Algyõi Hírmondó
Közéleti lap • Ingyenes szám!

Kedves Algyôi lakosok!
A korábbi éveknek megfelelôen az Algyôi
Hírmondóban szeretnénk tájékoztatást
nyújtani a lakosságnak, az elmúlt egy
évben megvalósult beruházásokról, projektekrôl.
Községünk vezetésének legfontosabb
célkitûzése – a közpénzzel való átlátható és hatékony gazdálkodás – nem
változott.

A végrehajtott fejlesztések az Algyôiek életkörülményeinek javítását,
egy élhetô és szerethetô település kialakítását célozták.
Alábbiakban a 2012/2013. év fontosabb beruházásainak összesítését, az
elmúlt egy évben végzett jelentôsebb
projekteket mutatom be a kedves Algyôieknek.

  

Polgármesteri Hivatal irattárának felújítása
Polgármesteri hivatalunk mûködése során egyre nagyobb problémát jelentet az ügyiratok, tervek
megfelelô tárolása. Az udvarban
meglévô, volt garázs helyisége sem
bír már tovább ügyiratokat fogadni. olyan, hogy mûszaki tervtár
hivatalunknál nincs is. Ezért volt
szükség a régi, igen leromlott mûszaki állapotú irattárt felújítani,
mert így két olyan helyiség alakult
ki ahol az egyik helyiség funkció-

ja mûszaki tervtár, a másik – nagyobb helyiség – pedig irattár lett.
Ennek az épületrésznek a felújításával hosszú idôre megoldódott
az ügyiratok tárolásának helyigénye. Kivitelezô: Berill-invest Kft.
Idôtartalom:
2012. október–2012. december.
Költség: bruttó 2 949 785 Ft
(Folytatás a 2., 3., 4., 5. oldalakon!)
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Válaszol„Kedvezményekkel
a polgármester
(2.)
várjuk
az ipari parkba települô vállalkozásokat”

A biztonsági kamerák szerepétôl kezdve a temetôi szoborállítás indoklásáig számos kényes ügyrôl is beszél Herczeg József. A polgármester továbbra is várja hivatalába vagy a Hírmondó szerkesztôségébe az algyôiek kérdéseit, így folytatódik az algyôi újságban a
Válaszol a polgármester sorozat.
– Mit tapasztalt, a Hírmondóban
megjelent Válaszol a polgármester…” címû elsô interjúját hogyan
fogadták az algyôiek?
– A lakosság szeret olyan információhoz jutni, ami foglalkoztatja.
de mivel nem találkozhatom mindenkivel naponta, jó, ha havonta
összesítve közzé tudjuk tenni a közérdekû kérdéseket és a válaszokat
az algyôi újságban. Hallottam
olyan véleményt is, hogy az augusztusi Hírmondóhoz hasonlóan információdús újságot szeretnének
olvasni mindig az algyôiek.
– Polgármesteri idôszakának
másik kezdeményezése, hogy az önkormányzat évente egyszer körképet
ad az algyôi fejlesztésekrôl. A Hírmondó mostani számában közzétett
csokorból mit ajánl külön is az
olvasó figyelmébe?

– minden algyôinek joga azt
tudni, hogy a közpénzt – az ô
pénzét is – mire költi az önkormányzat. Algyô változatlanul
abban a kedvezô anyagi helyzetben van, hogy többféle fejlesztést
is indíthat egy-egy esztendôben.
Ezek közül néhány olyan látványos, mint volt az általános iskolánk építése, a fejlesztések zöme
viszont nem kerül ennyire középpontba, ellenben mindenkit érdekel például a járdaépítés vagy
az új útburkolat, mindegy, hogy
az a település szélén vagy a központban történik. így például a
Fazekas utca aszfaltozását nagy
örömmel fogadta a lakosság. Ôszszel folytatódik a faluban a járda
és útépítés.
(Folytatás a 8. és 9. oldalon.)

Október 1.: Algyô napja
Algyô nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait az AlgyÔ
nAPJA alkalmából rendezett ünnepi eseményekre.

A tartalomból
Algyôi lovasnapok = sportesemény + népünnepély ...................... 6. oldal
Algyô új önkormányzati képviselôje Balázs Zsolt ............................ 9. oldal
Kátó Sándor kitüntteés utáni kulcsszavai ....................................... 10. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ........................................................... 13. oldal

2013. október 1., kedd – program:
10:00 Koszorúzás a temetôben a
hôsök és a díszpolgárok sírjainál.
10:30 Algyôi életképek – fotókiállítás a Könyvtárban (Kastélykert utca 63.). A tárlatot
megnyitja Herczeg József
polgármester.

11:00 Koszorúzás Fehér ignác
emléktáblájánál (Kastélykert utca 59.).
11:30 A gyeviép Kft. új raktárcsarnokának átadása (Kastélykert utca 49.).
16:00 Ünnepi testületi ülés a Faluház színháztermében
(Búvár u. 5.):
Herczeg József polgármester
ünnepi köszöntôje;
Kitüntetések és díjak átadása.
17:30 Ünnepi mûsor.
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Fitnesz Park bôvítése

(Folytatás az 1. oldalról!)

