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ALGYÕI HÍRMONDÓ

Kedves Algyôiek!
Ismét évhatárhoz érkeztünk, és ha 
valaminek a végére érünk szokás visz-
szatekinteni, és összegezni mindazt, 
ami velünk vagy körülöttünk történt 
a magunk mögött hagyott idôszakban.

Ha visszatekintek a 2011-es 
évre, elsôsorban szerencsésnek érzem 
magam, hogy polgármesterként szol-
gálhatom Algyôt.

Mivel már részletesen beszámoltam 
az elmúlt év fejlesztéseirôl, közös ered-
ményeinkrôl, ezek ismételt felsorolásá-
tól most eltekintek. Bízom abban, hogy 
Önök is sikeres településnek látják, 
érzik Algyôt, amely folyamatosan fej-
lôdik, gyarapodik! Én és a képviselô-
testület, a jövô évet is lehetôségnek 
látjuk, hogy kitûzött terveinket meg-
valósítsuk. Úgy vélem, kellô önbiza-
lommal vághatunk neki a következô 
évnek. Intézményeinket tovább kell 
fejleszteni, a szolgáltatások minôségét 
javítani a lakosság igényeinek minél 
szélesebb körû kiszolgálása érdekében.

Legfontosabb célkitûzéseink közé 
tartozik a munkahelyteremtés elôsegí-
tése, befektetôk felkutatásával, pályá-
zati lehetôségek kihasználásával.

Algyô számára természet adta 
lehetôség a geotermikus kincs, amely 
alattunk húzódik. Mind energetikai, 
egészségügyi, turisztikai és egyéb 
gazdasági szempontból fontos ennek 
a kincsnek a hasznosítása. Minden 

eszközzel növelnünk kell Algyô meg-
tartó erejét és vonzóképességét. 

Lehetôségeink szerint továbbra 
is támogatni szükséges a közösségi 
szempontokat erôsítô civilszervezetek 
és sportegyesületek mûködését. Köszö-
nettel tartozom mind a harminc civil 
szervezetnek, mert jelentôs szerepet 
vállaltak településünk társadalmi 
életében. 

Hosszan lehetne még sorolni azokat 
a feladatokat , amelyek ránk várnak, 
és amiket úgy kell megvalósítanunk, 
hogy közben biztosítsuk a település 
folyamatos mûködését. Bár nehéz év 
elé nézünk, bizakodó vagyok a követ-
kezô év tekintetében.

Kívánom, hogy a jövôbe vetett hit 
adjon erôt, egyetértést és optimizmust 
mindannyiunknak ahhoz a közös 
munkához, amellyel településünk 
javát kívánjuk szolgálni!

Kérem Önöket, ne csak szemlélôi, 
hanem résztvevôi és részesei is legye-
nek Algyô formálásának.

Ez a legnagyobb kívánságom, ami-
nek teljesülését 2012-tôl várom.

Közös sikerekben, egészségben és 
boldogságban gazdag újesztendôt 
kívánok minden algyôi polgárnak! 
Kívánom, hogy legyen ismét egy szép 
éve közösségünk minden lakosának!

Herczeg József polgármester

Képeslap – a mesérôl
Királylány születik – nyújtja legújabb 
mesekönyvét a kis unoka, kedves 
húgom. „Amikor a Földön világra 
jön egy kislány, összegyûlnek oda-
fönn az égi királylányok, hogy áldást 
mondjanak az újszülöttre…” – kez-
dôdik a mese. Nyomdaszagúan új 
a könyv, de karácsonyról karácsonyra 
ismétlôdôen régi a történet. Minden 
keresztény karácsonya: a Megváltó 
születésének ünnepe. 

„Mit jelent áldást mondani? 
Csupa olyasmit kívánni, ami bol-
doggá teszi az életet. Az áldás nem 
más, mint szívbôl jövô jókívánság.” 
– olvasom tovább karácsonykor 
az újévi újrakezdésre is ráhangoló 
mesét Lilinek. A karácsonyozás: 
mesélés is. Míg a család többi tagja 
az ünnepi vacsora morzsái fölött 
mondja a maga történeteit, addig 
mi, a kis unokával elbújunk a gye-
rekszobába meséket mesélni.

„Kincs, de kézbe venni egyiket sem 
lehet” – folytatom a mesét a mi kis 
királylányunknak. „Miféle ajándék 
az, amit még kézbe venni sem lehet?” 
– kérdezi az unoka helyett is a mese-
könyv két szerzôje: a mesemondó Bol-
dizsár Ildikó és az illusztrátor Szegedi 
Katalin. „Te magad is ajándék vagy. 
És a legnagyobb ajándékot akkor 
adod, amikor mosolyogsz” – válaszol-
ják. Lili bele-belenéz a képes könyvbe. 
Azt mondja, azért szereti a rajzokat, 
mert szépek. Én meg azt gondolom: 
így mûveli a képzeletét. Mert fej-
lett képzelôerô kell ahhoz, hogy egy 
hároméves kicsike kedvenc meséjévé 
váljon az áldást mondó kilenc király-
lány története!

Aurita a csillagok gyermeke, 
Armelle a madaraké, Pallida egy 
fából született, Berigola a hegyek-
ben, Wamweru a szavannák lánya, 
Sitta a szélé, Noatah a hó gyümöl-
cse, Netta az esôé, Tringatrilla egy 
nádszálban fogant. A kiejtésemet 
csiszolgatva a kicsike ki-kijavít: ezt 
a mesét ugyanúgy kívülrôl fújja, mint 
ahogy a királylányok jó kívánságait 

is velem együtt ismétli suttogva: Légy 
szép!, Légy tiszta szívû!, Légy egészsé-
ges! Légy állhatatos!, Légy jó!, Légy 
vidám!, Légy türelmes!, Légy igaz-
mondó!, Légy kecses! Mit jelent ez 
vagy az? Lili kerek szemmel néz, de 
csak az „állhatatos” magyarázatánál 
akad el egy pillanatra a szava. „Aki 
kitartóan addig csinál valamit, amíg 
az sikerül” – idézi a mesekönyvbôl. 
Hogy érti-e? Biztosan másképp érti, 
mint egy felnôtt. De nem ez a lényeg. 
Most a mese a fontos. A mese, ami 
gazdagít – szókincset és képzelôerôt. 
A mese, ami megtanít eligazodni 
– elôször a hôsök, aztán a minden-
napok szereplôi között. A mese, ami 
a csodák világából épít hidat a való-
sághoz.

Kedvet csinált a meséléshez 
a kilenc királylány. Kíváncsivá tette 
Lilit: megkerestette velem az elsô 
mesekönyvem, beleolvastatott a ked-
venc mesémbe. De tévés rajzfilme-
ken nevelkedô gyerekként a figyelmét 
már nem kötötte le a betûtengeres 
Benedek Elek-kötet. A rózsát nevetô 
királykisasszony történetébôl én 
magam hagytam ki a horrorisztikus 
részeket és újraszínezve kiemeltem: 
a viszontagságok után számítha-
tunk a boldogságra – fôleg akkor, 
ha jót cselekszünk. Mert a jó végül 
legyôzi a rosszat! A mese az álomvi-
lágot felfedezô gyerekben és a mában 
nyûglôdô felnôttben egyaránt így élteti 
a reményt. 

Mindezek után mit kívánhatnánk, 
kedves húgom? Hogy a karácsonyi 
mesék múltán se feledjük: minden 
fiúcska királynak és minden leányka 
királylánynak – igaz embernek – szü-
letett! Hát az óév és az újesztendô for-
dulóján mi legyen az óhaj? Minden 
embernek 12 hónap egészséget, 52 
hét szerencsét, 366 nap sikert (2928 
óra munkát, 2928 óra szórakozást, 
2928 óra pihenést) és 527040 boldog 
percet a 2012. évi szökôévre, az örök-
kévalóságot jelképezô 9 jegyében!

Ölel szeretettel nôvéred:  Ágnes

a tartalomból 
Húsz éves múlt a Hírmondó  ...........................................................  10. oldal

Orvosi rendelési idôpontok  .............................................................  18. oldal

NAPTÁR: 2012  ...............................................................................  Melléklet
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Algyô is bemutatkozott a Deszki Falukarácsonyon
A LEADER pályázaton marke-
tingstratégia kialakítására, fejlesz-
tésére nyert támogatást a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit 

Kft. E projekt a Szegedi Kistérség 
12 települését (Algyô, Bordány, 
Deszk, Dóc, Domaszék, Kübek-
háza, Röszke, Sándorfalva, Szaty-
maz, Tiszasziget, Újszentiván, 
Zsombó) fogja össze. Lehetôség 
nyílt arra, hogy egymással szoro-
san együttmûködve, egységesen 
fellépve a települések bemutat-
kozhassanak. A 12 kistelepülés 

megmutathatta sokszínû szellemi 
és tárgyi kultúráját, helyi neveze-
tességeit és turisztikai vonzerejét. 

A projekt elsô rendezvényén, 
2011. december 16-án a Deszki 
Falukarácsonyon a 12 kistérségi 
település a Deszki Sportcsarnok 
elôtti szabad területen a részükre 
felállított egységes arculatú, 
hangulatos kis faházakban igé-
nyes és szép „mini kiállítással” 
mutatkozhatott be. Ez idô alatt 
a gyönyörûen feldíszített sport-
csarnokban kézmûves foglal-
kozások és vicces vetélkedôk 
szórakoztatták a gyermekeket, 
majd a helyi óvodások és isko-
lások karácsonyi mûsorát tekint-
hettük meg. Nem hiányozhatott 
a karácsonyi hangulathoz a finom 
harapnivaló, a tea és a forralt bor 
sem, a település civil szervezetei 
pedig édes és sós finomságokkal 
kínálták meg a mûsorról hazafelé 
igyekvô embereket. 

A rendezvényhez kapcsolódóan 
a kistérség 12 településének egy-
séges arculatú, 1X1,5 méteres 
turisztikai tablója is elkészült, 
melyen részletesen bemutatkoz-
hattak a községek, nagyközségek 
és városok. 

A rendezvényen természetesen 
Algyô is bemutatkozott: a stan-
don az érdeklôdôk információ-

kat kaptak a nagyközség turisz-
tikai, kulturális hagyományairól 
és kiadványairól, az intézmények 
mûködésérôl, valamint a Borbála 

fürdô szolgáltatásairól és árairól. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani a megjelenésért Király 
Lászlónak, Deszk Község Pol-
gármesterének, Szekeres Andrea 
projektmenedzsernek, a deszki 
önkormányzat munkatársainak 
és a település polgárainak. 

Herczeg József polgármester

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

Idôpontok: 2012. január 11., 
január 18. A soros, nyilvános 
képviselô-testületi ülés idôpontja: 
2011. január 25. szerda 9 óra.

INFO – telefonszám: 62/517-
517, e-mail cím: ph@algyo.hu, 
honlap: www.algyo.hu

Bérletárusítási idôpontok 2012. évben
A Tisza Volán Zrt. tájékoztatja 
a lakosságot a 2012. évi elsô fél-
évi bérletárusítási idôpontokról: 

2012. február 1. (szerda), 2. 
(csütörtök), 3. (péntek); március 1. 

(csütörtök), 2. (péntek), 5. (hétfô); 
április 3. (kedd), 4. (szerda), 5. 
(csütörtök); május 2. (szerda), 3. 
(csütörtök), 4. (péntek); június 1. 
(péntek), 4. (hétfô), 5. (kedd).

A bérleteket minden alkalom-
mal a Szolgáltatóházban (6750 
Algyô, Kastélykert u. 49., tele-
fonszám: 62/765-900) 9–17 óra 
között árusítják.

Anyakönyvi hírek
Születés

Peter AlexAndrA AnnA – született: 
2011. 11. 12., édesédesanya: turi Ange-
lika, édesapa: Peter Alexandru.

GAli FruzsinA AnnA – született: 2011. 
11. 21., édesanya: szabó ildikó, édesapa: 
Gali Csongor levente.

Jánossy VeronikA BernAdett – szü-
letett: 2011. 11. 07., édesanya: terenyi 
erika, édesapa: Jánossy Attila zsolt.

BeloVAi nórA – született: 2011. 11. 
17., édesanya: dr. Gyalai Valéria Mónika, 
édesapa: Belovai zoltán sándor.

Jó egészséget!
*

Halálozás:
doMBi GyulA 2011. november 17-én 
elhunyt.

Béke poraira!

Algyô a médiában: Ultramodern iskola
„(…) Algyôn természetesen – 
ahogy azt már többször megírtuk 
– az ultramodern, 1,7 milliárd 
forintból felépített Fehér Ignác 
Általános Iskola átadását emelte 
ki Herczeg József polgármester. 
A nebulók szeptember 1-jétôl 
vették birtokukba a modern 
felszereltségû és komoly sport-
csarnokkal felépített iskolát. – 
Nyáron adtuk át a Borbála fürdô 
elsô gyógyvizes kültéri medencé-
jét, ami sok ember gyógyulását 

szolgálja. Szó volt arról, hogy a 
fürdô mellé 4 csillagos szálloda 
épül, de a befektetôi csoport 
végül elállt ettôl a szándéktól. Az 
önkormányzat továbbra is keresi a 
lehetôségeket egy szálloda felhú-
zására, hiszen ezzel jobban lehetne 
mûködtetni a fürdôt – magyarázta 
Herczeg József. A településvezetô 
mesélt még az iskola környékén 
kiépített új negyedrôl is, amely 
az itt lakóknak 21. századi életkö-
rülményeket biztosít: a közmûvek 

vezetékei például nem a levegô-
ben, hanem mindenhol a föld 
alatt futnak. – Nem feledkeztünk 
el a régebbi utcákról sem: 4 utcát 
újraaszfaltoztunk, 5-ben járdát 
építettünk – sorolta. – Megpró-
báltunk mindenkinek a kedvében 
járni úgy, hogy az önkormányzat 
mûködôképességét mindenben 
fenntartottuk.” – olvashattuk a 
Délmagyarország 2011. december 
19-i számában.
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21 napirendi pontot tárgyalt a múlt év utolsó nyílt ülésén az algyôi önkormányzati képviselô-testület 
Az önkormányzati képviselôk 
2011. évi utolsó testületi ülésü-
kön elfogadták Algyô Nagykö-
zség Önkormányzatának 2012. 
évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendeletét. Az önkormány-
zat 2012. január 1-jei határidôre 
nem tudta elkészíteni költségvetési 
rendeletét, mivel Magyarország 
kormánya még nem fogadta el 
a 2012. évi költségvetési törvény-
javaslatot. Ezért készült el – az 
államháztartásról szóló törvény 
figyelembe vételével – a szigorú 
gazdálkodási szabályokat megkö-
vetelô átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet. Az elfogadott átme-
neti gazdálkodásról szóló rendelet 
megtekinthetô a nagyközség hon-
lapján a www.algyo.hu/onkormany-
zat/rendeletek menüpont alatt. 

