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Algyõi Hírmondó

Heuréka! Megtaláltam! Így kiáltott 
föl Archimedes, állítólag, mikor a 
róla elnevezett hidrosztatikai tör-
vényt megfejtette. „Minden vízbe 
mártott test, a súlyából annyit veszt, 
mint amennyi az általa kiszorított 
víz súlya…” Heuréka! Én is kiál-
tok, kedves húgom, például amikor 
Algyô nevére bukkanok valami szo-
katlan szövegkörnyezetben. 

Ilyen heuréka-élmény, hogy az 
1916. augusztus 17-én Párizsban 
aláírt titkos szerzôdésben kétszer 
is szerepel Algyô neve! A szovátai 
illetôségû szerzô talán nem kiál-
tott föl, „Heuréka”, de az algyôiek 
örvendezve olvassák a helytörténeti 
érdekességet tollhegyre tûzô Hír-
mondó-cikket. Elképzelem, ahogy 
a történelmi dokumentum mon-
datainak ízlelgetése után elégedet-
ten hátradôlnek: igen, stratégiai 
fontosságú ez a hely, ahol élünk. 
„Algyôtôl kezdve a vonal lefele 
halad a Tisza folyásának mélyvo-
nalán, egészen ennek a Dunába 
való torkolásáig…” – írták egykori 
hatalmasságok.

Algyô: nevezetes. Sôt: mese-
beli. Például az elhíresült gyevi 
bíró esete Móra Ferenc tollára 
kívánkozott. Heuréka! Az Algyô-
höz kötôdô történeteket gyûjtögetô 
„mai Móra” például a Somogyi-
könyvtár online- keresôjében 48 
könyvcímre, 227 cikkre bukkan. Az 
elsô könyv 1886-ból való: Reizner 
János írt egy kiragadott részletet A 
mindszent-algyôi uradalom törté-
netébôl. Aztán? Heuréka! Maga 
az Algyôi Hírmondó is tárgya két 
könyvecskének. Szakdolgozatként 
készítette el a helyi lap repertóri-

umát Szûcs Lászlóné és Sándorné 
Varga Edit – ketten együtt 1991-
tôl 2001-ig. Algyô erôs, könyvben 
is. Például a várossá nyilvánított 
Mórahalom csak 20, Sándorfalva 
mindössze 15 könyvvel dicsekedhet. 
Algyô túlreprezentáltsága annak is 
köszönhetô, hogy az önállóság ideje 
óta szinte minden év szül egy újabb 
helyismereti kiadványt. De a cikkek 
sora is tekintélyes. A témabôségbôl 
egy csepp kóstoló: a változatosság a 
honfoglalás kori magyar temetô kin-
cseitôl és a Süli András-kiállítástól 
kezdve a szénhidrogéntelepek tároló 
viszonyain és az erômû építésén át 
egészen a repülôtér fônix korszakáig 
és a visszaszerzett önállóság „agyô, 
Algyô”-mottójáig terjed. Pedig itt a 
legkorábbi cikk keltezése csak a hat-
vanas éveket idézi, nem nyúl visz-
sza a boldog békeidôig, vagy a 170 
évvel ezelôtti elsô újságokhoz. És a 
legfrissebb cikk? Talán épp ebben 
a pillanatban születik – Algyôrôl. 
Például a fiatalodó Jura ipari park-
ról, az ottani vállalkozásokról, a 
munkahelyteremtô és tudományt 
termékenyítô megbízásaikról…

Heuréka!- élmény a javából a 
legfrissebb Algyô-találat. A szegedi 
egyetemi laborban vegyész és környe-
zetmérnök meséli: a vezetéktisztító 
gél egyszerûen nagyszerû ötletének 
eredete egy megbízás, ami egy ipari 
partnertôl érkezett – Algyôrôl. 

És hogy mindezt fontosnak tar-
tom csokorba szedni, az is Heu-
réka-élmény, kedves húgom. Lehet, 
hogy fordulóponthoz értem: algyôivé 
értem?

Ölel nôvéred: 
Ágnes

Képeslap – a heurékáról Megalakult az új önkormányzati képviselô-testület
Polgármesteri program: „Szeretem Algyôt”

A 2010. október 3. napján megtar-
tott helyi önkormányzati választá-
son Herczeg József (független) lett 
Algyô polgármestere.

Algyô Nagyközség Önkormány-
zat polgármesteri munkakörének 
átadás-átvétele 2010. október 
7-én a közigazgatási hivatal kép-
viselôjének jelenlétében zökkenô-
mentesen és rendben megtörtént 
dr. Piri József leköszönô és Herczeg 
József újonnan megválasztott pol-
gármester között. 

A települési önkormányzati 
képviselô-testület tagjainak szá-
 ma: 8. A testület összetétele: dr. 
Gonda János (FIDESZ-KDNP), 
dr. Gubacsi Enikô (független), dr. 
György Antal Miklós (független), 
Juhász Sándor (független), Molnár 
Áron (JOBBIK), Molnárné Vida 
Zsuzsanna (független), dr. Roczkó 
András (FIDESZ-KDNP), Torma 
Tiborné R. Nagy Mária (függet-
len). 

Az új algyôi képviselôtestület 
alakuló ülését október 13-án, 
szerdán tartotta az algyôi faluház 

színháztermében. Az újonnan 
választott önkormányzat elsô 
összejövetelén sok algyôi – töb-
bek között az intézmények vezetôi 
és dolgozói, a képviselôk hozzá-
tartozói és barátai, érdeklôdôk – 
megjelent. 

Az alakuló ülésen Bera Sándor, 
a helyi választási bizottság elnöke 
ismertette a választás eredmé-
nyeit, majd átadta a szót a kor-
elnöknek: E minôségében Juhász 
Sándor irányította az alakuló tes-
tületi ülés munkáját. 

Esküt tett az új polgármester és 
a megválasztott képviselôk testü-
lete – az önkormányzati törtvény 
32. paragrafusa értelmében. Az 
eskü szövegében – többek között 
– hangsúlyozták: Algyô fejlôdése 
érdekében munkálkodnak. 

„Csak magunkban keressük 
az erôt, ‘s mindenen fogunk dia-
dalmaskodni” – idézte Széchenyi 
Istvánt beszédében Herczeg József 
polgármester. Megköszönte dr. 
Piri József leköszönô polgármes-
ter eddigi tevékenységét, s utalva 
Szent István király intelmeire 
– „amit összegyûjtöttem, egybe 
tartsad azt” – hangsúlyozta: az 
elôdök munkáját folytatva dol-
gozik majd az új képviselô-tes-
tület. Herczeg József beiktatási 
beszédében kiemelte: stabil gaz-
dasági alapokon nyugvó, dina-
mikusan fejlôdô Algyôt szeretne 
építeni közös együttmûködéssel. 
Gondoskodó önkormányzatot, 
jól mûködô intézmény-hálózatot 
szeretne megvalósítani egy olyan 
településen, ahol a lakók helyi 
sportolási és szórakozási lehetô-
ségeket találnak, nyugalomban 
élhetnek, biztonságban érezhetik 
magukat. Herczeg József ismer-
tette a „Szeretem Algyôt” polgár-
mesteri programot.

(Folytatás: a 3. oldalon)

A volt és a jelenlegi polgármester: dr. Piri 
Józseftôl átveszi az algyôi önkormányzat 
irányításának feladatát Herczeg József.

a tartalomból
Közmeghallgatás az új iskolánál:  .......................................................  3 oldal

Képviselôink elsô munkaülése ..........................................................  7. oldal

Új helyen az AKTV és a Gyeviép  .......................................................  8. oldal 
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Akadálymentesen megközelít he tô 
Algyô három intézménye: a pol-
gármesteri hivatal, a Szivárvány 
Óvoda és az Egyesített Szociális 
Intézmény. 

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata 2009. nyarán pályázatokat 
nyújtott be e három intézmény 
épületének komplex akadálymen-
tesítésére az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Dél-alföldi Operatív 
Program keretében meghirde-

tett „Egyenlô esélyû hozzáférés 
a közszolgáltatásokhoz” tárgyú 
felhívására. Összesen közel 23,5 

millió forint támogatásban része-
sült a település. A közbeszerzési 
eljáráson kiválasztott kivitelezô 
cég a szegedi Partiscum-Bau Kft. 
A beruházással az épületek mel-
lett akadálymentesített parkolót 
alakítottak ki, a mozgáskorlá-
tozottak számára az épületekbe 
való bejutást rámpa teszi lehetôvé. 
A folyosókon vezetôsávok vannak, 
a gyengén látókat kontrasztos 
ajtófestések segítik a tájékozó-
dásban. A nagyothallók számára 
mobil indukciós hurkot szereztek 
be. Mindhárom épületben aka-
dálymentes mosdó is készült. 

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata e beruházásokkal teljesítette 

azon célkitûzését, hogy a fogya-
tékos embereknek a településen 
javuljon az életminôsége, az esély-
egyenlôségük növelése érdekében 
az önkormányzati felelôsségi 
körbe tartozó közszolgáltatások-
hoz való egyenlô esélyû hozzáfé-
rés biztosítva legyen, a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyen-
lôségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvényben elôírt köte-
lezettségek teljesüljenek. E három 
intézményben az akadálymentes 
hozzáférés valamennyi fogyatékos-
sági csoport (mozgássérült, látás- 
vagy hallássérült, értelmi sérült, 
autista) számára biztosítva lett.

Szûcsné Csépe Mária  
pályázati referens

Akadálymentes három önkormányzati intézmény
A virágos, kulturált, környezet-
barát, vendégváró településkép 
kialakításának elômozdítása, és a 
település tisztasága, gyommente-
sítése volt a célja a 2010. áprilisá-
ban indított akciónak. Akkor az 
önkormányzat felhívással fordult 
Algyô lakosaihoz, lakóközössé-
geihez, vállalkozásaihoz, hogy 
virágosítsanak. A versenyre bárki 
nevezhette házát, erkélyét, abla-
kát, kertjét, környezetét az általa 
beküldött fotókkal.

A verseny a nyilvánosság elôtt, 
a sajtó, az önkormányzat, a kép-
viselôtestület tagjai, a Gyeviép 
Nkft. aktív közremûködésével 
zajlott. Az eredményt ünnepé-
lyesen Algyô Napja alkalmából 
hirdették ki 

A 2010-ben a Legszebb virágos 
elôkert kategóriában: I. Lindák 
András (Sport u. 10.), II. Hajdú 
Mihály (Keszeg u. 10.), III. Mogyo-
rósi Zita (Keszeg u. 3.). A Tiszta 
udvar, rendes ház kategóriában 
I. Rózsa Gáborné (Ladik u. 26.), II. 
Frányó István (Rákóczi telep), III. 
Gémes Jánosné (Vásárhelyi u. 34.). 
A Legvirágosabb ablak, erkély 

kategória helyezettjei: I. Kovácsné 
Kiss Krisztina (Bartók Béla u. 71.), 

II. Kocsis Mihály (Bartók Béla u. 
18.). Közönségdíj: Magyarné Varga 
Anna. 

Gyeviép Nkft.

Algyô legszebb kertjeit díjazták

Az Algyôi Hírmondó októberi 
számában már beszámoltunk az 
Algyô Napján köszöntött kitünte-
tettekrôl. Az október 1-jei ünnepi 
testületi ülésen külön méltatásban 
részesült Karsai László, aki a tele-
pülésen 25 éve mûködô Ôsgyeviek 
Baráti Köre korábbi elnökeként 
a közösségi élet szervezésében 

kifejtett érdemeiért elismerésben 
részesült. 

Dr. Piri József polgármester 
köszönetet mondott továbbá az 
Algyôi Nôegylet vezetôjének, 
Kovácsné Budai Évának és mun-
katársainak az algyôi Házi Gon-
dozói Hálózat létrehozásáért és 
fáradhatatlan munkájukért. 

Méltatták az ÔBK és a Házi Gondozói Hálózat munkáját 
„Tisztelt Algyôiek!

A FIDESZ-KDNP volt algyôi pol-
gármesterjelöltje és képviselô-
jelöltjei ezúton szeretnék megkö-
szönni mindenkinek, hogy 2010. 
október 3-án az önkormányzati 
választáson szavazataikkal támo-
gatták ôket. A képviselôtestületbe 

bejutott tagok képviselôként 
csak és kizárólag Algyô érde-
keit kívánják szem elôtt tartani, 
míg a szükséges szavazatszámot 
megszerezni nem tudó jelöltek 
társadalmi munkában továbbra 
is Algyô fejlôdéséért szeretnének 
dolgozni.”

Algyô fejlôdéséért a FIDESZ-KDNP

A 2010. október 3-i Csongrád 
Megyei Közgyûlés választásá-
nak eredményeként a megyei 
közgyûlés létszáma 20 lett. 
Algyôrôl dr. Gonda János (FIDESZ-
KDNP) és dr. Piri József (MSZP) 
került be a testületbe. 

Dr. Piri József, Algyô Nagykö-
zség korábbi polgármestere ezúton 
mond köszönetet az algyôi válasz-
tópolgároknak, amiért szavazatuk-
kal lehetôvé tették, hogy dr. Gonda 

János alpolgármesterrel együtt 
munkájával továbbra is a település 
érdekeit és fejlôdését szolgálhatja. 

Dr. Gonda János a Csongrád 
Megyei Közgyûlés Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökeként, 
dr. Piri József pedig az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság alelnökeként 
kezdte meg munkáját. 

Ajánlott internetes oldalak: 
www.csongrad-megye.hu, 
www.algyo.hu.

