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Válaszol a polgármester
„Célunk, hogy ne sérüljön az algyôiek biztonsága  

és biztonságérzete”
Kényes kérdésekre is válaszol az algyôi polgármester: Herczeg József 
meggyôzôdése, hogy a falu lakóinak közérzetét javítja az is, ha nem az 
„utcasarki híradó” pletykái, hanem hiteles információ alapján alakít-
hatják ki véleményüket a helyi közügyekrôl. Ezért kezdeményezte: le-
gyen az Algyôi Hírmondóban helye a „válaszol a polgármester” soro-
zatnak! Most az AH szerkesztôsége kérdezett, Herczeg József válaszolt. 

– Mi a célja a „válaszol a polgár-
mester” sorozat indításának?

– Sok olyan hír kering a faluban, 
aminek a valóságalapja a nullával 
egyenlô. Az „utcai híradó” fals 
információit ellenpontozva szeret-
ném hitelesen tájékoztatni az al-
gyôieket arról, mi a polgármester, 
a képviselô-testület véleménye 
egy-egy sokakat érintô kérdésrôl.

– Ezért szerveztek lakossági fórumot 
– legutóbb – a menekülttábor körüli 
kérdésekrôl?

– igen, mert szükséges a lakos-
sági közvetlen tájékoztatás. indo-
kolta ezt a júliusi fórumon az ér-
deklôdôk nagy száma: amint 

elhangzottak a lényegi és hiteles 
információk, a megjelentek nagy 
része megnyugodva távozott a fa-
luházi terembôl. Szerintem a pol-
gármesternek kötelessége minden, 
helyi szempontból közérdekû hírt 
vagy megerôsíteni, vagy cáfolni, 
azaz megnyugtatni a lakosságot. 
„Tûzoltás” helyett azonban a meg-
elôzés híve vagyok, ezért e helyen 
is hangsúlyozom: a lakosság kér-
déseit várom, de az Algyôi Hír-
mondó szerkesztôségén keresztül 
érkezô fölvetésekre is válaszolok 
– mint most is.

(Folytatás a 9. oldalon)

Állami ünnep: augusztus 20.
Algyôn az augusztus 20-i állami 
ünnep alkalmából idén is meg-
emlékezést tartanak a szaporhegyi 
keresztnél. Algyô és Sándorfalva 
határához közel, az egykori iskola 
keresztjénél együtt ünnepel a két 
település lakossága.

Augusztus 16-án (pénteken) 
14 órakor a szaporhegyi kereszt-
nél Algyô és Sándorfalva civil 

szervezeti koszorúzást tartanak. 
A részletekrôl plakátokon, Algyô 
honlapján: www.algyo.hu, vala-
mint a közös megemlékezést kez-
deményezô gyevi Art Kulturális 
Egyesület honlapján: www.gyevi-
art.hu adnak tájékoztatást. Au-
gusztus 20-án 10 órától ünnepi 
szentmise a Szent Anna-templom-
ban.

Hagyományôrzés a 46. gyalogezred emlékére
A hagyományôrzés jegyében gyûj-
tenek össze és mutatnak be katonai 
technikai eszközöket az algyôi 
Szabadidôközpontban. Ez terem-
tette meg az alapját az idén elsô 
alkalommal, de a hagyományte-
remtés szándékával életre hívott 
military tábornak. A táborban a 

katonaélettel ismerkedô fiatalokat 
is várják a Császári és Királyi 46. 
gyalogezred algyôi szakaszába, 
ahová megkezdték a toborzást – a 
hagyományôrzés jegyében.

(A témához kötôdô információk  
a 2., a 4. és az 5. oldalon.)

Nyári ügyfélfogadási rend 
A 2013. évi igazgatási szünet idô-
pontjáról is döntött az algyôi képvi-
selô-testület legutóbbi ülésén. Az Al-
gyôi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye dolgozói, azaz köztisztvise-
lôi, ügykezelôi, munkavállalói és köz-
alkalmazottai idei éves rendes szabad-
ságuk egy részét töltik, a községházán 
a hivatal zárva tart 2013. augusztus 
1–25. között, ebben az idôszakban az 
ügyfeleket hétfôn, szerdán és pénte-
ken 8–10 óra között fogadják. 
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Elhunyt Dr. György Antal képviselô
Algyô nagyközség Önkormány-
zata saját halottjaként búcsúzik 
dr. györgy Antal Képviselô Úrtól.

dr. györgy Antal 1949. de-
cember 3-án Sándorfalván gondi 
Emma és a nagy tiszteletnek ör-
vendô zenész, györgy Antal gyer-
mekeként született. Két testvére 
volt: gusztáv és dénes. 

iskoláit az Algyôi Általános 
iskolában kezdte, majd a szege-
di egyetem gyakorló iskolájában, 
a Ságvári Endre gimnáziumban 
érettségizett. A Szarvasi Tesse-
dik Sámuel mezôgazdasági Fô-
iskolán diplomázott üzemmér-
nökként, majd a debreceni 
Agrár Tudomány Egyetemen 
szerezte meg az egyetemi dok-
tori címet.

A nagyfai Célcsoport öntözô-
mérnöke, a Tápéi Tiszatáj Ter-
melôszövetkezet munkatársa volt, 
hosszú éveken keresztül dolgozott 
a kender termesztési rendszer 
kimunkálásán, agrármérnökként 

1990 óta üzemvezetôje volt az 
Agro-HEmP Kft-nek.

Feleségével, Vôneki Etelkával 
Algyôn alapított családot, épí-
tett példaértékû otthont gyer-
mekeik – melinda, Antal és 
Péter – számára.

Szakmai sikereit és ismertségét 
az országos szakmai körökben 
saját kenderfajta kikísérletezésé-
vel és termesztésével vívta ki.

mindazok, akik ismerték 
gyermekként, fiatalként, felnôtt-
ként, igaz barátra, megbízható, 
segítôtársra találtak benne.

Algyôi képviselô társunkban 
olyan településéhez ragaszkodó, 
tisztességes gondolkodású, kiváló 
tulajdonságokkal megáldott em-
bert veszítettünk el, akinek hiá-
nyát hosszú ideig érezni fogjuk.

dr. györgy Antal emlékét 
megôrzi Algyô önkormányzati 
képviselô-testülete.

Algyô Nagyközség  
Képviselô-testülete

Földtulajdonosok, földhasználók, figyelem!
meghosszabbították a földhaszná-
lati nyilvántartásba történô beje-
lentési kötelezettségek teljesítésé-
nek idôpontjait.

A termôföldrôl szóló 1994. évi 
lV. törvény (Tft) 25/g. § (1) be-
kezdése alapján a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett 

a) magánszemély földhasználó 
a személyi azonosítóját és az állam-
polgárságát,

b) gazdálkodó szervezet föld-
használó a statisztikai azonosítóját

köteles 2013. szeptember 30-ig 
bejelenteni a földhasználatát nyilván-
tartó ingatlanügyi hatóság részére.

A fenti azonosító adatközlési 
kötelezettség azt a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett föld-

használót terheli, aki ennek a kö-
telezettségének 2013. március 30. 
napjáig nem tett eleget és 2013. 
szeptember 30-ig földhasználati 
bejelentést sem nyújt be

A bejelentés módja:  Az „azono-
sító adatközlési adatlap” kötelezô 
használatával.

Az ingatlanügyi hatóság – 2013. 
szeptember 30-át követôen – húsz-
ezer forint összegû bírsággal sújt-
ja azt a földhasználati nyilván-
tartásba bejegyzett földhasználót, 
aki az azonosító adatközlési köte-
lezettségének határidôn belül nem 
tesz eleget.

A részletes tájékoztatás az Al-
gyôi Polgármesteri Hivatal hirde-
tôtábláján is megtekinthetô. 

Anyakönyvi hírek
Születések:

Fehér ÁdÁm marcell – született: 2013. 
07. 06., édesanya: dr. Forgó mária mar-
git, édesapa: Fehér lászló 

Gubacsi lili – született: 2013. 07. 11., 
édesanya: süli rita, édesapa:Gubacsi szi-
lárd.

TóTh szonja - született: 2013. 07. 15., 
édesanya: makai Viktória, édesapa: Tóth 
Gábor.

KaTona GÁbor zsolT – született: 2013. 
05. 30., édesanya: Kánya Viktória, édes-
apa:Katona zsolt.

eleKes szabolcs - született: 2013. 07. 
16., édesanya: Kovács mária, édesapa: 
elekes istván.

jó egészséget!
Halálozás:

csányi józsefné született szalma irén 
2013. 06. 21-én elhunyt.
mazács Tibor 2013. 06. 28-án elhunyt.

*

Fejes imre 2013. július 3-án elhalálozott.
„hálás szívvel mondok köszönetet minden-
kinek, aki felejthetetlen párom Fejes imre 
temetésén részt vett, sírjára virágot vagy 
koszorút tett.
32 évet élt velem algyôn. ez alatt az idô 
alatt, akivel a sorsa összehozta, mindenkit 
megszeretett és bízom abban, hogy ôt is 
megszerették.
legyen a folytatás olyan békés boldogság, 
mint az élete volt.
szeretô élettársa:
Fekete maca”

béke poraikra!
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Üléseztek a képviselôk: harminc téma terítéken
Harminc témát vitatott meg július végi ülésén Algyô Nagyközség 
Önkormányzati Képviselô-testülete. A munkát Herczeg József pol-
gármester irányította.

Egy perces néma felállással adóz-
tak György Antal képviselô emléke 
elôtt az algyôi önkormányzati tes-
tület és a polgármesteri hivatal, az 
intézmények megjelent tagjai a 
júliusi testületi ülésen. Az elhunyt 
képviselô 2006 óta szolgálta mun-
kájával az algyôieket, györgy Antal 
közéleti munkásságát Herczeg Jó-
zsef polgármester méltatta.

Nagyító alatt  
a Szivárvány Óvoda

A Szivárvány óvoda oktató-neve-
lô munkájában a 2012–w2013. évi 
nevelési évben elért teljesítményét 
tette nagyító alá az algyôi önkor-
mányzati képviselô-testület. meg-
állapította: 16 óvodapedagógus, 
1 fejlesztôpedagógus, 12 dajka és 
1 óvodatitkár munkáját irányítja 
az óvodavezetô. A feladatok telje-
sítését külsô szakértôként logopé-
dus, gyógypedagógus, gyógy test-
nevelô, gyermekorvos és védônô 
is segíti. Az intézmény hétközna-
pokon 5 óra 30 és 17 óra között 
várja a 3-7 éveseket. A 170 algyôi 
óvodás ellátásának minôségét ja-
vítaná, ha a konyhai kisegítôk mo-
sogatógépet is használhatnának 
– hangzott el a képviselô-testület 
ülésén. A dajkák elsôdleges fel-
adata ugyanis a pedagógiai munka 
segítése. Jelenleg rájuk hárul a 
mosogatás, a takarítás, az udvar 
tisztán tartásához szükséges fel-
adatok elvégzése is – magyarázta 
a képviselô-testület ülésén meg-
jelent óvoda vezetô. A szakmai 
munkára több idôt fordíthatná-
nak, ha mosogatógép segítené a 
munkájukat. A testületi ülésen 
felmerült: meg kell vizsgálni a mo-
sogatógép energiaigényét, de 
minél elôbb be kell szerezni ezt a 
berendezést, amely az algyôi böl-
csôdében és az iskolában már hasz-
nosan mûködik. 

Az óvoda aktív pedagógiai mun-
káját tükrözi, hogy minden helyi 
intézménnyel élô és rendszeres a 
kapcsolata. Az eddigi minôséget 
növeli, hogy – az innovatív peda-
gógiai módszertani munkának, a 
környezettudatos nevelésnek kö-

szönhetôen – az intézmény elnyer-
te a Zöldovi és a madárbarát óvoda 
címet. A hagyományôrzést szolgá-
latában gyermektánc foglalkozá-
sokat tartanak.

Az ovi hosszú távú tervei között 
szerepel – többek között – torna-
szoba és közösségi tér kialakítása.

A Szivárvány óvoda pedagógiai 
programjának módosítása is a kép-
viselôk elé került. Ennek oka, hogy 
egy kormányrendelet szerint a fe-
lülvizsgált óvodai programot elô-
ször a 2013-2014. óvodai nevelési 
évben kell alkalmazni. Az óvodai 
nevelés országos alapprogramja a 
hazai óvodai neveléstörténet ha-
gyományaira, értékeire, nemzeti 
sajátosságaira, a pedagógiai és 
pszichológiai kutatások eredmé-
nyeire, a nevelésügy nemzetközileg 
elismert gyakorlatára építve, ma-
gyarország Alaptörvényének érté-
keit és hazánk nemzetközi szerzô-
désekben vállalt kötelezettségeit 
figyelembe véve meghatározza az 
óvodákban folyó pedagógiai 
munka alapelveit. Az óvodai neve-
lésben megjelenhetnek a külön-
bözô – köztük az innovatív – pe-
dagógiai törekvések, mivel az 
alapprogram biztosítja az óvoda-
pedagógusok pedagógiai nézeti-
nek, értékrendjének és módszer-
tani szabadságának érvényesülését, 
megkötéseket csak a gyermek ér-
dekében, védelmében tartalmaz. 

Az algyôi óvoda nevelôtestülete 
által elkészített „Jó itt gyermeknek 
lenni” címû pedagógiai program-
ját, a mintegy 401 oldalas doku-
mentumot is áttekintette az ön-
kormányzati képviselô-testület. E 
program részletezi az óvodai ne-
velés alapelveit, elôírja az érzelmi 
nevelést és a szocializáció biztosí-
tását. megállapították: hangsúlyo-
sabbá vált a gyermeki személyiség 
kibontakoztatása, pontosabbá vál-
tak a hátránycsökkentéssel járó 
feladatok. meghatározták a szabad 
játék kereteit, kiemelték az egész-
ségfejlesztô program készítését és 
az ilyen mozgás lehetôségének 
tereit. A program erôsíti az óvodai 
érték és normaközvetítô szerepét. 

Középpontba került a gyermek 
erkölcsi nevelése, a pedagógus 
személyisége. rögzítették a ki-
emelt figyelmet érdemlô gyermek 
nevelésének kereteit, a fejlesztést 
támogató keretkövetelményeket, 
eszközöket. A program kiemeli a 
migráns gyerekek közösségben 
elfoglalt szerepét.