Számviteli szabályok miatt módo-
sítani kellett a 2011. évi költségve-
tésrôl szóló 7/2011. (II.28.) önkor-
mányzati rendeletet. A módosított 
bevételi és kiadási fôösszeg: 4 milli-
árd 36 millió 311 ezer forint. A ren-
delet teljes szöveg megtekinthetô 
a www.algyo.hu/onkormanyzat/rende-
letek menüpont alatt.

Változó díjak
A Központi Statisztikai Hivataltól 
kapott tájékoztatás szerint az inf-
láció mértéke 3,9% jelenleg. Fenti 
adat tükrében módosult az önkor-
mányzat tulajdonában lévô önkor-
mányzati lakások bérletérôl, a lak-
bérek mértékérôl szóló 15/2011. 
(VIII.4) Kt. rendelet, valamint 
megállapították a nem lakáscélú 
helyiségek 2012. évi bérleti díját. 
A bérleti díjak és rendelet teljes szö-
vege megtekinthetô a nagyközség 
honlapján a www.algyo.hu/onkor-
manyzat/rendeletek menüpont alatt.

Változik az Egészségház utcai 
házi orvosi rendelôk 2012. évi 
közüzemi és takarítási díja: 
az önkormányzat – hasonlóan 
az eddigiekhez –, jövôre is 50%-
ban átvállalja a közmûdíjakat, 
a GYEVIÉP Nkft-vel történô taka-
rítási díjat pedig 53 975 forint/hó 
összegben állapítja meg. 

Kakaó, kifli a diákoknak
Évek óta sikeresen mûködik Algyôn 
az iskolatej program. 2012-ben is 
folytatódhat a miniszteri rendelet 
szerinti támogatás: a testületi dön-
tés értelmében jövôre tanulónként 
és oktatási naponként 2 dl kakaót 

kaphat minden tanuló. A képvi-
selô-testület hozzájárult továbbá 
1–1 péksütemény (kifli) megren-
delésére minden diák számára 
a tanítási napokra. 

Támogatott bérlet
A képviselô-testület tudomá-
sul vette és egyetértett a Tisza 
Volán Zrt.-nek a 2012. évben 
egyösszegû átutalással történô 
– az algyôi nyugdíjasok átalány-
díjas helyközi utazási támogatásá-
val. A díjszabási kedvezmény (úgy-
nevezett zónázási kedvezmény) 
megszûnésének 2012. évi kom-
penzálására kiegészítô átalánydí-
jat fizet az Önkormányzat a Volán 
részére. A képviselôk egyetértet-
tek továbbá azzal, hogy az algyôi 
munkavállalók Algyô-Szeged 
viszonylatban történô munkába 
járásához szükséges dolgozói 
havi bérlet árának munkavállalói 
részét – a bérlet 14%-át megtéríti. 

A képviselôk úgy döntöttek, hogy 
az önkormányzat intézményeiben, 
ingatlanjaiban lévô tûzoltó készülé-
kek és eszközök karbantartási, javí-
tási feladatainak teljes körû ellá-
tását 5 éves szolgálati idôtartamra 
a Tûzoltó-felszereléseket Javító Kft. 
lássa el a megkötött megbízási szer-
zôdés értelmében. 

Szatócsbolt a Tájházban?
Az algyôi Tájház 2001. október 1-je 
óta mûködik. Régi álom a települé-
sen, hogy a helyi termékek és turisz-
tikai szolgáltatások, kiadványok, 
egyéb lehetôségek népszerûsítésére 
Szatócsboltot alakítsanak ki. A kép-
viselôk a települési turisztikai kon-
cepció tükrében, továbbá a szüksé-
ges szakmai, szakhatósági, mûszaki 
feltételek mellett várhatóan 2012. 
februárjában dönthetnek a szatócs-
bolt helyi kialakíthatóságáról. 

Eszközök az algyôiek  
biztonságáért

A Csongrád Megyei Rendôr-fôka-
pitányság Szegedi Tarján városi 
Rendôrôrsének kérésére Algyô 
támogatást nyújt az algyôi kör-
zeti megbízottak munkájának, 
járôrözésének segítése érdeké-
ben közbiztonságot erôsítô esz-
közök beszerzésére. A 250.000 
forint+ÁFA támogatásból 
keresôlámpát, kézi alkoholmérô 
készüléket, éjjellátó készüléket, 
távcsövet és elemlámpát kapnak 
a helyi rendôrök szolgálati mun-

kájuk megerôsítésére. A képvi-
selôk kérik, hogy a szakemberek 
vizsgálják meg a hétvégi folya-
matos helyi járôrözés költségeit, 
valamint adjanak részletes tájé-
koztatást munkájukról. Az önkor-
mányzat vizsgálni fogja a bizton-
sági térfigyelô kamerarendszer 
kiépítésének lehetôségeit is. 

Bôvülhet a Bóbita Bölcsôde
A Dél-alföldi Operatív Program 
keretében kiírták a Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alap-
ellátások infrastrukturális fejleszté-
sére a DAOP-4.1.3./A,B-11 számú 
pályázatot, melyre Algyô is benyújtja 
tervét a helyi Bóbita Bölcsôde bôví-
tésének reményében. 2007 óta 
folyamatosan nô a várólistán sze-
replô gyermekek száma, egy újabb 
csoport indításával és elhelyezésével 
megoldható lesz a bölcsôdés korú 
gyermekek elhelyezése, valamint 
a szülôk munkahelyi foglalkozta-
tása, munkahelyének megtartása. 
A projekt várható összes költsége: 
35 millió forint, az elfogadott önkor-
mányzati önrész: 1,8 millió forint. 

A megépült új iskola használatba-
vétele után számos észrevétel érke-
zett az intézményben tapasztalt és 
felmerült munkálatokkal kapcso-
latban. A használathatóságot segítô 
munkálatokat a képviselôk elfo-
gadták bruttó 2 millió 113 ezer 407 
forint összegben, azonban szüksé-
gesnek tarják megvizsgálni az eset-
leges tervezési és kivitelezési hibákat. 

A végtörlesztôk segítésérôl
A deviza- és forintalapú lakáshi-
tellel rendelkezôk problémáinak 
megoldása érdekében a Kormány 
otthonvédelmi intézkedéscsoma-
got készített. Ennek egyik része 
a lakóingatlanra vonatkozó jel-
záloggal devizaalapon kötött 
hitelszerzôdések kedvezményes 
árfolyamon történô végtörlesz-
tése. Algyô Nagyközség Képvi-
selô-testülete is kiemelt fontossá-
gúnak tekinti a gyors és azonnali 
segítségnyújtást, azonban a foly-
ton változó jogszabályi feltétel-
rendszer és a 2011. december 
30-i határidô miatt nem tudta 
megszavazni a végtörlesztés cél-
jára írt munkáltatói támogatás-
ról szóló elôterjesztést, azt levette 
napirendjérôl. A piaci gazdasági 
szabályozok és jogszabályi háttér 
változását folyamatosan figyelem-

mel kíséri és vizsgálja a segítség-
nyújtás lehetôségeit. 

Támogatási kérelemmel és 
helyigénnyel lépett fel az Algyôi 
Lövész Egyesület. A képviselô-
testületi döntés értelmében a tár-
sadalmi szervezet támogatási 
igényét a szükséges jogszabályi 
feltételek tisztázása mellett, üzem-
letetési koncepcióval és éves prog-
ramtervével a többi civil szervezet 
támogatási igényével együtt fogja 
vizsgálni a döntéshozó testület. 

A jogszabályi feltételeknek meg-
felelô az önkormányzat vagyon-
gazdálkodása. A belsô ellenôr-
zésrôl szóló jelentést a képviselôk 
tudomásul vették. 

Digitális szolgáltatás Algyôn
Ballai Ferenc ügyvezetô elkészítette 
az AKTV Kft. 2012. évi üzleti ter-
vét, melyet a képviselôk elfogadtak. 
A jövô évi üzleti tervet 65 millió 
685 ezer forint bevételi fôösszeggel 
és 52 millió 505 ezer forint kiadási 
fôösszeggel jóváhagyta a testület. 
Megvalósulhat a digitális szolgálta-
tás bevezetése is: a kft. 1 millió 830 
ezer forintért eszközöket vásárol-
hat a digitális szolgáltatás beveze-
tésére. A szolgáltatás a Szélmalom 
Kábeltévé Zrt.-vel együttmûködve 
kerül bevezetésre. A testület jóvá-
hagyta a Szélmalom Kábeltévé 
Zrt.-vel kötendô szerzôdés ter-
vezetét a bérelt vonali internet, 
pont-pont közötti IP összeköttetés 
és rendszer-felügyeleti szolgáltatá-
sokra vonatkozóan havi 508 ezer 
forintos szerzôdéses díj mellett és 
felhatalmazza az ügyvezetôt a szer-
zôdés aláírására. 

December 31-ével megszûnt 
az AKTV Kft. felügyelô bizottsága 
tagjainak mandátuma. A képviselô-
testület megköszönte az eddigi 1 
éves munkát a leköszönô felügyelô 
bizottsági tagoknak: dr. György 
Antalnak, dr. Roczkó Andrásnak és 
Lakatos Albertnek. A titkos szavazás 
értelmében a gazdasági társaság 
felügyelô bizottságának tagjai 
2012-ben: dr. Gubacsi Enikô, dr. 
György Antal és Balázs Zsolt. 

A képviselôk elfogadták Algyô 
Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselô-testületének 2012. I. félévi 
munkatervét, valamint tájékozta-
tót hallgattak meg az elôzô ülés óta 
történt fontosabb eseményekrôl. 

B.L.N.
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Iskolai határidônapló
Január, február

nap óra program

Január

 9–13.
Egészségnevelési és drog prevenciós órák 
az 5–8. osztályokban.

 9. 13.00 Félévi osztályozó vizsga.

13. 13.00 Félévi osztályozó értekezlet.

16. Új órarend – úszás változása.

20. 14.00 Hangosolvasási verseny a napköziben.

20. Félévi bizonyítványok kiosztása.

21. 10.00
Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. 
osztályosok részére.

23. 14.30
Kazinczy-verseny az iskolában az 5–8. évf. 
részére: Megemlékezés a magyar kultúra 
napjáról.

Iskola bemutató kiállítás.

23. 17.00
Szülôi értekezlet a leendô 1. osztályosok 
szülei részére.

27. 14.00 Napközis projektzáró: A mese.

Február

 6. 7.00–17.00
Ebédbefizetés február hónapra (19 nap).

 7. 8.00–12.00

17.
8. osztályosok 9. évfolyamra történô 
jelentkezési lapjainak továbbítása.

18. Alapítványi bál.

*

Tanítási hetek: 
január 09–13. B hét
január 16–20. A hét
január 23–27. B hét

január 30 –február. 3. A hét
Híreinket elolvashatják isko-

lánk honlapján a www.algyoiskola.
hu weboldalon is.

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Algyôi ÖKO-házban jártunk

Miután meghívást kaptunk egy 
algyôi ökoházba, azt kérdezgettük 
egymástól: milyen lehet egy öko-
ház?, felszereltek rá napkollektort 
vagy napelemeket?, találhatunk 
benne hôszivattyút és elektro-
mos kemencét? Az algyôi ökoház 
a Tiszavirág utcában található, 
tulajdonosa Gonda András. Egybôl 
fel lehet ismerni a házát a nap-
elemekrôl és a napkollektorokról. 
Amikor megérkeztünk a „termé-
szetbarát” házhoz, András bácsi 
vezetett körbe minket. Elôször 
megnéztük az asztalon fekvô nap-
kollektort, ami egy mintadarab 
volt, ezt követôen megtekintettük 
még az elektromos kemencét is. 
Az elektromos kemence nagyon 
érdekes megoldásnak tûnik 
az energiagazdálkodásra. Ezután 
megszemléltük a napelemet is 
és András bácsi elárulta nekünk, 
hogy a napelemre fordított pénz 
kb. 15-20 év alatt térül meg. 
A házon 20 db napelem és 5db 
síkkollektor található. A napelem-
mel a ház energiaellátását, a nap-
kollektorral pedig a ház melegvíz 
ellátását biztosítják. A házban élô 
emberek fûtésre geotermikus 
energiát, vagyis a hôszivattyút 
alkalmazzák. A használt levegô 
elvezetésére egy hatalmas ven-
tillátort mûködtetnek, így nem 
kell kinyitni az ablakokat, hisz 

az elhasználódott levegô egy 50 
méteres csövön keresztül lejut 
a földbe. Végül felmentünk 
az erkélyre, ahol közelebbrôl is 
szemügyre vehettük a napeleme-
ket és a napkollektorokat. Talál-
ható a házban egy kandalló, ami 
szintén, akárcsak a napkollektor 
vízmelegítésre is alkalmas. Érde-
kes, hogy a napelem, ilyen kevés 
fény mellett képes 1,14 kW villa-
mos áramot termelni. Gonda And-
rás bácsi vendégül látott minket: 
kaptunk nagyon finom süteményt 
és gyümölcslevet is.