Megyei közgyûlési munkájával Algyôt is szolgálja 
Köszönetet mond dr. Piri József
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(Folytatás az 1. oldalról)

Herczeg József polgármesteri prog-
ramját, a „Szeretem Algyôt”-prog-
ramot ismertette az önkormány-
zati képviselô-testület alakuló 
ülésén. A polgármesteri program 
négy pillére: az intézményhálózat 
XXI. századi követelményekhez 
igazodó fejlesztése; így például az 
idôskorúak helyzetével foglalko-
zás; az út- és infrastruktúra-fej-
lesztés, a beruházások, melyektôl 
új munkahelyeket is remélnek, a 
külsô források megszerzése; vala-
mint a környezetvédelem és a köz-
biztonság ügye. A polgármester 
hangsúlyozta: programját mások 
véleményének meghallgatását 
követôn, konszenzussal alakítja 
ki. Szerinte nincs helye a meg-
osztottságnak. Összefogás kell: 
a lehetôségek és tudása legjavát 
adva mindenki segíthet, hogy az 
elmúlt évek sikerei folytatódhas-
sanak.

A megalakult testület döntött 
az új polgármester illetményérôl. 
A jogszabályok elôírásait figye-
lembe véve az algyôi polgár-
mester illetménye: 471 ezer 350 
forint, költségtérítése: 117 ezer 
882 forint. A polgármesteri tiszt-

ség ellátásának egyes kérdéseirôl 
és az önkormányzati képviselôk 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 4. §. (3) értelmé-
ben a polgármester illetményé-
nek, tiszteletdíjának a választást 
követôen megállapított összege a 
megválasztását megelôzô polgár-
mesteri illetménye, tiszteletdíja 
összegénél nem lehet kevesebb. 
Az alpolgármesteri feladatokat 
dr. Gonda János látja el. 

Az ünnepi alakuló ülés zárá-
saként a Szegedi Fagott Trió 
koncertjét hallgathatták meg az 
érdeklôdôk. 

Az új képviselô-testület 3 bi -
zottságot alakított. A Pénzügyi 
és Humán Bizottság elnöke: 
dr. György Antal Miklós, tagjai: 
Juhász Sándor, Molnár Áron; kül-
tagjai: Harcsás Erzsébet Gizella, 
Pongrácz Tamás. A Település-
fejlesztési, Üzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Molnárné Vida Zsuzsanna; tagjai: 
dr. György Antal Miklós, Torma 
Tiborné R. Nagy Mária; kültagok: 
Bakos István, Vidács László. Az Ügy-
rendi Bizottság elnöke: dr. Gubacsi 
Enikô, tagja: dr. Roczkó András, kül-
tag: Kovácsné Kiss Krisztina.

A. H., P.H. 

Dolgozik az új önkormányzati képviselô-testület 
Polgármesteri program: „Szeretem Algyôt”

Herczeg József polgármester Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hivata-
lában (6750, Algyô, Kastélykert utca 
40., telefonszám: 62/517-517) min-
den héten szerdán 14-17 óra között 
fogadóórán várja a polgárokat. 

Idôpontok: 
2010. november 3., november 

10., november 17., november 24.
További információ: ph@algyo.

hu, www.algyo.hu 

Polgármesteri fogadóórák

December 1-jén (szerdán) 14 óra-
kor közmeghallgatásra várják az 
érdeklôdôket az épülô új algyôi 
iskola helyszínén (Sport utca 9.). 

A helyi önkormányzati képvi-
selôkkel együtt a lakosságnak is 
bemutatják az épülô 16 tantermes 
új algyôi általános iskolát.

Közmeghallgatás az új iskolánál

Idén decemberétôl már nem a 
faluházban, hanem új helyszí-
nen: az Algyôi Szolgáltatóházban 
(Kastélykert utca 49., a volt Mary 
Mary Üzletház felújított épület-
ében árusítják a buszbérleteket. 

Idôpontok: 2010. december 1. 
(szerda), december 2. (csütörtök), 
december 3. (péntek) 9-17 óra. 

INFO: GYEVIÉP NKFT., T.: 
62/267-567, gyeviep@algyoktv.
net

Buszbérlet árusítás új helyen
Algyô új önkormányzati képviselô-testülete: (balról jobbra) dr. Gonda János, Juhász 
Sándor, dr. Roczkó András, Molnár Áron; (jobbról balra az elsô sorban) dr. Gubacsi 
Enikô, Torma Tiborné R. Nagy Mária, Herczeg József polgármester, Molnárné Vida 
Zsuzsanna, dr. György Antal Miklós.

Az Alsó-Tisza-Vidéki Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelôség a 20/2006. 
(IV.5.) KvVM rendelet 14.§ (4) 
bekezdése alapján Algyô Nagykö-
zség Önkormányzata a hulladék-
udvarban továbbra is lehetôséget 
biztosít az algyôiek részére, hogy 
ott napi 1 köbméter szelektív hul-
ladékot helyezhessenek el.

A hulladéklerakó felszámolása 
2010. március 16-án megkezdô-
dött, ezen idôpont után hulladék 
elhelyezése a hulladék lerakó 
területén tilos, az illegális hul-
ladéklerakás elkövetôjére Algyô 
Nagyközség Jegyzôje szabálysér-
tési eljárás keretében bírságot 
szab ki!

 Hulladék elhelyezésére csak a 
hulladékudvarban (Kuktor köz) 
elhelyezett konténerekben, sze-
lektív módon van lehetôség!

A Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft. megszûntette a zsákos 
hulladékszállításhoz a zsák bizto-
sítását. Ezek után minden hónap 
elsô hulladékszállítási napján 
(hétfôn) ingatlanonként 1 saját 
zsákban helyezhetô ki hulladék 
a hulladéktároló edény mellé. 

Kérem a lakosságot, hogy a saját 
érdekében megfelelô minôségû, 
bekötött zsákban tegye. 

A hulladékudvar újabb létesít-
ménnyel bôvült, veszélyesanyag 
tároló konténer került beszer-
zésre, így 2010. november 2-tôl 
veszélyes anyagokat is elhelyezhet 
a lakosság a hulladékudvarban. 
Ezek az anyagok: gumiabroncs 
hulladék; étolaj és zsír; nikkel- 
kadmium elemek és akkumulá-
torok; elektromos és elektroni-
kus berendezések, fénycsövek; 
motor-, hajtómû-, kenôolaj hul-
ladék; mezôgazdasági vegyi hulla-
dékok, veszélyes anyagokat tartal-
mazó növényvédô szerek; festék-, 
lakk hulladék, szerves oldószerek; 
védôruházat hulladék

A hulladékudvar nyitvatartási 
ideje: minden nap 06–22 óráig.

Hulladékszállítással kapcsolatos 
bejelentések, valamint információ 
kérhetô: a polgármesteri hivatal-
ban Ludányi Attilától, telefonon a 
62/517-517 szám 129. mellékén, 
emailben a ludanyi.muszak@algyo.
hu, címen, vagy a w honlapon.

Ludányi Attila  
mûszaki munkatárs

Hogyan használjuk a megújult hulladékudvart?
Saját zsák és veszélyesanyag tároló

Algyõi RefoRmátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (december 26-

én) délután 3 órakor az algyõi katolikus templomban.
Papp László református lelkész
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Idén az Algyôi Általános Iskola 
1 millió forint vissza nem térí-
tendô támogatásban részesül-
het. Ugyanis Algyô Nagyközség 
Önkormányzata sikeresen pályá-
zott a 21/2010.(V.13.) OKM ren-
delet szerinti informatikai fej-
lesztési feladatok támogatására. 
Az elnyert összegbôl akkreditált 
adminisztrációs szoftverek sze-
rezhetôk be, valamint a számítás-
technika oktatásához használt, 
már elavult tanulói számítógépek 
közül 7 gép cseréje valósulhat 
meg. Ezzel és a tavalyi, ugyanezen 

pályázaton nyert támogatással az 
összes tanulói komputert modern 
gépekre cserélhetjük Algyôn. 

Szûcsné Csépe Mária  
pályázati referens

Új számítógépek  
az algyôi iskolának

Papírgyüjtés. A Szivárvány Óvodá-
ban november 8-tól 12-ig várjuk a 
családok által összegyûjtött újsá-
gokat, papírokat, külön válogatás 
nélkül, két irányból átkötve. 



Díjfizetés. Étkezési díjak befize-
tése 2010. évben decemberében 
7-én (kedden).

Óvodai hírek

10.  14.30 Nyílt nap a Csonka János 
Tagintézményben (8. oszt).

10.  15.00 Nyílt nap a Kiss Ferenc 
Erdészeti Tagintézményben.

11.  7.30 Iskolagyûlés a Sárga isko-
lában (8. oszt). 

11.  15.00 Nyílt nap a Déri Miksa 
Tagintézményben

12.  14.30 „Az alma” – vetélkedô 
szervezése a 8. b osztály szer-
vezésében.

12.  14.30 Bolyai anyanyelvi ver-
seny 3–4. osztályosok részére.

15-tôl Új órarend alsó és felsô 
tagozatban (úszás miatt).
15.  15.00 Nyílt nap a Gábor Dénes 

Tagintézményben (8. oszt).
16.  14.30 Zöld diákparlament 

képviselôinek megbeszélése.
16.  7.30 DÖK gyûlés a Sárga isko-

lában.
16–20.  COMENIUS program: 

partneriskolák látogatása az 
Algyôi Általános Iskolában. 

22–26.  Nyílt napok az 1–4. évfo-
lyamban „Iskolába csalogató 
programok” – bemutató 
órák szervezése az Algyôi 
Általános Iskolában.

25.  14.30 Adventi koszorú készí-
tése a Sárga iskolában.

26.  14.00 Napközis projektzáró – 
családi nap szervezése.

26.  Fogyasztásszüneteltetési nap – 
tanítási órák keretében.

26.  15.00 Nyílt nap a Kiss Ferenc 
Erdészeti Tagintézményben. 

29 –  december 3. Nyílt napok 
az 5–8. évfolyamban. „Isko-
lába csalogató” programok – 
bemutató órák szervezése az 
Algyôi Általános Iskolában.

30.  Negyedévi szöveges értékelé-
sek elkészítése.

Híreinket elolvashatják iskolánk 
honlapján a www.algyoiskola.hu 
weboldalon is.

Iskolai határidônapló  
november

15 ökoiskolából 29 pedagógus vett 
részt az október 8-án az Algyôi 
Általános Iskola Zöld iskola épü-
letében megtartott ôszi Ökoiskola 
Találkozón. Az összejövetelen 
Iván Zsuzsanna, az Algyôi Általá-
nos Iskola igazgatónôje üdvözölte 
a megjelenteket, majd ezt követte 
régi és új ökoiskola képviselôk 
mutatkoztak be. A munkacsoport 
a Körlánc Ökoiskola Munkacso-
port munkatervét állította össze. 
A Dél-alföldi Zöld Diákparlament 
elsô ülését az Algyôi Általános 
Iskola tavaly március 28-án, a 
másodikat a csongrádi Ének-Ze-

nei Általános Iskola idén április 
23-án rendezte meg. A harma-
dik ülését az Üllési Fontos Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 2011 
tavaszán szervezi meg a munka-
csoport szavazata alapján. 

A következô Ökoiskola találko-
zó-t várhatóan 2011 februárjában 
tartjuk. Témája: Nemzeti Par-
kok és az ökoiskolák kapcsolata, 
együttmûködési lehetôségei.

Szivacski Angéla  
a Körlánc Ökoiskola  

Munkacsoport – vezetô

Dél-alföldi Regionális Ökoiskola 
találkozó Algyôn

Az Ôsgyeviek Baráti Köre (ÖBK) 
közgyûlésén 2010. áprilisában 
megválasztott elnök: Herke Ist-
ván augusztus elején lemondott 

tisztségérôl. Az ÔBK vezetését dr. 
Rády Samirné helyettes látja el a 
következô választásig. 

ÔBK elnökök

Az Algyôi Hagyományôrzô Citera-
zenekar idén október 2-án, Szôre-
gen, a XVI. Térségi és Országos 
Népzenei Minôsítô versenyen 
Országos Arany minôsítést ért el.

A zsûri tagjai Birinyi József a 
KÓTA társelnöke, a Parlamenti 
Hungarikum Munkacsoport 
vezetôje – a zsûri elnöke, Budai 
Ilona Magyar Örökség díjas nép-

dalénekes, és Alföldy - Boruss István 
a Magyar Rádió Zenei Együttesé-
nek igazgatója volt.

Az algyôi zenekar tagjai: Biacsi 
János – köcsögduda, Fodor László 
– tenorcitera, Gál Tibor – tenorci-
tera, Király Imre – furulya, Kotogán 
Attila – prímcitera, Kotogán Sándor 
– basszuscitera, Süli Tibor zenekar-
vezetô – prímcitera.

Arany minôsített
Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar

Kõ Mû VES VÁl lAl JA
ré gi há zak tel jes fel újí tá sát, 
csem pé zé sét, tér bur ko lá-

sát, új há zak épí té sét.
Ud va ri ke men ce épí tést,  

kül sõ hom lok za ti  
szi ge te lést.

Te le fon szám:  
06-20/574-55-98

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 0630/9874060as  

te le fon szá mon.
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Immáron 12. alkalommal rendez-
ték meg a már hagyománynak 
számító idôsek napi programot az 

Idôsek Napközi Otthonában. Idén 
október 7-én az intézményvezetô 
köszöntötte a megjelent idôseket, a 

meghívott vendégeket és a kedves 
köszöntô szavak után megemléke-
zett Radány Máténéról, aki az épüle-
tet adományozta az idôseknek.

Az óvodások szüreti tánccal 
kedveskedtek a megjelenteknek. 
Ezúton köszönjük a felkészítô 
óvodapedagógusnak és a dajka 
néninek önzetlen munkájukat. 

Délután baráti beszélgetések, 
közös éneklés alakult ki, nagyon 
jó hangulatban zeneszó mellett 
fogyasztották el a megjelent ven-
dégek a sok-sok finomságot. Az 
idô gyorsan elröppent az idôsek 
egy-egy szál rózsával a kezükben 
indultak hazafelé.