Faluház és Alkotóház
Az Algyôi Alkotóház beszámolójá-
ban megállapították: az az Algyôi 
Faluház és Könyvtár telephelyeként 
mûködik, azaz az üzemeltetési, 
azon belül is a karbantartási, rezsi 
és fejlesztési költségek az intéz-
ményt terhelik. Ám a szakmai prog-
ramokért a gyevi Art Kulturális 
Egyesület Alkotó Köre felel az egy 
évvel ezelôtti megállapodás szerint. 
A továbblépés lehetôségét is be-
mutatta az a beszámoló, amelynek 
hatására úgy döntöttek a képvise-
lôk, hogy – a civil szervezet eddigi 
erôfeszítéseit megköszönve – felül 
kell vizsgálni az üzemeltetési meg-
állapodást. megállapították: az 

Alkotóház elsô, „kísérleti évében” 
nagyon jól sikerült a falu civil szer-
vezetinek, öntevékeny alkotóinak 
a megmozgatása: ház kihasznált-
sága 25, az alkotóké immár 80 szá-
zalékos. Ezért az új cél: külsôsöket 
is bevonni annak érdekében, hogy 
még élénkebb legyen az alkotó-
házi élet, elmozduljanak az egész 
napos kihasználtság irányába. Föl-
merült ötlet, hogy a megyei mûvé-

szeti iskolák egyikének telephelye 
lehetne az Alkotóház, ahol a Sze-
gedi Tudományegyetem mûvésze-
ti intézete szakkört vezethetne, de 
az intézmény profiljához illeszkedô 
felnôttképzésnek is otthont adhat-
na. E programot a faluháznak kell 
kidolgoznia az ôszi testületi ülésre, 
hogy az elképzeléseket szerepeltet-
ni lehessen a következô év költség-
vetési terveinek összeállításakor is. 
Hiszen jövôre nagyszabású fejlesz-
tések – többek között a Szabadidô-
park területén a szálló és a konyha 
bôvítése fejezôdnek be, így pél-
dául a lovaspályával együtt az Al-
kotóház programjai is hozzájárul-
hatnának ahhoz, hogy Algyô 
egy-két napos kerek programmal 
vonzza ide a turistákat, a vendége-
ket.

Fejlesztések leltára
Befejezôdött a Bóbita Bölcsôde 
bôvítése, a buszmegállók felújítá-
sa, a napelemes energiatermelô 
rendszer kialakítása, a járdaépítés 
elsô üteme..

A Szabadidô központ körüli 
szennyvízelvezetô rendszer kiépí-
tése még tart. Hasonlóképpen a 
befejezéséhez közeledik a Fazekas 
utca burkolatának a felújítása. 

Elkezdôdött a közbeszerzési fo-
lyamat – többek között – a Bor-
bála Fürdô, illetve a Szabadidô 
park bôvítésével.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Üléseztek a képviselôk: harminc téma terítéken
(Folytatás a 3. oldalról.)

Az algyôi önkormányzat hatókö-
rébe tartozó 16 pályázat helyzeté-
rôl is képet kaptak a képviselôk 
júliusi ülésükön. E projektek közül 
öt megvalósult, még tart – többek 
között – a borászati bemutató 
pince és klubhelyiség kialakítása, 
és a magyar-szerb határon átnyú-
ló kezdeményezésként a gree 
School. A legutóbbi algyôi önkor-
mányzati pályázatok közül hármat 
elutasítottak, egy elbírálás alatt áll, 
öt új tervet nyújt be a támogatás 
reményében. Közben algyôi intéz-
mények és civil szervezetek pályá-
zatinak benyújtásához is segítséget 
ad az önkormányzati hivatal. 

Lovaspálya és technikapark 
Az idei, eddig megvalósult fejlesz-
tési terveket is áttekintették a kép-
viselôk. Egy éve készült el a min-
den szabványnak megfelelô 
lovaspálya. A környékét füvesítet-
ték, a locsolórendszer alapja is el-
készült. A loavasudvar és a lovas-
pálya üzemeltetését a gyeviép 
nkft. végzi. Ám az algyôi lovasélet 
fejlesztése változatlanul feladata a 

képviselô-testületnek, miközben e 
téren immár két civil szervezet is 
közremûködik. A cél, hogy az al-
gyôi lovasélet a településhez méltó 
legyen. Ezért 3 millió forintot sza-
vazott meg a testület a további 
feladatok elvégzésének fedezetére. 

A Komp utca végénél a tiszai 
csónakkikötô helyreállítását is el-
határozták a képviselôk. Az ottani 
Tisza-parton kitermelt föld alkal-
mas a lovasudvar mélyebben fekvô 
részeinek föltöltésére is. 

Az algyôi lovas napok színvona-
lának fenntartása érdekében 300 
ezer forint plusz forrást biztosított 
a verseny díjazására az önkor-
mányzati képviselô-testület. 

A nyári programokhoz kötôdik 
az is, hogy az algyôi híd lábánál 
található úgynevezett gyevi tavat 
használó Algyôi Természetvédô 
Horgászegyesület kérésére, hal-
beszerzésre 450 ezer forintot sza-
vazott meg egyszeri támogatásként 
a képviselô-testület.

A Szabadidô központ területén 
a Szabadtéri technika parkban be-
mutatandó kiállítási eszközök be-
szerzésére, szállítására és elhelye-
zésére 15 millió forintot biztosított 
az önkormányzati képviselô-tes-
tülete tavaly szeptemberben. Azóta 
több értékes katonai jármû, így 
például több tehergépkocsi, tábo-
ri konyha, aggregátor és kézi lô-
fegyverek, kishajó, An2 repülô 
gazdagítja a látványosságok sorát. 
A biztonsági elôírásokra figyel-
meztetô táblákat kihelyezték, az 
úgynevezett tájékoztató táblákat 
pedig már megrendelték. Ezek 
bemutatva a mûködtetésre is ja-
vaslatot fogalmaztak meg a kép-

viselôk. Elhangzott: nagy az ér-
deklôdés az új algyôi látványosság 
iránt, e technikapark tette lehetô-
vé a militari tábor szervezését is. 
Az önkormányzati bizottságok ezt 
a témakört is megvitatták, értékes 
javaslatokat fogalmaztak meg a 
további mûködtetés részleteire. 
Végül a képviselôk úgy határoztak, 
hogy a gyevitur Kft. feladata az 
eszközök bemutatása, ennek biz-
tonságos rendszerét ki kell dol-
goznia. 

Terítéken az Algyô Park Kft.
Az algyôi önkormányzati képvise-
lô-testület májusi ülésén vetôdött 
föl, hogy az önkormányzat könyv-
vizsgálójának segítségével „tegyék 
nagyító alá” az Algyô Park Kft. 
szerzôdéseit, könyvelését, mert a 
múlt évhez képest csökkent a cég 
eredményessége. A vizsgálat meg-
állapította: az Algyô Park Kft. nye-
reségesen gazdálkodott. Az Algyô 
park Kft. és – az algyôi önkor-
mányzathoz hasonlatosan tulajdo-
nostársnak számító – o.K.F.T. Kft. 
a cég egyik fô támogatója. Példa-
ként említhetô az egységes villa-
moshálózati rendszer, vagy a tagi 
hitel, vagy a piacinál alacsonyabb 
árért adott ipari víz. mindennek 
eredményeként 900 millió forint-
tal emelkedett a saját tôke, a cég-
ben 300 millió forintos tulajdon-
résszel bôvült az önkormányzati 
vagyon. Tehát a 49,6 millió forin-
tos befektetéssel szemben 1,6 mil-
liárd forintot állított elô 9 év alatt 
az Algyô Park Kft. 12 fôs csapata 
a több mint 60 hektáros területtel 
gazdálkodva. immár lehet gon-
dolkodni a fejlesztésen. 

A beszámolót és a mérleget, 
vagyis két jelentést elfogadta a 
képviselô-testület. 

A polgármester javaslatára az 
ipari parkhoz közeli, úgynevezett 
algyôi tûzoltó laktanya és mellék-
épülete ingyenes használatba véte-
lét igényelte az algyôi önkormány-
zat. Az a vállalkozói inkubátorház 
mellett egyéb célokra is alkalmas. 
A jogi bizottság javaslatára meg-
vizsgálják az épület fenntartásának 
költségeit. A célok között szerepel 
a bérbeadás. A pénzügyi és humán 
bizottság is javasolja, hasonlókép-
pen vélekedett a településüzemel-
tetési bizottság.

Kábeltévé és egészséghét
Az AKTV Kft. vezetôjének és 
könyvvizsgálójának lejár a meg-
bízása. Eddigi tevékenységüket 
elismerve változatlanul Ballai Fe-
rencet, illetve Stefán Józsefet bízza 
meg az önkormányzat 2015. feb-
ruár végéig, változatlan díjazás 
mellett. Fölmerült több, a szolgál-
tatás és a cég jövôjét érintô fel-
vetés is. A képviselô-testület ülésén 
az is elhangzott, hogy a Kft. nye-

reségesen mûködik, a szolgáltatás 
színvonala és ára követi a helyi 
igényeket. 

Az ôszi egészséghetek megszer-
vezésére 2,5 millió forintot bizto-
sít az önkormányzat. Az összeg 
nagy részét (1 millió 800 ezer fo-
rintot) az ultrahangos szûrés teszi 
ki. Ennek hasznosságát bizonyítja, 
hogy az ultrahangos szûréssel a 
tavaszi egészségheteken három 
lappangó, súlyos betegséggel 
küzdô algyôi beteget szûrtek ki – 
hangzott el a vitában. Az ESZi 
épülete alkalmas a rendezvény 
céljaira. Ezzel a programsorozattal 
az egészséges település címre is 
pályázhat Algyô. Fölvetôdött: vizs-
gálják meg annak lehetôségét, 
hogy mennyibe kerülne egy saját 
ultrahang készülék beszerzése, il-
letve üzemeltetése. 

Közbiztonság  
és kamerarendszer

A közbiztonság fokozása érdeké-
ben kamerarendszer létesítését 
tervezi az algyôi önkormányzat. A 
négy szakaszban ütemezhetô be-
ruházásról is véleményt mondtak 
a képviselô-testület munkáját tá-
mogató bizottságok. Végül a kép-
viselôk többsége úgy határozott, 
hogy a pályázati támogatás remé-
nyében egyelôre csak a kame-
ra-rendszer elsô ütemét, az Algyô-
re be és az onnan kivezetô utak 
forgalmának ellenôrzésére alkal-
mas – rendszám és arcfelismerô 
– rendszer kiépítését támogatja.

A talajterhelési díj idén év elejé-
tôl köbméterenként 1200 forint. 
Ez is ösztönzi azokat az algyôieket, 
akik eddig nem csatlakoztak a 
szennyvízelvezetô rendszerhez, 
hogy változtasson ezen a helyzeten. 
Az önkormányzat ingatlanonként 
bruttó 116 ezer 840 forinttal támo-
gatja a még hiányzó csatornabe-
kötéseket, hogy a település jelen-
legi 95 százalékos csatornázottsági 
arányát 100 százalékra növeljék. A 
szennyvízbekötések megvalósítása 
közös érdek, hiszen a talaj szenny-
vízzel történô terhelése a talajvíz-
mozgásokkal bejut a természetes 
vizekbe, és az ivóvízbázist is veszé-
lyezteti.

(Folytatás a 7. oldalon.)
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Katonásdinál többet adott az elsô algyôi Military tábor
„Algyôiek, hozzám!” – kiáltotta Csiszer István hadnagy. A katonás 
felszólításra azonnal vigyázzba vágták magukat a fiatalok. A terep-
színû ruhában, de fapuskával posztoló ifjak között, az algyôi Gyevi-
tur Kft. Szabadidôközpontjában idén elôször megrendezett Military 
táborban jártunk.

– A military tábort olyan fiataloknak 
hoztuk létre, akik érdeklôdnek a 
katonaélet iránt, valamint kíván-
csiak, hogy milyen lehet egy had-
seregben szolgálatot teljesíteni – ma-
gyarázta Herczeg József polgármester 
(képünkön), mikor ellátogatott az 
algyôi Szabadidôközpont hangár-
jába, ahol épp a magyar honvédség 
toborzó irodájának a munkatársai 
beszélgettek a fiatalokkal, mutatták 
be filmek és katonai eszközök segít-
ségével, miért életre szóló hivatás a 
haza védelme.

A fizikai és pszichológiai állóké-
pességüket kipróbálhatták, kitartá-
sukat növelhették a táborlakók – ál-
lapítottuk meg a következô napon, 
amikor a szegedi tûzoltóság tartott 
bemutatót. A tûzoltók többször tíz-
kilós rohamfelszerelését ölthették 
magukra a táborozók, majd futva 
közelítettek meg egy képzeletbeli 

tûzfészket, amelyet el kellett olta-
niuk. Példamutatásnak is számított, 
hogy a gyerekkatonák idômérôs 
versenyébe beszállt a tábort had-
nagyi rangban vezetô Csiszer István 
is. A hagyományôrzés minden for-
máját szívügyének érzô fiatalember 
a nála tíz-tizenöt évvel ifjabbakkal 
azonos szintidôt teljesített. 

– Kommandós vadnyomozó sze-
retnék lenni – fogalmazta meg 
határozott jövôképét a csinos hód-
mezôvásárhelyi lány, aki barát-
nôjével együtt a military tábor 
kedvéért érkezett Algyôre. Azt 
mondta, örül, hogy a fiúkkal azo-
nos teljesítményt várnak tôlük. 
már bizonyították: a nôknek is van 
helye a seregben.

Egyetlen nagy katonai sátorban 
a földre terített tábori matracok 
jelentették a tizenöt militaristának 
az éjszakai pihenés kényelmét.

– nem hiányzik a mobil telefon, 
az üdítô – állította az egyik algyôi 
táborozó, a 14 éves Kószó Ádám. 
„Fegyvertársa”, Kovács Gergely el-
árulta: lapunkból értesült a tábo-
rozási lehetôségrôl. Örül, hogy 
kipróbálhatta a katonás életet. 
mindketten, szinte egyszerre 
mondták: jövôre is jönnek.

Hálózsák, túrabakancs, edzô-
cipô, katonai nadrág, terepmintás 
vagy zöld póló és sapka, pulóver, 
szabadidôruha, fehérnemû, zokni, 
tisztálkodó szerek, pizsama, pa-
pucs, kulacs, zseblámpa, esôkabát, 
kullancs és szúnyog elleni riasztó-
szerek, gyógyszerek, hátizsák, für-
dônadrág, fürdôruha. Ez számított 
„szükséges felszerelésnek” a mili-
tary táborban. minden feladat 
vezényszóra történt, beleértve az 

ébresztôt és a takarodót is. minden 
esetben be kell tartaniuk a vezetôk 
utasításait, itt fontosnak tartották 
a fegyelmezett viselkedést, a kato-
nás magatartást.

– Büszke vagyok, hogy a nagy-
apám katonaként szolgált – mond-
ta a 15 éves algyôi Vidács Ádám 
rajparancsnok, akinek tetszik a 
fegyveres szolgálat mint hivatás. 
Ez is oka lehet annak, hogy a prog-
ramok közül a legérdekesebbnek 
az erdôbeli hadászati gyakorlatot 
nevezte: imitáltak egy katonai be-
vetést. A támadás elhárítását gya-
korolták az éjszakai riadó alkal-
mával is. Elárulta: valamennyi 
feladat elôtt közölték velük a biz-
tonsági szabályokat, melyeket szi-

gorúan figyelembe kellett venni 
és be kellett tartani. Ugyanez vo-
natkozott a napirendre is. Estén-
ként azért maradt idô levélírásra, 
beszélgetésre. 

