyógynövé-
nyek, magok palánták, tövek cse-
reberéjére szeretnénk lehetôséget 
teremteni.

Kérjük az érdeklôdôket, akik 
fûszeres bort és fûszerolajat sze-
retnének készíteni, üveget, bort 
és olajat hozzanak magukkal, a 
fûszereket az Ezerjófû Egyesület 
biztosítja.

Meglepetésként mindenkit 
megtanítunk néhány egyszerûen 
és olcsón otthon is elkészíthetô 
étrendkiegészítô receptjére.

Berek Ágota
Ezerjófû Egyesület