Idôsek Napja
Októberben Tengeri Attila dob 
mûvész látogatott el a nagyobb 
gyerekekhez, hogy bevezesse ôket 
az ütôhangszerek csodálatos hang-
zás világába. Elôször instrumentá-
lis zenei alapra szólaltak meg a 
különbözô hangszerek – esôbot, 
teknôs páncél, bongó dobok stb 
–, melyek gyerek kezekbe kerül-
tek, így közös varázs zene járta 
át a terem levegôjét. De nem 
maradhatott el a menetelés sem 
a dobok határozott hangjára. De 
a zene segítségével ellátogattunk 

egy „török hastánc versenyre” is, 
ahol a kis török dobosok szólójára 
a vállalkozó szellemû lányok has-
táncot lejthettek. A verseny gyôz-
tese Molnár Loretta lett, aki az aján-
dékba kapott pólót büszkén viselte. 
Vidám délelôttöt zárhattunk. A 
gyerekek a közös produkciók aktív 
részeseivé váltak, új dolgokat pró-
bálhattak ki, és olyan különleges 
zenei élményben volt részük, mely 
a sokszínû világunk felfedezéséhez 
is új tapasztalattal szolgált.

Szalainé Tombácz Erika

Dobolóst játszottunk!

Az Önkéntesség napja és közelgô 
halottak napja alkalmából októ-
ber 15-én a VI. napközis csoport 
tanulói és szüleik ellátogattak Fehér 
Emma sírjához. Fehér Emma taní-
tónô volt, iskolánk elsô igazgatójá-
nak, Fehér Ignácnak a lánya. Sírját 
hagyományosan a napközis tanu-
lók ápolják. 5 tanuló és két szülô 
segített a sír gondozásában, sôt 
nem felejtettük el a mögötte lévô 
László és Margit nevû testvérei sír-
ját sem. Köszönjük a KHT munka-
társainak, hogy a sírok környékét 
kitisztították, és az árvácskákat, 
mellyel a sírokat beültettük. 

Süli Zsuzsanna napközis nevelô

Napközisek Fehér Emma sírjánál

Az alsó tagozatos diákok a mesék 
birodalmába utaztak. Szebbnél-
szebb mesékkel tértek vissza és 
mesemondó versenyen adták elô 
azokat. Két kategóriában történt 
a megmérettetés, ahol a következô 
eredmények születtek: 1-2. évfo-
lyamon I. helyezést ért el Üveges 
László 2.b, II. lett Zakar Zsanett 2.b 
és III. helyezett lett Bukor Sára 1.b; 
különdíjban részesült Igaz Nikolett 
1.a osztályos tanuló. A 3-4. évfo-
lyamon I. helyezett lett Bukor Anna 
3.b, II. lett Szekeres Laura 4. osztály 
és III. helyezést ért el Kecskeméti 
Réka 3.b; különdíjban részesült 
Márta Sarolt 3.a osztályos tanuló. 

Szebeni Lászlóné  
alsós munkaközösség vezetôje

Mesemondó verseny alsó tagozatban

A,,Közoktatás-fejlesztését támo-
gató hálózat kiépítése a Dél-alföldi 
régióban” címû, a Támop-3.2.2.-
08/A/2-2008-0003 projekt keret-
ében ,,A jövô irányai a közoktatási 
hálózatban” címû konferenciát a 
szegedi RHZ Rendezvényházban 
szeptember 28-án tartották.

Az Algyôi Szivárvány Óvoda 
képviseletében a délutáni szek-
cióülésen Szalainé Tombácz Erika 
és Sárkány Éva óvodapedagógus 
mutathatta be az óvoda jó gyakor-
latát: Egészségünk gyöngyszemei 
címmel. 

Az alapkészségek és kulcskom-
petenciák hatékony fejlesztésének 
érdekében a programfejlesztési 
központ megkezdte a pedagógiai 
gyakorlatban fellelhetô, kompe-
tencia-alapú, hangsúlyosan kész-
ség- és képességfejlesztô progra-
mok felkutatását. Cél az olyan, 
a gyakorlatban már kipróbált 
vagy kipróbálásra alkalmas haté-
kony programok, Jó gyakorlatok 

bemutatása, amelyeket a közok-
tatási intézmények jelenleg is 
alkalmaznak, és amelyek újszerû 
módon járulnak hozzá a szociális, 
környezeti és életviteli, valamint 
az életpálya-építési kompeten-
ciák valamelyikének fejlesztésé-
hez. Az egészség gyöngyszemei 
címû programunk jól szolgálja a 
környezettudatos magatartás és 

az életmód alakító kompetencia 
területeken a kompetenciaalapú 
oktatás eszközrendszerének sike-
res alkalmazását. 

Bakosné Szöllôsi Ágnes
óvodapedagógus

A jövô irányai a közoktatási hálózatban
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Jutalomból ingyen utazhatott 
Palicsra szeptember 29-én az Algyôi 
Általános Iskola 37 szerencsés tanu-
lója. Közülük többen közülünk most 
elôször jutottak el külföldre és sze-
rencsére a határon sem kellett sokat 
várni. Elsôként a Palicsi-tavat néz-
tük meg, valamint szobrokat, fafa-
ragásokkal díszített régi épületeket 
és villákat. Ezután ellátogattunk az 
állatkertbe, ahol láttunk emlôsö-
ket, madarakat és hüllôket. Sajná-
latunkra az elefánt elbújt a szemünk 

elôl, a tigrisek pedig idegesek lettek 
a fényképezôgépek vakuitól. A fóka 
viszont produkálta magát a tömeg-
nek és az oroszlánok üvöltését már 
messzirôl lehetett hallani. A róka 
aranyos és barátságos volt. Ezután 
észrevettünk egy óriási madarat 
formázó virágokat, ami nagyon 
gyönyörû volt. 

Szalai Hetényi Enikô,  
Kun Szabó Klaudia  

és Hidvégi Anikó  
8.b osztályos tanulók

Palicsra kirándultak az iskolások
Szeptember 29-én iskolánk diák-
jai részt vettek a 2010/2011-es 
tanévi Ügyességi és váltófutó csa-
patbajnokság Csongrád megyei 
döntôjében. A III-IV. korcsopor-
tosok versenyében a következô 
eredmények születtek: magas-
ugrásban II. helyen végzett fiú-
csapatunk: Kotogán Sándor, Misku 
Péter, Nagy Máté, Danó József és 
Jani Zoltán. Távolugrásban VII. 
lett fiúcsapatunk: Kotogán Sándor, 
Molnár Andor, Jani Zoltán, Papdi 
Pál és Slebics Gábor. Súlylökésben 
(4 kg) III. helyezett lett fiúcsa-
patunk: Bodó Árpád, Danó József, 
Kovács Hunor, Misku Péter és Nagy 
Máté. A 10x200 méteres vegyes 
váltóban (5 leány-5 fiú) VIII. lett 

iskolánk csapata: Boldizsár Anna, 
Kalcsú Tünde, Kômûves Brigitta, 
Molnár Daniella, Szekeres Dzsenifer, 
Jani Zoltán, Kotogán Sándor, Misku 
Péter, Molnár Andor és Slebics Gábor. 
Magasugrásban II. helyezett lett 
lánycsapatunk: Kômûves Brigitta, 
Mesterházy Nóra, Szekeres Dzsenifer, 
Békési Krisztina és Kalcsú Tünde. 
Távolugrásban VII. lett lánycsa-
patunk: Szekeres Dzsenifer, Kômûves 
Brigitta, Kômûves Mariann, Boldi-
zsár Anna és Kalcsú Tünde. Súly-
lökésben (3 kg) II. helyezést ért 
el lánycsapatunk: Bús Melinda, 
Kovács Anett, Békési Krisztina, Mes-
terházy Nóra és Kômûves Mariann. 
Felkészítô tanárok: Ficsór Barnabás 
és Retkes Zsolt. 

Ügyességi és váltófutó csapatbajnokság

Szeptember vé -
gén rendezték 
meg a Csongrád 
megyei Gyer-
m e k b a j n o k -
ságot Szeged. 
Iskolánk tanu-
lói által elért 
eredmények: a 

fiúknál 60 m-es 
síkfutásban I. 
helyezett lett 
Slebics Gábor 6.a; 
távolugrásban 
VII. lett Bodó 
János 5.a, IX. 
lett Slebics Gábor 

6.a és Szekeres Benedek 5.a, X. lett 
Rózsa Alex 4. osztályos, XI. lett 
Kalusi László 5.b; kislabda dobás-
ban I. helyezést 
ért el Szekeres 
Benedek 5.a, VII. 
lett Rózsa Alex 4. 
osztályos, XII. 
lett Kalusi László 
5.b, XIV. lett 
Sebôk Ramón 5.b 
osztályos tanuló; 
a lányoknál 60 
m-es síkfutásban VII. lett Por-
törô Dorina 5.a, távolugrásban II. 
helyezést ért el Portörô Dorina 5.a 
osztályos tanuló. Felkészítô taná-
rok: Varga Ágnes és Retkes Zsolt. 

Diákok: bajnoksági elsô helyek

Október 14-én rendeztük meg 
ôszi iskolai futóversenyünket az 
alsós diákok számára. A versenyen 
a következô eredmények szület-
tek: a 2. korcsoportos fiúknál I. 
helyezett lett Molnár Gergô 4. osz-
tály, II. lett Belovai Krisztián 3.a és 
III. lett Angyal János 3.b osztályos 
tanuló; a 2. korcsoportos lányok-
nál I. helyezést ért el lett Bukor 
Anna 3.b, II. lett Sárkány Alexandra 

4. osztályos és III. lett Márta Sarolt 
3.a osztályos tanuló; az 1. korcso-
portos fiúknál I. helyezett lett 
Szula Péter 2.a, II. lett Bíró Márk 
2.b és III. lett Belovai László 2.b 
osztályos tanuló; az 1. korcsopor-
tos lányoknál I. helyezést ért el 
Síkhegyi Luca 2.a, II. lett Bura Ale-
xandra 2.b és III. lett Péter Fanni 
2.a osztályos tanuló. 

Varga Ágnes testnevelô

Ôszi iskolai futóverseny

Az éves ladacross bajnokság utolsó 
elôtti futamát szeptember 5-én 
Pusztaottlakán tartották. Egész 
napos esôzés nehezítette a ver-
senyzôk dolgát. Az algyôi Berkes 
István ladacross versenyzô saját 
kategóriájában 5. helyezést ért el, 
illetve benevezett az extra tuning 
kategóriába, melyben most elôször 
indult, ennek ellenére 2. lett! 

A ladacross szerelmeseinek ez 
az év október 3-án Tótkomlóson 
bizony véget ért. Az utolsó bajnok-
ság tökéletesen alkalmas volt arra, 
hogy egy izgalmas versennyel zárja 
a sorozatot az algyôi versenyzô és 
csapata. Lázas küzdelem a döntô 
pontok megszerzésért – ez jelle-
mezte a bajnokságot, hiszen fenti 
napon dôlt el a végsô helyezéseket 
sorsa. István számára nem indult 
egyszerûen a nap: két elôfutamban 
is defekt nehezítette a pontok meg-

szerzését, végül a döntôt követôen 
a dobogó elsô fokára lépett fel. Az 
év méltó befejezéseként benevezte 
szerelôjét, Farkas Gábort a szerelôk 
futamára, ahonnan az elôkelô elsô 
helyezéssel térhettek haza.

Noha az algyôi versenycsapat 
az éves bajnokságot a harmadik 
helyen zárta, de a 2010-es évtôl a 
dobogóról köszön el, hasonlóan 
az elôzô két évhez. Ezért is köszö-
net a segítôknek és támogatók-
nak:  Gáli Ágota, B.L.N.

Extra tuning kategória
Nyertes Berkes István és csapata 

dátum kezd idô M II csapat kezd idô U 19 csapat M III csapat
11.13, szo. 13:30 Algyô - Szentes 11:30 Algyô - Szentes

11.14, vas.   Algyô - Baktó

11.20, szo.   Tiszasziget - Algyô

11.27, szo.   Algyô - Rúzsa

12.05, vas.     Alsóváros - Algyô

Labdarúgás sorsolás 2010. ôszi szezon 

Algyôi Sportkör

Szekeres Benedek

Slebics Gábor

Portörô Dorina
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25 napirendi pontot tárgyalt Algyô 
Nagyközség új képviselô-testülete 
október 27-i soros ülésén a polgár-
mesteri hivatal dísztermében. Az 
ülést Herczeg József polgármester 
vezette. 

Algyô közegészségügyi helyze-
tét dr. Kiss Edit az ÁNTSZ kistér-
ségi tisztiorvos vázolta. A települési 
egészségterv aktualizálásának idô-
pontjaként 2010. januárját határoz-
ták meg. Az egészségterv alapja: a 
korosztályokra bontott megelôzési 
program és szûrési rendszer, vala-
mint a dohányzásról való leszoktató 
projekt kidolgozása.

A testület elfogadta a közoktatási 
intézmények tanévkezdési beszá-
molóit, valamint fenntartói hozzá-
járulását adta az Algyôi Általános 
Iskola pedagógiai programjának 
módosításához. Kiemelt feladat a 
fiatalok Algyôre csábítása, a lakha-
tási problémák mérséklése. Az új 
iskola építése következtében spe-
ciális szakmai közoktatási akcióterv 
készül, melyet novemberi ülésén 
tárgyal a testület. A munkát szak-
bizottság segíti, melynek tagja: a 
képviselôk közül dr. Gubacsi Enikô, 
Molnárné Vida Zsuzsanna, Torma 
Tiborné R. Nagy Mária, dr. György 
Antal Miklós, Molnár Áron; továbbá: 
Iván Zsuzsanna igazgató, Bereczné 
Lázár Nóra közoktatási referens, és 
Blahó János közoktatási szakértô. 
Az iskolaszék új vezetôje dr. Gonda 
János alpolgármester lett. 

A képviselôk beszámolót hallgat-
tak meg a Gyevitur Kft., valamint 
az Algyôi Faluház, Könyvtár és Táj-
ház nyári táborainak értékelésérôl, 
a szülôi igények alapján fontosnak 

tartják az óvodai és a sporttáborok 
további megszervezését. 

A 2010. évi I.-III. negyedévi szo-
ciális ellátásokról szóló beszámoló 
kapcsán a testület kiemelte: felül 
kell vizsgálni a lakossági adóság-
csökkentési rendszert. 