Egy jófajta osztálykirándulásra 
emlékeztetett az algyôi Szabadidô-
központban 2013. július 29 – au-
gusztus 2. között mûködô military 
tábor, amelyet az algyôi önkor-
mányzat és a mATASZ helyi szer-
vezet is támogatott.

– A résztvevôk alapkiképzésen 
vettek részt, ahol megtanulhatták 
a rendet, a fegyelmet, ugyanakkor 
elsajátíthatják a teljes mértékû ön-
állóságot, valamint a tisztelet ki-
mutatását mások iránt – sorolta az 
algyôi Csiszer István, aki a népi és 
a katonai hagyományôrzést egy-
aránt fontosnak tartja. Ezért kezd-

ték el a toborzást az 1867–1918 
között létezô Császári és Királyi 
46. gyalogezred algyôi szakaszába. 

még lehet csatlakozni az algyôi 
katonai hagyományôrzôkhöz 
ugyanúgy, mint a tervek szerint 
jövôre ismét életre hívott algyôi 
military tábor csapatához. min-
dennek a hátterét adja a gyevitur 
Kft. által mûködtetett Szabadidô-
központ területén elhelyezett és 
bemutatható technikai eszköz-
park. Az algyôi terepen látható 
katonai teherautó, tank, harci re-
pülô arra hivatott, hogy felkeltse 
az érdeklôdést a katonai szolgálat 
iránt. mert a katonásdinál többet 
adott az elsô algyôi military tábor.

P. I.

Az algyôi militaristák egy csapata: Vidács Ádám rajparancsnok (balról), Csiszer István 
hadnagy és Kószó Ádám ôrvezetô. A szerzô felvételei
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Nyári lovas örömök
legutóbbi jelentésünk óta nem 

telt el sok idô, de az Algyôi Sport-
kör lovasai újabb eredményekkel 
tértek haza. 2013 június vége és 
júliusa igen sikeresnek bizonyult.

Elsô sorban legyünk büszkék, 
hogy Zajzon András és Conrad al-
kotta páros, nemzetközi szinten is 
bizonyított! A június 27- 30. között 
Budapesten megrendezett CSi*, 
CSioChJ versenyen, a hiba-idôs 
versenyszámban (135cm) a 2. he-
lyet tudhatták magukénak.

Ugyanitt a július 11–14. közöt-
ti CSio***W grand Prix Budapest 
nagydíj versenyén a 12. helyet, 
majd a következô napon a 9. he-
lyet szerezték meg a Small Tour 

versenyszámban (125cm). gratu-
lálunk nekik!

E közben a tanítványok is szor-
gosan gyûjtögették az eredménye-
ket. íme, az összegzés: július 6-án 
Zsombón, a B1/a stílus verseny-
számban Marincus Nikolett dorkával 
az 1. hellyel, míg Udvari Jennifer 
Szofival a 6. hellyel büszkélkedhet. 
Turdéli Andrea mend-a-Car ronal-
dó nevû lovával a 4. helyezést ka-
parintották meg B1/c nyitott ver-
senyszámban.

Július 20-án mezôhegyesen, 
a B1/a stílus versenyszámban Ma-
rincus Nikolett dorkával ismét le-
gyôzhetetlennek bizonyult, ugyan 
is az elsô helyet szerezték meg. 

Ugyan itt Kisapáti Vivien lenkével 
a 6. helyet érte el.

ismét gratulálunk a lovasoknak 
és lovaiknak!

még több eredmény, kép és 
videó elérhetô interneten a https://
www.facebook.com/AlgyoLovarda 
címen.

A Wemsical bemutatja: Jótékonysági extrém sportnap

A Wemsical ifjúsági és Kulturális 
Egyesület révén a Jótékonysági 
gördeszka és Kerékpár versenyt 
(Skate Jam & minimal ride) ren-
deztek 2013. június 29-én Algyôn. 
mindkét versenyen több verseny-
számot is lebonyolítottak. 

Az alleycat (biciklis futár ver-
seny) Szegedrôl indult, a célállo-
más a Tiszavirág utcai gördeszka-, 
görkorcsolya- és BmX-pálya volt. 
itt rendezték meg a Track stand, 
Foot down, Skid és drag versenye-
ket is.

A gördeszka verseny 2 kategó-
riában, 16 év alatt illetve 16 év 
felett zajlott. A helyi és környék-
beli településekrôl érkezô gördesz-
kások egy felújított, új elemekkel 
kibôvített pályán mérhették össze 

tudásukat. lelkes versenyzôk, lát-
ványos trükkök, családias hangulat 
jellemezte ezeket a programokat. 

A versenyek közben meghívott 
szegedi graffiti mûvészek egy, 
az egyesület által felállított falra 
készítették el alkotásaikat. Az ext-
rém sport napot a Brainztorm, 
illetve a yellow Sunset FCF kon-
certjeivel zártuk.

nem az elsô alkalom volt, ami-
kor a Wemsical jótékonysági célú 
rendezvényt szervezett. A verse-
nyekre a nevezési díj ez alkalom-
mal tartós élelmiszer, játék, ruha, 
tanszer, könyv volt. A rendezvény 
célja, hogy a versenyek mellett 
a résztvevô fiatalok segítsenek 
ezekkel az adományokkal nehéz 
körülmények között élô társaikon. 

A versenyzôk nevezési díjain kívül 
számos felajánlás is érkezett. Eze-
ket az algyôi Egyesített Szociális 
intézmény részére átadtuk, akik 
a megfelelô családok részére eljut-
tatják a tárgyakat és élelmiszereket.

A versenyek lebonyolításához 
köszönetet mondunk, támogató-
ink: garage Store: Cliché, Almost, 
Enjoy ; Heavy Pedál; Algyô nagy-
község Önkormányzata, gyeviép 
Kht., restless, Bitang, mono Ze-
nebár, rongy Kocsma, Art-tour, 
Student Copy, Fônix Project, ESZi. 
Köszönet továbbá a résztvevôknek, 
a versenyzôknek, a graffitiseknek, 
a dj-knek, illetve azoknak, akik 
segítették a rendezvény létrejöttét, 
a sikeres adománygyûjtést. 

Torma Tibor



72 0 1 3 .  a u g u s z t u s  •  H í r m o n d ó Ö n k o r m á n y z a t

Üléseztek a képviselôk: harminc téma terítéken
(Folytatás a 4. oldalról.)

A tanyai termékek piacra jutásá-
nak támogatására, illetve a tanyás 
térségek külterületi földútjainak 
karbantartására és rendszeres fel-
újítására – a képviselôk akaratából 
– pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat.

megvitatták a képviselôk a Ti-
szavirág – Bartók Béla utca telek-
határok rendezését, hozzájárultak 
az intézkedéshez.

Szobrok és kerítések
Fa szobrok elkészítését támogatja 
több mint kétszázezer forinttal az 
önkormányzat. Erdélyi fafaragók 
érkeznek az augusztus végi alkotó-
táborba: a tervek szerint borászt, 
kézilabdást és nôi alakot formázó 
szobrokkal növelnék az algyôi köz-
terek szépségét és egyediségét.

Az algyôi intézmények pótfel-
újítási igényét is nagyító alá tették 
a képviselôk. itt elhangzott: az ovi 
fából faragott kerítést kapna, míg 
az Alkotóház és az iskola fafelüle-

teinek rendbe tétele és festése 4,2 
millió forintot igényel.

Az algyôi temetôhöz a Téglás 
utcáról bevezetô 110 méteres utat 
rendezi az önkormányzat. Zárt 
kerítést létesítésének a közeli cég 
udvara felöli oldalon. A képviselôk 
többsége szerint elôre gyártott 

betonelemekbôl 2013. október 
20-ig megépülhet a kerítés. 

A vitában fölmerült: az ottani 
gesztenyefák betegsége indokolja, 
hogy azokat a talajnak és a klímá-
nak megfelelô fákra cseréljék. A 
tervek szerint a közeli vízelvezetô 
csatornát zárttá tennék, ott par-
kolókat alakítanának ki. A kerítés 
építésére 3,5 millió forintot meg-
szavazott a képviselô-testület, ezzel 
megemelték a temetôi út építésé-
re fordítandó 20 millió forint ösz-
szegét.

A temetôi felújítás részeként, a 
harangláb környezetében szobrok 
elhelyezését tervezi az önkormány-
zat. Egyelôre egy márványszobor 
készülne el a ravatalozó elé, a kút 
helyére. Erre több mint 4 millió 
forintot szavaztak meg az önkor-
mányzati képviselôk. 

A köztereken a 2005-ben oda 
került hulladékgyûjtô edények cse-
réjét határozta el a nagyközség 
önkormányzata. A rozsdás, lyukas 
hulladékgyûjtôk helyett a gyeviép 
nkft. készít 50 négyszög alakú, 
saját tervezésû hulladékgyûjtôt. 
Ezek kihelyezésével is egységesül 
a település összképe.

A távfûtés jövôjérôl
A távfûtéssel kapcsolatos problé-
mák megoldására javaslatot dol-
gozott ki, azt a magyar Energetikai 
és Közmû-szabályozási Hivatal fi-
gyelmébe ajánlja az algyôi önkor-
mányzat. Ebben kiemeli: töreked-
ni kell arra, hogy a földgázra 
alapozó közösségi távhôszolgálta-
tás versenyképes legyen az egyéni 

fûtési megoldásokkal, ugyanakkor 
a szolgáltató ne lehetetlenüljön el, 
a távhôszolgáltatás fenntartható 
maradjon. Ennek érdekében az 
árhatóság alkossa meg és tegye 
közzé a díjak, a távhôtermelés és 
szolgáltatás ártámogatása megál-
lapításának a módszertanát (ár-
képletét), ezáltal kiszámítható mû-
ködési környezetet teremtve. 

A távhôszolgáltatás jelenlegi sza-
bályozása ugyanis nem ösztönzi az 
energia tárgyú beruházásokat. 

Panaszfelvételi pont
Egyetemes szolgáltatóként az EdF 
dÉmÁSZ, valamint a gdF SUEZ 
2013 októberétôl panaszfelvételi 
pontot szeretne kijelölni. Erre al-
kalmasnak – havi 15 ezer forint 
bérleti díj ellenében – a Kastély-
kert utca 49. szám alatti Szolgál-
tató házat jelölte ki a képviselô-tes-
tület. 

márciusban döntött arról a kép-
viselô-testület, hogy megszünteti a 
2003-ban létrehozott Algyô Sport-
jáért Közalapítványt. Ennek érde-
kében végelszámolónak Bajusz 
Jánost jelölték ki a képviselôk.

Az Algyôi Közös Önkormány-
zati Hivatal, Algyô nagyközség 
Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodására és mûködésére 
vonatkozó számviteli szabályzato-
kat elfogadták a képviselôk. A tes-
tület foglalkozott a kitüntetô címek 
idei adományozásával is.

A képviselôk – a polgármester 
beszámolója alapján – tájékozód-
tak a két testületi ülés között eltelt 
idôszak eseményeirôl. A. H.

Algyõi Lovasnapok
2013. augusztus 17–18 (szombat–vasárnap)

Lovaspálya (ALgyõ, Téglás u. 151.)
2013. augusztus 17., 

szombat
– DÍJUGRATÓ NAP

9 órakor Civil szervezetek, 
baráti társaságok, családok 
fõzõversenye veszi kezdetét

10 órától 15 óráig Véradás a 
Magyar Vöröskereszt algyõi 
csoportjának szervezésében

9 órától 17 óráig  
Díjugrató versenyek

14 órakor A fõzõverseny  
eredményhirdetése

16 óra 30 perctõl  
A Kedvenc Kutyaiskola  
bemutatója

17 óra 30 perctõl a móra-
halmi ugróköteles csoport 
bemutatója

19 órától SZTÁRVENDÉG:  
BÓDi GUszTi és  
A FekeTe szemek

2013. augusztus 18.,
vasárnap

– FOGATHAJTÓ NAP
9 órától Zenés, fogatos fel-

vonulás Algyõ utcáin

10 órakor A fogatok felsora-
kozása, köszöntése

11 órától Akadályhajtás  
(I. forduló)

14 órától Akadályhajtás  
(II. forduló)

16 órakor Eredményhirdetés

17 óra 30 perctõl 
SZTÁRVENDÉG:  
sÓGOROk

19 órakor Tombolasorsolás 
értékes nyereményekkel 
Fõdíj: egy CSIKÓ!

Mindkét napon lovas ügyességi játékok a 
gyerekeknek! Mindkét napon a rendezvény 
helyszínén vásárosok, vendéglátó egységek 
és állatsimogató várja kedves vendégeinket! 
A mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntart-
ják! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Legyen Algyô a Dél-Alföld legolvasottabb települése!
meghosszabbították augusztus 
31-ig az olvasást népszerûsítô prog-
ram határidejét.

Kedves Algyôiek, fogjunk össze! 
A Somogyi Károly Városi és me-
gyei Könyvtár olvasásnépszerûsítô 
programsorozatot indított olvasó 
dél-Alföld – olvasás (megye)ha-
tárok nélkül címmel, amely kere-
tében regionális olvasási vetélkedôt 
hirdet meg A dél-Alföld legtöbbet 
olvasó települése címmel. Az a 
település lesz a nyertes, vagyis a 
dél-Alföld legtöbbet olvasó tele-
pülése, amelynek lakói (1 lakosra 
számítva) a legtöbb könyvet olvas-
sák el a vetélkedô idôtartama alatt.

A vetélkedô idôtartama: 2013. 
február 1 – 2013. augusztus 31.

A játék menete: A könyvtárunk 
kapott egy 200 könyvet tartalma-
zó könyvlistát, ahonnan olvasni-
valót válogathatnak a játék részt-
vevôi. minden könyvhöz tartozik 

egy 3 kérdésbôl álló egyszerû el-
lenôrzô teszt, melynek kitöltésével 
igazolják a kiválasztott könyvek 
elolvasását. A játékban csak a he-
lyesen kitöltött tesztek vesznek 
részt. A listát úgy állítottuk össze, 
hogy mindenki találjon benne az 
érdeklôdésének megfelelô olvas-
mányt: szerepel benne klasszikus 
és kortárs szépirodalom, roman-
tikus, szórakoztató, történelmi és 
kalandregények, krimi, sci-fi, fan-
tasy és természetesen gyermekek-
nek szánt mûvek is.

A program keretein belül az 
Algyôi Könyvtár versenyt hirdet 
az algyôi családok között is! Az az 
algyôi család, amely a legtöbb köny-
vet olvassa el Algyôn, nyeremé-
nyekben részesül.

mindenkinek, aki részt vesz a 
programban, apró ajándékkal ked-
veskedünk!

A részletekkel és az elolvasandó 
könyvek listájával kapcsolatban 
érdeklôdni lehet a könyvtárban!