Nagyon tetszett nekünk 
az ökoház, mert sok érdekeset 
láthattunk és sokat tanulhattunk 
belôle. Köszönjük Gonda András 
bácsinak, hogy meglátogathattuk 
az ökoházában. Reméljük még 
lesz lehetôségünk több ilyen szép 
házat is megnézni, mert nagyon 
takarékos, ötletes, tiszta, eszté-
tikus és nem utolsó sorban kör-
nyezetbarát. András bácsi igazán 
büszke lehet magára, mivel kevés 
ember él ezekkel a megújuló 
energiaforrások nyújtotta lehetô-
ségekkel.

A látogatásról beszámolt: 

Csamangó Krisztián  
és Ország-Sugár Ákos 

7.b osztályos 
tanulók

Matematika háziverseny a felsô tagozaton
Lelkes kis csoportok jöttek el, 
évfolyamonként 10–15 tanuló 
vett részt a felsôs matematika 
házi versenyen. Az 5. évfolyamon 
I. helyezett lett Kucsera Edina, 
II. lett Szekeres Laura és III. lett 
Vidács Balázs.  A 6. évfolyamon 
I. helyezett lett Németh Éva 6.b,  
II. lett Bodó János 6.a és III. lett 
Pál Máté 6.a. A 7. évfolyamon I. 
helyezett lett Ilia Róbert 7.a, II. 
lett Bezdán Dóra 7.a és III. lett 
Csamangó Krisztián 7.b.  A 8. évfo-
lyamon I. helyezett lett Furka 
Barbara, II. lett Kalcsú Tünde 
és III. lett Kneip Ádám. A verse-
nyen értékes díjakat adtunk át 
a helyezett tanulóknak, de min-
den résztvevô kapott emléklapot 
és csokit. 

A versenyen helyezést elért diákok 
oklevelet és ajándékokat, vala-
mint minden résztvevô emlékla-
pot és csokit is kapott a „Kovács 
Antal Alapítvány, felesége Vitéz 
Berta emlékére” kuratóriumtól. 
Felkészítô tanárok: Almásiné Csá-
szár Piroska, Malustyik Mihályné, 
Huszkáné Németh Csilla és Hegyi 
Gabriella.

Hegyi Gabriella  
matematikatanár

Óvodai hírcsokor
2011. december 23-án az algyôi 
Szivárvány oviban Barta László, 
az Algyôi Halászcsárda tulajdo-
nosa a rászorulóknak halászlevet 
osztott,

Az óvodában a gyermekek ellá-
tási díjának következô befize-
tési idôpontjai: 2012. február 
7.(kedd), március 6.(kedd), ápri-
lis 4.(szerda).
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Jöjj el kedves Télapó!
Idén is eljött a várva várt ajándék-
osztó, piros ruhás, jó öreg Mikulás, 
hogy megörvendeztesse az ovisokat.

Már régóta tudjuk, hogy 
a Mikulás a jó gyerek barátja.

Valószínû, hogy a Szivárvány 
oviba sok-sok jó gyerek járhat, 
hiszen valamennyien ajándékkal 
térhettek haza ezen a napon.

És persze azzal az élménnyel, 
amit a közös éneklés, verselés, 
ünneplés nyújtott számukra.

Köszönjük Kovács Andornak, 
hogy vállalta a jóságos apó szere-
pét, mert kedves szavai és puszta 
jelenléte nélkül nem lett volna 
teljes az ünnep.

Az óvoda dolgozói és a gyerekek

Adventi gyertyaöntés

2011. december 14-én délután 
közös Adventi készülôdés kereté-
ben a Szivárvány Óvoda Hagyo-
mányôrzô csoportja és a Bar-
kácsmanók együtt készítették el 
az ünnepi asztal gyertyadíszeit. 

Megismerkedhettek a gyertya-
öntés alapszabályaival, lépéseivel 
és mindenki elkészíthette saját 
jéggyertyáját.

A gyertyának mindig különös 
varázsa van, talán ezért is több 
ezer éves a hagyománya. Többféle 
alkalomra, vagy lakásunk díszíté-

sére is készíthetünk gyertyákat, 
nagyon szép ajándék is lehet. 
Közösen gyûjtöttük össze a szük-
séges eszközöket, ráhangolódva 
az új vizuális technika megisme-
résére.

Izgatottan várták, hogyan lett 
a felmelegített viaszból és jégkoc-
kából csodálatos gyertyatömb.

Mozart „Kis éji zenéje” mellett 
meghitt bensôséges hangulatban 
készülôdtünk az ünnepre.

Bakosné Szöllôsi Ágnes
Sándorné Vasvári Katalin

Régiós karácsonyi vásár ötödik alkalommal
az Algyôi Fehér Ignác Általános iskolában

Hagyományos karácsonyi vásá-
runkat december 13-án elsô alka-
lommal rendeztük meg az új isko-
lánkban. A Junior Achievement 
Magyarország (JAM) és az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola meg-
hívását az idén ötödik alkalommal 
megrendezésre kerülô vásárunkra 
a dél-alföldi régió ökoiskolái és 
JAM diákvállalkozásai fogadták el. 
Vásárunkon részt vett: a szegedi 
Tabán Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény, a sze-
gedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Általános Iskola, a szegedi Boni-
fert Domonkos Általános Iskola, 
a szegedi Karolina Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény, 
a Zákányszéki Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény, a kiskunhalasi Felsô-
városi Általános Iskola, az oros-
házi Táncsics Mihály Közoktatási 
Intézmény és Tehetségközpont és 
az orosházi TMKIT Vörösmarty 
Mihály Tagintézmény. 

A vásárt Iván Zsuzsanna az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola igaz-
gatója és Szekeres Sándor a JAM 
munkatársa nyitotta meg. A ren-
dezvényt karácsonyi mûsor színe-
sítette: citerán játszottak a Gyevi 
Ördögfiókák: Tóth Vanessza és 
Demecs Bálint 5. osztályosok Gál 
Tibor vezetésével, a kiskunha-
lasi Felsôvárosi Általános Iskola 
diákjai tánccal kedveskedtek. 
Az algyôi iskola 7.b osztályos tanu-
lói modern tánccal szórakoztatták 
a közönséget, felkészítô tanáruk 
Kakuszi Ildikó. Rendezvényünkön 
az ünnephez méltó, igényes alkotá-
sok között találhattuk meg a kará-
csonyi ajándéknak vagy az ünnepi 
dekorációnak valót. Az algyôi iskola 

diákjai, szülei és pedagógusai ere-
deti kézmûves technikával készült 
portékáikat árusították. A vendé-
geket meleg teával, szendvicsekkel 
és finom házi süteményekkel várta 
a 7.b osztály a büfében. Az aulá-
ban táncra is perdülhettek a ven-
dégeink: elôször Újváriné Lôrincz 
Tünde vezetésével a samba lépé-
seit próbálhatták ki, majd a lépés-
kombinációkból szép koreográfia 
is kialakult. Ezt követôen Hegedûs 
Edit és Tóth Gábor vezetésével mold-
vai táncház kerekedett ki az algyôi 
Szivárvány Óvoda ovisaival együtt.

A vásáron a JAM-es zsûri: Annus 
Melinda, Gergely Orsolya, Zsemberi 
Mihály és Szekeres Sándor díjazta 

a diákvállalkozásokat. A legkiseb-
bek szerezték meg a legnagyobb 
elismerést! A vásár legjobb diák-
vállalkozása az  1.a osztály lett 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolából, osztályfônökük Süli Zsu-
zsanna. A vásár legszebb standja 
címet az ÚV Kft. diákjai nyerték 
a szegedi Tabán Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézménybôl. A leghatásosabb 
marketingmunkával az 5. osz-
tály dicsekedhetett az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolából, 
osztályfônökük Ficsór Barnabás. 
A vásár legötletesebb terméke 
címet a GreenGirls Kft. szerezte 
meg az orosházi Táncsics Mihály 
Közoktatási Intézmény és Tehet-
ségközpontból. A karácsonyi 
vásár végén gratuláltunk Gergely 
Orsolyának, a Junior Achievement 
Magyarország JAM ügyvezetô 
igazgatójának abból az alkalom-
ból, hogy idén munkája elismeré-
seként Presztízs díjat kapott.

Hegyi Gabriella  
szervezô pedagógus
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Sportolj!
Az Algyô Sportkör Karate Szak-
osztálya felvételt hirdet kyokus-
hin karate és medi-
bau iránt érdeklôdôk 
számára! Cél a gyer-
mekek test, értelmi 
és érzelmi fejlôdésé-
nek harmonizálása 
a keményebb karate 

és a lágyabb medibau mozgásán 
keresztül.

Jelentkezni az edzé-
seken az edzô teremben 
hétfôn és szerdán 16:00 
–17:30 óra között, vala-
mint e-mailban osu-no@
freemail.hu és telefonon: 
06-30/461-98-63

Boldog új évet, kellemes ünnepeket kívánunk! 
– a Szivárvány Óvoda dolgozói

Meghívó az ünnepre
Kedves meghívót kaptam az Algyôi 
Szivárvány Óvoda karácsonyi ünnep-
ségére. 

Mindig meghatódva lépek be 
az intézménybe, hiszen itt töltöttem 
életem nagy részét. Gyönyörû ünnepi 
fényben pompázott minden helysége, és 
szívélyes fogadtatásban volt részünk. 
A kis óvodások kedves mûsora vará-
zsolt el, és csalt könnyet a szemembe. 
Meghatottan hallgattam az óvó nénik 
karácsonyi énekét, akik „Téli álom” 

címû dallal kedveskedtek nekünk. 
A mûsort követôen családias vendég-
látásban volt részünk.

Köszönjük ezt a szép estét Ozsváth 
Lászlóné Valikának és az egész kollek-
tívának, nyugdíjas társaim nevében 
is szertettel. 

Kívánok Áldott Karácsonyt és Sikeres 
Boldog Új Évet! 

Özv. Gábor Józsefné 

ADÓ 1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén 
is lehetôség nyílik mindenkinek 
adója 1%-ának felajánlására. Kér-
jük, ha úgy érzi, szeretné 
iskolánk alapítványának 
és ezen belül tanulóink 
helyzetének jobbítását, 
rendelkezô nyilatkozatán 
a következôket adja meg: 

Algyôi Általános Iskola Alapít-
vány adószám: 18457177-1-06.

Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez pluszki-

adást, de nagyon sokat segít-
het az Alapítvány munká-

jában!
 Köszönettel az iskola 

tanulói

Alapítványi bál
Izgatottan készül iskolánk apraja-
nagyja a 2012. február 18-án  
megrendezésre kerülô Alapít-
ványi bálra. Ezúton szeretnénk 
kérni a szülôk, a lakosság, a helyi 
vállalkozók és civil szervezetek 
segítségét is a nyereménytárgyak 
összegyûjtéséhez, hiszen a bevé-
tel az iskola alapítványát gazda-
gítja, amelyet az erdei iskolára, 

a tanulók jutalmazására és egyéb 
támogatására fordítunk. A fel-
ajánlott tombola tárgyak leadha-
tók az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskolában munkaidôben: 
hétfôtôl-péntekig reggel 8 órától 
délután 16.30 óráig. 

Felajánlásaikat elôre is köszön-
jük!

A szervezôk

Elsô helyezés a kreatív németes délutánon
2011. december 2-ára kreatív, 
országismereti vetélkedôre kap-
tunk újból meghívást a Tömör-
kény István Gimnázium és Szak-
középiskolába. Iskolánk 3 fôs 
csapata: Poprádi Nóra, Bezdán 
Dóra 7.a és Molnár Szabolcs 7.b 
lelkesen készült a német nyelvû 
országok földrajzi adottságairól, 
ünnepi szokásairól, irodalmi 
és mûvészeti életérôl. Érdekes, 
sokszínû feladatokat kaptunk: 
puzzle, híres épületek és márka-
jelzések felismerése, melyekrôl el 
kellett dönteni, hogy német szár-

mazású-e vagy nem, totó. A ver-
seny végéhez közeledve plakátot 
készítettünk, melyen a tipikusan 
német karácsonyi édességeket 
mutattunk be. A zsûritagok tetszé-
sét a mi plakátunk nyerte el a leg-
jobban. A versenyt a mi csapatunk 
nyerte meg, jutalmunk könyv és 
csokoládé volt. Felkészítô taná-
runknak Nagyné Szabó Andrea 
néninek köszönjük fáradságos 
munkáját. Örömmel vettük a jó 
hírt, hogy jövôre is megrendezik 
ezt a kreatív németes délutánt.

Bezdán Dóra 7.a osztályos tanuló
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A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend
A 39/2011. (X.14.) NGM rende-
let 2. §. értelmében a 2012. évi 
munkaszüneti napok körüli mun-
karend a következô: 

– március 24. szombat – munka-
nap, március 16. péntek – pi henô-
nap

– április 21. szombat – munka-
nap, április 30. hétfô – pihenô-
nap

– október 27. szombat – mun-
kanap, október 22. hétfô – pihe-
nônap

– november 10. szombat – mun-
kanap, november 2. péntek – pihe-
nônap

– december 15. szombat – mun-
kanap, december 24. hétfô – pihe-
nônap. 

A 3. §. értelmében az általánostól 
eltérô munkaidô-beosztásban fog-
lalkoztatott munkavállalók mun-
karendje – a Munka Törvényköny-
vérôl szóló 1992. évi XXII. Tv. 118. 
§. (1) bekezdése alapján – a 2. §.-tól 
eltérôen is meghatározható. 

www.kormany.hu 

Zenei hírek
A Pro Musica Mûvészetoktatási 
Intézmény karácsonyi koncert-
jeire december 14-én az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskolában, 
december 19-én, 20-án és 21-én 
Szegeden, az iskola hangverseny-
termében (Fô fasor 68.) került sor.