A testület a Bursa Hungarica 
Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat elbírálását és a hozzá 
kapcsolódó hatáskört átruházta a 
Pénzügyi és Humán Bizottságra. 

Elfogadták a képviselôk az 
önkormányzat szervei szervezeti és 
mûködési szabályzatáról, valamint a 
települési képviselôk tiszteletdíjá-
ról szóló önkormányzati rendeletet. 
A többször módosított 2/1997. (XII. 
19.) Önkormányzati rendelet, illetve 
az 1994. évi LXIV. törvény értelmé-
ben a képviselôk alap tiszteletdíja: 
bruttó 50.245 forint. A bizottsági 
elnökök: bruttó 95.465 forintot, 
míg a bizottsági tagok bruttó 72.855 
forintot kapnak. A külsô tagok alap-
díja bruttó 22.610 forint. A bizottsá-
gok saját hatáskörben elnökhelyet-
teseket választhatnak. Módosult a 
polgármesteri hivatal Szervezeti és 
mûködési szabályzata. A közterü-
let-felügyelô: Molnár Lajos, hiva-
tali elérhetôségei munkaidôben: a 
62/517-517 számú telefon, illetve a 
20/466-5640 mobil. 

A képviselôk döntöttek a hiva-
tali és saját tulajdonú gépjármûvek 
használatáról, nyilvántartásáról és 
az üzemeltetési költség elszámolásá-
ról szóló szabályzat módosításáról. 
A jövôben az algyôi civil szervezetek 
és intézmények évente 1 alkalom-
mal térítésmentesen, önkormány-
zati feladatok ellátása céljából, 

annak érdekeit képviselve a hiva-
tal alkalmazásában álló hivatásos 
gépjármûvezetô, vagy szerzôdéses 
hivatásos gépjármûvezetô, oktató 
segítségét igényelve használhatják 
a hivatali kisbuszt. A Mercedes 
Sprinter kisbusz használati díja 
bruttó 35 Ft/km és a gépjármûvet 
tele tankkal kell átadni a használat 
után. Az érintetteknek igényüket 
idôben jelezniük kell, kérdéses ese-
tekben elôzetesen a polgármester 
dönt. 

2010. december 31-ei határidô-
vel felülvizsgálják a felnôtt házi-
orvosi és gyermekorvosi rendelôk 
(kiszolgáló helyiségek, váró, WC-k) 
takarítási és fertôtlenítési szabály-
zatát. Addig az önkormányzat a 
felmerülô költségek 50%-át fizeti. 
A döntéshozók egyhangúlag elfo-
gadták a 2011. évi belsô ellenôrzési 
programot és idôrendi táblázatot. 

Az egységes településkép érdek-
ében tovább bôvül a Búvár utca 
közvilágítása is: 2 lámpatestet sze-
relnek fel a faluház és a Fazekas utca 
közötti területre. A formatervezett 
kandeláberekhez hasonlóan NA 
150W-os lámpatesttel, földkábellel 
lesznek felszerelve. A tervezett beru-
házás költsége közel másfél millió 
forint. 

Az akadálymentesítést követôen 
szükségessé vált a polgármesteri 
hivatal épületén belül új ajtók beépí-
tése és a meglévô ajtók cseréje is.

A helyi védelmi bizottság mun-
káját segítve, a gyakori bel-, árvíz-
védelmi és a kiemelt veszélyes 
ipari üzemek miatt, a Honvédelmi 
Minisztérium Infrastrukturális Ügy-
nöksége segítségével térítésmente-

sen kaphat Algyô még használható 
honvédségi eszközöket, gépeket, 
berendezéseket. Tárolásuk a Gye-
vitur Kft. raktárában, valamint a 
polgári védelmi és katasztrófa hely-
zetek kezelésére kijelölt intézmé-
nyekben valósulhat meg. A tulajdon 
megszerzése érdekében felmerülô 
költségeket az önkormányzat vál-
lalja. 

A gyakori villámcsapások, az 
elavult technika, valamint a beszél-
getések rossz hangminôsége aktu-
ális feladattá tette a polgármesteri 
hivatal telefonközpontjának cse-
réjét, valamint az önkormányzati 
intézmények telefon- és internet-
szolgáltatójának váltását. A testületi 
döntés értelmében beszereznek egy 
olyan 32 mellékállomásos digitális 
telefonközpontot, amely számos új 
funkcióval rendelkezik. A Triote 
szolgáltatás pedig az AKTV Kft. által 
kiépített optikai hálózaton keresztül 
valósul meg – ez 99,99 %-os rendel-
kezésre állást garantál. 

Herczeg József polgármester tájé-
koztatást tartott az elôzô ülés óta 
történt fontosabb eseményekrôl 
is. Zárt ülésen döntöttek továbbá 
a képviselôk a Kastélykert utca 38. 
számú ingatlan (volt Vadász Presz-
szó) hasznosításáról, az AKTV Kft. 
Társasági Szerzôdésének módo-
sításáról és a felügyelô bizottság 
tagjainak megválasztásáról. Módo-
sították a Gyeviép Nkft. alapító 
okiratát, a Gyeviép Nkft. EMVA 
pályázat támogatási összegét tôke 
tartalékba helyezték, valamint elbí-
rálták a Búvár utca 9., földszint 3. 
szám alatti költségalapú bérlakásra 
benyújtott pályázatokat.  B.L.N.

Fejlesztések, beruházások 
Elsô ülését tartotta az új képviselôtestület

Algyô Nagyközség Önkormányzata 
is együtt érez az ajkai vörös iszap 
katasztrófa áldozataival és telepü-
léseivel. A korábbi árvízi támoga-
táshoz és segítségnyújtáshoz hason-
lóan ismét akciót szervez és indít. A 
gyors és hatékony segítségnyújtás 
érdekében az Országos Katasztró-
favédelmi Fôigazgatóság szakmai 
ajánlása alapján, az önkormányzati 
testületi döntés értelmében 500 
– 500 ezer forint támogatást kap 

Kolontár és Devecser település. 
Ezen felül a „Katasztrófa segély-
alap – Algyô” néven,  a 12067008-
00190442-03800001 elérhetôségen 
számlaszámot nyit, melyre várja a 
segíteni szándékozó algyôi vállalko-
zók, civil szervezetek, magánszemé-
lyek és a lakosság befizetését. 

A Magyar Fürdôszövetség fel-
hívást intézett tagjaihoz a vörös 
iszap katasztrófa áldozatainak 
megsegítésére és a helyreállítás-

ban résztvevô tûzoltók, mentôk, 
rendôrök és önkéntes segítôk 
pihenésének, rekreációjának 
támogatására. A Gyevitur Kft. is 
csatlakozott a felhíváshoz és a sza-
badidôközpontban vendégül lát 
egy otthonát elvesztett négytagú 
családot, valamint az önkéntes 
segítôk részére 10 darab 15 alkal-
mas fürdôbérletet ajánl fel. 

Októtber 18-i tájékoztatása 
szerint Algyôn is megjelentek a 

„kéregetôk”, akik a vörösiszap-
katasztrófára hivatkozva kérnek 
anyagi támogatást a lakosságtól. 
Az önkormányzat felkéri a lakos-
ságot, hogy idegen személyeket 
ne engedjenek be lakásukba, 
házukba, illetve az adakozásról 
tájékoztatást a 62/517-517/132, 
nora.kozoktatas@algyo.hu, www.
algyo.hu elérhetôségeken Bereczné 
Lázár Nóra ügyintézôtôl kérje-
nek!

Algyô segíti a vörös iszap áldozatait 
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Az AKTV (Algyôi Kábeltelevízió 
Üzemeltetô) Kft. és a Gyeviép 
(Algyôi Településüzemeltetési és 
-fejlesztési Nonprofit) Kft. ügyfél-
szolgálata a Kastélykert utca 49. 
szám alatti szolgáltatóházban várja 
ügyfeleit november 2-tól.

Az Algyôi Kábeltelevízió Üze-
meltetô Kft. kábeltévé, internet és 
telefonszolgáltatással áll elôfizetôi 
rendelkezésére. A szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ügyintézés mellett köte-
lezô gépjármû felelôsségbiztosítás 
kötésére is lehetôség van ügyfélszol-
gálatán, mind a 14 hazai biztosító 
ajánlata közül választhatják ki az 
ügyfelek a számukra legkedvezôb-
bet. Nyitva tartás: hétfôn, kedden, 
szerdán, pénteken 8-tól 16 óráig, 
csütörtökön 8-tól 20 óráig. Telefon/

Fax: 06-62-267-567. Internet cím: 
www.algyoktv.hu, az ügyfélszolgá-
lat e-mail címe: ugyfelszolgalat@
algyoktv.hu.

A Gyeviép Nkft. településüzemel-
tetési feladatokat lát el. A közterü-
letek, parkok gondozása, járdaépí-
tés, illetve a temetô és az edzôterem 
üzemeltetése mellett magánsze-
mélyek részére is vállal parkgon-
dozást, fûnyírást és kisebb építési 
munkálatokat. December 1-jétôl a 
szolgáltatási köre buszbérlet árusí-
tásával bôvül. Nyitva tartás: szept-
ember 1. és május 31. között 7-tôl 
15.30 óráig, június 1-jétôl augusztus 
31-ig 6-14.30 óra között. Telefon/
Fax: 06-62-765-900. E-mail cím: 
gyeviep@algyoktv.net.

Új helyre költözött az AKTV és a Gyeviép 

Algyô közegészségügyi helyzetérôl 
dr. Kiss Edit kistérségi tisztiorvos 
számolt be. 

Algyô lakónépességének szám-
adatai az utóbbi évekbe lényege-
sen nem változtak: a legnépe-
sebb korosztály az aktív korban 
élôké (18-54 év). Az élve szüle-
tések száma csökkent. Megfelelô 
minôségû ivóvíz minden lakásban 
rendelkezésre áll. A nagyközség 
szennyvízcsatorna hálózattal ellá-
tott, a szennyvíz tisztítására saját 
tisztítómû áll rendelkezésre. Az 
úthálózat 90%-ban portalanított, 
a közterületek gondozottak. A 
lakosság egészségügyi alapellá-
tása rendben zajlik, a járóbeteg 
szakellátás Szegeden hozzáfér-
hetô. A településen 1 gyógyszertár 
mûködik. Az élelmezés-egészség-
ügy rendben zajlik, a nemdohány-
zók védelmére speciális program 
kerül kidolgozásra. A „konté-
nerovi” és az épülô új iskola 
beruházásoknak köszönhetôen 
csökken az intézmények zsúfolt-
sága, a Borbála Fürdô kiváló víz-
minôséggel és egészségmegôrzô 
szolgáltatásokkal rendelkezik. 

A munkaegészségügy területén 
hiányosságokat nem tapasztaltak 
a szakemberek, a kémiai és kör-
nyezetbiztonság kimagasló, az 

ipari balesetek megelôzése elsôd-
leges. A közintézmények teljes 
akadálymentesítése megtörtént. 
A lakosság egészségi állapotára 
az alábbi országos tendenciák a 
jellemzôk: a keringési rendszer 
okozta halálozás vezetô halálok, 
melyet a daganatos és légzôrend-
szeri megbetegedések követnek. 
Gyakori betegség: a hátgerinc 
deformációja, a szív- és agyérbe-
tegségek, a cukorbetegség, gyo-
mor- és nyombélfekély, pajzsmi-
rigy rendellenességek. 

Fontos megelôzési projekt az 
algyôi kislányok HPV (méhnyak-
rák) elleni védôoltási programja! 
Súlyos helyi probléma az alkoho-
lizmus, a magas alkoholfogyasztás, 
a dohányzás, az elhízás, a helyte-
len táplálkozás és az inaktív élet-
mód, valamint a csontritkulás. 

A képviselô-testület döntött a 
települési egészségterv szakmai 
felülvizsgálatáról és aktualizálá-
sáról: fontos szakmai alap lesz a 
korosztályokra bontott speciális 
megelôzési program és szûrési 
rendszer, valamint a dohányzás-
ról való leszoktató projekt kidol-
gozása. A testület a települési 
egészségterv aktualizálásának 
idôpontjaként 2010. januárját 
határozta meg. 

Települési egészségterv készül Algyôn
Középpontban a megelôzés

„Mi alapján kapcsol be és ki 
Algyôn mostanában a közvilágí-
tás? Valaki fel- és lekapcsolja meg-
határozott idôpontokban vagy 
aszerint, hogy mennyire sötétet 
tapasztal, esetleg a természetes 
fényt, sötétet érzékelô mûszerek 
irányítják? Szerintem mostaná-
ban délután 4 órakor már éppoly 
sötét van, mint 5 körül, de csak 
jobbára 5 körül kezdenek világí-
tani az utcai lámpák. Ugyanez a 
gond reggelente, hogy túl korán 
kikapcsol a világítás, amikor még 
sötét van és kellene a pluszfény” 
– véli Karsai Lászlóné, az Algyôi 
Hírmondó szerkesztôbizottsági 
tagja. A közérdekû kérdésre a 
polgármesteri hivatal mûszaki 
csoportjában dolgozó Fróman 
Gábortól kapunk választ.