Telefonszám: 62/ 517-170
E-mail: bibl@algyo.hu

Levél a Polgármester úr részére
„Tisztelt Herczeg József !

Én egy nyugdíjas özvegyasszony 
vagyok, aki egyedül neveli fél árva 
unokáját. idôs vagyok és nem 
tudok a tanulásban a kamaszkorú 
unokámnak segíteni. A család-
gondozó Bikádi Anna szívén visel-
te unokám sorsát, tanulmányi 
eredményét, és segített neki az 
év végi bukás elkerülésében. Sze-
retném megköszönni munkáját, 

amit a szabad idejében is folyta-
tott.

Unokám, Bornemissza Péter el-
mondta, hogy nem csak neki se-
gített, hanem több gyereknek is. 

A sikeres évzárás után elvitte 
ôket fagyizni is. 

Hálásan köszönjük segítôkész-
ségét.

Tisztelettel: 
Bornemissza Tiborné”

Menekülés a pletykába?
„Hallottad?” Na, mi kezdôdik így?

Egy olyan beszélgetés, amelynek mesé-
lôje, és hallgatója részinformációk 
alapján „váltja meg a világot”, ítél-
kezik (pedig ismert intelem: „Ne ítélj, 
hogy ne ítéltess!”), kinyilatkoztat stb.

Mondjuk ki: pletykálnak!
A szó jelentése: bizalmas, tapintat-

lan, felelôtlen hír.
Esetünkben az utolsó, a – felelôtlen 

hír – jelentésbe kell kapaszkodnunk, 
hiszen az utóbbi idôben rosszindulatú 
emberek, felbecsülhetetlen morális ká-
rokat okozva, szándékosan indulatokat 
korbácsolva terjesztik, hogy a nagyfai 
menekült tábort a polgármester tud-
tával, de az algyôiek beleegyezése nél-
kül hozták létre.

A hír úgy igaz, és teljes, hogy errôl 
a központi intézkedésrôl bizony még a 
polgármesterrel sem egyeztettek, így ô 
sem tájékoztathatta idôben ôket. És itt 
pont, mármint az írásjel a VALÓDI 
hír végén.

Tollat, pontosabban klaviatúrát 
csak amiatt ragadtam, hogy felhívjam 
a rémhíreket terjesztôk figyelmét arra: 
vannak olyan esetek, 
amikor a „fagyi vissza-
nyal”, avagy a pletyka 
visszájára sülhet el. 
Ugyanis Algyôn szeren-
csére többségében élnek 
azok az emberek, akik 
józanul gondolkodva, a 
történéseket a maguk he-
lyén kezelve, a település fejlôdését szem 
elôtt tartandó, nem hagyják a hangu-
latromboló pletykát felszínen maradni, 
és elegánsan továbblépnek, szorgosan 
teszik mindennapi dolgaikat.

Tudják, hogy ez a mesterségesen 
életben tartott „sustorgás” egyes emberek 
tehetetlen dühébôl adódó pótcselekvés. 

S azt is nagyon jól tudja a település 
életéért felelôsen érzô TÖBBSÉG, hogy 
sok esetben, mint most is: nem az a 
fontos, hogy MIT, hanem, hogy KI 
mondja!

A nagyfai objektumban kialakított 
menekült tábor – a befogadó környezet 
beleegyezését nem kérve (de mennyi 
minden történik manapság az érintet-
tek megkérdezése nélkül….?) – TÉNY!

Egy: Az esetlegesen szükségessé váló 
lépéseket pedig az a képviselôtestület 
– élén a polgármesterrel – tegye meg, 
amely Algyô választópolgárai többsé-
gének akaratából, BIZALMÁBÓL 
szolgálja a köz érdekeit, immár több 
mint három éve.

Kettô: Az általam is vitatott idôben 
– a létrehozás után és nem elôtte – tar-
tott faluházi fórumon pedig mindenki 
elmondhatta véleményét, hangot ad-
hatott félelmeinek.

A tényeket figyelmen kívül hagyni 
azonban, és fanatizmusukkal meg-
osztani Algyô lakosságát egy amúgy 
sem kedvezô gazdasági környezetben, 
hát az már több mint felelôtlenség.

Csak, hogy mindany-
nyiónk elôtt érthetô le-
gyen, miért is használtam 
esetünkben a fanatizmus 
szót? Jelentése: vakbuz-
gó, rajongó, elfogult, 
elvakult, lelkes, vakhitû, 
egyoldalúan elfogult. 
Tessék választani!

Én Churchillel egyetértve, s egy ma 
oly „trendi” szófordulattal köszönök 
el: ezzel a témát lezártnak tekintem!

„Fanatikus az, akit lehetetlen meg-
gyôzni, de témát sem hajlandó válta-
ni.” (Winston Churchill)

H. G.

Dohány
Milyen jó dolog, hogy kitiltották a do-
hányzást a középületekbôl, kocsmákból!!!

Igaz, hogy általában a kocsmába 
járók nagy többsége dohányzik, de a 
rendelet rájuk is vonatkozik. Most már 
olyan remek dolog, hogy mindenfajta 
idôben beszélgetnek állva, ülve a kocs-
ma elôtt, esetleg pohárral a kezükben, 
dohányoznak. 

A középületek, boltok dolgozói, már 
érthetô, hogy nem a munkahelyükön, 

hanem annak közelében szívhatják 
cigarettájukat.

Mindebben csak az az érdekes, hogy 
más embereknek adnak munkát a do-
hányosok a csikkek eltakarításában, 
persze aki eltakarítja, annak esetleg 
ez is a munkájához tartozik, kivéve, 
ha az utcán szanaszét dobálják a sze-
metet. (No persze nem egy-két csikket, 
hanem egész kupacot)

Kovács Józsefné
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Válaszol a polgármester, Herczeg József: új sorozat a Hírmondóban 
„Célunk, hogy ne sérüljön az algyôiek biztonsága és biztonságérzete”

(Folytatás az 1. oldalról.)

– A nagyfai menekülttábor kialakítá-
sa, a föl-fölbukkanó idegen emberek 
látványa megbolygatta a falut. Há-
nyan vannak, és meddig maradnak 
az idegenek? 

– Az élénk fantáziájú emberek 
kitalációit most is cáfolom: nem 
az önkormányzat „engedte be” 
az idegeneket. Azokat – megkér-
dezésünk nélkül – a Belügyminisz-
térium a saját nagyfai büntetés 
végrehajtási intézménye melletti 
területen kialakított, mintegy há-
romszáz személyes sátortáborban 
helyezte el, ideiglenesen. Szárnyra 
kaptak olyan hírek is, amelyeknek 
nem volt alapja, de makacsul tar-
tották magukat – például arról, 
hogy „az üresen álló iskolaépüle-
tekben szállásolnák el a menekül-
teket”. most is hangsúlyozom: föl 
sem merült a képviselô-testületben, 
hogy ilyenfajta nehézséget okoz-
zunk az algyôieknek. információ-
ink szerint a menekültek október 
közepéig maradnak a nagyfai sátor-
táborban. Egyébként ezek az em-
berek ritkán tévednek be Algyôre, 
de mivel bôrszínük, nyelvük és szo-
kásaik mások, eleve idegenként 
kezeljük ôket. A viselkedésük nem 
indokolja a távolságtartást, de 
mindannyiunk érdeke az, hogy 
az algyôieknek sem a biztonsága, 
sem a biztonságérzete ne sérüljön. 

– Mit tett ennek érdekében az ön-
kormányzat?

– El kell kerülni az algyôiek és 
a menekülttáborba került idege-
nek közötti konfliktushelyzetek 
kialakulását! Erre hívtuk föl a ha-
tóságok figyelmét. Javasoltuk: jár-
mûvel szállítsák a sátortáborban 
elhelyezett személyeket nagyfáról 
például Szegedre az ügyeik inté-
zésére, hogy ne legyen okuk a falu 
felé venni az irányt. Fontosnak 
tartottuk, hogy a rendôrség és 
a faluvédôk járôrözését sûrûsítsék, 
ezért az önkormányzat hozzájárul 
a Faluvédô Egyesület megnöveke-
dett benzin költségeihez. Az ön-
kormányzati cégünk építette föl 
a nagyfai tábor körüli kerítést. 
Ugyanakkor hangsúlyozom: az ön-
kormányzatnak nincs befolyása 
a menekülttáborral kapcsolatos 

döntésekre, de folyamatosan in-
formáljuk a lakosságot, például 
az Algyôi Hírmondón keresztül is. 

– Féltik a tulajdonukat az emberek. 
Egy idôben azt is beszélték, hogy „nem 
lehet lakatot kapni Algyôn”, mert nôtt 
a bûncselekmények száma az utóbbi 
idôben.

– A számok szerint nincs több 
lopás, betörés a faluban, mint 
a menekülttábor nagyfai elhelye-
zése elôtti idôszakban. A kerék-

párlopások, vagy egy fûrész eltu-
lajdonítása változatlanul a helyben 
lakó bûnelkövetôk számlájára ír-
ható. Az „utcasarki híradó” túlzá-
sa a lakattal kapcsolatos történet 
is. Összességében – az elôzô évhez 
képest – csökkent az algyôi bûn-
esetek száma, nôtt a közbiztonság. 
Ennek ellenére a falufórumon is 
elmondtam: kezdeményezem Al-
gyôn a biztonsági kamerarendszer 
kiépítését. A négy ütemben java-
solt fejlesztésbôl azonban a kép-
viselô-testület júliusi ülésén csak 
az elsôt, vagyis a ki és bevezetô 
utak megfigyelését támogatta.

– Az „utcasarki híradó” szerint 
a falun belüli iskolaépületek sorsa is 
érdekli a helyieket. Például az, hogy 
lesz-e idôsek otthona az úgynevezett 
„sárga iskola” épületben?

– A volt iskolaépületektôl nem 
kíván megválni a képviselô-testü-

let. A közcélú fölhasználás egyik 
formája, hogy a „fehér iskolában” 
egy tantermet átadtunk haszná-
latra a faluvédôknek, egy másikat 
a rászorulók számára gyûjtött ado-
mányok tárolására. A „sárga isko-
lában” pedig a honvédségtôl ka-
pott eszközöket – például irodai 
és páncélszekrényeket, satupado-
kat tárol az önkormányzat – pilla-
natnyilag, a végsô fejlesztési dön-
tés megszületéséig. E három 

épület hosszú távú hasznosítása 
azonban nehéz. Például a „zöld 
iskola” benépesítésétôl, szakisko-
lává fejlesztésétôl elállt a baptista 
egyház. A „sárga iskola” több mint 
száz éves épülete pedig nem al-
kalmas arra, hogy átalakítsuk pél-
dául összeszerelô üzemmé vagy 
idôsek otthonává. Egyelôre nincs 
megvalósítható ötlet ennek gaz-
daságos hasznosítására. Ugyan-
akkor az egyház képviselôinek 
megmutattuk azt a faluszéli terü-
letet, ahol egy korszerû, az idôsek 
igényeinek megfelelô szolgáltatá-
sokkal olyan házsor épülhetne, 
ami száz idôs embernek lehetne 
otthona. A tervezés és a gazdasági 
alapok megteremtésének az idô-
szakát éljük. A „fehériskola” mint 
jellegzetes algyôi épület haszno-
sításáról pedig most folytatunk 
tárgyalásokat.

–Az Anna-napi búcsú idején rende-
zett kirakodó vásárban a korábban meg-
szokottnál kevesebb sátor állt, körülöttük 
kevés érdeklôdô sétált, vásárolt. Miért?

– Az óriási hôség mellett a gaz-
dasági válság hatását láthatjuk 
abban, hogy a szokásos 30–40 ezer 
embernek csak a fele jelent meg 
az idei Anna-napi búcsún. A ta-
nulságok megállapítása érdekében 
értekezletet hívok össze. mert visz-
sza szeretnénk állítani az algyôi 
Anna-napi búcsú népszerûségét 
vonzó programokkal is.

– Az algyôiek megszokták folyama-
tos a felújítás, a fejlesztés a faluban. 
Ez a munka hol tart?

– Például a Fazekas utcát most 
aszfaltozzák. Ez – a jogszabályok 
változása miatt egy kisebb utca bur-
kolásához szükséges összeggel – 
többe kerül, mint terveztük. 
A munka azonban folytatódik: pél-
dául a Csángó utcában, ahol az új 
járda már elkészült. Az egységes 
települési arculat érdekében a szí-
nekben visszatérünk az algyôi jel-
legzetességhez: a házak fala fehér 
vagy sárga, a kerítés pedig többnyi-
re zöld. Ezek a színek köszönnek 
vissza például a könyvtár környé-
kén. ott mutattuk be, a közterüle-
tek rendezésére tett kísérletként, 
a szegéllyel ellátott minta virág-
ágyást. Az ottani szegélykô ugyan-
úgy az önkormányzati cégünk, 
a gyeviép nkft. munkáját dicséri, 
mint az új, hamarosan elhelyezett 
szeméttároló edények. A község-
háza régi épületének a felújítása is 
idôszerûvé vált: akadt, ahol a fal 
szigetelését is meg kellett oldani 
a tisztasági festésen kívül. Az a ta-
pasztalatom, hogy a búcsúra érkezô 
ôsgyeviek könnyebben megállapít-
ják, mint a helyiek: mennyit fejlôdik 
egy év alatt Algyô. A. H.

(Lapunk új sorozatához a kérdéseket 
az alábbi címeire is várjuk: 

Algyô Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala – 6750 Algyô, Kastélykert 
u. 40., Herczeg József polgármester 
e.mail-címére: pm@algyo.hu;

Algyôi Hírmondó szerkesztôségébe, 
az algyôi könyvtárba – 6750 Algyô, 
Kastélykert u. 63., a szerkesztôség 
e-mail címére: algyoihirmondo@
gmail.com)



Szegváron jártunk
négy hónapja járok magyarné 
Varga Anna rajzszakkörére. Ô hí-
vott el Szegvárra, az ott immár 
tízedik alkalommal megrendezett 
Kulturális Hetekre.

E rendezvénysorozat két fô cso-
portból állt, az „Ezt te is tudod” 
alkotótáborból, amelyen gyerekek 
vettek részt , és a festô táborból, 
amelynek egyik tagjaként sok szép 
élménnyel lettem gazdagabb. Ezt 
szeretném most megosztani az ol-
vasókkal.

Az ünnepélyes kiállítás-megnyi-
tó után ismerkedési esten vettünk 
részt. E közben megcsodálhattuk 
a helyi kézmûvesek, festôk mû-
veit, valamint a Tûforgatók ke-
resztszemes hímzéseit. Az elôcsar-
nokban és az emeleten pedig 
Kulbert György csodálatos fa szob-
rait tekinthettük meg.

legnagyobb örömömre a Ká-
rolyi kastély ódon falai közt alkot-
hattunk festôtársaimmal a hét 
minden napján. Ahogy teltek 
a napok különbözô technikákkal 
készített alkotások díszítették 
a kastély falait. Festés közben sokat 
tanulhattunk egymástól.