A rendezvényeken – melyek 
egyben a félévi nyilvános vizsgák 
is voltak- minden növendék sze-
repelt. Az algyôi hangversenyen 
a közönség hallhatott komolyze-

nei mûveket zongora tolmácsolá-
sában valamint gyermekdalokat 
furulya és ritmushangszerek kísé-
retében. A gyermekek kamaramu-
zsikálása az együtt zenélés örö-
mét fejezi ki. A mûsor karácsonyi 
dalok éneklésével ért véget.

2011. december 18-án az Algyôi 
Templomban zeneiskolánk növen-
dékei ünnepi orgona hangversenyt 
adtak.

Dr. Zomboriné Gergely Klára

ÖBK: Dalok szárnyán…
28.

Márvány kôbôl…

Márványkôbôl, márványkôbôl van a Tisza feneke,
Gyenge vagy még, gyenge vagy még babám a szerelemre.

Gyengeséged nem annyira sajnálom,
Szép vagy babám, szép vagy babám, nehéz Tôled elválnom.

*

29.
Túl a Tiszán van egy kis ház…

Túl a Tiszán van, egy kisház sárgára van festve,
Abba lakik, abba lakik egy barna menyecske,

Piros függöny az ablakán, félre van az hajtva,
Arra jár egy magyar huszár, be-bekacsint rajta.

Ne kacsintgass magyar huszár az én ablakomba,
Inkább gyere, inkább gyere, feküdj az ágyamba,

Úgysincs itthon az én uram, szegény halászlegény,
Éjjel nappal a vízen jár, halat keres szegény.

*

30.
Szép Tisza víz.

Víz, víz, víz, de szép ez a Tisza víz.
Víz, víz, víz, de jó ez a tiszta víz.

Harcsa, csuka úszik benne,
Kismenyecske fürdik benne,

Víz, víz, víz, de jó ez a Tisza víz.

Bor, bor, bor, de jó ez a piros bor.
Bor, bor, bor, de jó ez a fehér bor.

Kismenyecske issza egyre,
Félre áll a kontya tôle,

Bor, bor, bor, de jó ez a piros bor.

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

Tóth Gábor rendôr fôtörzsôr-
mester telefonszáma: 06 20 209 
5319,

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

Magyar Béla rendôr törzsôr-
mester 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 Rendôr-
kapitányság Szolnoki Rendôrkapi-
tányság telefonszáma: 56/375-145, 
honlapja: www.police.hu A szegedi 
vízi rendészeti rendôrôrs telefon-
száma: 62/420-528

Algyôi Magazin a Rádió7-ben
Hallgassa Ön is a Rádió7-et a 97,6 
MHz-es frekvencián, ahol a hagyo-
mányteremtô mûsorral: Algyôi 
Magazinnal jelentkezik a szerkesz-
tôség. A magazin minden hónap 
második hetének pénteki napján 
lesz hallható 13.15 és 13.45 óra 
között. A rádiómûsorban beszá-
molunk a nagyközség életének 
legfontosabb híreirôl, eseménye-
irôl, rendezvényeirôl.

Ajánlott oldal: www.promenad.hu.

Apróhirdetések
Három hónapos keverék kiskutyák ingyen 
elvihetôk. Tel.: 06-20-427-6247. Kosár-
fonó u. 61.

*

Parkosított környezetben, frekventált 
helyen, iskola és óvoda mellett, Szege-
den az Ûrhajós utcában átlagos állapotú, 
3. emeleti, 2+2 szobás, 77 m2-es lakás 
eladó.
A lakás kiváló adottságai miatt kitûnôen 
alakítható. Irányár: 7,9 M Ft. 

Érdeklôdni: 30/606 28 75 vagy a laszlo.
eniko5@gmail.com e-mail címen.”

*

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes családi ház kerttel 
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb 
algyôi házra vagy szegedi lakásra cserélhetô.
Irányár: 9,8 millió forint. Érdeklôdni: 
a 30/38-02-139 számú mobilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos, kertes magánház eladó, vagy – érték-
egyeztetéssel – szegedi, algyôi 1,5 szobás 
lakásra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint. 
Érdeklôdni: a 30/380-2139.
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Könyvtári hírek
Nyitva tartás

2012. január 2-tôl VÁLTOZOTT 
az algyôi Könyvtár nyitva tartása.

Hétfôtôl péntekig 9.00-tôl 
12.00 óráig és 13.00–tól 18.00 
óráig. Szombaton: ZÁRVA

*

Olcsó könyvek
Leselejtezett könyveket árusíta-
nak a Könyvtárban: darabonként 
50 forintért.

Könyvtári hírlevél
Ne maradj le semmirôl, értesülj 
elsôként a rendezvényeinkrôl! 
Íratkozz fel a Könyvtár hírlevelére 
és értesülj azonnal a rendezvénye-
inkrôl, a legújabb könyveinkrôl, 
eseményeinkrôl!

Írj egy e-mailt az algyoikonyvtar@
mail.com címre és a tárgyba írd bele: 
könyvtár hírlevél!

Csatlakozz hozzánk a Facebookon 
is, címünk: facebook/algyoikonyvtar

Évzáró ünnepség a könyvtárban
2011. december 17-én, szomba-
ton rendeztük az algyôi Könyvtár 
évzáró ünnepségét. E jeles esemé-

nyen díjazásban részesültek azok 
az olvasók, akik rendszeresen láto-
gatják könyvtárunkat. A díjakat 
Herczeg József, Algyô Nagyközség 
polgármestere adta át. A rendez-
vényen több mint 130 olvasónk 
vett részt, akiket elsôként Bene 

Zoltán igazgató úr köszöntött, 
majd Herczeg József polgármester 
úr ünnepi beszédében kifejtette, 
milyen fontos az olvasás, a köny-
vek szeretete, valamint beszélt 
a könyvtárak tudásmegôrzô szere-
pérôl, emellett beszámolt a könyv-
tárban végbement fejlesztésekrôl. 
Fellépett a Mandula színház „Mit 
ûsz ott Jankó?” címû darabjával. 
A rendezvény végén svédasztalos 
fogadással kedveskedtünk olva-
sóinknak.

Díjazott olvasóink ajándék 
könyvet kaptak. A könyvcso-
magban Nagy Natália meseköny-
vei, válogatásai, illetve cd-i vol-
tak. Minden példányt dedikált 
az írónô.

Legtöbb könyvet kölcsönözte 
Gyerek kategória Felnôtt kategória
I. Kucsera Edina I. Ördög Zoltánné
II. Nokta Kitti II. Barta Gyula
III. Zsurka Luca III. Illyés Rozália

*

Legtöbb alkalommal kölcsönzött 
Gyerek kategória Felnôtt kategória
I. Nokta Kitti I. Márta Anikó
II. Kucsera Edina II. Barta Gyula
III.  Kovács Balázs,  III. Miklós Mátyásné  

Kovács Marcell 

Legtöbb DVD-t kölcsönözte 
Gyerek kategória Felnôtt kategória
I. Kucsera Edina I. Barta Zsoltné
II. Varga Enikô II. Némethné Bognár Veronika
III. Farkas Maja III. Urbán Erzsébet

*

Legtöbb folyóiratot kölcsönözte 
Gyerek kategória Felnôtt kategória
I. Kômûves Brigitta I. Herczeg József
II. Harkai Tímea II. Fróna Mihályné
III. Varga Imre III. Nagy Imréné

*

Legfiatalabb / Legidôsebb kategória 
Legfiatalabb kategória Legidôsebb kategória
I. Tóth Lotti I. Czirok Sándorné
II. Forgó Noémi II. Pálföldi Antal
III. Somogyvári Soma III. Süli Istvánné

*

Teleház használat  
Gyerek kategória Felnôtt kategória
I. Bozsák Bence I. Gál Attila
II. Kalcsú Tünde II. Lele Krisztián
III. Bozsák Botond III. Vajda Gyöngyi

*

Legnagyobb beíratkozott család
Makai család
(Makai Zoltánné lányaival és unokáival: Zsurka Sándorné, Zsurka Luca, 
Tóthné Makai Viktória, Tóth Lotti)

Borszentelés
János napjához kötôdô szokást fel-
elevenítve karácsony másnapján 
– hagyomány teremtô jelleggel 

– az algyôi Szent Anna templom-
ban a 8 óra 30 perckor kezdôdô 
mise végén bort szenteltek.

Ezerjófû kirándulás
Az Ezerjófû egyesület 2011. 
november 9 – én egy napos 
kirándulást szervezett tagjai szá-
mára. Az  algyôi önkormányzat 
biztosította utazásunkhoz Mer-
cedes kisbuszát, amit ezúton is 
köszönünk. Két gyógynövény-
kertet látogattunk meg. Délelôtt 
Soroksáron voltunk a Corvinus  
Egyetem Gyógy- és Aromanövé-
nyek Tanszék Kísérleti Telepén.  
Rajhárt Péter telepvezetô kalau-
zolt bennünket. Bár a növények 
nagy része már felkészült a télre, a 
Közönséges aranyvesszô (Solidago 
virga-urea) megörvendeztetett 
bennünket sárga virágaival. Annál 
is inkább örültünk látványának, 
mert környékünkön más arany-
vesszô fajok már teljesen kiszo-
rították. A több hektárnyi terüle-
ten egyrészt az egyetem hallgatói  
számára nyílik lehetôség  arra, 
hogy megismerjék és gyakorol-
ják a gyógynövénytermesztést, 
másrészt kísérleteket folytatnak  
egyes gyógynövények optimális 
tápanyag utánpótlásának  biztosí-

tására. A hozzájuk forduló gyógy-
növény termesztôket is ellátják 
szakmai tanácsokkal. Számunkra 
ez a telep is lehetôséget jelent 
arra, hogy megfelelô hatóanyag 
tartalmú fajokhoz juthassunk. 

A Gyógynövénykutató Intézet 
munkatársa, László-Bencsik Ábel 
kis történelmi bevezetô után kör-
bevezetett bennünket az intézet 
botanikus kertjében, amely egy-
ben természetvédelmi terület. Itt 
rendkívül gazdag gyûjteményt 
láthattunk több csoportosítás-
ban is. A rendszertani elrendezés 
mellett egy újszerû és a világban 
is ritkán látható ( Európában 
mindössze két helyen van ilyen) 
kemotaxonómiai  (kémiai ható-
anyag szerinti) csoportosításban( 
pl. itt egy helyre került az ibolya, 
a fehér fûz, és a tavaszi kankalin). 
A védett növényekbôl külön is 
láthattunk egy gyûjteményt. Sok 
magot  gyûjtöttünk, és nagyon 
reméljük, hogy a jövô évtôl  innen 
is beszerezhetünk még hiányzó 
növényeket. Berek Ágota
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Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete pályázatot hirdet az Algyô, Fazekas u. 51. szám alatti ingatlan: 

•  egészének, vagy 
•  (mindösszesen 147.93 m2 

alapterületû) kereskedelmi vagy 
vendéglátó üzlet céljára haszná-
landó helyiségének, 

•  határozatlan idejû bérleti 
jogára, 

•  3 hónap felmondási idô kikö-
tése mellett, 

•  alkoholmentes italok árusítá-
sával.

A pályázó által benyújtott pályá-
zatnak tartalmaznia kell:
•  a pályázó nevét, címét, 

•  a helyiség pályázó általi haszná-
latának célját, 

•  a helyiség bérleti díjára tett 
konkrét ajánlatot,

•  a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy sem adó, sem adók mód-
jára behajtandó köztartozása 
nincs,

•  a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy a pályázati felhívásban 
foglaltakat elfogadja.

A pályázathoz csatolni kell:
•  a tevékenység folytatására jogo-

sító engedély másolatát.

•  Az érvényes pályázatot benyújtó 
pályázók közül azok részesül-
nek elônyben, akik a magasabb 
összegû bérleti díj fizetését vál-
lalják.

•  A helyiség bérlôjét a pályá-
zók közül a Képviselô-testület 
választja ki a 2012. januári ülé-
sén.

A bérleti jogviszony létesítésé-
nek feltétele: 
3 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû kaució letétbe helyezése.

A helyiség megtekinthetô: 
A Polgármesteri Hivatal Telepü-
lésüzemeltetési Csoportjával tele-
fonon történt elôzetes egyeztetést 
követôen. Tel.: 06-62-517-517

A pályázat benyújtásának határ-
ideje:
2012. január 12-én 12.00 óra.