– Algyôn településen a beépített 
közvilágítási teljesítmény 45 kW. 
A cél a költségek szempontjából 
is hatékony, de vagyon- és köz-
biztonságot nyújtó mûködtetés 
– mondta Fróman Gábor. A köz-
világítási naptár adatai a téli idô-
számításra vonatkoznak. A nyári 
idôszámítás alatt az idôpontokat 
értelemszerûen kell alkalmazni. 
A közvilágítási naptár adatai a 
18° 15’ keleti hosszúságtól a 20° 
15’ keleti hosszúságig érvényesek 
(ez Pécs, illetôleg Szentes hosszú-
sági köre). A 20° 15’-tôl keletre 
esô országrészben a közvilágítási 
naptár be- és kikapcsolási értéke-
ibôl 8 percet le kell vonni. A 18° 
15’-tôl nyugatra esô országrész-
ben a közvilágítási naptár be- és 

kikapcsolási értékeihez 8 percet 
hozzá kell adni. A közvilágítás 
napi be- és kikapcsolása központi 
vezérlésen keresztül történik, 
elôre elkészített idôbeosztás sze-
rint. Az úgynevezett közvilágítási 
naptár napokra lebontva elôre 
meghatározza, mikor kezdenek 
világítani a lámpaoszlopok égôi és 
mikor fejezik be. A percre pontos 
idôpontok meghatározása csilla-
gászati ismeretek, a napfelkelte és 
-nyugta figyelembevételével tör-
tént az erre vonatkozó, korábban 
érvényben lévô miniszteri rende-
let feltételei szerint, amit az EDF 
DÉMÁSZ belsô üzletszabályzata 
tartalmaz. Ez alapján kötöttünk 
szerzôdést az áramszolgáltatóval.

A közvilágítási naptár:

– Algyôn már a 80-as években 
lecserélték a higanygôzös fény-
forrásokat, jelenleg korszerûnek 
mondható nagynyomású nátriu-
mos fényforrásokat használnak. 
Az útvonal besorolásától függôen 
35-70-100 wattos lámpatestek 
világítják meg Algyô útjait.. A 
szakemberek szerint nemcsak 
a fényforrások cseréjével lehet 
hatékonyabb világítást elérni, 
hanem a lámpatestek felújításával 
is – magyarázza Fróman Gábor. 
– Egy korszerû, mai lámpafej víz- 
és pormentes, szennyezôdés alig 
kerül bele. Emiatt a benne lévô 
tükör élettartama is a tízszeresére 
nô. A jövô a LED-es technológia 
alkalmazása a közvilágításban és 
annak általánossá tétele.

A Hírmondó megkérdezte:
Ki és hogyan szabályozza az utcai lámpák ki és bekapcsolását?

Hónap Dekád Kikapcsol Bekapcsol

November 1 6:05 16:35

2 6:20 16:25

3 6:30 16:20

December 1 6:45 16:10

2 6:55 16:10

3 7:00 16:15

Január 1 7:00 16:25

2 7:00 16:40

3 6:55 16:50
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A Bozsik Programban félévente 
három alkalommal Röszkén meg-
rendezett foci tornán szerepeltek 
az algyôi gyerekek. Az elsô játékna-
pon, október 1-jén az alábbi ered-
mények születtek. U7-es korosztály: 
Algyô – Röszke 4:3, Tisza Volán 0:3, 
Szôreg 0:2. U9-es korosztály: Algyô 
- Tisza Volán 0:4, Röszke 1:4, UTC 
1:5. U11-es korosztály: Algyô - Tisza 
Volán 0:2, Röszke 2:0, Szôreg 0:0, 
UTC 0:0. 

A második játéknapra október 
15-én került sor. U7-es korcsoport: 
Algyô- Röszke 0:1, Tisza Volán 1:3. 
U9-es korcsoport: Algyô- Tisza 
Volán 1:6, Röszke 2:0, Szôreg 
1:3, UTC 1:0. U11-es korcsoport: 
Algyô- Tisza Volán 0:1, Röszke 0:2, 
Szôreg 2:0.

Csapattagok – U7: Katona Ábel, 
Vanyó Péter, Forgó Dániel, Nagy 
Rokkó, Szénási Kristóf, Madarász Máté. 
U9: Tápai Roland, Pap Csaba, Juhász 
Enikô, Major Szabolcs, Mihály József, 
Tóth Gergely, Igaz Roland, Greksa 
Péter, Dénes Balázs. U11: Molnár 
Gergô, Molnár Szabolcs, Pap Dániel, 
Pajkó Gergô, Tóth Norbert, Belovai 
Krisztián, Bálint Márk, Gyömbér 
Mihály.

Az október 29-i forduló eredmé-
nyeirôl lapunk decemberi számá-
ban számolunk be. 

Az erôsebb ellenfelekkel szemben 
is jól helytálltak az algyôi lurkók és 
még meglepetés gyôzelmeket is 
arattak!

Makra Zsolt  
labdarúgó edzô 

Algyôi gyerekek a röszkei focitornán

Október 25-én közel 20 személy 
megalakította az algyôi vöröskeresz-
tes alapszervezetet, melynek vezetôje 
Herczeg Józsefné Incike. A titkári tiszt-
séget a természetgyógyászattal fog-
lalkozó immár algyôi lakos Karancsi 
Eszter vállalta el. A gazdasági teen-
dôket Juhász Mihályné Manyika látja 

el. A szegedi Vöröskereszt részérôl 
megjelent az igazgatónô Sasvári 
Krisztina és Horváth Józsefné – hasz-
nos tanáccsal és információkkal lát-
ták el az újonnan induló alapszer-
vezetet. Aki szeretne e szervezetben 
tevékenykedni, jelezze belépését a 
06-20/542-62-60 telefonszámon!

Vöröskeresztes alapszervezet

Elkészült a Csongrád megyei 
amatôr sakk csapat bajnokság ver-
senykiírása a 2010-2011. évre.

1. A verseny célja: Játéklehetô-
séget adni amatôr sakkozóknak, 
megállapítani a benevezett csa-
patok közötti sorrendet.

2. Résztvevôk: A benevezett 
csapatok, akik a nevezési díjat 
befizették.

3. A csapatokban a versenyzôk 
száma: A csapatok 5 játékosból 
állnak, akiknek a 2010. szeptem-
beri élô pontszáma 1900-at nem 
haladja meg! Erôsorrend ívet az 
érvényes Sakkjáték Versenysza-
bályzat alapján kell kitölteni!

4. A versenybíróság tagjai: Óvás 
esetén, az óvásban nem érdekelt 
csapatok vezetôi.

5. A verseny lebonyolítása: Két-
fordulós körmérkôzés formában, 
kezdési idôpont 9 óra. Gondol-
kodási idô 2–2 óra, a zászlóleesés 
dönt! Játszmaírás végig kötelezô, 
kivéve az idôellenôrzés elôtti 
utolsó 5 perc alatt! A játéknapok, 
amelyeket a 2010. október 15-én 
Üllésen megtartott sorsoláson 
állapítottak meg.

1. forduló: 2010. november 7. 
Algyô (1)- Huszár Sakk Kör (2) 
1–2 3–4

Mórahalom (3)- Üllés(4)
2. forduló: 2010. november 

21. Huszár SK (2)- Mórahalom 
(3) 2–3 4–1

Üllés(4)- Algyô(1)
3. forduló:  2010. december 5. 

Huszár SK (2) - Üllés(4) 2–4 1–3
Algyô(1)- Mórahalom (3)
4. forduló: 2011. január 16. 

Huszár SK – Algyô 2–1 4–3
Üllés-Mórahalom

5. forduló: 2011. január 30. 
Mórahalom-Huszár SK 3–2 1–4

Algyô-Üllés
6. forduló: 2011. február 20. 

Üllés-Huszár SK 4–2 3–1
 Mórahalom-Algyô
6. A helyezések eldöntése 

a mérkôzéssorozaton szerzett 
egyéni pontszám alapján törté-
nik. Csapat ki nem állása esetén 
a vétlen csapat 5–0-ra nyeri a 
mérkôzést. (Sportszerûség miatt 
mindenki játssza végig a bajnok-
ságot!) Azonos pontszám esetén a 
helyezések eldöntése: 1. egymás 
elleni eredmény; 2. több csapat-
gyôzelem; 3. csapatbajnoki pont-
számítás (3–1–0 pont).

7. A verseny költségei: a részt-
vevôk költségeit a csapatok egyé-
nileg fedezik. Nevezési díj csa-
patonként 1500 forint, amelyet 
Gábor Géza gyûjt össze.

8. Díjazás: 1. hely 3000 Ft, 2. 
hely 2000 Ft, 3. hely 1000 Ft.

9. Egyéb rendelkezések: A csa-
patvezetôk a mérkôzés eredmé-
nyét kettô napon belül telefonon 
vagy e-mail-on küldjék el Gábor 
Gézának (ultimoka@freemail.hu) 
aki mindenkit e-mail formában 
értesít! 

Erôsorrend íveket a csapatok 
az elsô fordulóban egymásnak lei-
gazolják!

Csapatvezetôk telefon és a já -
tékhely címei:

1.Algyôi faluház (6750 Algyô, 
Búvár u. 5.), intézô: Dr. Gonda 
János 30/9852564 e-mail: jgonda@ 
t-online.hu (6750 Algyô, Géza 
u.30.).

2. Huszár Sakk Kör (Szeged, 
Londoni krt.13.) Szent Imre 
Könyvtár, intézô: Nyôgér István 
30/6077508. E-mail: istvan ny @ 
gmail.com

3. Mórahalom, Régi vásártér, 
Zákányszéki út. Intézô: Kois János 
30/2700788, 62/281-162. E-mail: 
kois.janos @ freemail.hu

4.Üllés, Mûvelôdési Ház, Fel-
szabadulás u. 48. Intézô: Gábor 
Géza 70/5156934, 62/282-459. 
E-mail: ultimoka@freemail.hu

Mindenkinek eredményes, sport-
szerû versenyzést kíván: 

Gábor Géza

Amatôr sakk csapatbajnokság

20 éves az UNIQA Biztostító!
Rendkívüli kedvezmények születés-

napi ajándékként!
• Gépjármûbiztosítás  

• Lakásbiztosítás  
• Élet- és balesetbiztosítás  

• Megtakarítások • Betegségbiztosítás
• Vagyonbiztosítás • Assistance 

biztosítás
KApcsoLAtfeLVÉteL:

06-70/3844969
06-62/649-729

Igény szerint házhoz megyek!

Algyô Önkormányzata (Magyar-
ország, Csongrád megye), Újvár 
(Románia, Temes megye) önkor-
mányzatával együtt be a pályázatát 
a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttmûködési Program 2.5 
Közösségek közötti együttmûködés 
pontjára. Pályázatunk célja a kultu-
rális-nemzeti identitás megerôsítése, 
kialakítása, növelése, ugyanakkor a 
bikulturalitás elfogad(tat)ása. Vár-
ható hatásai közül kiemelten fontos 
a tolerancia kialakulása, a különbözô 
nemzetiségek tisztelete.

A cél megvalósításának érdekében 
közös programokat szerveztünk: 

1. A pályázati projekt egyik eleme 
a Móra Ferenc Népszínház, illetve 
háttérszervezete a Móra Ferenc 
Népszínház Közhasznú Egyesület, 
amely a romániai és a vajdasági 
magyar szórványban korábban is 
számos tájelôadást mutatott be. 
A pályázat keretében 10 Temes 
megyei településen mutatták be 
egyik darabjukat.

2. A pályázat keretében a kulturá-
lis identitás, a bikulturalitás, a szór-
vány kérdéseit taglaló konferenciát 
is rendeztünk, amely hamarosan 
kötet formájában is megjelenik.

3. A pályázat keretében valósult 
meg két elôadássorozat Újváron 
és Algyôn, amolyan szabadegye-
tem-formában. 

4. A pályázati projekt által két 
tábort valósítottunk meg: algyôi és 
újvári gyerekek Magyarországon, 
majd Romániában barangoltak.

5. Végül mindkét oldalon több 
hagyományôrzô rendezvény 
tagozódott a pályázati projektbe, 
úgymint Téli hagyományôrzô 
nap és archeológiai szeminárium 
Újváron vagy a Nomád ételfôzô 
fesztivál Algyôn. A projekt záró 
rendezvényének Algyô adott 
otthont október 30-án: néptánc, 
ételkóstoló, borkóstoló, táncház 
kerekasztal-beszélgetés alkotta a 
kínálatot, az eseményt a Cimba-
liBand koncertje zárta.

Lezárult Algyô és Újvár pályázata
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aPró
Bartók Béla utcai, 2 szobás, erkélyes, 
elsô emeleti lakás kiadó. Ár: 70 ezer 
forint (rezsivel)/hó. Érd.: 06 30 
2398948



A Gyevitur Kft. ( Algyô, Téglás u.151.
sz.) személyzeti és munkaügyek intézé-
sére munkatársat keres. Elônyt jelent a 
jogi asszisztensi, vagy munkaügyi vég-
zettség. Jelentkezni lehet személyesen 
november 11-tôl 15-ig Márton Mária 
ügyvezetônél. Telefonos egyeztetés: 
06-62/267-426



Eladó: Robi 125-ös 6 kapás rotátor 
egyéb hozzávaló felszereléssel 10 000 
Ft, 150 literes jó állapotba lévô 
hûtôláda 15 000 ft. Érd.: a 06-30/224-
136-os telefonon lehet.



Angol tanítást, korrepetálást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal diplomás nyelv-
tanárnô Algyôn, általános iskolásoknak 
is. Érdeklôdni: 06-30/270-40-60

Büfé jellegû  
lángossütô  
teljes felszereléssel 

fôutcán bérbeadó.

telefonszám:  
+36 20/542-62-60

ElEgáns környE-
zEtbEn építési 
tElEk lakható 

mElléképülEttEl 
közmûvEsítvE 

Eladó.

érdEklôdni:  
+36 30/269-13-21

„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

TOJÁS 
Legelõn tartott 

tyúkoktól  

friss tanyasi  

NAGY tojás kapható.

Kastélykert u. 169.

gumisz ervíz
té li gu mi sze re lé si ak ció! 4 cse re ese tén

900 Ft/db 15”-ig
sze re lés sel, centírozással, sze lep cse ré vel.

16”-ig 1000 Ft/db
Új és hasz nált gu mik ked ve zõ áron!

Te her, kis te her, ka mi on gu mi sze re lés, ja ví tás.

Cím: Algyõ, Gé za u. 15. Tel.: 06-20/455-83-00

Újonnan induló vállalkozásomat  
a Generali Biztosító kötelékein Belül  

célom érvényesíteni. seGítséGet szeretnék 
nyÚjtani önnek és családjának életük 

Biztos jövôképe meGvalósításáBan.