E közben a mûvelôdési házat 
benépesítették a gyermektábor 
részvevôi, akiknek nemcsak az or-
szág több pontjáról, de még Er-

délybôl, Kézdivásárhelyrôl is hív-
tak csoportvezetôket.

Volt rajzszakkör, fényképész, 
fafaragó, csuhé szobrász, bôrdísz-
mûves, agyagszobrász, színjátszó 
kör. A gyerekek kipróbálhatták 
– többek között – a nemezelés és 
a szônyegszövés technikáját is. So-
rolhatnám még a számukra kínál-
kozó lehetôségeket, amikbôl párat 
én is kipróbáltam, így saját készí-
tésû ajándékokkal térhettem haza.

Az egyhetes rendezvénysorozat 
lehetôséget kínált számunkra a ta-
nulásra és a kirándulásra, minek 
köszönhetôen megismerhettem 
Szegvárt. 

Szegvár egy régmúltra vissza-
tekintô település, ahol már a neo-
litikumban is éltek emberek. 
A Templom utcában található 
falumúzeumban dr. Bartucz lajos 
antropológus errôl tanúskodik, de 
betekintést enged a múltszázad-
beli paraszti élet folyásába is. 
A nyitott fedeles konyha, a tiszta-
szoba és a búbos kemence mellett, 
megnézhetjük a helyi iparmûvész 
által készített maketteket, ami 
a korabeli paraszti élet minden-
napjait idézi elénk.

A fôtéren álló Károlyi kastély 
udvarában lévô cseléd szállás he-
lyén Babamúzeum mûködik, ami 

a gyerekek és felnôttek számára 
egyaránt szép élményt nyújthat.

Ha végig sétálunk a Kurca par-
ton, láthatjuk a valamikori kastély 
helyén álló vár romfalát is. Volt 
szerencsém a vízitúrán látni, amint 
a várfal és a templomtorony visz-
szatükrözôdik a víz felszínén, ahol 
legnagyobb meglepetésemre tavi-
rózsák virágoztak a nád tövén.

Engem nagyon megfogott Szeg-
vár érintetlensége, a sok kis régi 
ház eredeti állapotában, néhol 
nádtetôvel, a falumúzeum, a kas-
tély. Valamint a szegvári emberek 
vendégszeretete, ahogy ôrzik és 
ápolják hagyományaikat.

Aki teheti, látogasson el a tôlünk 
csak 50 kilométerre lévô településre.

Belovainé Bakos Erika

„Algyô, az én falum”
A gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô napja alkalmából második 
alkalommal hirdeti meg az „Algyô, 
az én falum” címû pályázatát, 
melyben Algyôhöz kapcsolódó al-
kotásokat várunk.

Kategória: irodalmi alkotások 
(vers, próza, mese, visszaemléke-
zés). 10 éves kor felett bárki be-
nevezhet 1 alkotással. A pályázat 
terjedelme maximum 3 gépelt 
oldal lehet. díjazás: i., ii., iii. díj 
névre szóló gravírozott toll.

A pályázat 2013. szeptember 
17-ig folyamatosan beküldhetô az 
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi Lajos-
né, 6753 Szeged, Éva u. 14.

Kategória: kézmûves alkotások 
(rajz, festmény, kép, üvegfestés, 
varrás, fafaragás, szövés, fonás, 
kerámia, tûzzománc). Bárki be-
nevezhet 1 alkotással. Az elbírá-
lásnál elônyben részesülnek a ter-
mészetes anyagokból készült 
mûvek.

díjazás: i. díj 5000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag, ii. díj: 
4000 Ft értékû kézmûves ajándék-
csomag, iii. díj: 3000 Ft értékû 
kézmûves ajándékcsomag.

Az eredményhirdetés és a pálya-
munkák kiállítása október elsô 
felében lesz.

GYAKE Tollforgatók Köre
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Új honlap a Gyevi Art egyesületnek
Új köntösben és kibôvült tartalom-
mal fogadja látogatóit a gyevi Art 
Kulturális Egyesület honlapja, mely 
megtekinthetô a www.gyeviart.hu 
címen.

mûvészeti csoportjaik – a Par-
lando Énekegyüttes, a Tollforgatók 
Köre, az Alkotók Köre, a Zsibongó 
néptáncegyüttes – várják az érdek-
lôdô algyôieket tagjaik közé.

Algyôi Nemzeti DoháNyboltok  
NyitvA tArtási iDeje:

hétfôtôl–péntekig 6-tól 20 óráig;
szombaton: 6-tól 15 óráig;

vasárnap a CooP AbC-nél lévô Nemzeti 
Dohánybolt tart nyitva 7-tôl 12 óráig.
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Könyvtár Tábor – élménybeszámoló
Július 15–19. között harmadik al-
kalommal rendezték meg a Könyv-
tár Tábort, ahová algyôi, rendsze-
resen könyvtárba járó gyerekek 
jelentkezését várták. A gyerekek 
és a könyvtárosok is nagy várako-
zással néztek az izgalmas hét elé, 
hiszen rengeteg programmal vár-
ták a gyerekeket.

A tábor témája ezúttal Algyô, a mi 
falunk volt. Sok olyan gyerek jár 
könyvtárunkba, akik nemrég köl-
töztek Algyôre, ezért igyekeztünk 
megismerni Algyô történetét, a ha-
gyományos algyôi mesterségeket 
(halászatot, kosárfonást, stb.), 
a Tisza jelentôségét a falu életében. 
megtanultuk a fontosabb esemé-
nyeket Algyô életében, mint pél-
dául a Szegedhez csatolás, vagy 
a Szegedtôl való leválás dátumát. 
megismertük Algyô intézményeit 
és a kialakulásuknak körülményeit, 
elemeztük Algyô címerét. Tanul-
tunk a Könyvtár történetérôl, a Fa-
luház építésérôl és átadásáról, az Al-
kotóházról, a Szent Anna 
templomról és névadójához kap-
csolódó algyôi hagyományokról, 
a Fehér és a Sárga iskola alapításá-
ról, Fehér ignácról, az óvoda törté-
netérôl és sok algyôi legendát meg-
ismertünk. Az intézményeket egy 
algyôi biciklitúra alkalmával kívülrôl 
is megismertük. A tábor végén 
pedig egy nagy kvízjátékot rendez-
tük a gyerekeknek az elhangzott 
információkból, amelyekre termé-
szetesen kiválóan tudtak válaszolni, 
persze jutalmakért cserébe.

A hétfôi, a szerdai és a pénteki 
napunk mind Algyô megismeré-
sével telt, voltunk a Tájházban, 
az említett felfedezô biciklitúrán, 
valamint Magyarné Anna és Belo-
vainé Erika segítségével kézmûves 
foglalkozásokat tartottunk, a Tisza, 
valamint Algyô, az én falum témá-
ban. Hétfôn a Tiszát vízfestékkel 

festettük meg, majd pénteken 
az úgynevezett képépítô techniká-
val megrajzoltuk a falut és az in-
tézményeket. A rajzolás mellett 
a gyerekeknek az volt a feladata, 
hogy néhány mondatban leírják, 
hogyan képzelik el Algyôt 10 év 
múlva. A fogalmazás apropója egy 
10 évvel ezelôtt, 2003-ban meg-
rendezett vetélkedô volt, az akko-
ri könyvtárosok szervezésében. 
A gyerekek megfogalmazták, ôk 
hogyan képzelik el a mostani Al-

gyôt. Az akkori fogalmazásokat 
felolvastuk a gyerekeknek, és ele-
meztük, hogy mennyi minden va-
lósult meg 10 év alatt Algyôn, amit 
most ôk, gyerekek használhatnak, 
élvezhetnek. 

A beszámoló után olvashatnak 
egy 10 évvel ezelôtti és egy mos-
tani fogalmazást, ami Algyôvel 

kapcsolatos, hiszen rendkívül jól 
sikerültek, a gyerekek fantáziájá-
nak köszönhetôen. 

A tanulás és a feladatok mellett 
sokat játszottunk, Activity-t ren-
deztünk, csapatjátékokat szervez-
tünk és persze sokszor fagyiztunk.

A keddi és a csütörtöki napunk 
kirándulással telt: kedden egy sze-
gedi kalandparkban voltunk, ahol 
különbözô akadálypályákon kellett 
a gyerekeknek végigküzdeni ma-
gukat. Csütörtökön pedig Siófok-
ra kirándultunk, ahol az Arany-
parton fürödtünk egész nap. Sok 
szülô, unokatestvér, nagyszülô és 
barát csatlakozott hozzánk, így 
összesen 2 busszal, 111-en voltunk 
a Balatonon Algyôrôl. Elözönlöt-
tük a partot és élveztük a napsü-
tést, a kellemes vizet és a finom 
ebédet.

mi, könyvtárosok rendkívül él-
veztük a tábort és köszönjük a gye-
rekeknek, hogy ilyen fegyelmezet-
ten és vidáman telt a hét, nagyon 
jól éreztük magunkat. Kivétel nél-
kül mindenkinek köszönjük, aki 
velünk tartott a Balatonra és hoz-
zájárult ehhez a nagyon vidám és 
jól sikerült kiránduláshoz. Egy 
ideig biztosan emlegetni fogjuk 
ezt az alkalmat, és már nagyon 
várjuk, hogy jövôre újra találkoz-
zunk!

*

még több fogalmazás, kép és info 
a táborról a www.algyokultura/
konyvtar.hu-n! látogasson el meg-
újult weboldalunkra!

Könyvtárosok

Fogalmazás 2003-ból: Algyô 2013-ban
„Ha kicsit a jövôbe kalandozunk, 
sok minden juthat eszünkbe. Algyô 
2013-ban szerintem nagyon szép 
falu lesz. nemrég arról beszéltünk, 
hogy egy új iskola lesz a települé-
sünkön. Biztosan szép nagy udva-
ra lesz, sok virággal és növénnyel. 
Kár, hogy én már nem járhatok 
oda! 

Elképzelek egy uszodát is a sport-
központ mellett, ahová sok ember 
jár. Szaunája is lehetne, így télen 
is járhatnák oda. 

Benépesülnek a szórakozóhe-
lyek: lehetnek mozi, koktélbár. 
lehetne egy hely, ahol a fiatalok 

szabadidejükben ping-pongozhat-
nának, csocsózhatnának. lehetnek 
egy club, ahol kézmûves fogalako-
zásokban vehetnék részt, például: 
gyöngyfûzés, üvegfestés. Egy sport 
klub is létesülhetne, ahol a fiatalok 
különbözô sportokban vehetnének 
részt, például: kajak, tenisz, úszás. 
Algyôn sokkal több növény lenne, 
parkok, terek, ahol kutyát lehetne 
sétáltatni vagy csak leülni néze-
lôdni. 

Algyô sokkal szebb lesz és több 
ember fog itt élni, de bárhogy is 
fog kinézni, én nagyon szere-
tem…”

Kertész Tekla fogalmazása 2013-ból:  
Így képzelem el Algyôt 10 év múlva

A fürdô mögött egy szálloda fog 
állni, amibe télen-nyáron temérdek 
ember tartózkodik. A fürdô egy 
hullámmedencével és temérdek 
gyerekmedencével, 100 méteres 
úszómedencével, csúszdameden-
cével fog szaporodni. A fürdô ud-
varán külön foci- és tenisz és 
ping-pong pálya lesz. 

A Könyvtárban több mint 10 
millió könyv kap majd helyet. Fel-
épül Algyôn egy híres gimnázium 
is, aminek több mint 10.000 tanu-
lója van. 

Ezenkívül helyet kap Algyôn egy 
halfeldolgozó üzem is, valamint 
egy kicsi és egy nagy bolt, két cuk-
rászda és Algyô büszkesége, az új 
Faluház. A Faluháznak 7 nagy és 
13 kisterme van. A móra Ferenc 

népszínházban minden héten szá-
mos elôadást tartanak. 

Algyô egészségügyi ellátása is fej-
lôdik, egy klinikával és egy kórház-
zal gyarapszik Algyô. A Szivárvány 
óvoda csaknem 500 gyereket fogad 
be, újjáépített formájában. nemcsak 
az épületek gyarapodtak, hanem 
2022-re Algyô elnyeri a város címet 
is. Algyô természeti kincsei védetté 
válnak 2023-ra, amelyeket az Algyôi 
Természetrajzi múzeum ôriz majd 
sok kiállítással, fotókkal. 

Bár Algyô sokat változott 2023-
ra, egy dolog megmaradt: az al-
gyôi emberek szeretete az ô kis 
falucskájuk iránt. igaz, hogy köz-
ben Algyô várossá fejlôdött, de 
az algyôiek mindig így fognak em-
lékezni rá: „Algyô, a mi kis falunk”.
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Pályázati felhívás munkahelyteremtô támogatásra
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot 
hirdet vállalkozások munkahelyteremtô támogatására .A pályázati idô-
szak 2013. július 1. – augusztus 31.

A pályázat célja
Algyô nagyközség közigazgatási 
területén mûködô vállalkozások 
támogatása, a foglalkoztatottság, 
növelése és az álláskeresôk mun-
kához jutásának megkönnyítése.

A pályázat tárgya
Algyô közigazgatási területén mû-
ködô vállalkozásoknál új álláshe-
lyek létrehozása, melyet algyôi 
állandó lakhellyel – ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel- rendel-
kezô, regisztrált munkanélkülivel 
kell betölteni. Amennyiben a terü-
letileg illetékes munkaügyi központ 
nem tud megfelelô – a benyújtott 
kérelemben elôre meghatározott 
– képesítéssel rendelkezô regiszt-
rált munkanélkülit/álláskeresôt 
kiközvetíteni, a vállalkozás a több-
letlétszámot a nem regisztrált al-
gyôi állandó lakóhellyel rendelke-
zô munkanélküliek/álláskeresôk 
körébôl is betöltheti.

Csakis abban az esetben, amikor 
a kérelmezô nem tudja az állás-
helyet az elôzôeknek megfelelôen 
algyôi lakosok körébôl betölteni, 
más településen élô munkanélkü-
lit/álláskeresôt is alkalmazhat

Új álláshelynek minôsül a támo-
gatott kérelem benyújtását köve-
tôen létesített új olyan álláshely, 
melyet a munkavállaló kizárólagos 
munkaviszonyban lát el. (kizáróla-
gos munkaviszony alatt olyan mun-
kaviszonyt ért, mely esetén a fog-
lalkoztatott nem rendelkezik 
egyéb, a munka Törvénykönyv 
hatálya alá tartozó, teljes- vagy 
részmunkaidôsnek minôsülô mun-
kaviszonnyal) Új álláshely létesíté-
sének tekintendô az a foglalkozta-
tási forma is, amikor a kérelmezô 
önmagát kívánja foglalkoztatni 
egyéni, illetôleg társas vállalkozá-
si formában, amennyiben a kérel-
mezô a pályázat kiírásának napja 
után alakult és megfelel a foglal-
koztatottra vonatkozó, a pályázati 
kiírásban meghatározott feltéte-
leknek.