A pályázat benyújtandó:
Algyô Nagyközség Önkormány-
zata részére (6750 Algyô, Kastély-
kert u. 40.) levélben vagy szemé-
lyesen Dr. Varga Ildikó Jegyzônél.

moLari rendSzer LakoSSági táJékoztató-riaSztó aLrendSzerének  
2012. évben végreHaJtandó próbáinak idôpontJai éS a JeL kiadáSának HeLyei

Sorszám Indítás idô pontja Kiadásra kerülô jel Indítási helyszín

1 2012 január 2 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba MKI

2 2012 február 6 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba OKF Fôügyelet (az éles üzemben lévô összes megyére vonatkozóan)

3 2012 március 5 11:00 11:10
Hangos üzemû (teljeskörû) próba katasztrófa 

riadó elmúlt mkJ

4 2012 április 2 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba OKF Fôügyelet (az éles üzemben lévô összes megyére vonatkozóan)

5 2012 május 7 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba MKI

6 2012 júnis 4 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba OKF Fôügyelet (az éles üzemben lévô összes megyére vonatkozóan)

7 2012 július 2 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba MKI

8 2012 augusztus 6 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba MKI

9 2012 szeptember 3 11:00 11:10 Hangos üzemû (teljeskörû) próba katasztrófa 
riadó elmúlt

okF Fôügyelet (az éles üzemben lévô összes megyére 
vonatkozóan)

10 2012 október 1 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba MKI

11 2012 5 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba OKF Fôügyelet (az éles üzemben lévô összes megyére vonatkozóan)

12 2012 december 3 11:00 Csökkentett üzemû (morgató) próba MKI

A testvérvárosi kapcsolatokról
A testvérvárosi eszme Nyugat-
Európából ered, s mind a mai 
napig az Európai Unió területén, 
annak tagországaiban található a 
legtöbb testvértelepülés. A moz-
galom itt terjedt el a leginkább az 
elmúlt ötven év során, nem utol-
sósorban két nagyobb szervezet 
tevékenységének köszönhetôen. 
Az egyik az Európai Helységek és 
régiók Tanácsa, a másik az Egye-
sült Városok Szervezet. Jelenleg 
több mint 10.000 nyugat-európai 
település, a falutól a nagyvárosig 
vesz részt a mozgalomban. Napja-
inkban Európa-szerte tanúi lehe-
tünk a helyi ügyek felé megnyilvá-
nuló érdeklôdés növekedésének. A 
demokrácia egyik sarokköve pon-
tosan az, hogy a polgároknak sza-
badságukban áll részt venni azon 

problémák kezelésében, amelyek 
leginkább érintik ôket, s ez elsô-
sorban az egyes települések ügyeit 
jelenti. A települési önkormányza-
tok autonómiája elengedhetetlen 
a városok, falvak virágzásához – s 
polgáraik jólétéhez. Az EU és tag-
államainak vezetése tudatában van 
mindennek, s ez tükrözôdik a „nép 
Európája” gondolatban. Az Unió 
mindent megtesz, hogy a minden-
napi embert és annak választott 
képviselôit bekapcsolja az európai 
integráció példa nélkül álló vál-
lalkozásába, ezáltal adva meg az 
integrációnak azt az emberi dimen-
ziót, mely talán még mindig hiány-
zik belôle. A népesség bevonása a 
határokon keresztülívelô kezde-
ményezésekbe kiválóan alkalmas 
arra, hogy erôsödjön az európa-

iság tudata a polgárok körében s 
a köznapok nyelvére fordítsa le az 
Európai Unió szerepét, érthetôvé 
téve azt mindenki számára. A test-
vértelepülési programok során a 
helységek és lakóik által szervezett 
események az európai integráció 
kicsiben történô reprodukciói. 

A települések valóban egy 
integrált Európát építenek.

A magyar települések 33%-a 
rendelkezik testvértelepülési kap-
csolattal. Közülük 62%-nak egy, 
18%-nak kettô, 10%-nak három, 
a maradék 10%-nak pedig négy 
vagy több külföldi településsel van 
kapcsolata.

A települések 27%-a Romá-
niával, 21%-a Németországgal, 
13%-a Szlovákiával áll szoros kap-
csolatban. Jelentôs még az Auszt-

riához, Finnországhoz, Francia-
országhoz, Horvátországhoz és 
Olaszországhoz való kötôdésünk. 
Romániához való kötôdésünk a 
rendszerváltást követôen indult 
el, és azóta is töretlenül emelke-
dik. Szlovákiához fûzôdô kapcso-
lataink növekedésében még ennél 
is erôsebb dinamikát tapaszta-
lunk. Északi határ-szomszédaink-
kal 1998-2002 között létesítettük 
a legtöbb kapcsolatot. Németor-
szági kötôdéseink 12%-a még a 
szocializmus idején, közel fele 
azonban közvetlenül a rendszer-
váltást követô négy évben kelet-
kezett. Ehhez természetesen hoz-
zájárult a „berlini fal leomlása”.

Algyô testvértelepülései: Heberst-
felden, Újvár, Martonos, Kórógy.

Forrás: www.algyo.hu
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Húsz éves múlt az Algyôi Hírmondó, nagyközségünk havilapja
Az Algyôi Hírmondó 1991. decemberében született. A Hírmondót az 
egyik elsô Csongrád megyei kistelepülési újságként vehették kézbe 
az akkor még Szegedhez csatolt Algyô lakói. A havilap az önálló-
ságát visszaszerzô település egyik legfontosabb közösségszervezô 
fóruma lett és maradt. Az Algyôi Hírmondó születésérôl, az újsággal 
kapcsolatos élményeirôl az alapító fôszerkesztôt, Némethné Vida 
Zsuzsannát kérdeztük.

– Algyô 1991-ben  még Szeged város-
részének számított, mégis Csongrád 
megye egyik elsô kistelepülési lapját 
hívta életre. Hogyhogy?

– Meglátni és megszeretni egy 
pillanat volt: algyôi könyvtáros-
ként vettem kézbe a mindszenti 
újságot, s ahogy lapozgattam, 
azonnal láttam, milyen hasznos és 
jó információs forrás s helyi lap. 
Elhatároztam, nekünk is meg kel-
lene próbálnunk létrehozni egy 
helyi újságot: az Algyôi Hírmondó 

ötletét azonnal támogatásáról biz-
tosította a szegedi közgyûlésben 
Algyôt képviselô dr. Piri József. 
Én pedig szerkesztôbizottsági 
ülésre hívtam azokat, akikrôl föl-
tételeztem, szívesen részt venné-
nek az újságcsinálásban. 

– Hogyan gyôzte meg a többieket? 
Mit mondott, miért kell Algyônek saját 
újság? 

– Nem kellett gyôzködni sen-
kit. Hamarosan egymást segítô és 
szeretô, lelkes csapattá állt össze 
a szerkesztôbizottság. Együtt 
határoztuk meg az újság célját: a 
lakosság hiteles és széleskörû tájé-
koztatása az önkormányzat hely-
zetérôl, terveirôl, lehetôségeirôl, 
az intézményekrôl, közérdekû 
tudnivalókról és a civil szerve-
zetekrôl. Már a kezdet kezdetén 
természetesnek vettük, hogy a 
híradások mellett a Hírmondó 
közli a lakosság közérdekû véle-
ményét is.

– Hogyan készült az elsô szám?

– A hôskorban mindenki hozzá-
tette az újsághoz, amit csak tudott: 
az egyik írt, a másik – például 
Lotti óvónô – rajzolt, és akadt, 
aki segített kitalálni a rovatokat, 
valaki más pedig összegyûjtötte 
az orvosi rendelési idôpontokat, 
vagy segített számítógépet sze-
rezni, és a szövegeket begépelni, 
vagy éppen sokszorosítani. Az 
SZMK-könyvtárban, ahol helyet 
kaptunk, egész éjjel fénymásol-
tuk a lapokat. Mindenki ingyen 
dolgozott – ma úgy mondanánk: 
önkéntes munkát végzett. Az elsô 
szám 500-600 példányban készült 
el, 1991 karácsonya elôtt, decem-
ber közepénjutott el elôször olva-
sóihoz. 

– Hogyan változott az újság belbe-
cse és külleme?

– Rovatokat határoztunk meg 
már az elsô számban, s ennek 
alapján kerestük az információ-
kat. Így például az akkori intéz-
mények – az óvoda, iskola, falu-
ház – híreit gyûjtöttük csokorba. 
Bemutattuk a helyi vállalkozókat 
– elsôként a menyasszonyi ruha 
kölcsönzô Marikát, illetve Juhász 
Sanyit, de írtunk Erzsikérôl, a bol-
tosról is. Nagy népszerûségnek 
örvendett a keresztrejtvény, aztán 
máig örülnek az olvasók a fali 
naptárnak. Egy idôben recept-
jeinket tettük közzé. Hónapról 
hónapra találkozott a szerkesz-
tôbizottság, együtt döntöttük el, 
mirôl szóljon a Hírmondó. Mikor 
más szerkesztôségekkel együtt 
létrehoztuk a Lokalitást, a helyi 
újságok egyesületét, akkor kicsit 
képeztük is magunkat: tanultunk 
egy kis kommunikációt. Algyô 
önállóvá válása óta az önkormány-
zat is támaszkodik az újságra, amit 
azzal is kifejez, hogy támogatja 
megjelenését. Ezt a pénzügyi ala-
pot az újság küllemére fordítot-
tuk: hozzáértôk segítségét kérve a 
szerkesztésben, a tördelésben és a 
színes nyomtatásban is.

– A 21.évfolyamába lépô ifjú újság-
nak eddig melyik volt a legszebb kor-
szaka?

– Mindig betöltötte funkcióját: 
közérdekû ügyekkel foglalkozik, 
az önkormányzati munkáról hite-
lesen tájékoztat. De sokszor túl 
hosszú idô telik el egyik számtól a 
másikig, így aztán akkor éreztem, 
hogy tényleg újságot csinálunk, 
amikor kétheti lappá alakítottuk. 
De akkor is komoly, az olvasót 
szolgáló újságnak láttam az Algyôi 
Hírmondót, amikor uniós, majd 
egészségügyi melléklettel jelent-
kezhetett.

– Ki az, aki a kezdetektôl részt vesz 
a szerkesztôbizottságban?

– Például Bakosné Fekete 
Maca, Karsainé Manyika.

– Egy éve a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány Kultúra Lovagrendje 
tagja lett az algyôi könyvtár egykori 
vezetôje, a faluház elsô igazgatója, a 
nagyközség volt alpolgármestere, az 

önkormányzati képviselô Némethné 
Vida Zsuzsanna. Alapító fôszerkesz-
tôként mit köszönhet a lapnak?

– Új barátokat… Jófajta beszél-
getéseket, a jó kedvvel végezhetô 
munkát. De azokat a pillanatokat 
is nagyon szerettem, amikor lát-
tam: a helyi boltokból elfogyott 
az újság, és kaptam a visszajelzést, 
hogy mi tetszett, mirôl kellene 
még írni a helyi lapban. Mert a 
kezdeti nehézségeket gyorsan 
áthidalta a Hírmondó, s mára, a 
modern kornak megfelelôen az 
interneten is elérhetô. 

– A Hírmondó – az eredeti 
célkitûzéseket szem elôtt tartva – jelen-
tôs önkormányzati támogatással jele-
nik meg. Miért nem ingyenes?

– Mert az algyôi újság alapítása 
óta a szerkesztôbizottság alapelve, 
hogy az újságnak legyen ára, ha 
csak jelképes is, mert ezzel jelez-
zük: az információ érték.  

P. I.
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Algyô és a vasút (1.)
Az 1860-as évektôl egyre gyor-
sabban gyarapodó vasúthálózat 
Algyôt 1870-ben érte el. Kiépü-
lésével egy igen jelentôs közleke-
dési folyosó nyílt meg a község 
határában, amely a szénhidro-
génmezô termékeinek szállítása 
révén ma is jelentôs szerepet ját-
szik annak életében, annak elle-
nére, hogy a személyforgalom 
napjainkra jórészt közúton zajlik. 
Cikksorozatunkban elôször Algyô 
vasúti kapcsolatainak történetét 
a kezdetektôl a második világ-
háborúig mutatjuk be, késôbb 
pedig a vasút és a szénhidrogén-
bányászat kapcsolatát ismertetjük, 
többek között Dr. Piri József volt 
polgármester visszaemlékezése 
alapján. 

Az Algyôt elérô Alföldi Vasút 
Nagyvárad – Eszék között húzódó 

pályáját több szakaszban, 1869-71 
között helyezték üzembe. A vonal 
Magyarország vasúttörténetében 
különösen fontos szerepet ját-
szott, hiszen ez volt az elsô, Pest-

Budát elkerülô, haránt irányú 
vasútvonal, ráadásul késôbb, 
az Adria felé meghosszabbítva 
a legrövidebb útvonalat kínálta 
az Alföld terményei számára 

Fiume felé. A vasútvonal síkvi-
déki jellegû volt, így csak néhány 
mûtárgy építésére volt szükség. 
Ezek közül a legjelentôsebb 
az Algyô határában épült Tisza-
híd volt, melynek medernyílása 
a folyómeder sajátosságai miatt 
fémbôl készült el, ellentétben 
a teljesen fából épített Körös- és 
Dráva-hidaktól. A Dunán egyál-
talán nem épült híd, Gombos-
nál komppal keltek át a vonatok 
a folyón.  1902-re az eredeti vasúti 
híd hullámtéri fa részei annyira 
elöregedtek, hogy szükségessé 
vált cseréjük. A csere során gya-
korlatilag egy új híd épült, a régi 
tengelyétôl 25 méterre. A fémbôl 
készült mederszerkezetet azonban 
változtatás nélkül használták fel, 
így azt egy speciális állványon 25 
méterrel arrébb csúsztatták. 

Természetesen állomásépület 
is tartozott az algyôi állomáshoz. 
A III. osztályú szabvány felvételi 
épület egy különleges, módosí-
tott formája került ide, akárcsak 

a szomszédos Kopáncsra. Az épü-
let kétszintes, kontyolt nyeregtetôs 
volt, tégladíszítésû homlokzattal.

Jelentôs változás következett 
be a vasúton 1884-ben, amikor 

a vasútvonalat államosították, 
azaz építtetôjétôl, az Alföldi Vas-
úttól átvette azt a MÁV. Ettôl 
az idôponttól kezdve – tehát már 

127 éve – egészen napjainkig 
a Magyar Államvasút szerelvé-
nyeivel utazhatnak Algyô lakosai. 
A vonal életében komoly törést 
jelentett a trianoni békeszerzôdés, 
hiszen az új határokon belül csak 
egy kisebb szakasz maradt Köt-
egyán – Szeged-Rókus között. 

Az I. világháború után egy 
újfajta vasút is megjelent Algyôn. 
A területet ekkoriban birtokló Pal-
lavicini család kezdeményezésére 
épített 41 km hosszúságú hálózat 
fôleg cukorrépa szállítására szol-
gált, a földek és a majorközpon-
tok között. Ezzel együtt Algyô vas-
útállomásán is rakodó épült, hogy 
a cukorrépát könnyebben lehessen 
nagyvasúti szerelvényekre rakni. 
Mivel a trianoni szerzôdés hatá-
sára visszaesô forgalom lehetôvé 
tette, a Tiszát Algyônél keresz-
tezô közúti forgalmat is a vas-
úti hídra terelték, így az kettôs, 
közúti-vasúti híddá vált. A közúti 
jármûvek közlekedése érdekében 
fával burkolták a hídpályát, majd 
1935-ben megnyitották a forga-
lom számára, kiváltva ezzel a kor-
látozott szállítóképességû kompot. 
A két világháború között, 1925-
ben indult be az elsô nagyvasúti 
motorkocsijárat Magyarországon. 
A járat Szeged és Hódmezôvásár-
hely között közlekedett, tehát 
Algyôt is érintette.