Fô tevékenységeim:
• kötelezô gépjármû felelôsség biztosítás • zöldkártya ügyintézés

• CASCO • Kárrendezés
• Házörzô lakásbiztosítás • Gyermekjövô program

• Magánvállalkozások vagyonbiztosítása • Nyugdíjpénztár.

HerczeGné juHász Gréta
Algyô, Görbe u. 17.

Telefonszám: 06-20/559-62-40 • E-mail: herczeg.ferenc@freemail.hu

KÖTELEZÔ FELELÔSSÉG-
BIZTOSÍTÁS – VÁLTSON 
OLCSÓBBRA, 2011-BEN
14 BIZTOSÍTÓ AJÁNLA-
TÁBÓL VÁLASZTHAT!

– Pár perc alatt, EZREKET 
SPÓROlHAT!

– 2010 november 30-ig lehet 
felmondani a meglévô szerzôdését.

– teljes körû ügyintézés

– Felmondom a régi szerzôdését.

– Az összes biztosító ajánlatából 
kiválasztva, megkötöm az Ön 

számára a legkedvezôbb szerzôdést.

– CASCO és kötelezô együtt kötés 
esetén, nagyobb kedvezmény.

Nemzetközi zöldkártya kiállítása.

– Káresemény esetén, a kárügyinté-
zésben segítek.

Kérjen kalkulációt, ajánlatot:   

KÔmûVESNÉ ELEKES VALÉRIA
Független biztosításközvetítô

ATLANTISZ 95  
Biztosítási Alkusz Kft.

E-mail: elekes66@freemail.hu 
Cím: Algyô, Egészségház u. 8.

Tel.: +36 20/9384-102
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GONDOLT MÁR GYERMEKE  
TOVÁBBTANÍTTATÁSÁRA?

HA ÖNNEL TÖRTÉNIK VALAMI,  
GYERMEKE SZÜLÔI TÁMOGATÁS  

NÉLKÜL IS TOVÁBB TUD TANULNI?

ÖNNEK IS GONDOT OKOZ EZEN  
ÉLETHELYZETEK MEGOLDÁS?

Ha bármelyik kérdésre IGEN aválasz, TGR!

Szolgáltatásaink: díjmentes komplex gyermek  
továbbtaníttatási program kidolgozása

Díjmentes, komplex nyugdíj program kidolgozása.
Biztosítási területen:  Magyarországon fellelhetô összes 

biztosítási tipus megkötése és felülvizsgálata díjmentesen.
Lakásbiztosítás 30 % kedvezménnyel (x)

Költséghatékonyság a „ pénz piacán” tanácsadóink  
szakértelmének segítségével.

X Victoria Volksbanken Biztosító”Callisto”  
lakásbiztosítás esetén.

Az Ön tanácsadója: Csikós Attiláné
Telefon: +36 70/570-53-22

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ,  
EGYEDÜLÁLLÓ ÉS VALÓBAN 
HATÉKONY MINDENKINEK!

A GNLD-nél a termékfejlesztésnél a természetet vesszük 

alapul. A kiváló természetes alapanyagokat ötvözzük a 

legfrissebb tudományos kutatások eredményeivel, így 

folyamatosan biztonságos, és egyre hatékonyabb termé-

keket állítunk elô.

TErMÉSzETES ALApOK, TuDOMÁNYOS HÁTTÉr:  

Ez A GNLD KÜLöNBSÉG!

A GNLD termékek egy JOBB ÉLETÉrT.

A természet ihlette, a tudomány megalkotta.

környezetkímélô tisztítószerek

Bôr- és testápoló termékek

Gyógynövény alapú termékek

Testsúlycsökkentô termékek

Étrendkiegészítôk.

érdeklôdni: csikós attiláné 
tel.: +36 70/53-22
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A „Népmûvészet Ifjú Mestere” 
cím állami kitüntetést vehette át 
az október 23-i nemzeti ünne-
pünk alkalmából Budapesten, 
a Néprajzi Múzeum Aulájá-
ban Bereczné Lázár Nóra. „Igazi 
kakukktojás vagyok: hódmezôvá-
sárhelyi alkotóként moldvai, gyi-
mesi, dél-erdélyi hímes tojásokat 
írok. Egy kiveszô népi kismester-
séget gyakorlok, melyet Algyônek 

köszönhetek” – mondott köszöne-
tet az Algyôi Hírmondó szerkesz-
tôbizottsági tagja, Bereczné Lázár 
Nóra Budapesten. 

Az alkotó népi iparmûvész 
hímestojás-festô tevékenységéért 
tárgyi alkotómûvészet kategóriá-
ban a „Népmûvészet Ifjú Mestere” 
cím állami kitüntetést vehette át 
dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erôfor-
rás Miniszter megbízásából Szôcs 
Géza kultúráért felelôs államtit-
kártól.

A Nemzeti Erôforrás Miniszté-
rium (volt Oktatási és Kulturális 
Minisztérium) ösztönözni kívánja 
a fiatal alkotók népmûvészeti, tár-
gyalkotó, elôadói és tudományos 
alkotótevékenységét, a magyar 
nemzeti és a magyarországi nem-
zetiségi hagyományok ápolását és 
továbbéltetését. Éppen ezért 1961-
ben alapították a „Népmûvészet 
Ifjú Mestere” állami kitüntetést. 
A díj azoknak a fiatal (15-35 éves) 
alkotó- és elôadómûvészeknek 
adományozható állami kitünte-
tés, akik az egyes népmûvészeti 
ágakban kiemelkedô egyéni telje-
sítményt értek el. A Népmûvészet 
Ifjú Mestere kitüntetett adomá-
nyozást igazoló okiratot kap. A díj 
odaítélése pályázat útján, szakmai 
bírálóbizottság (Hagyományok 
Háza) értékelése alapján történt. 
Az alkotó egy szakdolgozatot állí-
tott össze, melyet pedagógusok-
nak szánt útmutatóként készített 
el arról, hogy miként ismertet-
hetik meg a gyerekekkel a Kár-
pát-medence húsvéti ünnepkö-
rét, népszokásait, illetve hogyan 
taníthatják meg a gyerekeket a 
tojásírásra. Emellett felnôtteknek 
és turisztikai szakembereknek is 
hasznos lehet a dolgozat egy feje-
zete. Természetesen hímes tojáso-
kat is be kellett nyújtani a szakmai 
bírálóbizottság elé. 

A fiatal alkotónak szívbôl gratu-
lálunk és további sok sikert, szép 
hímes tojásokat kíván az Algyôi 
Hírmondó szerkesztôbizottsága, 
továbbá az Algyôi Szôke Tisza  
Nyugdíjasklub nevében: 

Kneip Ferencné Marika. 

Bereczné Lázár Nóra a Népmûvészet Ifjú Mestere
„Algyônek köszönhetem az állami kitüntetést” Az Algyôi Lovasklub versenyzôi 

a rangos szakmai versenyekrôl 
ismét szép eredményekkel tér-
hettek haza. 

Felnôtt kategóriában Zajzon And-
rás eredményei: augusztus 14-én 
Algyô Gyevi Kupa: II. hely (Biza-
lom); szeptember 5-én Kaposvár: 
B2 kategória I. hely, B3 kategória 
II. hely (Bizalom); szeptember 8-tól 

10-ig Kaposvár: Országos Tenyész-
verseny, 5 éves lovak döntôjében 
VI. hely és a legeredményesebb 
magyar tenyésztésû 5 éves ló külön-
díja (Conrad); szeptember 25-26-
án Domaszék: Csongrád Megyei 
Bajnokságon kezdô ló kategóriá-
ban: bronzérem (Katarzis), Amatôr 
Bajnokság: aranyérem (Bizalom). 
Mágori Szófia: július 17-én Doma-
szék I. hely; július 31-én Zsombó, 
III. hely; augusztus 14-én Algyôn 
V. hely; szeptember 25-én Doma-
széken II. hely. 

Gyermek ügyességi lovasver-
seny kategóriában szeptember 
7-én Újszentivánon Balázs Dóra: 
V. hely; Bakos Dorina: V. hely; Pig-
niczki Kata: III., IV. hely.  Július 
15-én Újszentivánon

Balázs Dóra: I. hely; Pigniczki 
Kata: III. hely. Július 21-én Hód-
mezôvásárhelyen Kenguru Kupán 
Balázs Dóra: II., V. hely, Pigniczki 
Kata: IV. hely.  Bakos István

Élvonalban az algyôi lovasok

A Borbála Fürdôben a 2010. 
június 18-án történt viharkár 
olyan maradandó sérüléseket 
okozott, aminek javítása még a 
rossz idô beállta elôtt elengedhe-
tetlenül szükséges. A képviselô-
testület döntése értelmében Suti 
István egyéni vállalkozó a napok-

ban körbeállványozza a fürdôt és 
a javítást, festést megkezdi.
A fürdô nyitva tartásában és üze-
melésében a munka nem okoz 
zavart, hiszen a mesterek csak csak 
a külsô területen dolgoznak.

Márton Mária  
ügyvezetô igazgató

Megszépül a Borbála Fürdô

 A Magyar Tartalékosok Szö-
vetsége (MATASZ) Csongrád 
Megyei Vezetôsége támogató,  
együttmûködési szándékáról 
tájékoztatta Algyô Nagyközség 
Önkormányzatát. Településünkön 
is felmerült az igény egy olyan civil 
szervezet létrehozására, amely a 
MATASZ célkitûzésével, jelmonda-
tával azonosul: „Legyünk barátok  
békeidôben, hogy a bajban igazi 
bajtársak lehessünk.” A MATASZ 
Algyôi Szervezetébe olyan önkén-

teseket keresünk – nemre, korra 
tekintet nélkül –, akik a már meg-
lévô társadalmi szervezôdésekkel 
összefogva, egymás mellett mun-
kálkodva, Algyô múltbéli hagyo-
mányait megôrizve a jövônkért 
tenni képesek. A helyi közéleti 
tevékenységet szívesen felvállalók 
jelentkezését várjuk alakuló meg-
beszélésünkön: november 15-én, 
hétfôn 17 órára a faluházba.

Lele Istvánné  
megbízott szervezô

Toborzás a MATASZ soraiba

Citera szakkör indult a faluházban
Megkezdôdtek az elsô citera foglalkozások Gál Tibor vezetésével. Minden szerdán 
öt órakor továbbra is várjuk a citeramuzsika iránt érdeklôdô fiúkat és lányokat.
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1991-ben az ENSZ kezdeménye-
zésére rendezték meg elôször az 
Idôsek Világnapját. Azóta a figye-
lem minden év októberének elsô 
napján a hatvan éven felüli embe-
rekre irányul. 

Ôket ünnepeltük a faluházban 
október 9-én. A Nyugdíjasklub 
tagjai, mint az ünnepség szer-
vezôi, ide hívtak és vártak min-
denkit, aki elmúlt hatvan éves.

A mûsorhoz a felkért algyôi 
mûvészek elsô szóra igent mond-
tak. Elkápráztatta az idôseket a 
gyerekek tánca, meséje. A fiatalok 
modern tánca arra emlékeztetett, 
hogy valamikor a szépkorúak is 
ilyen rugalmasak, mozgékonyak 

voltak. Az elhangzó versek még 
könnyet is csaltak egyik – másik 
hallgató szemébe. Bakos József 
harmonikaszólója felidézte a 
múlt századi Párizs hangulatát. A 
Parlandó Énekegyüttes operett – 
dalai szinte repítették a képzele-
tet: milyen is volt a régi szerelem, 
mulatozás. A mûsort Kurina Terhes 
Irén nótaénekes dalai zárták. Az 
ünnepi mûsort követôen svédasz-
tal várta a vendégeket egy kis kós-
tolóra, pár falat elfogyasztására.

Remélem, hogy az Idôsek Világ-
napja jól sikerült, és hagyományt 
tudunk belôle teremteni.

Kneip Ferencné
nyugdíjasklub - vezetô

Idôsek Világnapja a faluházban

3. ÁRAD A TISZA…
Árad a Tisza sáros nem tiszta,  

félve léptem ki a partra.
Észre ne vegyék, szóvá ne tegyék,  

sáros lett a cipôm sarka.
Édesanyám jól vigyázott rám,  
mégsem tudja, hol a lánya.

Éjjel a Tiszán ringó csónakján,  
régi szeretôjét várja.

A víz elapad, szívem megszakad,  
búsan bánatosan járok.

Hiába lesem, bárhol keresem, nem jön, 
akit én úgy várok.

Szívem szegény, megcsal a legény,  
hej csak felejteni tudnám!

Megcsalt a legény, kinek kebelén  
fájó könnyeim elsírnám.

4. ÁLTAL MENNÉK ÉN  
A TISZÁN…

Által mennék én a Tiszán ladikon, 
ladikon, de ladikon

Ott lakik a, ott lakik a galambom,  
ott lakik a galambom.
Ott lakik a városban,  

a harmadik utcában,
Piros rózsa kék nefelejcs, ibolya,  

virít az ablakában.

Által mennék én a Tiszán nem merek, 
nem merek,de nem merek,

Attól félek, hogy a Tiszába esek,  
hogy a Tiszába esek.

Lovam hátán seje-haj, félre fordul  
a nyereg.

A Tiszának habjai közt elveszek,  
a babámé nem leszek.

5. BALOGH ÖRZSE KESZ-
KENÔJE…

Balogh Örzse keszkenôjét égô könnyel 
sírta tele, sírta tele.

Az a legény, aki adta hitegette,  
játszott vele, játszott vele.

Megy a násznép lányos házhoz, húz  
a cigány vígat, zengôt, vígat, zengôt.
Az alatt a Tisza partján megtaláltak  

egy kis kendôt, egy kis kendôt.

(Folytatjuk további  tiszai dalok közlését)

ÔBK: Dalok szárnyán a „Szôke Tiszáról”

(…) A csipetnyi derût az algyôi Móra 
Ferenc Népszínház tagjai hozták el a 
Barcaságra és Erdôvidék csücskébe. 
Oda, ahol a társulatvezetô Kátó Sán-
dor megítélése szerint szerencsére 
nem túl úri a világ, nem a fogyasztói 
társadalom kapzsisága és az elitiz-
mus cinizmusa bomlasztja a közös-
séget, esetükben a közönséget.