A támogatás módja
Vissza nem térítendô támogatás

A támogatás forrása
Algyô nagyközség Önkormányza-
ta mindenkori éves költségvetésé-
ben erre a célra elkülönített ösz-
szeg.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek Algyô 
nagyközség Önkormányzatának 
közigazgatási területén székhellyel 
vagy telephellyel rendelkezô mikro-
, kis- és középvállalkozások, ameny-
nyiben megfelelnek a rendeletben 
foglalt feltételeknek.

– A rendelet alkalmazása során 
a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlôdésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXiV. törvényben fog-
laltak szerint mikro vállalkozásnak 
minôsül az a vállalkozás, amelynek 
az összes foglalkoztatotti létszáma 
10 fônél kevesebb, és éves nettó 
árbevétele vagy mérleg fôösszege 
legfeljebb 2 millió eurónak meg-
felelô forintösszeg.

– Kisvállalkozásnak minôsül az a 
vállalkozás, amelynek összes fog-
lalkoztatotti létszáma 50 fônél ke-
vesebb, és éves nettó árbevétele 
vagy mérleg fôösszege legfeljebb 
10 millió eurónak megfelelô fo-
rintösszeg.

– Középvállalkozásnak minôsül 
minden olyan vállalkozás, amely-
nek összes foglalkoztatotti létszá-
ma 250 fônél kevesebb, és éves 
nettó árbevétele legfeljebb 50 mil-
lió eurónak megfelelô forintösszeg, 
vagy mérleg fôösszege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelelô forint-
összeg.

– nem minôsül mikro-, kis- il-
letôleg középvállalkozásnak az a 
vállalkozás, amelyben az állam, 
vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részese-
dése – tôke vagy szavazati joga 
alapján – külön-külön vagy együt-
tesen meghaladja a 25%-ot.

Nem vehet részt a pályázaton 
a vállalkozás, amely a kérelem 

benyújtásakor
a)  csôd- vagy felszámolási eljárás 

alatt áll,
b)  az Önkormányzattal, illetôleg 

önkormányzati költségvetési 

szervvel, részben vagy egész-
ben önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társasággal szemben 
lejárt esedékességû tartozása 
van,

c)  helyi adótartozással, vagy lejárt 
esedékességû közüzemi tarto-
zással rendelkezik,

d)  a kérelem benyújtásakor egyéb 
lejárt esedékességû, meg nem 
fizetett köztartozása, közüzemi 
tartozása van.

e)  nem részesülhet támogatásban 
az a vállalkozás, amelynek ügy-
vezetô szervei, tulajdonosi köre 
bizonyítható módon valós több-
letfoglalkoztatási szándék nél-
kül, a támogatás megszerzése 
érdekében hozta létre a kérel-
mezô vállalkozást, szüntette 
meg korábbi vállalkozását vagy 
hajtott végre létszám-átcsopor-
tosítást a helyi vállalkozásai, 
illetve annak székhelyei, telep-
helyei között.

f)  nem lehet kedvezményezett az a 
vállalkozás, amely az igényelt 
támogatást a csekély összegû tá-
mogatásokról szóló 2006. 12.15-i 
1998/2006/EK bizottsági rende-
let 1. cikkében meghatározott 
kivételek szerint használná fel. 

(A csekély összegû támogatás nyúj-
tásának feltétele, hogy a kedvez-
ményezett által a csekély összegû 
támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet 3. cikk 1. pontjában meg-
határozott nyilatkozata szerint, 
valamint a jelen pályázat alapján 
igénybevett támogatások összes 
támogatástartalma nem lépi túl 
a csekély összegû támogatásokról 
szóló bizottsági rendeletben meg-
határozott felsô határt.)

A támogatás mértéke
A kis- és középvállalkozások mun-
kahelyteremtô - vissza nem térí-
tendô – támogatásának összege 
létesített új, teljes idejû (8 órás) 
foglalkoztatást biztosító álláshe-
lyenként egyszeri 500 000 Ft, 
a mikro vállalkozások munkahely-
teremtô - vissza nem térítendô – 
támogatásának összege létesített 
új, teljes idejû (8 órás) foglalkoz-
tatást biztosító álláshelyenként 
egyszeri 300 000 Ft.

részmunkaidôs foglalkoztatás 
esetén a teljes munkaidôhöz viszo-

nyítottan arányosan kerül az összeg 
megállapításra.

A támogatás igénybevételének 
feltételei

1.  A támogatás igénybevételének 
feltétele a kérelmezô nyilatko-
zata, amelyben vállalja, hogy 
az új álláshelyet munkaszerzô-
dés, egyéni vagy társas vállalko-
zói jogviszony keretében leg-
alább három éven keresztül 
folyamatosan fenntartja és be-
tölti. A kérelmezô vállalja, hogy 
az új álláshelyen alkalmazott 
munkavállalót teljes vagy rész-
munkaidôben, a 2012. évi i. 
törvény (mt.) hatályos rendel-
kezései szerint foglalkoztatja.

2.  A támogatásban részesülônek 
vállalnia kell, hogy az Algyô 
nagyközség közigazgatási terü-
letén fekvô székhelyén és/vagy 
telephelyén a kérelemben meg-
határozott számban növelt át-
lagos korrigált statisztikai állo-
mányi létszámát a kérelem 
benyújtását követôen legalább 
három éven keresztül fenntart-
ja a vállalkozásnál. Az átlagos 
korrigált statisztikai állomány 
alatt a vállalkozás által kizárólag 
Algyô nagyközség közigazga-
tási területén létesített székhe-
lyen vagy telephelyen, bármely 
állománycsoportban, teljes vagy 
részmunkaidôben foglalkozta-
tottaknak, az egyszerû számtani 
átlag szabályai szerint számított 
átlagos statisztikai létszámát 
érti.

3.  Önkormányzat a támogatott új 
álláshelyek vonatkozásában 
a már mûködô kérelmezô ese-
tén kizárólag az elôzô évi átla-
gos korrigált statisztikai létszám 
felett mûködtetni vállalt állás-
helyeket támogatja. Az 1 évet 
el nem érô mûködés esetén 
a vállalkozások tekintetében a

Pályázat benyújtását megelôzô mû-
ködési idôszak havi átlagos korri-
gált statisztikai létszámot kell figye-
lembe venni azzal, hogy a havi 
adatokból a számtani átlag szabá-
lyai szerint kialakított kalkulált kor-
rigált statisztikai létszám az irány-
adó.

(Folytatás a 13. oldalon.)
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(Folytatás a 12. oldalról.)

Algyô nagyközség közigazgatási 
területén mûködô vállalkozás ese-
tében támogatás akkor biztosítha-
tó, ha a rendelet hatályba lépését 
követôen ( 2012.10.05.)
a)  a kérelmet benyújtó vállalkozás 

vagy jogelôdje székhelyét, illet-
ve telephely megléte esetén 
telephelyét Algyô nagyközség 
területén nem szüntette meg, 
továbbá

b)  a vidéki telephellyel is rendel-
kezô vállalkozó a helyi foglal-
koztatotti létszámát nem csök-
kentette oly módon, hogy 
ugyanakkor növelte a vidéki 
telephely vonatkozásában a sta-
tisztikai létszámot, illetve

c)  az egyéni vállalkozók esetében 
az engedélyt nem adták vissza, 
illetve azt nem vonták be.

A kérelmezô köteles vállalni, hogy 
a támogatási szerzôdés aláírásától 
számított legalább 5 évig Algyô 
nagyközség közigazgatási terüle-
tén tartja fenn a vállalkozás szék-
helyét/telephelyét.

A támogatás nyújtásának részle-
tes feltételeit, a pályázat elkészíté-
séhez szükséges információkat, 
valamint a kötelezôen kitöltendô, 
a pályázattal együtt benyújtandó 
dokumentumokat a pályázati út-
mutató és mellékletei tartalmazzák.

A pályázat lebonyolítását az Ön-
kormányzat megbízása alapján 

a dmg oktatási nonprofit Kft. 
6721. Szeged, Párizsi körút 8–12 
(lebonyolító Szervezet) látja el.

A pályázati dokumentáció az Ön-
kormányzat www.algyo.hu interne-
tes honlapjáról tölthetô le.

A pályázatot két példányban, 
magyar nyelven, a pályázati út-
mutatóban és mellékleteiben sze-
replô szempontok alapján, kizá-
rólag a pályázati dokumentációban 
lévô adatlapok kitöltésével lehet 
elkészíteni. 

A pályázatot adathordozón (Cd) 
is be kell nyújtani. (A mellékleteket 
kérjük scannelni!)

A pályázat beérkezésének határ-
ideje: 2013. augusztus 31.

A pályázat leadásának helye/ 
postai címe: dmg oktatási non-
profit Kft.

6724 Szeged, Párizsi körút 
8–12. 
A pályázat benyújtására nyitva álló 
határidô elmulasztása esetén iga-
zolási kérelemnek nincs helye.

A benyújtott pályázatokat Algyô 
Önkormányzat Képviselôtestülete 
bírálja el a pályázat lebonyolításá-
val megbízott dmg oktatási és 
nonprofit Kft. formai ellenôrzését 
követôen.

Érdeklôdni az alábbi elérhetô-
ségen lehet:

Szarvas Erzsébet 62-554-250/128 
mellék

Bakosné nagy Éva 62-554-250/121 
mellék

Bölcsôdés hírcsokor
Nyári szünet

A Bóbita bölcsôde 2013.08. 05. 
(hétfô) és 2013 08. 20. között zárva 
tart. nyitás: 2013. 08. 21-én (szer-
dán) reggel 6:00 órakor. 

*

Beszoktatás
Augusztusban megkezdôdik az új 
bölcsôdések beszoktatása. A böl-
csôdei szolgáltatást igénylôk száma 
2013/2014 nevelési évre 38 fô. 
A bölcsôdébôl óvodába induló gyer-

mekek száma 25 fô. A 2014/2015 
nevelési évre elôjelentkezettek 
száma 22 fô. Szabad férôhelyek 
száma 14. A bölcsôdébe folyama-
tosan lehet jelentkezni az 517-368-
as telefonon.

*

Adományozzon
Az algyôi bölcsôde továbbra is 
szívesen fogad otthon megunt já-
tékokat, mesekönyveket, kismo-
tort.

Nyári ügyelet az iskolában 
Az Algyôi Fehér ignác Általános 
iskolában a nyári ügyelet idôpont-
jai: szerdánként 9–12 óra között: 
2013. augusztus 14.

A javítóvizsga idôpontja: 2013. 
augusztus 28. (szerda) 8 óra. 
Helye: Algyôi Fehér ignác Általá-
nos iskola (Algyô, Sport utca 5.)

Az ötödik osztályosok „vackolá-
sa”: 2013. augusztus 29. (csütör-
tök) 17 órától.

Az új tanévet nyitó ünnepség 
idôpontja: 2013. szeptember 2. 
(hétfô) 8 óra, helye: az Algyôi 
Fehér ignác Általános iskola au-
lájában (Algyô, Sport u. 5.).

SAROKHÁZBOLT
ALGYÔ, TÉGLÁS UTCA 54.

(Bejárat a postával szemben,  
 a zöldséges háta mögött)

VEGYI ÁRU
háztartási kiegészítôk,

mosópor, 10 kg mosópor 1490 Ft
öblítôk, mosogatószerek széles választéka

ÁLLATELEDEL
száraztápok, 10kg táp 1700 Ft,  

konzervek,kiegészítôk,

horgászfelszerelések, etetôanyagok.

GÁZPALACK CSERE 11,5 KG 5216 Ft

NYITVA TARTÁS:  
hétfôtôl péntekig 8–17 óráig

szombaton 8–12 óráig
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Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid ha-
tári dôvel vállalom. Használt, jó állapotban 
lévô kerékpárok értékesítése. 
Telefon: 06-20/484-6363.

*

Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes (nyaralónak vagy 
vállalkozásra is alkalmas) családi ház eladó, 
vagy – értékegyeztetéssel – kisebb csong-
rádi házra/lakásra vagy szegedi lakásra 
cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint. Ér-
deklôdni: a 30/38-02-139 számú mobilon.

*

Sárvár kertvárosában 2 szoba összkomfor-
tos, kertes (nyaralónak vagy vállalkozásra 
is alkalmas) magánház eladó, vagy – érték-
egyeztetéssel – szegedi 1,5 szobás lakás-
ra cserélhetô. Irányár: 12 millió forint. 
Érdeklôdni: a 30/380-2139 mobilszámon.

*

Idôsek gondozását és felügyeletét vállalom.
Telefonszám: 06-20/412-6995

*

Garázs kiadó! 
6750 Algyô, Bartók Béla utca 50. I. emelet 20.
Érdeklôdni:06-20/403-8354, 62/267-516

Minden  
aMi kôMûves 

Munka.
Burkolástól  

a térburkolásig.
Betonozástól  
a vakolásig.

Telefon:  
06-30/760-19-52

Ács, fa és  
bÁdogos  
munkÁk  

a legkedve-
zôbb Árakon!

Telefon:  
30 /7 60-19-52

Algyôn, családi ház  
körüli segédmunkára kere-

sek megbízható,  
leinformálható, jó fizikumú 

férfi munkaerôt.

Elôny: B kategóriás  
jogosítvány,  

nem dohányzó

Érdeklôdni, jelentkezni: 
16–18 óra között,  

Telefonszám:  
06-20/591-88-48

Hétvégékre nôi  
kisegítôt keresünk 

rendezvényekre  
és piaci  

árusításra.

Érdeklôdni lehet:  
06-20/374-7825

Mindennemû üvegezési 
munkát, biztosító felé  

elszámolható számlával, 
rövid határidôvel vállalok. 
Asztalosmunkát, javítást, 
felújítást, képkeretezést 
rendelje meg helyben,  

Algyôn! 

Pálföldi Márton 
Tel.: 06-30-260-85-87

Cím: 6750 Algyô 
Bácska u. 24.

„REKVIEM”  
TEMETKEzéS  

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyôi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

HomlokzAti és  
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartonozást, 

külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

érdeklõdni  

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

telefonszámon.

MezôgAzdAsági  
idényMunkárA  

nyugdíjAs  
szeMélyT keresek.

elôny: 
B. kat. jogosítvány, 

traktorvezetôi és mezô-
gazdasági  
gépszerelô  
tapasztalat.