A második világháborúban 
a vasút stratégiai jelentôsége miatt 

fontos célponttá vált. Különösen 
igaz volt ez a hidakra, így az algyôi 
Tisza-hídra is. A hidat 1944. októ-
ber 8-án a visszavonuló német csa-

patok robbantották fel. A roncsok 
kiemelése a hullámtérbôl illetve 
a mederbôl 1946. július 16-án 
kezdôdött meg. A legnagyobb 
kárt a kettétört mederszerkezet 
szenvedte el. A kiszakadt 10-15 
méteres részt egy ideiglenes szer-
kezettel pótolták, majd a hidat 

1946. november 10-én ismét 
megnyitották. Ezután, a forgalom 
fenntartása mellett még körülbe-
lül egy évig tartott, míg az ide-
iglenesen beépített szakaszokat 
véglegesen helyreállították.

Bóka Krisztián László

Az eredeti, 1870-ben elkészült algyôi vasúti híd.

Az algyôi vasúti híd az 1902-es átépítés után

Algyô állomás felvételi épületének eredeti homlokzata a közút (balról) és a vasút felôl

Az algyôi vasúti híd második világhá-
ború utáni újjáépítése során elhunytak 
emlékét ôrzô tábla a hídon
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Évzáró a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
Szokásos év végi összejövete-
lünket tartottuk a Faluházban 
december 13-án, amihez már 
a meghívó megadta a hangula-
tot tagtársunk , Molnár Péterné 
Rózsika jóvoltából, az ô tollából:

Jöjj Karácsony!
Jöjj, jöjj szép karácsony. 

Ó, de régen várunk, 
Ragyogtasd be hit-reménnyel, 

A családi házunk.
Enyhítsd és vigasztald 
A csüggedt lelkeket, 

Hozzál nekünk békességet, 
S igaz szeretet!

E sorok szellemében gyûltünk 
össze óévbúcsúztató, új év köszöntô 
összejövetelre a faluházban  

decem ber 13-án. Kapota Mihály, 
titkárunk köszöntötte a tagtár-
sakat, akik néhány hijján teljes 
létszámban, közel 60-an megje-
lentek. Külön köszöntötte polgár-
mesterünket, Herczeg József urat, 
aki megtisztelte klubdélutánunkat.

Titkárunk összefoglalta az idei 
évben végzett tevékenységünket, 
és minthogy már szeptemberben 
szavaztunk ennek elfogadásáról 
a tisztújítás keretén belül, így 
a hivatalos eljárás ezúttal elma-
radt. A hozzászólások közben 
Herczeg József polgármester úr 
elismerését fejezte ki a csoport fej-
lôdése, mûködése kapcsán. Külön 
kiemelte, hogy az új kemence 
építését csoportunk felkarolta, 
és tagtársaink, különösen Farkas 
Sándor és Biczók György munkájá-
nak köszönhetôen ma már a civil 
szervezetek valamennyije „sütö-

getheti itt a pecsenyéjét”. Öröm-
mel vettük, hogy polgármester úr 
további támogatásáról biztosított 
bennünket.

A hivatalos program után 
az Algyôi Hagyományôrzô Cite-
razenekar Süli Tibor vezetésével, 
kiegészülve Pataki Andrea fúvós 
zenetanárral kellemes koncer-
tet rendeztek számunkra. Ôket 
követte Bakos József harmoniká-
jával, aki elvarázsolt bennünket 
párizsi taktusaival. Ezúton is 
köszönjük nekik, hogy délutá-
nunkat így felvidították. Végül 
Molnárné Rózsika versét hallgat-
hattuk meg, amit meghatottság-
gal fogadtunk.

Megvendégeltük magunkat 
némi saját készítésû uzsonnával 
(sonkatekercs, húsgolyók, fran-
ciasaláta), és örömmel vettük 
a karácsonyi ajándékot, amellyel 
megleptük magunkat egy her-
cig konyhakötény formájában. 
Ez nem az égbôl pottyant, mint 
a manna, , hanem tagtársaink, 
Szabóné Ica, Elekesné Juli, Biczókné 
Icu, Molnárné Rózsika szorgos 
munkával saját kezûleg varrtak. 
Köszönet érte.

Végül köszönetet mondunk 
valamennyi támogatónknak, így 
Algyô Nagyközség Önkormány-
zatának, Juhász Sándor vállalkozó-
nak, Vámos Zoltán cukrász mester-

nek, az Algyôi Reál élelmiszerbolt 
vezetôjének az anyagi, illetve ter-
mészetbeni támogatásért. Külön 
köszönetet mondunk a Faluház 
munkatársainak a rendezvénye-
ink technikai feltételeinek bizto-
sításáért.

Szokás szerint január második 
hetének szerdáján, január 11-én, 
15 órakor találkozunk a faluház 
aulájában, ahol véglegesítjük jövô 
évi munkatervünket. Várjuk csa-
patunkba a jókedvû idôtöltésre 
várókat.

Sermann József 
vezetôségi tag

Nyugdíjas karácsony
Karácsonykor közösen ünnepeltek a faluházban Algyô nyugdíjas klub tagjai.

Önzetlen segítség Karácsonyra
A Magyar Vöröskereszt algyôi 
alapszervezetének immár hagyo-
mányosnak számító karácsonyi 
adománygyûjtési akciója idén is 
eredményesen zárult. Az  összefo-
gásnak köszönhetôen nagyon sok 
ruha, cipô, játék, sôt: még bútor 
is összegyûlt és talált gazdára, 
a Civil Szervezetek Házában meg-
rendezett börzén. Megtapasztal-
hattuk, hogy a humanitárius érté-
kek napjainkban sem veszítettek 
jelentôségükbôl, mert egész nap 
folyamatosan érkeztek az ado-
mányok, felajánlások. A meg-
ajándékozott családok nevében 
tolmácsolom minden nagylelkû 
adományozónak azt a szívbôl jövô, 
sokszor elhangzó köszönetet, amit 
az ajándékok átadásakor elmond-
tak nekünk. Külön köszönet illeti 
a Prímagáz Zrt. vezetôségét, mert 
ismét nyitottak voltak kérésünkre 
és 25 cseregázpalackot ajándé-
koztak a tanyán élô családok örö-
mére. A településünkön élô, több 
gyereket nevelô családok ünnepét 
bôséges élelmiszercsomagokkal 
sikerült szebbé varázsolni. Köszö-
net illeti mindezért a Csongrád 
Megyei Vöröskeresztet ,az Algyôi 
Önkormányzatot, valamint az 
önkéntes tagjainkat, akik szabad 

hétvégéjüket feláldozva gyûjtötték 
a Tesco áruházban az adományo-
kat, majd az összegyûlt ajándéko-
kat célba is juttatták. Nagyfokú 
empatikus képességrôl tett tanú-
bizonyságot két helyi vállalkozó: 
Vámos Zoltán cukrászmester, aki 
mint minden évben most is, kérés 
nélkül 15 gyönyörû karácsonyi 
tortát ajánlott fel. Szekeres Zsolt 
pedig nemcsak karácsony alkal-
mával, hanem naponta is segíti 
településünk lakóit a Lipóti pék-
ség finom pékáruival.

Az életünk nagy része azonban 
hétköznapokból áll, ezért ahhoz, 
hogy boldoguljunk egymást segítve, 
továbbra is szükség van támoga-
tókra. A napjainkban bekövetkezô 
változások, az önhibán kívüli mun-
kanélküliség és hátrányos helyzet 
egyre szélesebb körûvé válása 
napról-napra több embert, csalá-
dot érint. Különösen fontos ebben 
a helyzetben, hogy összefogjanak 
mindazok, akik az emberi méltó-
ság megôrzése mellett anyagilag, 
önkéntes munkával vagy bármi 
más módon segíteni képesek.

Boldog, Szeretetben Békés Új 
Esztendôt Kíván a Vöröskereszt 
algyôi alapszervezetének tagsága!

Herczeg Józsefné 
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Szent-e a családom?
Mt 2,1-23
Az egyiptomi menekülés
13Azután, hogy elmentek, meg-
jelent Józsefnek álmában az Úr 
angyala, s ezt mondta neki: „Kelj 
föl, fogd a gyermeket és anyját, 
menekülj Egyiptomba, s maradj 
ott, amíg nem szólok, mert Heró-
des keresi a gyermeket, meg 
akarja ölni.” 14Fölkelt, s még akkor 
éjszaka fogta a gyermeket és anyját, 
és elmenekült Egyiptomba. 15Ott 
maradt Heródes haláláig. Így 
beteljesedett, amit a próféta szavá-
val mondott az Úr: „Egyiptomból 
hívtam az én fiamat.”
 
16Amikor Heródes látta, hogy 
a bölcsek kijátszották, haragra 
lobbant, és Betlehemben meg 
a környékén, minden fiúgyer-
meket megöletett, kétéves korig, 
a bölcsektôl megtudott idônek 
megfelelôen. 17Így beteljesedett, 
amit Jeremiás próféta jöven-
dölt: 18Kiáltozás hallik Rámában, 
keserves sírás és jajgatás: Ráchel 
siratja fiait, s nem akar vigaszta-
lódni, mert nincsenek többé.

*

A katolikus egyházban karácsony 
utáni vasárnapot a szent családnak 
szenteljük, és a felolvasott evangé-

lium (Mt 2,13-15.19-23) az üldözött 
család Mária, József és Jézus Egyip-
tomba menekülésérôl szól, mely ezzel 
a mondattal kezdôdik „Kellj föl, fogd 
a gyermeket és anyját..”. A bibliai tör-
ténetben néma szent József a véresen 
tomboló politikus, Nagy Heródes elôl 
kimenekíti a családját. Ez életének 
legnagyobb hôstette. Az eseményt egy 
folklorisztikus elbeszélésben megôrzött, 
ám de valóságos történetet közvetíti 
számunkra. Bármilyen megdöbbentô 
a betlehemi gyermek-gyilkosság, azt 
is el kell mondani, nem az elsô eset 
a Bibliában, hogy a politika a csalá-
dok és a gyermekek ellen támad, és ez 
a folyamat a Biblia után is folytatódik. 

Gondoljunk csak az egyiptomi gyer-
mek-gyilkosságokra a zsidók kivonu-
lása elôtt, és a folyamatosan zajló hábo-
rúk gyermek áldozataira a modern 
korban. Most az üldözés igazi oka, 
hogy Heródes azt gyanítja politikájá-
nak vége, a földi hatalmát valaki más 
veszi át. Fél, hogy politikája, amely 
soha sem birtokolta az isteni igazolást, 
most a nép között kerengô isteni ígére-
tek hírére megbukik. A történelem arra 
tanít, hogy minden politika, amelybôl 
hiányzik a hitbeli értékek és a humá-
num tisztelete megbukik. 

A modern korban, a politika Euró-
pában, gyakran Ázsiában sem, nem 

törekszik isteni igazolásra. A közvé-
lemény kutatásokban mérhetô támo-
gatottságra figyel csupán, de arra is 
csak fél szívvel, és egyre inkább isteni 
ígéretek helyett emberi ígéretekkel 
játszik, hogy alattvalói támogatását 
megszerezze és bírja hatalmi terveihez. 
Az egyén véleménye, a család véle-
ménye valójában nem számít, legfel-
jebb akkor, ha ezzel népszerûbb lehet 
az adott vezetô. 

A zsidó családokban, az ókorban, 
de késôbb is, nagyon szoros személyi, 
vallási és világnézeti kötôdés alakult 
ki, amely segített megôrizni az identi-
tást és sok üldözést és nehéz helyzetet 
túlélni. A család, a hit bástyája volt 
a keresztény egyházban is, de csak 
régen, és szomorúan kell tapasztal-
nunk mára meg is szûnt ez a hata-
lomtól függetlenedni képes emberi 
szövetség, autonómia. 

Sôt, nem csak a szentségre törek-
vés, hanem az összetartás is lekopott 
a családokról sok helyütt. Úgy tûnik 
a megélhetés gondja oly erôs, a túlélés 
megszervezése pedig olyan gyötrelmes 
parancs, hogy világnézetet és vallást, 
testvért, nôvért és anyát, könnyen fel-
adnak tagjai. Legalább is egy ideig. 
A bibliai történetben a családot éppen 
az üldözés erôsítette meg az összetar-
tásban. 

Az egyiptomi emigráció, nem csök-
kentette, hanem erôsítette bennük 
a hitet, hogy az Isten velük van. Nem 
pusztán olvasták a prófétákat, hanem 
elkötelezettségükkel együtt élnek. Ezért 
a szent család, nem pusztán gazdasági 
egység volt, hanem a hit egysége is. 
Ezért a szent család üldözése a késôbbi 
hívek számára az egyház üldözésé-
nek elôképe lett, és összetartozása is 
az egyház és a hívek összetartozásának 
példájává vált. 

A legnagyobb merénylet az ember 
ellen, nem csak a családjának kiirtása, 
hanem azzal, annak hitével, kultúrá-
jával való szembe állítása. Ennek sebeit 
viseljük sokan manapság. A kikénysze-
rített és az elfeledett hûséget. Minden 
mozaik család a megosztott szeretet és 
a fájdalmasan elárult szeretet szövet-
ség nyomait viseli. Egyedül akartunk 
egyéniségekké válni, és csak a szeretet 
kapcsolatok megtörése után jöttünk 
rá, Isten és család nélkül, csonka, 
sérülékeny emberek vagyunk. Talán 
ennek felismerése után visszatérhetünk 
az elsô szeretetünkhöz. Meggyôzôdésem 
szerint az Isten visszafogad bennünket, 
de mi vissza tudjuk-e fogadni egymást, 
hogy újra egy család legyünk. És egy 
nemzet is?