Eljött Algyôrôl néhány fiatal. És 
nem sajnálták a fáradtságot. Ingyen 
játszottak falusi kultúrotthonokban 
azoknak, akiknek évek vagy akár évti-
zedek óta nem hallatott magyar szót 
egyetlen hazai társulat sem. Elvégre 
az erdélyi magyar színházak nem 
vándortársulatok, ôket külföldi fesz-
tiválokon jegyzik magasan. Sok ezer 
erdélyi színházkedvelônek túlságosan 
is magasan. Kátó Sándorék visszatér-
tek a barcasági falvak színpadaira, no 
meg elôször léptek fel Fogarason. 
(Kisbuszukkal kizötyögtek Kóborra 
is, nézôk után mentek, majd az elsô 
elôadás végeztével haza is vitték ôket. 
A társulat költségén!) Kátó Sándorék 
szerint ez szóra sem érdemes, nincs 
ebben semmi különleges, hiszen ôk 
erre vállalkoztak: közvetíteni a Kár-
pát-medence szórványmagyarsága 
felé az anyanyelvi kultúrát. A szín-
ház ennek a szolgálatnak az általuk 

leginkább ismert eszköze. És bizony 
kiváló „eszköz” ez a maroknyi csapat, 
amelynek tagjai a magyar színjátszás 
hôskorának vándorszínészeit idézik 
mind a lelkesedés, mind az elhiva-
tottság tekintetében.

Az eszköz mellé azonban part-
nereket is kell találni, amolyan kül-
munkatársakat. Mit kerteljek? Mecé-
násokat! Öröm számomra, hogy 
a Barcaságon megtalálták. Ugye 
senki sem lepôdik meg, hogy nem a 
büszke és mohó nagyvárosban leltek 
rájuk, hanem falun, ahol a közösségi 
szellem még a régi. (…) Apácán (…) 
négy napon át vendégül is látták a 
színészeket. Bölöni Gyula polgár-
mester sajátjából adott, hogy a falu 
és a szomszéd falu, a szórványváros 
lakói önfeledten szórakozhassanak, 
örülhessenek a színpadról hangzó 
magyar szónak. Akárcsak Kiss József 
polgármester Tatrangon. Fogara-
son pedig a református lelkész, Szász 
Tibor és az RMDSZ elnöke, Szabó 
Gábor fogtak össze, hogy a helyiek 
mellett a már említett kóboriak, hal-
mágyiak és sárkányiak is láthassák a 
Móra Ferenc Népszínház kedélyja-
vító produkcióját. (…)

Ambrus Attila
(Brassói Lapok, 2010. október 14-i száma)

A Brassói Lapokban olvasható a Móra Ferenc Népszínházról:
Borúra derû Október 2-án Kecskeméten Regio-

nális Úszó Bajnokságot rendeztek, 
ahol az algyôi úszóegyesületünk 
úszói is részt vettek. A nyári szüne-
tet követôen az elsô úszóversenyük 
volt úszóinknak. Számos nagy 
egyesület között a mi egyesületünk 
is eredményesen szerepelt.

Eredményeink: 50 m. fiú gyors-
úszás: 26. Rózsa Alex (2000), 100 
m. leány gyorsúszás: 5. Rózsa Eve-
lin (1997), 50 m. leány mellúszás: 

7. Portörô Dorina (1999); 10. Györfi 
Kinga (1999), 50 m. fiú mellúszás: 
24. Tóth Kása Bence (2003); 30. 
Karasz Bence (2002); 34. Vincze 
Zsombor  (2003); 16. Gyursánszki 
Bence; 17. Rózsa Alex (2000), 100 
m. leány mellúszás: 4. Rózsa Evelin 
(1997), 100 m. fiú mellúszás: 7. 
Szutor Erik (1998); 8. Györfi Dávid 
(1997), 100 m. fiú hátúszás: 2. 
Györfi Dávid (1997).

Magosi Krisztina Úszó edzô 

Az AÚKE úszói Kecskeméten

A világháború kitörése után Romá-
nia kétévi semlegességét feladva, 
ügyes kivárási politikával elérte az 
Erdélyre vonatkozó biztos ígérete-
ket az Antanthatalmak részérôl. Az 
1916. augusztus 17-én Párizsban alá-
írt titkos szerzôdésben a háborúba 
való belépés esetén Franciaország, 
Anglia, Olaszország és Oroszország 
elismerte Románia Erdélyre vonat-
kozó követeléseit. A román-magyar 
határ jórészt a Tisza mentén húzó-
dott volna, a komáromihoz hason-
lóan határhíddá vált volna a szegedi 
Belvárosi-híd is. A szerzôdésben két-
szer is szerepel Algyô neve:

„ 4.§.Az elôbbi cikkben említett terüle-
tek határai a következôkben állapíttatnak 
meg: a határ leereszkedik a Tisza folyá-
sának mélyvonalán, egészen a Tiszá-
nak a Szamossal való találkozásától 
folyásirányba számítva, Vásárosnamény 

községet Romániának adva. Aztán foly-
tatódik délnyugati irányban, egészen egy 
Debrecen várostól hat kilométerre keletre 
fekvô pontig. Ettôl a ponttól eléri

  a Köröst , három kilométerrel a folyó 
két ágának ( Fehér és Sebes-körös ) tor-
kolatától lefelé. Algyô községnek magas-
ságában eléri a Tiszát Szegedtôl északra. 
Orosháza és Békéssámson községektôl 
nyugatra haladva, s ettôl három kilo-
méternyire kis kanyarodást tesz. Algyôtôl 
kezdve a vonal lefele halad a Tisza folyá-
sának mélyvonalán, egészen ennek a 
Dunába való torkolásáig, s végül követi 
a Duna folyásának mélyvonalát Romá-
nia jelenlegi határáig” 

A titkos szerzôdés végül érvényét 
vesztette, de a Párizsban igen ügye-
sen tárgyaló román diplomaták 
mégis kiharcolták a ma is érvényben 
levô nyugati határokat. 

 Józsa András  (Szováta)

Helytörténeti kuriózum
Algyô a világpolitikában
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DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között

Péntek: 9.00–14.00 óra között
• szájsebészeti beavatkozások • mûgyökér beültetés (implantáció)  

• fogpótlások minden fajtája • fogászati röntgen  
 • ultrahangos fogkõeltávolítás • fogfehérítés, fogékszer  

• tömések minden fajtája • góckutatás
Egészségház u. 42. • Telefon: 267-202

UNIQA és MOl-utalványt elfogad!

DR. BAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl: páros héten délelôtt, páratlan héten délután
november 8–12.: 12-tôl 16.30 óráig; 
november 15–19.: 8-tól 12.30 óráig;
november 22–26.: 12-tôl 16.30 óráig;

november 29–december 3.: 8-tól 12.30 óráig;
december 6–10.: 12-tôl 16.30 óráig.
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése.

Telefonszám: 62/267-202, 30/635-4717

LAKAtos ALBeRtNÉ DR. tÓtH MÁRiA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

ReNDeLÉse MiNDeN HÉteN
Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).

Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Telefonos elérhetõség 267-707, 06-30/638-1863

tÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANtÓNiA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl: 
November 8-tól 12-ig: 7.30– 2.00 óra között.

November 15-tôl 19-ig: 12.30–16.30 óra között;
November 22-tôl 26-ig: 7.30–12.00 óra között;
November 29-tôl 30-ig: 12.30–16.30 óra között;
December 1-jétôl 03-ig: 12.30–16.30 óra között;

December 6-tól 10-ig: 7.30–12.00 óra között.

telefonszám: 62/267-909 • 30/249-5708.

DR. SZÍJ ÁR TÓ MÁR TA
fog- és száj be teg sé gek szak or vo sa

Ren de lõ: Algyõ, Bar tók B. u. 76. I. em. 5. 
Ren del: Hét fõ tõl – csü tör tö kig.

Be je lent ke zés: +36-20/965-0997

• Fog pót lás min den faj tá ja
• Zirkon ke rá mia ko ro nák, hi dak

• Fém re ége tett por ce lán ko ro nák
• Ult ra han gos fog kõ el tá vo lí tás

• Fog fe hé rí tés, fog po lí ro zás
• Fog ék szer fel ra ká sa ga ran cia idõ vel

• lé ze res nyál ka hár tya ke ze lés
• In gye nes fog- és száj ápo lá si ta ná csok.

Ér dek lõd jön ak ci ós ára ink fe lõl !
MOl, OTP, AXA egész ség kár tyát el fo ga dunk !

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

NyITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek: 8–18 óra között • szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: a 06-20/981-35-75 telefonszám.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési idõn kívül:
ORSZÁGOS MENTõSZOlGÁlAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGyElETE 

Szeged, Kossuth l. sgt. 15–17. • Telefon: 433-104
Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig.

 DR. ElEK ÁG NES DR. MOl NÁR MÁ RIA 
 Tel.: +36 30/212-84-95  Tel.: +36 30/968-37-56

Ren de lé si idõ: 2010. jú ni us 28-tól au gusz tus 28-ig:

Sze ged, Va das Már ton u.10.  Algyõ, Egész ség ház u. 42.
Te l.: 06-62/632-266  Te l.: 06-62/268-038

Hét fõ: 7.30 – 9.30 óra 10.00–12.00 óra
Kedd: 7.30 – 9.30 óra  10.00–12.00 óra.
Szer da:  Ta nács adás: 8.00–10.00 óra  13.00–15.00 óra
 Betegrendelés:10.00–12.00 óra
Csü tör tök: 7.30–9.30 óra  10.00–12.00 óra.
 Ta nács adás: 12.00–14.00 óra
Pén tek: 7.30–9.30 óra  10.00 – 12.00 óra

Ügye let (Sze ged, Szil ágyi u. 2.): hét köz nap: 16.00 – 7.30 óra
 hét vé gén: 8.00 – 8.00 óra

12.00 és 16.00 óra kö zött mo bil te le fo non ér he tik el a pa ci en sek az egyik or vost.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: 
Szerényi Tibor és Bencsik Valéria 2010. 
09. 24-én;
Balogh Roland Sándor és Szabó Noémi 
2010. 10. 09-én házasságot kötött.

*

SZÜLETÉS:
Rózsa Kornél – született 2010. 10. 01-jén, 
édesanyja: Csarnai Henriett, édesapja: 
Rózsa Gábor;
Nyulas Dorottya – született 2010. 10. 

15-én, édesanyja: Tóth Andrea, édesapja: 
Nyulas Lehel Lajos;
Nagy Zsolt Zoltán – született 2010. 10. 
17-én, édesanyja: Balogh Edina, édesapja: 
Nagy Zsolt;
Hollósi Anasztázia – született 2010. 10. 
21-én, édesanyja: Sárkány Anikó, édes-
apja: Hollósi Miklós Gábor.

*

HALÁLOZÁS:
Herczeg Gáspár 2010. 10. 02-án;
Bezzeg László 2010. 10. 10-én elhunyt.
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A Madách Színház elismert 
mûvészei: Sasvári Sándor és Mahó 
Andrea szórakoztatta az algyôi 

közönséget október 16-án, szom-
baton. Népszerû musicalek dal-
lamaira ismerhettek rá az érdek-

lôdök. Többek között felcsendült 
néhány dal a Hairbôl, a Zrínyi 
1566 címû legújabb rock musi-
calbôl, a nagy népszerûségnek 
örvendô Operaház fantomjából, 
és természetesen elmaradha-
tatlanok voltak a Jézus Krisztus 
szupersztár rockopera dallamai, 
amelynek fôszerepét tizenegy 
éven át alakította Sasvári. Élete 
meghatározó alakítása után 
jelenleg Pilátus szerepe nyújtja 
számára az új kihívást. Koncert-
jével igényesen szórakoztatott. A 
publikum véget nem érô tapssal 
köszönte meg az élmény teli estét 
a mûvészeknek.

Gál Boglárka

Sasvári Sándor és barátai a faluházban

Október 8-án, pénteken este való-
ban eljött a csoda! Kár, hogy csak 
igen kevesen voltunk rá kíváncsiak. 
Aki eljött nem bánta meg. 

Meister Éva színmûvésznô neve 
nem ismeretlen az algyôiek elôtt, 
„Csöndes kiáltvány”elôadói estjé-
vel, „Kék angyal” sanzon estjével 
már bemutatkozott nálunk. Most 
egy monodrámát hozott Kocsis Ist-
vántól, Árva Bethlen Kata címmel. 
A közel egy órás produkcióban 
igen intim közelségbôl voltunk 
tanúi a mûvésznô átlényegülésének 
szerelmes fiatal lányból asszonnyá, 
gyermekeiért aggódó, majd azo-
kat temetô, fájdalomtól félôrült 
anyává. Perlekedett a Teremtôvel, 
az ôt igaztalanul támadó rokonság-
gal, a sorssal és a végzettel. Katarzis 
volt ez a javából. Igazi könnyeket 
láttunk és hullattunk.