TelefonszáM: 
06-20/591-88-48

Dr. Major József
JogoSUlT  

ÁllATorVoS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

BETEGSÉGMEGELÔZÉS ÉS GYÓGYULÁS MELLÉKHATÁSOK NÉLKÜL

Mivel lehet betegségeket megelôzni és gyógyítani mellékhatások nélkül? A BEMER terápi-
ával. Háziorvosként és BEMER szaktanácsadóként évek óta alkalmazom a BEMER kezelô 
rendszert kortól függetlenül. 
Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak Önökkel a BEMER terápiával szerzett 
tapasztalataimról. 
B E M E R jelentése: bio-elektro-mágneses- energia-reguláció
A BEMER-kezelôrendszer felsôkategóriás fizikai érterápia, mely javítja a vérellátást, ezen 
belül a mikrocirkulációt, vagyis a legkisebb erek keringését, az immunrendszer mûködését, 
az idegsejtek vezetôképességét. Elôsegíti az ásványi anyagok, tápanyagok, vitaminok be-
épülését a sejtekbe, valamint a salakanyagok leadását, a méregtelenítést. 
Emeli a fizikai és szellemi teljesítôképességet, javítja a közérzetet és stresszoldásra is al-
kalmas. Ezért a hagyományos orvosi kezelések mellett nemcsak a betegségek kiegészítô 
terápiájaként alkalmazható, hanem a prevenció, a megelôzés hatékony eszköze. Önálló 
kezelésként is használhatjuk, amikor bármely okból, pl. gyógyszerérzékenység, vagy 
gyomorpanaszok miatt a gyógyszerek szedését mellôzni kényszerülünk. 
Több éve eredményesen, a pácienseim megelégedésére alkalmazom. Minden esetben 
orvosi vizsgálat, vagy kivizsgálás elôzi meg a betegek kezelését. A BEMER terápiát általában 
az adott betegség kiegészítô terápiájaként használom, mely jól kombinálható a hagyományos 
terápiákkal, /pl. gyógyszerek, gyógytorna, fizioterápia, masszázs, stb. / A kezeléseknek 
természetesen része az orvosi tanácsadás.
A betegségek gyógytartama és a rehabilitáció ideje csökkenthetô. 
Pozitív tapasztalataimat vérkeringési és vérellátási zavarok, stroke-, csonttörések-, sérülé-
sek utáni rehabilitáció, izomfájdalmak, ízületi gyulladás, arthrosisos fájdalom és egyéb 
fájdalmak csökkentése, ízületi mozgáskorlátozottság enyhítése, gerincbetegségek, neural-
giák /idegbántalmak/, tinnitus /fülzúgás/, szédülékenység, halláskárosodás egyes eseteiben, 
migrén, alvászavarok, cukorbetegség ér- és idegi szövôdményei, allergiás betegségek, 
asthma bronchiale, nôgyógyászati és urológiai betegségekben szereztem. 
Igen hatékonynak bizonyult a sclerosis multiplexes betegek életminôségének javításában, 
valamint gyermekek figyelemzavara, megkésett beszéd- és mozgásfejlôdése, hiperaktivi-
tása, alvászavara, enuresise /éjszakai ágybavizelése/ esetén. 
A kezelés jótékony hatását az ifjúsági és felnôtt sportolók is élvezhetik. Alkalmazzák a be-
melegítési idô lerövidítésére, stresszoldásra, fizikai teljesítmény növelésére és a sportsé-
rülések megelôzésére. Élsportolók is használják sportteljesítményük legális fokozására. 
Több éve folynak BEMER terápiás kezelések hazánk számos neves egészségügyi intézmé-
nyében az OEP által finanszírozott formában is. /Pl.: Heim Pál Gyermekkórház, Honvédkór-
ház, Szegedi Fül-orr-gége Klinika Audiologiai Osztály , Kakasszéki Mozgásszervi Rehabili-
tációs Osztály, Vasútegészségügyi Rendelô Szeged, továbbá Magánklinikák és 
magánrendelôk országszerte./
Minden kedves Olvasónak ajánlom, ha lehetôsége adódik próbálja ki és tapasztalja meg 
a BEMER hatékonyságát

Dr. Frányó Ildikó • Tel: 30-3380812 • preventivteam@freemail.hu 

Algyôi pékségbe könnyû 
fizikai munkára kere-
sünk áru összepakolá-
sára és szállításra napi 
2–3 órás- kiegészítô- 
elfoglaltságra, megbíz-
ható algyôi munkaerôt. 
„B” jogosítvány kell.

JELENTKEZÉS:  
06-20/852-2803
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Kedvezményes TANSZERVÁSÁR! 
Kedves Szülõk!

Az algyõi iskola által kért tanszerek, 1–8. osztályig egységcsomag-
ban, kedvezõ áron, kényelmesen beszerezhetõk Algyõn, a Papír-
világ és Egészségkuckóban!

•  Minden csomaghoz apró meglepetéssel kedveskedünk
•  Már Június 24-tõl felkészülten várjuk kedves vásárlóinkat!
•  Erzsébet utalványt, Ticket Service és Sodexo beiskolázási utal-

ványt elfogadunk
•  Minden 2500 Ft. feletti vásárlónk sorsoláson vesz részt

Kedves  
vásárlóinK!

Kedvezõ árakon:
A/4 füzet 120 Ft-tól
A/5 füzet: 50 Ft-tól
Akciós iskolatáskák: 2900 Ft-tól
Ceruzák: 70 Ft-tól
Csomagoló papírok: 10 Ft-tól
Filctollak: 290 Ft-tól
Gyurmatáblák: 90 Ft-tól
Kartonok: 210 Ft-tól
Lecke füzet:  190 Ft-tól
Mappák: 50 Ft-tól

Mûszaki rajzlap: 10 Ft-tól
Spirál füzet: 270 Ft-tól
Színes lapok: 120 Ft-tól/ csomag
Tollak: 50 Ft-tól
Tolltartók: 1200 Ft-tól
Zsírkréták: 190 Ft-tól
Vonalzók és vonalzókészletek 

Keressen minket  
a Coop Áruházban!

Telefon: 06 30 592 08 47

Tisztelt Régi, Új és Leendô Ügyfeleim!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy augusztus 1-én megnyitottam 
General-Providencia Biztosító képviseleti irodámat, a Kastélykert 
u. 84 szám alatt.

Szeretettel várom Önöket, forduljanak hozzám bizalommal az aláb-
bi esetekben:

• nyugdíjprogram
• gyerekjövô program
•  lakás, házbiztosítás,kötelezô gépjármû felelôsség biztosítás
• utasbiztosítás,
• CASCO
• jogvédelem
• szimba tanulóbiztosítás
• fundamenta lakáskassza
• vállalkozási vagyonbiztosítás
• szakmai és általános felelôsségbiztosítás
• élet-, balesetbiztosítás
• mezôgazdasági biztosítás
• társasház biztosítás,
• zöldkártya kiadása
• díjmentes pénzügyi tanácsadás
• kárbejentés
• biztosítási tanácsadás régi és új biztosítással kapcsolatban
• hitel
• ingatlan vétel, eladás

Keressenek bátran az alábbi telefonon és az irodában.

OLARU FLORINNÉ OLÁH MARGIT
06-20/612-62-65

Pontos válasz – jogi kérdéseire
Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás 
az alábbi témakörökben: 

• munkajog, 
• társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog),
• közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog. 

Vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat a 
Csongrád megyei Algyőn.
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

 

Sz & Gy Kft.
K ö z m û t e r v e z ô  I r o d a

gáz • víz • szennyvíz bekötések 

belsô gázellátási tervek

készítése

Cím: 6750 Algyô, Bartók B. u. 53.

Telefon 62/268-086 • 06-30/974-85-62

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
•  harmonikaajtók,  

javítás, gurtni és zsinórcsere

Telefon: 06 30/953-03-95
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Sportos táborok ovisoknak és iskolásoknak
Hetedik éve szervez sporttábort a Borbála fürdôt középpontba állít-
va a Gyevitur Kft. Idén is népszerû nyári elfoglaltságnak számított 
az algyôi gyerekek körében a vakációs idôszakban a fürdôzéssel, 
úszással összekötött sport, kézmûveskedéssel kiegészítve. 

– Szép és jó környezetben, szak-
emberek irányításával, hasznosan 
és sportosan tölti a vakációt a gye-
rek. Közben én is pihenek – érvelt 
az egyik anyuka a másiknak, mikor 
azt magyarázta, miért küldi tábor-
ba az óvodás kisfiát. 

– ovisként már kell a kortársak 
társasága – nyugtatta a lelkiisme-
retét a másik mama, aki a nagyobb 
táboroztatási hetében végre több 
idôt szentelhetett a kistestvérnek.

– négy után, de legkésôbb fél 
ötre itt leszek – nézett az óvónôre, 
megértést remélve, a munkába 
sietô apuka már az elsô nap reg-
gelén.

– A kis unokát csábíthattam ven-
dégségbe az úszótábor nagyszerû-
ségeit ecsetelve – árulta el ismer-
kedésképpen a nagymama.

– Az algyôieken kívül azok a sze-
gedi szülôk is kedvelik a sporttá-
borainkat, akik ismerik a Borbála 
fürdô szolgáltatásait – mondta Ma-
gosi Krisztina. Az algyôi Borbála 
fürdô testnevelés rekreáció szerve-
zô szakos úszóedzôje nagy tapasz-
talattal szervezi a sportos progra-
mokat. Segítôje az utóbbi években 
az ovis csoportokkal szeretettel 
foglalkozó algyôi óvodapedagógus, 
Szénásiné Juhász Brigitta.

– A fürdô jó alapot jelent minden 
nyári tábor számára. délelôttön-

ként kézmûveskedéssel, múlatjuk 
az idôt. Az iskolában elfogyasztott 
ebéd után a fürdô egyik helyiségé-
ben egy csöpp déli pihenôre is ta-
lálunk helyet és alkalmat, majd 
jöhet a délutáni pancsolás és úszás-
oktatás – sorolja a programokat 
Brigitta. Az utolsó programpont 
hallatán örömmel húzta elô a há-
tizsákjából a budapesti lili a sellô 
Barbit, „akit” ô úgy íratott be az 
úszótáborba, mint ôt a nagyi. Bar-
bira kíváncsi a többi lány is. Pónik 
is elôkerülnek a zsákokból. Ezzel 
megtörtént az ismerkedés: Ange-
lika, Zengô és lili között épülni 
kezdett a barátsághíd.

– Úszni tanulni 4 éves kor tájától 
lehet: a gyerektôl és az életkortól 
is függ, kinek mennyi idô alatt si-
kerül elsajátítani az alapokat. in-
tenzív két héten át, vagyis mini-
mum tíz alkalommal foglalkozni 
kell az úszni tanulóval ahhoz, hogy 
azt követôen már csak csiszolgatni 
kelljen az úszástechnikát – osztot-
ta meg velünk tapasztalatát mago-
si Krisztina. A testnevelô elmond-
ta: az iskolások körében a Sportmix 
tábor nagyon népszerû. Ehhez 
hozzájárul az ASK fociedzôje is: 
makra Zsolt oroszlánszerepet vál-
lal az úszáson kívüli sportok és a 
futball megszerettetésében.

Ú. I.
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Magyarcsanádról érkezett, Algyôn otthonra talált
90 éves Túri Lászlóné Sütô Ilona

Népes család ünnepli mindig Túri Lászlóné Sütô Ilonát augusztusi 
születésnapján és névnapján. A Magyarcsanádról Algyôre költözött 
falubelit az idei jeles évfordulós születésnapon Némethné Vida Zsu-
zsanna alpolgármester is köszöntötte az önkormányzat nevében. 

Virágcsokrok, megszegett szüli 
napi torta, üdítôs üvegek és poha-
rak az asztalon. A Búvár utcai, egy-
kor az olajosoknak szolgálati la-
kásként épített házsor szinte 
minden jelenlegi lakója megtudta: 
egyik kedves szomszédjuk, ilonka 
néni augusztus 1-jén ünnepli a 
születésnapját. Az idei jeles nap, a 
90. szülinap csütörtökre esett, a 
hétköznapot mégis ünneppé va-
rázsolta, hogy – a helyiekkel együtt 
– a makói és szegedi rokonok is 
Algyôre zarándokoltak: fölköszön-
tötték „Keresztet”. mert hogy így, 
kedvesen „Keresztnek” szólítják 
ilonka nénit azok a rokonai is, 
akiknek valójában nem is a kereszt-
anyja. A fénykép kedvéért is közre-
fogták az ünnepeltet: az egyik 
„igazi” keresztlány, az algyôi Ka-
tona Lászlóné Edit mellé állt a test-
vére, a Szegedrôl érkezett Barthel-
me Zoltán, mellette a makóról 
Algyôre látogató Szôri Józsefné Juli, 
aki a másik „igazi” keresztlánya a 
szerényen mosolygó ünnepeltnek. 
A 90 éves Túri Lászlóné Ilonka néni 
másik oldalára Barthelme Zoltánné 
Erzsi került, míg a fénykép jobb 
szélén az algyôi unokahúg, Bart-
helme Antalné, Ili állt.

– nekem nem lehetett saját gye-
rekem. így aztán a testvérem gyer-
mekeit és azok gyermekeit tekin-
tettem sajátomnak – magyarázza 
ilonka néni, miért vállalta a ke-

resztanyaságot az egyik unoka-
húga, Juli és a másik unokahúg 
lánya, Edit esetében. Támogatta 
azonban a többi rokont és rokon 
gyereket is. 

– nyaralni „Kereszthez” men-
tünk minden vakációban: a ma-
gyarcsanádi házában verôdtünk 
össze, rokon gyerekek. mi a bá-
tyámmal Algyôrôl érkeztünk, az 
unokatestvérek makóról jöttek. 
imádtunk ott lenni! A kotárka, a 
kukoricagóré volt a kedvenc búvó-
helyünk. Kimentünk a „födekre” 
segíteni. Jártuk a falut, a maros 
partot! mire visszaértünk, „Ke-
reszt” a kedvenc ételeinket fôzte 
– néz vissza örömmel a gyerek-
korába Edit.

– Ôriztük a libákat, mikor kis-
lány voltam… Aztán a fiamat sze-
rette a sajátjaként „Kereszt”: gom-
bócot, rétest küldött neki 
csomagban, amikor az iskola miatt 
kollégiumban lakott – fûzi tovább 
a családi kötelékeket bemutató tör-
ténetet a másik keresztlány, Juli. 

– meleg cipókat dugott a duny-
ha alá, úgy ébresztett – idézi föl 
az egyik kedves emlékképet Zoli, 
akinek még most is összefut a nyál 
a szájában, ha a magyarcsanádi 
puliszkára, vagy a kemencében 
sült lángosra, vagy a tökös rétesre 
gondol.

– Algyôn elôször akkoriban jár-
tam, amikor makóról itt talált 
munkát ili férje, Tóni és szolgála-
ti lakásba ide költöztek a gyere-
kekkel: Zoli 8, Edit 7 éves lehetett 
körülbelül. Tetszett a kôolajosok-
nak épített szolgálati lakás, az itt 
kialakuló új faluközpont – idézi 
föl a hatvanas évek végének idill-
jét ilonka néni, majd hozzáteszi: 
akkoriban nem gondolt arra, hogy 
egyszer ô is algyôi lakos lesz. 