Dr. Benyik György 
plébános

Elôvigyázatosnak kell lenni a fûtési szezonban
Minden fûtési szezonban hallani 
híreket szén-monoxidmérgezés 
okozta halálesetekrôl. Milyen 
tünetek figyelmeztetnek a mér-
gezésre? Mit tegyünk? Errôl írta 
le gondolatait a Szegedi Mentôál-
lomás oktató mentôtisztje. 

Hogyan mérgez a szénmono-
xid? A szén-monoxid könnyebb 
a levegônél, tiszta formában 
színtelen, szagtalan gáz. Köny-
nyen áthatol falakon, földréte-
gen, mennyezeten. Keletkezhet 
a földgáz tökéletlen égésekor 
(például  szakszerûtlenül szerelt 
kazánok, bojlerok, eldugult kémé-
nyek esetén). A legtöbb véletlen 
balesetet ez okozza. De tartalmaz 
szén-monoxidot a kipufogógáz, 
széngáz, generátorgáz.

A mérgezés alattomos, mert 
a kezdeti tünetek sokszor álta-
lánosak, sok más betegség okoz 
hasonló panaszokat és a szén-

monoxid mérgezés is utánozhat 
más kórképeket. Ezért is gyakori, 
hogy a beteg nem gondol a mér-
gezésre, panaszait bagatellizálja. 
A gáz a légutakat nem izgatja, így 
akadálytalanul belélegezhetô. A 
mérgezés sok esetben éjjel, alvás 
közben fordul elô és az érintet-
tek nem mindig ébrednek fel rá. 
A szén-monoxid bármilyen kon-
centrációban belélegezve mérge-
zést okoz, mert 300-szor jobban 
kötôdik a hemoglobinhoz (ez a 
molekula szállítja a vérben az oxi-
gént), mint az oxigén.

Tünetek (a belélegzett gáz kon-
centrációjától függôen)?

Halántéktáji lüktetô fejfájás, 
szívdobogásérzés, szédülés, hány-
inger, gyomorfájdalom, az alsó 
végtagon kezdôdô, majd kifeje-
zettebbé váló izomgyengeség, ami 
késôbb bénulásba megy át. (Ebbôl 
adódik, hogy a mérgezett nem 

tud menekülni.) Zavart viselke-
dés, eszméletvesztés, görcsroham, 
légzésbénulás, halál.

Hogyan kell ellátni a mérgezett 
pácienst?

Abban az esetben, ha járásképte-
len vagy eszméletlen beteget talá-
lunk, és szén-monoxid mérgezésre 
gyanakszunk, fontos, hogy a beteg 
ellátása során saját magunk védel-
mét tartsuk szem elôtt. Ne léle-
gezzünk abból a gáztérbôl, ahol a 
mérgezést gyanítjuk! Még a helyi-
ségbe lépés elôtt vegyünk mély 
levegôt, lélegzetünket visszatartva 
szaladjunk be a szobába, nyissunk 
ablakot, szellôztessünk. Újabb friss 
levegôt véve, ezt követôen próbál-
juk meg kihozni a beteget. Ezt 
követôen betegvizsgálat, ameny-
nyiben szükséges légútbiztosítás, 
lélegeztetés, újraélesztés.

Mentôt (akár csak a gyanú ese-
tén is) minden esetben hívjunk!

Mérgezés esetén veszélyeztetet-
tebbek a csecsemôk, gyermekek, 
várandós anyák, az idôsek és a 
légzési problémákkal küzdôk. A 
szervezet toleranciaszintje a szén-
monoxidra egyénenként változó 
(tehát nem biztos, hogy azonos 
koncentrációnak kitette szemé-
lyek egyszerre lesznek rosszul).

A téli fûtési szezonban min-
den különösebb elôzmény nélkül 
kezdôdô fejfájás, rossz közérzet, 
gyengeség, hányinger esetén fel 
kell, hogy merüljön a szén-mono-
xid mérgezés gyanúja, különösen 
akkor, ha többen lesznek rosszul… 

Egész évben az Önök bizton-
sága érdekében!

Rendôrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
Telefontanú: 06/80/555-111
Forrás: Csongrád Megyei 

Rendôr-fôkapitányság Bûnügyi 
Igazgatóság Bûnmegelôzési Osztály
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Mesedélután Nagy Natáliával
Talán kevesen tudják, hogy Nagy 
Natália, a L’art Pour L’art Társu-
lat egykori tagja, a Csinibaba és 
más sikeres magyar filmek sze-
replôje, népszerû mesekönyvek 

írója is egyben. Kedves és vidám 
humorú történetei mosolyt csal-
nak minden felnôtt, és gyermek 
olvasójának arcára. 

Ezt az algyôiek is tapasztal-
hatták 2011. december 06-án 
délután, hiszen zsúfolásig meg-
telt könyvtárunkba ellátogatott 
Nagy Natália írónô, aki a mesék 
és a meseírás csodálatos vilá-
gába kalauzolta gyerek és felnôtt 
olvasóinkat egyaránt. Natália 
részleteket olvasott fel  A Nap 
születése, valamint a Lufimesék 
címû rendkívül szellemes, vicces 

és tanulságos  mesekönyveibôl, 
melyet  a gyerekek nagy érdek-
lôdéssel hallgattak. Nem csupán 
mesélt, hanem a gyerekeket is 
aktívan bevonta a verselésbe és 
a csillagokról szóló beszélgetésbe. 
Az elôadást mindannyian, kicsik 
és nagyok egyaránt élveztük.

Natália könyveit meg is lehe-
tett vásárolni a rendezvény végén. 
Gyerek olvasóink saját kötetüket 
a hónuk alatt szorongatva alig 
várták, hogy Natália dedikálja 
számukra kedvenc olvasmányu-
kat. Az írónô könyvei mellett 

elhozta CD-it is, melyeken édes-
apja, a népszerû humorista, Nagy 
Bandó András gyermekverseit adja 
elô. 

Adél és Noémi

Algyôi egyesületek (1.)
Algyôi Gazdakör

Levelezési cím: 6750 Algyô, Kastély-
kert u. 130
Mûködési helyszín: Algyôi Faluház, 
Könyvtár és Tájház
Képviselô neve: Gubacsi Zoltán
Elérhetôsége, címe: 6750 Algyô, 
Téglás u 68/B.
E-mail: delplant@anet.hu
Tisztségviselôk: Elnök: Gubacsi 
Zoltán
Háromtagú felügyelô bizottság
Mûködésének jellege, tevékenysége: a 
gazdatársadalom összefo-gása, a 
gazdálkodással kapcsolatos infor-
mációk átadása, mezôgazdasági 
tevékenységek szervezése

*

Algyôi Faluvédô Egyesület
Levelezési cím: 6750 Algyô, Szüret u. 24.
Mûködési helyszín: Algyô nagykö-
zség közigazgatási területe
Képviselô neve: Bai István elnök
Elérhetôsége, címe: 6750 Algyô, Szü-
ret u. 24.
E-mail: istvan.bai@gmail.com
Tisztségviselôk: Elnök: Bai István
Szervezet szimbóluma: Jelvényen: kócsag
Mûködésének jellege, tevékeny-
sége: közrend, közbiztonság és 
bûnmegelôzés, együttmûködés 
a katasztrófavédelemmel, a hiva-
tásos állományokkal, járôrözés, 
rendezvények biztosítása
Támogatók köre: Algyô Nagyközség 
Önkormányzata
Adószám: 18466649-1-08
Számlaszám: 57600125-11058368

*

Algyôi Lovasklub
Levelezési cím: 6750 Algyô, Búvár 
u. 5. 62/517-172

Honlap: http://lovasklub.algyo.hu
Mûködési helyszín: Algyô nagykö-
zség közigazgatási területe, algyôi 
lovaspálya
Képviselô neve: Bakos István
Elérhetôsége, címe: 6750 Algyô, 
Bíró u. 8/B.
E-mail: algyoilovasklub@gmail.com
Tisztségviselôk:
Elnök: Bakos István
Vezetôségi tagok: Kovács Sándor, 
Csókási Ferenc, Gubacsi Szilárd
Zombori Melinda, Vér Szilveszter, 
Mágoriné Lipták Andrea
Szervezet szimbóluma: Jelvényen: 
ugró lófej
Mûködésének jellege, tevékenysége: 
az algyôi lovasélet fejlesztése, a 
lovasrendezvények és bemutatók 
szervezése. Új ugrató- és fogat-
hajtó pálya kiépítése, kocsikázta-
tás, lovagoltatás, lovastábor ren-
dezése.
Támogatók köre: Algyô Nagyközség 
Önkormányzata, Algyôi Gazda-
kör, egyéb intézmények, vállal-
kozó, szervezetek, Algyôi Faluház, 
Könyvtár és Tájház.
Adószám: 18474770-1-06

*

Algyôi Kormorán  
Horgászegyesület

Levelezési cím: 6701 Szeged, 
Nemestakács u. 27/B. II. 11.
Mûködési helyszín: Az algyôi 
vasútállomás mögötti víztározó 
gödrök
Képviselô neve: László István
Elérhetôsége, címe: 6725 Szeged, 
Nemestakács u. 27/B. II. 11.,
E-mail: istvanzlaszlo@jahoo.com
Tisztségviselôk:

Elnök: László István
Titkár: Kapota Zoltán
Mûködésének jellege, tevékenysége: 
a sporttevékenység és szabadidô 
hasznos eltöltése, fiatalok bevo-
nása a természetes környezetbe, 
a természetszeretetre való nevelés
Támogatók köre: Algyô Nagyközség 
Önkormányzat, Algyôi Sportbará-
tok Egyesülete
Adószám: 19984980-2-06

*

Algyôi Nôegylet
Levelezési cím: 6750 Algyô, Búvár 
u. 5. 62/267-216
Képviselô neve: Kovácsné Budai Éva
Elérhetôsége, címe: 6750 Algyô, 
Kastélykert u. 70.
E-mail: budai_evi@freemail.hu
Tisztségviselôk:
Elnök: Kovácsné Budai Éva
Alelnök: Vidácsné B. Edit
Pénztáros: dr. Gubacsiné Juhász 
Zsuzsanna
Összekötô: Némethné Vida Zsu-
zsanna
Ifjúsági felelôs: Leléné Gonda 
Irén
Sportfelelôs: Juhász Sándorné
Felügyelô biz. Elnöke: Illés Erika
Felügyelô biz. tag: Tóth Jánosné
Szervezô, rendezvényfelelôs: Süli-
Zakar Sándorné
Mûködésének jellege, tevékenysége: 
a rászorult, hátrányos helyzetû 
családok segítése, az évente egy 
alkalommal szervezett jótékony-
sági bál keretébôl. A magányos, 
idôse emberek meglátogatása 
mellett templomi nagytakarí-
tás évente négy alkalommal. A 
községi véradáson való részvéte-

len túl a gyermeknap megszer-
vezésében, lebonyolításában való 
segítôkészség. A tagság érdeklô-
désének megfelelôen két napos 
tréningek, elôadások szervezése, 
az óvodai, iskolai programokba 
való bekapcsolódás, részvétel a 
faluház rendezvényein.
Támogatók köre: Algyô Nagykö-
zség Önkormányzata, a tagság, 
a családtagok. Többnyire saját 
munkájukkal támogatják a ren-
dezvények, programok sikeres 
lebonyolítását.
Adószám: 18467224-1-06

*

DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal 
(a szervezet nevének változása 

folyamatban van, az új név: 
Wemsical Ifjúsági Kulturális 

Közhasznú Egyesület)
Levelezési cím: 6750 Algyô, Búvár 
u. 5.  62/517-172
Mûködési helyszín: Algyô
Képviselô neve: Torma Tibor
Elérhetôsége, címe: 6750 Algyô, 
Sövény u. 33.
E-mail: tiberalt@gmail.com
Tisztségviselôk: Elnök: Torma 
Tibor
Mûködésének jellege, tevékenysége: a 
fiatalok érdekeinek képviselete, 
összefogása. Kulturális, sport és 
szórakoztató rendezvények, prog-
ramok szervezése, koordinálása.
Támogatók köre: Algyô Nagyközség 
Önkormányzata, az egyes pályázati 
lehetôségek
Adószám: 18464135-1-06

Forrás: 
www.algyo.hu
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„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

Dr. Major józsef

JOGOSULT  
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

HÚSFÜSTÖLÉST  
VÁLLALOK

NyiTVA: hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön15-tôl 17 óráig;
PÉNTEKEN ZÁRVA;

Szombaton 8-tól 12 óráig • Vasárnap 8-tól 11 óráig.
Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.

(Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.)
Telefonszám: 06-30/477-91-32

MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, 
SZERDÁN ÉS SZOMBATON 

7–11 óráig 
a Faluház elôtti parkolóban:  
Nôi-, féri- és gyermekruha 
vásár, papucsok és cipôk  

széles választéka!

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 csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes

Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06-20/2046-66-138

E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály

Web: www.ksze.org
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (7.)
Közös emlékezésre, az algyôi téeszek történetének föltárására kéri és 
hívja az algyôieket az önkormányzat. Az itteni termelôszövetkezetek 
históriáját leíró helytörténeti kötetet elôkészítve az Algyôi Hírmondó 
kérdéseivel segíti a múlt emlékcserepeinek összegyûjtését. Lapunk 
2011 júniusi számában kezdtük az emlékezést: a 85 éves Bite Vince 
emlékeibôl villantottunk föl egy részletet. Júliusban a 73 éves Kovács 
Sándorné született Sarusi Erzsébet idézte föl, hogy édesapja, Sarusi 
Ferenc miként lett téesz-tag, onnan miért csak 72 évesen mehetett 
nyugdíjba. Augusztusban a 76 éves Podonyi Károlyné Biacsi Piros-
kával folytatott beszélgetésbôl közültünk részleteket. Szeptemberben 
Fényképen a múlt címmel közöltünk 2 fotót és vártuk az észrevétele-
ket. Októberben a 88 éves Pálföldi Antalt kérdeztük. Novemberben 
anyagtorlódás miatt kimaradt a Hírmondóból a visszaemlékezés. 
Tavaly decemberben a 79 éves Kovács Károly emlékeibôl adunk 
ízelítôt. Most Kovács Sándorral jártuk be Algyô határát és a múltidôt.