De ki is volt  ? Erdélyben szü-
letett, apja Bethlen Sámuel Kis-
Küküllô vármegye fôispánja volt. 
1717-ben igen fiatalon adja férj-
hez anyja, Borsai Nagy Borbála, 
az általa kedvelt féltestvérhez, gróf 
Haller Lászlóhoz, ki ellentétben 

vele, katolikus vallású. Alig két 
évet élnek együtt, mikor eltemeti 
férjét. Néhány év múlva felesé-
gül ment gróf Teleki Józsefhez, 
kivel mindössze tíz év adatik neki. 
Ezután választja az Árva elône-
vet. Elsô házasságából három, a 
másodikból tíz gyermek születik. 
De sorra temeti el ôket, kik élet-
ben maradnak, azokat a rosszin-
dulatú rokonai erôszakkal veszik 
el tôle. A 32 éves özvegy teljes 
vagyonával támogatja az erdélyi 
magyar református egyházközsé-
get, iskolákat alapít, könyveket ír, 
saját gyûjteményes könyvtára híres 
már az idôben is. Keserû sorsa 
miatt állandó és súlyos betegségek 
gyötrik, ezért orvosi könyvekbôl, 
régi házi gyógyfüves praktikák-
ból kora igen kiváló gyógyítójává 
képzi magát. Mûvei: Bújdosásnak 
emlékezetköve (Debrecen, 1733), 
Védelmezô, erôs paizs, imádsá-
gos könyv (Szeben, 1759), Gróf 
Bethleni Bethlen Kata életének 
maga által való rövid leírása. Saját 
vagyonával támogatja Ajtai Abod 
Mihály, illetve Bod Péter külföldi 
tanulmányait. Ez utóbbit megte-
szi udvari papjának általa alapított 
templomában. Ô szeretteti meg 
vele a külföldi könyveket, így rész-
ben neki köszönhetô Bod Péter fô 
mûvének, a Magyar Athenasnak 
megszületése, ami az elsô magyar 
irodalmi lexikon. Halála után 
könyvtárát a Nagyenyedi Kollégi-
umra hagyta. szpk

Eljött a csoda 

Ragyogó napsütésben mintegy 
60 fônyi lelkes csapat –  kicsik, 
nagyok, anyukák és apukák – 
kezdték meg október 29-én, pén-
tek délután a hagyományos tökfa-
ragást a tájházban. Minden évben 
nagy érdeklôdés és jó hangulat jel-
lemzi a  kézmûves foglalkozással és 
mûsorral egybekötött Halloween 
ünnepet. A gyerekek majdnem 
három mázsányi tököt faragtak 
ki, abból készítették el a töklám-
pásokat. Emellett elôre kisütött 
mézeskalács alapra cukormázzal 
rajzolhattak különféle „szellemes”, 
szép vagy ijesztô figurákat, min-
tákat. 

A „sok munkálkodás” után ízi-
ben be is falták a gyönyörû süti 
alkotásokat. Mire besötétedett és 
meggyújthattuk a töklámpásokat, 

megérkeztek a Tûzzsonglôrök, 
akik rendkívül izgalmas, látványos 
és hangulatos tüzes mûsorral aján-
dékoztak meg bennünket. 

A kellemes napért köszönet az 
állandó segítô közremûködôknek, a 
Nyugdíjas klub asszonyainak, vala-
mint a Spiral Flames Tûzzsonglôr 
Csapat tagjainak. 

Leléné Erika 

Hallowen napi tökös mulatság

Algyôn a faluházban október 4-én 
rendezték meg a Magyar Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány, a Kárász 
József Alapítvány Irodalmi Kör 
valamint a Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör szervezésében az Európai Kul-
túra Napja alkalmából tartandó 
nyílt nap, melynek szervezésében 
részt vettek a Gyevi Art Kulturális 
Egyesület Tollforgatók Körének 
tagjai is.

Bene Zoltán köszöntô szavai után 
Nick Ferenc költô, a Magyar Kul-
túra Lovagja (MKL), az alapítvány 
elnöke, vázolta az alapítvány mun-
káját, beszámolt a határon túli kap-
csolatok fejlôdésérôl, majd Kanizsa 
József MKL, író, költô, Kôbánya 
Díszpolgára , a Krúdy Gyula Iro-

dalmi Kör titkárának elôadását 
hallgattuk meg az európai kultúra 
kárpát-medencei kapcsolatairól.

Ezután Fehér József költô, író, a 
Kárász József Alapítvány Irodalmi 
Kör elnöke beszélt Hódmezôvásár-
hely és a környezô falvak közös kul-
turális rendezvényeirôl, melyben 
kiemelte az algyôi tollforgatókkal 
való szoros kapcsolatukat.

Ezt követôen Ménesiné Jusztika 
szólt a kör tagjainak munkájáról, 
majd Belovainé Erika verseibôl és 
Szilágyi P. Katalin prózájából hall-
hattunk összeállítást. Elhangzottak 
még versek a vásárhelyi költônô, 
Arany-Tóth Katalintól, illetve Góg 
János csongrádi költôtôl is.

 szpk

Európa kulturális kapcsolatai a Kárpát-medencében

ElôjEgyzés csIrKérE!
Fehér húshibrid 2 kg 460 Ft/kg

Érkezik:  
november 13-án 9 órakor

Fehér húshibrid 3 kg 410 Ft/kg
Vörös húshibrid 2 kg 460 Ft/kg

Érkezik:  
november 26-án 16 óra

Kopasztás 100 Ft/db

Cím: Algyô, Berek u. 22.
Tel.: 06-62/ 267-093

RÉGIES ÉPíTÉSû KERTES  
MAGáNHáZ,  

gondosan megôrzött  
állapotban, csendes, nyugodt 
környezetben, közmûvekkel 

ellátva eladó.

Érdeklôdni: +36 30/299-39-48
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Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház

Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán. Szerkesztõségi titkár: Ménesi lajosné
Szerkesztõbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné lázár Nóra, Újszászi Ilona 

Harcsás Gizella, Karsai lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
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.

vásárnaPtár
MiNDeN HÉteN HÉtfÔN, szeRDÁN És szoMBAtoN 7-tôl 12 óráig a faluház 
elôtti  parkolóban nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.

*

NOVEMBEr 9. (kedd) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
NOVEMBEr 18. (csütörtök) 8–11 óra: Katonai-, és munkaruha vásár.
NOVEMBEr 19. (péntek) 9–12 óra: Ruha és vegyesiparcikk vásár.
NOVEMBEr 22. (hétfô) 9–12 óra: Meda Mobil vásár.

*

DEcEMBEr 3. (péntek) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
DEcEMBEr 6. (hétfô) 9–11 óra: Vegyes iparcikk vásár.
DEcEMBEr 7. (kedd) 9-12 óra:  Ruha, cipô vásár.

ne csak olvassa, írja is a Hírmondót!
Az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége a decemberi számtól kezdôdôen szeretne egy 
egész oldalt felajánlani az olvasóknak: meglátásoknak, észrevételeknek, kritikai 
megjegyzéseknek. A klasszikus olvasói levelek hagyományait szeretnénk felélesz-
teni. Minden olyan levelet, cikket, amelynek szerzôje vállalja a nevét, megjelente-
tünk ezen az oldalon. Kérjük, tartsanak velünk: a Kedves Olvasók írjanak is a Hír-
mondóba!  a Hírmondó szerkesztôsége

Hírmondó karácsony
Felhívjuk a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók, magánszemélyek figyelmét, 
hogy megkezdtük a Hírmondó Karácsony tombolatárgyainak gyûjtését. Adomá-
nyaikat december 14 -ig várjuk a könyvtárban.
Köszönjük!
Az Algyôi Hírmondó karácsonyi ünnepségét december 18-án (szombat) 16 órakor 
tartjuk a faluház színháztermében.
A mûsor után tombolasorsolás lesz. A szelvények a Hírmondó decemberi számá-
ban kapnak helyet.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Az Algyôi Hírmondó szerkesztôbizottsága

a’rt For a’rt társulat: robin Hód
Turnéra indul az A’rt for A’rt társulat! Körbejárják az országot, a világot, a naprend-
szert és a világegyetemet. Elsô állomásuk Algyô, ahová nagy szeretettel várják a 
humorkedvelô közönség színe javát. Hogy mirôl is szól az est, azt egy rövidített 
leírásban megosztjuk most az olvasóval.
„Kedves állatbarát, környezetvédô nézôjelölt. Örömmel látjuk virtuális szemeink-
kel, hogy szórólapunkat olvassa. Szeretné ön is megnézni Robi fején a hódot? 
(Elvégre Robi fején van egy hód.) Akkor jöjjön el elôadásunkra, HÓDoljunk együtt 
a magyar abszurdhumor vörösszônyegén, és HÓDítsuk meg a természetet. Védjük 
a környezetet az Ürücsaláddal, fedezzünk fel új állatfajokat Samuval, nyomozzunk 
Kantaléta Károllyal és elemezzünk függvényeket az állatok szaporodási mutatóiról 
az idôjárás és a környezeti viszonyok változásának vonatkozásában a tudóssal. 
Valamint találkozzon más okkal, másokkal habár má’ sokkal találkozna így is, de 
még ennél is színesebb a paletta, nyilván olyan figurákkal, akiket eddig még nem 
soroltunk fel. 
Amit az elôadásra hozni kell: nyílvesszô, tank, harci szekér, varázspálca, pajzs, 
parittya, sátor, villámhárító, pecabot, bogrács. Mindenre csupán azért van szükség, 
mert szellemi léggömbjeinket, a kedves nézôink feje felett szeretnénk szétpuk-
kantani. De ha véletlen a lufik pukkanása miatt megijed a hód és elszalad, akkor 
is tudjunk valamit csinálni. Töltsünk együtt egy kellemes és vidám estét! Szere-
tettel hívják önöket egy ilyen kalandra, a magyar abszurd humor új üdvöskéi, azaz 
az A’rt for A’rt társulat.”
Ha felkeltettük az érdeklôdését, akkor elnézést kérünk, nem tudtuk hogy alszik. De 
ha már úgyis megtörtént, látogasson el, a november 20-án 17:00-kor kezdôdô 
elôadásunkra, az algyôi faluházba.
Jegyet rendelni a 06-70-550-80-43 számú mobilon, jegyet vásárolni személye-
sen lehet a faluházban. (A jegyárusítás idôpontjait megtalálja, a www.iwiw.hu 
oldalon ha ránk keres A’rt for A’rt néven. Valamint a www.youtube.com/artforart-
tarsulat címen is, és a faluháznál elhelyezett fénymásolaton.) 

rendezvénynaPtár
NOVEMBEr 9. (kedd) 10–12 óra, 13–15 óra – Termékbemutató: Mágneses orvos-
technikai mûszer termékbemutató. 
NOVEMBEr 11. (csütörtök) – Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô vezetésével.
NOVEMBEr 12. (péntek) 9 óra – a Holló együttes mûsora.
NOVEMBEr 16. (kedd) 18 óra – Sok-mindent-tudás Egyeteme: A megújuló energiák 
közösségi felhalmozása. Elôadó: Kiss Tibor gépészmérnök.
NOVEMBEr 18. (csütörtök) 16 óra – Kézmûves foglalkozás a tájházban (nemezelés 
Balasi Mariannával).
NOVEMBEr 19. (péntek) 14 óra – az Algyôi Általános Iskola rendezvénye a Comenius 
program keretében.
NOVEMBEr 20. (szombat) 17 óra – A’rt for A’rt társulat Robin Hód címû vidám 
színházi estje.
NOVEMBEr 24. (szerda) 17 óra – Életreform Klub. téma: Az étrend és az ideális test.  
Elôadó: Berek Ágota természetgyógyász.
NOVEMBEr 25. (csütörtök) 16 óra – Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô 
vezetésével.
NOVEMBEr 25. (csütörtök) 17 óra – Kiállítás megnyitó a Faluház Galériáján: az Algyôi 
Mûvészkör tárlata.
NOVEMBEr 27. (szombat) 15 óra – Gombfoci délután a faluházban az Algyôi Kerecsen 
Egyesület szervezésében.
NOVEMBEr 30. (kedd) 18 óra – Sok- mindent-tudás Egyeteme: Kuruzslás-e a modern 
természetgyógyászat? Elôadó: Berek Ágota természetgyógyász.
DEcEMBEr 3. (péntek) 16 óra – Mikulás ünnepség és játszóház a faluházban.
DEcEMBEr 7. (kedd) 16 óra – ezerjófû egészségvédô Klub a tájházban. Napi téma: 
Talpmasszázs otthon. Karácsonyi ajándékötletek gyógynövényekbôl.
DEcEMBEr 7. (kedd) 18 óra – Sok- mindent-tudás Egyeteme: Az együttélés konflik-
tusai a Kárpát-medencében az elmúlt 200 esztendôben. Elôadó: Dr. Tóth István 
történész (Móra Ferenc Múzeum, Fekete Ház).

eszPerantó nyelvtanFolyam 
Az algyôi könyvtárban a Szivárvány Stúdió kihelyezett felkészítô nyelvtanfolyamot 
indít közép szintû nyelvvizsgára. Az eszperantó foglalkozás heti 1 alkalommal (10 
hét) és 4 órában történik (45 perces órák). Tandíj: 75 ezer Ft/fô. A tanfolyam kellô 
számú jelentkezô esetén azonnal indulhat. Bôvebb információ kérhetô a 62/ 517-170 
számon. Jelentkezni személyesen lehet a könyvtárban. (Kastélykert utca 63.).

számítógéPes tanFolyam nyugdíjasoknak
Kezdô számítógépes tanfolyamot indítunk október végétôl olyan nyugdíjasok szá-
mára, akik szeretnék megtanulni a számítógép helyes használatát (kezdve a bekap-
csolástól), szeretnének egy hivatalos levelet írni, de nem tudják, hogyan kell, vagy 
az interneten szívesen böngésznének, de nem ismerik a benne rejlô lehetôségeket. 
A tanfolyam díja: 5 ezer Ft/fô. Bôvebb információ kérhetô a 62/517-170 számon 
vagy személyesen a könyvtárban. (Kastélykert utca 63.). A könyvtár számítógépei 
korlátozott számban állnak rendelkezésre! Nyitva tartás: hétfôn, kedden. Szerdán és 
pénteken 9.30-12, 13-18; csütörtökön 13-18 óra között. indít közép szintû nyelv-
vizsgára. Az eszperantó foglalkozás heti 1 alkalommal (10 hét) és 4 órában történik 
(45 perces órák). Tandíj: 75 ezer Ft/fô. A tanfolyam kellô számú jelentkezô esetén 
azonnal indulhat. Bôvebb információ kérhetô a 62/ 517-170 számon. Jelentkezni 
személyesen lehet a könyvtárban. (Kastélykert utca 63.).