Az nKFV, vagyis a nagyalföldi 
Kôolaj- és Földgáztermelô Vállalat 
sok makóit, így a Barthelme csalá-
dot is Algyôre vonzotta. A családfô, 
mikor az algyôi kôolaj kitermelése 
elkezdôdött, a makói téeszbôl át-
lépett a nagyvállalathoz, eleinte 

traktorosként dolgozott Algyôn is, 
akkoriban makóról szerzôdéses 
járattal naponta utazgatott. Az in-
gázásnak az vetett véget, hogy az 
olajosoktól szolgálati lakást kapott 
az 1960-as évek végén, a 3,50-es 
kenyérár idején jó fizetésnek szá-
mító havi 1300–1500 forintja 
mellé.

– A bisztróban pénztárosi állást 
kaptam. A mostani Szahara nevû 
hely elôdje volt a bisztró, ahova 
sok olajos járt a közeli barakkokból 
– mutat ili a jelenlegi CooP ABC 
és a mai Tiszavirág utcai házsor 
irányába, juttatja eszünkbe az e 
helyén álló munkásszálló képét és 
hangulatát. Erre ilonka néni is 
emlékszik, mert gyakori vendégek 
voltak a férjével az algyôi névna-
pokon, disznótorokon.

– Keményen dolgoztam én is: 
fiatal koromban a nagylaki ken-
dergyárban, aztán focilabdákat 
varrtam. mikor férjhez mentem, 
a ház körül sok dolgom lett – ma-
gyarázza ilonka néni, aki olyan 
ház gazdasszonya lett, ahol ló, 
csikó, tehén állt az istállóban, ahol 
anyakoca és malacok röfögtek az 
ólban, nem beszélve a népes ba-
romfiudvarról… de csendes lett 
az udvar a férje halála után: 1990 

után még négy évig magyarcsaná-
don az özvegyek magányos életét 
élte ilonka néni. igaz, rendre lá-
togatták a rokonok. Az egyik ilyen 
találkozó alkalmával döntött, hogy 
nôvérének három lánya közül az 
algyôi ili közelébe költözik, mert 
– ahogy mondja – ili férje, Tónika 
és lánya, Editke is hívta. így vásá-
rolt iliék lakásához közel, az algyôi 
Búvár utcán egy lakást és lett gye-
vivé. 

Közel két évtizede algyôi lakos 
ilonka néni. Eleinte besegített ili 
és lánya, Edit hétköznapjaiba: pél-
dául locsolt a kishomoki kertben, 
elment Edit kisgyerekeiért az oviba. 
Közben új barátnôkre lelt a faluban, 
az idôsebbeknek szóló faluházbeli 
programok, vásárok gyakori láto-
gatója volt. Fájós lába miatt egyre 
ritkábban mozdul ki otthonról ilon-
ka néni: az étlelt iliéktôl kapja, 
tartja rendben. néha kapálgat a 
kertben, tévét ritkán néz, de a ka-
lendáriumot elolvassa. népes ro-
konsága rendre látogatja, de nem 
csak ez az oka annak, hogy nem 
érzi magát magányosnak. ilonka 
néni szerint az algyôeik barátságo-
sak, befogadták, a 90 éves asszony 
azt mondja: ô már igazán algyôi.

Ú. I.
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DR. KOVÁCS ÁGnES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció), fogpótlások 
minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô eltávolítás, fogfehérítés, 

fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UnIQA és MOl-utalványt elfogad!

DR. MOlnÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

REnDEl:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.

Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

DR. SzÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

REnDEl: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
fogpótlások minden fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô eltávolítás 

• fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel  
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

GyEVI PATIKA
algyõ, egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

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

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

TÖRÖKné DR. KÁlMÁn AnTÓnIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl:
Augusztus 12–16-ig 7:30–12:00
Augusztus 21–23-ig 12:30–16:30
Augusztus 26–30-ig 7:30–12:00

Szeptember 1–06-ig 12:30–16:30
Szeptember 9–13-ig 7:30–12:00

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

GyERMEK éS fElnôTT KÖzPOnTI SÜRGôSSéGI 
ORVOSI ÜGyElET

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

Telefon: 62/433-104 

NéHáNy foNToS TElEfoNSzám

MenTôk: 104

TûzolTóSág: 105

RendôRSÉg: 107

AlGyôn fOnTOS TElEfOnSzÁMOK:  
a KörzETi mEgbízoTTaK NEvE éS ElérHETôSégE

Tóth gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

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

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

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

RendôRSÉgi SegÉlyHívó SzáMok: 107, 112. 

laKaToS albErTNé Dr. TÓTH mária
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

rENDEléSE miNDEN HéTEN
hétfôn, szerdán 12:30 órától 16:30 óráig (délután);

kedden, csütörtökön, pénteken 07:30 órától 11:30 óráig (délelôtt).

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

DR. BAKÓ IlDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

REnDEl:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig

Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

Augusztus 12-tôl 16-ig 12:30-tól 16:30-ig
Augusztus 21-tôl 23-ig 8:00-tól 12:00-ig

Augusztus 26-tól 30-ig 12:30-tól 16:30-ig
Szeptember 1-tôl 06-ig 8:00-tól 12:00-ig

Szeptember 9-tôl 13-ig 12:30-tól 16:30-ig

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

Algyõn, cSAládi Ház köRüli SegÉdMunkáRA keReSek 

MegbízHATó, leinfoRMálHATó,  
Jó fizikuMú fÉRfi MunkAeRõT!

Elõny: B kategóriás jogosítvány • nem dohányzó
Érdeklõdni és jelentkezni: 16–18 óra között • Tel.: 20 / 591 88 48
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Egyszer a Hétfô–Péntek Táborban voltam és…
„Egyszer a Hétfô-Péntek Táborban vol-
tam és….” így is kezdôdhetne a kis 
táborozó levele, amiben nyári élmé-
nyeirôl számol be, hiszen egy álló 
hétig huszadmagával naponta 
más-más új dolgot csinálhatott, pró-
bálhatott ki a Faluházi táborban. 

már június elsô hetében szinte 
„megrohamoztak” bennünket, hogy 
idôben bejussanak a gyerekek 
az egyre népszerûbbé váló napközis 
táborokba. Sokan hallomás alapján, 
mások a nagyobbik tesó tapasztala-
tai alapján választottak bennünket.

Segítôimmel – Gál Boglárkával 
és Torma Tiborral – igyekeztünk 
színes, változatos, izgalmas, pörgôs 
programokat összeállítani a fárad-
hatatlan gyerekcsapatnak.

Elsô turnusunk a Báb-és kéz-
mûves tábor volt, ahol a bábozás 
szakmai fortélyait a „Kócbabák Bt.” 
lelkes pedagógusaitól – Ágitól, Szil-
vitôl és Zitától – sajátíthatták el 
a gyerekek. Tizenhat kispajtás ren-
geteget „dolgozott”, tanult, ját-
szott, gyakorolt Az aranyszôrû bá-
rány mesejáték megszületésén. Aki 
nem látta az elôadást a Búcsú dél-
utánján, bizony bánhatja.

A következô két hétben is szá-
mos foglalkozás, verseny, játék, 
sportolási lehetôség várta a gye-
rekeket. Fitneszeltünk Badar Krisz-
tával, görkoriztunk és gördeszkáz-
tunk Torma Tibivel, akadálypálya 
és falmászás várt bennünket Zsom-
bón, mórahalmon gyalogtúrán és 
kézmûves foglalkozáson vettünk 
részt, ellátogattunk a Szegedi Tûz-
oltóságra, kirándultunk a Vadas-
parkban, kézmûveskedtünk, al-
kottunk Balasi Mariannával és 
Szalmáné Évivel, akiknek ezúton is 
köszönöm közremûködésüket.

További hálás köszönetünk Sü-
li-Zakarné Julikának, aki bemutat-
ta mackógyûjteményét, Tóth Ár-
pádnak köszönet, hogy fogadott 
bennünket, bemutatta a fegyvere-
ket és beavatott a légpuskás lövé-
szet alapismereteibe. Ezúton kö-
szönjük az Algyôi mATASZ klub 
vezetôségi tagjainak – Bene-
dek-Káplár Csabának és Fróman Gá-
bornak, hogy végig kalauzoltak 
bennünket a Szabadidô Park tech-

nikai bemutatóján és sok érdekes 
dolgot meséltek a kiállított hadi 
eszközökrôl.

Köszönjük a gyevitur Kft. mun-
katársainak, hogy ellátásunkról 
gondoskodtak.

Természetesen a fürdôzést, 
a kerékpározást, a kubozást és 
a sok egyéb játékot, vetélkedôt sem 
hagytuk ki. A gyerekek rengeteg 
új élménnyel, vidámsággal, kez-
dôdô vagy régi barátságokkal, tar-
talmas, szép napokkal gazdagod-
tak a tábori hetek alatt. Végül 
a szülôk, gyerekek nevében is 
megköszönöm az algyôi önkor-
mányzat támogatását, hogy tábo-
rainkhoz biztosították a feltétele-
ket.

Ami a beszámolóból esetleg ki-
maradt, képeken nyomon követ-
hetô a www.algyokultura.hu hon-
lapunkon.

mindenkinek további szép nya-
rat kívánok!

Leléné Erika táborvezetô



Algyõi Hírmondó
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi faluház, Könyvtár és Tájház
felelõs szerkesztõ: Bene zoltán.
a szerkesztôbizottság: bakosné fekete mária, bereczné lázár Nóra, Herczeg József, 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.

Kiutak a válságból – komplex médiakampány

Kedvezményezett:

Algyô Nagyközség 
Önkormányzata

nettó 2.411.314 Ft

20 m i ?  H o l ?  m i k o r 2 0 1 3 .  a u g u s z t u s  •  H í r m o n d ó

Augusztusi–szePtember eleJi  
renDezvénynAPtár

Augusztus 12. (kedd) 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalko-
zása a Tájházban.
Augusztus 13. (kedd)17 óra –foltvarrás az Alkotóházban (izbékiné cseuz Gab-
riella, foltvarrók Köre).
Augusztus 14. (szerda) 17 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi 
Csoportjának taggyûlése a faluházban.
Augusztus 20. (kedd) 10 óra – Szent István király ünnepe a Szent Anna-temp-
lomban.
Augusztus 23. (péntek) – foltvarró kiállítás, -vásár és -találkozó az Alkotóházban.
Augusztus 24. (szombat)17 óra – „Miénk a tér!” – a Gyevi Art Kulturális Egye-
sület rendezvénye a fô téren.
Augusztus 27. (kedd) 17 óra – az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület foglalko-
zása a Tájházban.
Augusztus 30. (péntek)18 óra – a Borbarátok nôi Szekciójának találkozója a 
Könyvtárban.
Szeptember 9. (hétfô) 17 óra – Civil fórum a faluház kistermében.

vásárnAPtár
váSáRok A civil SzeRvezeTek HázábAn  

(a volt VADÁSz, Kastélykert u. 38.):
Augusztus 14. (szerda) 9–11 óra vegyes vásár;
Augusztus 16. (péntek) 9–12 óra vegyes vásár;
Augusztus 23. (péntek) 9–11:30 óra vegyes vásár;
Augusztus 28. (szerda) 9–11 óra vegyes vásár.

*
miNDEN HéTEN HéTfôN, SzErDáN éS SzombaToN 7–11 óráig a faluház 
elôtti parkolóban: nôi-, férfi- és gyermekruha vásár, valamint cipôk, papucsok 
széles választéka!
MInDEn CSÜTÖRTÖKÖn 9–12 óráig a faluház elôtti parkolóban játék, bizsu, 
ajándéktárgyak vására!

Ne hagyjuk veszni a múltunkat!
2013. szeptember 14-én, szomba-
ton tartjuk Algyôn a „Templomok 
éjszakája” programot az önkor-
mányzat, a faluház, az iskola és a 
civil szervezetek bevonásával. 
Szeptember 14-én délután 4-tôl 
éjfélig lesznek programok a temp-
lom elôtt és a templomban.

Erre az alkalomra gyûjtést hir-
detünk régi fotókból, esküvôi, ke-
resztelôi, bérmálkozási fotókból és 
minden más olyan fotót szívesen 
fogadunk, amelyen valamely temp-

lomi esemény van megörökítve, 
vagy az algyôiek valamely zarándok-
lata, püspöklátogatás, bérmálás stb. 
Szintén szívesen fogadnánk képeket 
a régi papokról, ha még fellelhetô.

Szintén szívesen fogadunk régi, 
keresztelési ruhákat, menyasszonyi 
ruhákat, pártákat, zarándok em-
lékeket stb.

Ezeket a név cím és telefon-
számmal ellátva kérjük, hogy adják 
le a Faluházban. Azt is kérjük, 
hogy jelezzék engedélyezik-e hogy 
ezeket lefotózzuk, vagy a kiállítá-
son névvel akarnak szerepelni, 
vagy csak a kiállításra adják köl-
csön, de kérik ne tüntessük fel a 
nevet. Azt is írják meg, hogy az 
illetô kép vagy relikvia feltehetôen 
mikor készült, vagy mely esemény-
nyel áll kapcsolatban.

Együttmûködésüket köszönve, 
és az eseményre elôre is invitálva 
köszönti önöket:

Dr. Benyik György
Plébános

Nyáron is jó barát a könyv
Az algyôi könyvtár több mint 100 
új dVd-vel: mesékkel, akciófil-
mekkel, romantikus filmekkel és 
vígjátékokkal gazdagodott! A köl-
csönzés díja: 500 Ft / 10 dVd!

A beiratkozás ingyenes!
Bôvebb információ: www.algyo-

kultura.hu

Az algyôi könyvtár 2013. 08. 05-tôl 
08. 20-ig ZÁrVA tart! nyitás: 
2013. 08. 21. (szerda).

nyitva tartás: hétfô, kedd, szer-
da, csütörtök, péntek 9–12 és 
13–18 óra között.

Web: www.algyokultura.hu
Telefonszám: 62/517-170

Negyedik alkalommal is miénk 
lesz az algyôi Fô tér

A gyevi Art Kulturális Egyesület 
és a Faluház szervezésében augusz-
tus 24-én (szombat) 17 órától 21 
óráig ismét megrendezi az 
immár hagyományossá vált 
„miénk a tér” elnevezésû iV. 
térfoglaló kavalkádját Algyô 
Fô terén, a szökôkútnál.

A programban fellépnek: a Par-
lando Énekegyüttes, a Zsibongó 
néptáncegyüttes, a gyöngyvirág 
néptánccsoport, az Algyôi Hagyo-

mányôrzô Citerazenekar, az Algyôi 
Halászcsárda Cigányzenekara, a 
Búzavirág Asszonykórus, az algyôi 

harmonikások.
Vendég-fellépôk: Kazári 

Hagyományôrzô Asszony-
csoport, Török József Hagyo-
mányôrzô Együttes (Tápé), 

Szeged linedance Klub, rock and 
roll Klub.

A kavalkádot a szegedi mazsorett 
csoport nyitja, és táncház zárja.