Hódmezôvásárhelyen született 
ugyan Kovács Sándor, de szüleivel 
még kisgyerekként Algyô Tiszán 
túli területére, tanyára kölötözött. 
Az egykor Vitéz-telepnek, a tée-
szesítés korától Rákóczi-telepnek 
nevezett vidéken - pontosabban 
a Farkiréti iskolában - töltötte 
diákéveit, innen - az egyik közeli 
tanyáról - választott magának fele-
séget is. “Munkájából adódóan az 
algyôi állattenyésztô gazdáktól 
sok ezer darab sertést és szarvas-
marhát vásárolt fel, így napi kap-
csolatot tartott az emberekkel.” 
- írta róla 2003-ban az Algyôi Hír-
mondó. Egyetlen, állatfelvásárlást 
szervezô munkahelye is Algyôhz 
kötötte, az itteni termelôszövet-

kezeteket is jól ismerte. De nyug-
díjasként ma is gyakran átkel a 
Tiszán: földjeit mûvelni, az egyik 
fiát meglátogatni.

– A Pallaviciniek volt majorja 
is a Napsugár Téesz része lett - 
vesszük az irányt Irma major felé 
Kovács Sándorral. - Az 1945-46-
beli földosztásból 2-5 holdat kap-
tak azok, akiknek nem volt saját 
földterülete. Azok, akik nem bír-
tak a földdel, elsôként és maguk 
léptek a téeszbe. De aki addig is 

maga irányította a sorsát, azt úgy 
kellett behajtani a kollektívbe - 
magyarázza Kovács Sándor. A 
vasúti síneken túli területen járva 
mutatja, merre kanyarodott a kis-
vasút, meséli: hogy húzták a lovak 
a csilléket, amelyekben emberek 
ültek, s hajnalban vitték, nap-
nyugtakor hozták a népeket. A 
volt urasági major felé közeledve 
vázolja: merre is lehetett az úgy-
nevezett “kiszsidó” és “nagyzsidó” 
major, miért is nevezik az utat 

Rossz emlék a múltból: a beszolgáltatások helye
Algyôi tanya ma: a Tisza túl oldalán még ma is áll az a tanya, amelyet egykor azért 
koboztak el, hogy ott a téesz egyik központja legyen

Az irmai határ ma: innen messzire látni

Az egykori uradalmi major épületei közül már csak egy áll Algyô határában

Kovács Sándor máig gazdálkodik - kala-
uzunk volt Algyô határában
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A Tiszán hajó járt. De komp is összekötötte a folyó két oldalát: a falut és a téeszek 
korától Rákóczi-telepnek nevezett Tiszán túli határtgyevi tanya egykor: mikor még sokan laktak Algyô határában tanyán 

Kovács Sándor fiatal gazdaként a kedvenc lovával gazdasági épületet építettek maguknak a téeszek

Kovács Sándor máig gazdálkodik - kalauzunk volt Algyô határában

Léniának, merre estek a Napsu-
gár Téesz földjei és hol kezdôdik 
Sándorfalva határa.

(...)
– Az Irma major bôvült is a tée-

szes idôben. Marha istálló, magtár 
épült, a környék húsz kútja közül 
a még lakott majorépület közelé-
ben lévô máig mûködik - magya-
rázza a visszaúton.

Átkelünk a Tiszán: no, nem a 
kompon, hiszen az csak 1963-ig 
mûködött, hanem hídon. Farkiré-
ten megmutatja a téesznek lefog-
lalt, de még álló tanyát. (...)

– A korábbi vásárhelyi országút 
mellett még áll a rossz emlékû, 
mert a beszolgáltatáskor érkezô 
termények befogadására fölhú-
zott épületet – mutat a drótkerí-
téssel védett objektumra.

(...)
Tanyavilág ma is Rákóczi-

telep - sorolja Kovács Sándor 
a kátyúkkal szabdalt úttesten 
zötykölôdve, melyik “farm” 
éppen kinek a birtoka. Örömmel 
mutatja egykori iskoláját, idézi 
föl a farkiréti kincsrôl ismert 
mesét. (...) Szinte magunk elôtt 

látjuk a legényt, aki barátaival 
komppal kel át a Tiszán a falusi 
bálva tartva. Látjuk a büszke 
tartású lányokat, akik közül 
feleséget választ. (...) A fiatal 
pár Algyôn házat épít, de ott 
is természetesnek találja, hogy 
állatokat neveljen az udvarban. 
(...) A fiatalembert munkája is az 
állatokhoz köti: járja a vidéket, 
a környék tészmajorjait, mert 
viszi a növendékmarhákat, majd 
miután azokat fölhízlalták, visz-
szavásárolja. (...) 

– Itt állt egykor a Kovács-tanya – 
szakítja meg a mesét, mutat a távolba, 
az út Tisza felöli oldalán. Megállunk 
tisztelegni az elmúlt emberek emléke 
elôtt a múló idôben.

Továbbra is várjuk az emlé-
kezôket és a korabeli fényképe-
ket – az algyôi könyvtárba (Kas-
télykert utca 63, telefonszám: 
517-170), vagy a szerkesztôségi 
e-mail címre: algyoihirmondo@
gmail.com, vagy a községházán 
(Kastélykert utca 40., telefon-
szám: 517-517, 132-es mellék)!
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DR. bAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Január 02–06-ig 12,30–16,30
Január 09–13-ig 8,00–12,30

Január 16–20-ig 12,30–16,30
Január 23–27-ig 08,00–12,30

Január 30–február 03-ig 12,30–16,30
Február 06–10-ig 08,00–12,30

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

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. • Tel.: 62/765-920
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

TÖRÖKNÉ DR. KÁlMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEl:
Január 02–06-ig 7,30–12,00
Január 09–13-ig 12,30–16,30
Január 16–20-ig 7,30–12,00
Január 23–27-ig 12,30–16,30

Január 30–február 03-ig 7,30–12,00
Február 06–10-ig 12,30–16,30
Február 13–17-ig 7,30–12,00 

Telefonszám: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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 !

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.

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.

NÉHÁNy FONTOS TElEFONSzÁM: 

nemzetközi SegéLyHívó – 112
mentôk – 104

tûzoLtóSág – 105
rendôrSég – 107

Algyõi TermészeTvédõ  
HorgászegyesüleT 
2012. január 21-én 09,00 órakor  

a FALUHÁZ EMELETI TERMÉBEN TARTJA  
RENDES ÉVI KÖZGYÛLÉSÉT.

2012. JANUÁR 07-ÉN MEGKEZDJÜK  
AZ ENGEDÉLYEK ÁRÚSÍTÁSÁT  
a Faluházban 09,00-tõl 12,00-ig.

Fogási naplókat január 10-ig le kell adni a Kastélykert u. 
114 sz. vagy Géza u. 31.sz. leveles ládába.

  

Vezetõség
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Hírmondó karácsony

Köszönetek 
A Hírmondó karácsony tombo-
lasorsolására küldött ajándékot: 
Magyarné Varga Anna, Lacziné 
Benyák Izabella, Herczeg József, 
Herczeg Józsefné, Némethné Vida Zsu-
zsanna, Ezerjófû Egyesület, Ménesi 
Lajosné, Molnár Balázsné, Bera 
Sándorné, Kiss Mihályné, Garajszki 
Éva, Nôegylet, Süli Zakar Sándorné, 
Szilágyi Perjési Katalin, Lakatosné 
Dr. Tóth Mária, Szôke Tisza Nyugdí-
jasKlub, Dr. Varga Ildikó, Kovácsné 

Losoncz Magdolna, Jankovicsné 
Veres Katalin, a Szivárvány Óvoda, 
az Algyôi Kerecsen Egyesület, a Toll-
forgatók Köre, a Borbála Fürdô, 
Dr. Szíjártó Márta, Gábor Józsefné. 
Az adományokat  köszönjük!

Szerkesztôbizottság
*

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a Lévai-családnak (Téglás 
utca 156.) a gyönyörû fenyôfát, 
a GYEVIÉP Nkft. munkatársai-

nak az adventi vásár sátrainak 
építését a Faluház ünnepi dísz-
kivilágítását, valamint az algyôi 
kézmûveseknek a Mikulás játszó-
házban való közremûködést!

*

A karácsonyi ünnepségen kiosz-
tott bôséges, kitûnôen összeválo-
gatott egységcsomagok ínyencsé-
geket tartalmaztak. A csomagok 
szebbé, ünnepivé tették sok család 
karácsonyi asztalát. Köszönet érte!

Belovainé – az összes nyugdíjas 
nevében

a Faluház munkatársai
*

MINDEN KEDVES LÁTOGA-
TÓNKNAK, BARÁTUNKNAK 
BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG ÚJ ESZTENDÔT 
KÍVÁNNNAK

a Faluház, Könyvtár 
 és Tájház dolgozói

Évvégi ünnepek a Faluházban
Adventi vásár Mikulás játszóház



Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1000 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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Színház a Magyar Kultúra Napján
Pozsgai Zsolt: Tolnay Klári 1930. 
címû színdarabját tekinthetik meg 
az algyôiek 2012. január 22-én 
(vasárnap) 17 órakor a Faluház-
ban – a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából

Szereplôk:
Tanár (és további 6 szerepben): 

Kautzky Armand
Tolnay Klári: Kara Tünde
Tolnay Rózsi (késôbbi kereszt-

nevén Klári) tizenhét éves, és 
a nyíregyházi Angolkisasszo-
nyoknál tanul. A karácsonyt nem 
töltheti otthon, mert szüleinek 
elfogyott a pénzük, nem tudnak 
küldeni vonatjegyre. Karácsony-
kor tehát egyedüli növendékként 
marad a zárdában. Ám ott marad 
vele Mater Henrich is, a zárda 

egyetlen férfi tanára, aki felelôs-
séget érez a kislányért - és talán 
valamivel többet is. Neki meséli el 
a fiatal Tolnay növendék, hogyan 

képzeli el az életét, azt az életutat, 
amelyet be akar járni. Mennyi 
sikerül ebbôl, mennyi lesz a való-
ságos elem? Ezt majd a nézô dönti 
el. Kettejük játékából azonban 
kialakul egy szenvedélyes, céltu-
datos pálya képe, annak buktató-
ival, örömeivel, szorongásaival…

Vásárnaptár
vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt vadáSz, kastélykert u. 38.):
JanUár 10. (kedd) 9–11 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár
JanUár 18. (szerda) 9–11:30 óra Vegyes iparcikk vásár
JanUár 24. (kedd) 10:30–13 óra Ruha és vegyes iparcikk vásár

minden Héten HétFôn, Szerdán éS Szombaton 7–11 óráig a Faluház 
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, papucsok és cipôk széles 
választéka!

rendezVénynaptár
JanUár 11. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete algyôi csoportjának találkozója
JanUár 20. (péntek) 17 óra – Magyar Kultúra Napja. Kiállí-
tás megnyitó: magyar motívumok a képzômûvészetben
JanUár 21. (szombat) 9-12 óráig – az Algyôi Természet-
védô Horgászegyesület közgyûlése a Faluház emeleti klubtermében
JanUár 22. (vasárnap) 17 óra – Magyar Kultúra Napja. Pozsgai zsolt: Tolnay 
Klári 1930. címû színdarabját játszák: Kautzky Armand és Kara Tünde.

Egészségvédô tanfolyamok a Faluházban
Az Ezerjófû Egészségvédô Köz-
hasznú Egyesület a következô tan-
folyamokat indította 2011 októ-
ber 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

e-mailben: berekagota@gmail.
com elérhetôségen.

Csíksomlyói búcsú
2012-ben is megszervezzük  zarán-
dokutat a csíksomlyói 444-ik Pün-
kösdi Búccsúra.

5 nap, 4 éjszaka félpanziós ellá-
tás. Irányár kb. 40 000 Ft/fô.

Jelentkezni lehet 2012. január 
15-ig a 06-20/555-2975 valamint 
a 267-988-as telefonon 18 óra 
után.

 

Rajzszakkör mindenkinek
2012-ben is folytatódnak a rajz-
szakkör foglalkozásai az Ifjúsági 
Klubban. A következô szakkör 
2012. január 14-én szombaton 
15 órától 17 óráig lesz. A kéthe-
tente jelentkezô foglalkozásokat 
Magyarné Varga Anna és Kocsisné 
Kuk Ildikó vezeti. A szervezôk 
minden érdeklôdôt szeretettel 
várnak!

Gombagyûjtôk
Az algyôi gombász szakcsoport 
tagjai decemberben is gyûjtötték 
a gombákat.

A képeken Szürke tölcsér-
gomba, és Téli fülôke látható.

Ezerjófû hírek
Az algyôi Adventi vásárra két foglal-
kozáson is készült az Ezerjófû egye-
sület: 2011 november végén készítet-
ték a fûszeres bort (Ezerjó Nektárt) 
és a fûszerolajat, december 13-án az 
Ezerjó gyógynövény keveréket, és 
a tagok által gyûjtött és termesztett 
gyógynövényeket tasakolták, cím-
kézték.  A vásárban minden Ezerjó 
nektárt és fûszerolajat eladtak, és  a 
gyógynövényekbôl is fogyott szépen. 
A bevételt az egyesület alapszabá-
lyában rögzített közhasznú céljaik 
megvalósítására fordítják.

*

Elkészült az egyesület honlapja 
Forgó Gábor önzetlen munkájának 

eredményeként. Egyre több infor-
máció olvasható a www.ezejofuegye-
sulet.hu címen.

*

2012. január 17-én órától 
közgyûlés és utána pótszilveszter 
a Tájházban.

*

Január 23-án 17.30 órakor meg-
beszélésre várják a Faluházba 
mindazokat, akiket érdekelnek 
az Ezerjófû  Egyesület által meg-
hirdetett tanfolyamok.

*

Január 31-én 16 órától Fitoterá-
piás tanácsadás a Tájházban.

 