Bóbita Bölcsôde bôvítése

A korábbi 26 férôhelyes bölcsôde
36 férôhelyre történô bôvítésére
azért volt szükség, mert az elmúlt
idôszakban megnövekedett az
igény erre az önkormányzati
szolgáltatásra. Ennek indoka,
hogy egyre több a településen
élô szülô tér vissza a gyermeke
3 éves kora elôtt a munka világába.

A bôvítés során kialakításra kerül
egy új akadálymentes bejárat, egy
új csoport szoba, irodák, játéktárolók, melyek a kapacitásbôvítésen
túl a bölcsôde mindennapi használati értékét hivatottak növelni.
Kivitelezô: Berill-invest Kft.
Idôtartalom:
2012. szeptember–2013. január.
Költség: bruttó 32 325 476 Ft

Buszmegállók felújítása
Algyô nagyközség belterületén,
közösségi közlekedés fejlesztés keretén belül megvalósuló meglévô
buszvárók kerültek felújításra,
mely során a buszmegállók akadálymentes kialakítása is megvalósult. Két buszmegálló is áthelyezésre került, ami a biztonságosabb
közlekedés megvalósítása miatt
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volt szükséges. Beruházást a szegedi kistérség bonyolította. Az
összes beruházási érték: 42 millió
Ft. Algyô ebbôl 18 millió Ft-ot
kapott.
Idôtartam:
2012 második félév és 2013 elsô félév.
Költség: bruttó 18 millió Ft

A park 9 db felnôtt fitnesz eszközzel és 3 db gyermek fitnesz eszközzel továbbá egy kicsik számára
hasznos egyensúlyozó gerendával,
és egy kombinált mászókával bôvült. A bôvítéskor telepítésre került egy pihenôasztal, egy dísz
kandeláber, és az izomerôsítô
gépek használatához segítségül
szolgáló információs tábla is. A

felnôtt eszközök alatt 4 cm vastag
gumiôrleményes lap, míg a gyermek mászóka alatt 6 cm vastag lap
került lerakásra ütéscsillapító rétegnek. Az ütés csillapító réteg
alatt 10 cm vastag beton és 10 cm
vastag homokos kavics ágyazat
került.
Költség: bruttó 10 millió Ft

Játszóterek fejlesztése
A játszótéren a royal Kert Kft által
forgalmazott Titán kötélpiramis
lett letelepítve, amely 6 méter
magas és 9 méter átmérôjû. Ütés
csillapító rétegnek apró szemû
gyöngykavics lett lerakva 30 cm

vastagságban. körbeszegélyezve.
A játszótér bôvülésekor a kicsik
számára egy figurális tábla és egy
kis csúszda is kivitelezésre került.
Költség: 10 millió Ft
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Lóbeálló kialakítása
A kivitelezés során megépült egy
5x10 m befoglaló méretû lóbeálló,
egy homok feltöltésû gyakorlópálya, amely karámmal került lehatárolósra a telek többi részétôl.
Az egész terület új kerítést kapott
három oldalról. A lovasudvar ki-

alakításának most megvalósult
„elsô lépését” pályázati forrás felhasználásával tudtuk megvalósítani. Kivitelezô: dÉlÚT Kft.
Idôtartalom: 2013. I. félév
Költség: bruttó 8 572 301 Ft
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Emlékpark kialakítása
A Szabadidô Központ területén, a
meglévô adottságokat kibôvítve a
Képviselô-testület jóváhagyásával
létesült Technikai Park, ami turisztikai attrakcióként, rendhagyó
történelemóra megtartására, ifjúsági táborok megrendezésére alkalmas terület. A rendelkezésre
álló költség keretbôl beszerzésre
került eszközök:
– góBÉ 55 tip. vitorlázó repülôgép
– An-2 tip. motoros repülôgép
– Zil-131 tip. terepjáró tehergépkocsi
– URAL terepjáró tehergépkocsi

A lovaspálya öntözôrendszerének és elektromos ellátásának kialakítása
A 01772/4 hrsz.-ú lovas pályán a
már meglevô hálózatra Xl-es típusú Aquaboy fantázia nevû öntözô rendszer lett tervezve, és beszerezve. Az öntözéshez szükséges
vizet a meglévô mol tulajdonában
és a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében álló
csatornából vételezzük. Az árok kb.
15 méter hosszban tisztításra, kiburkolásra, és mélyítésre került. Az
öntözôrendszerhez szükséges volt
egy víztározó aknát letelepíteni. Az
akna 7,5 m3 elôre gyártott vasbeton
szerkezetû. amely lealapozva került
kivitelezésre. Az öntözéshez szükséges víz mennyiség pótlására a
talajvíz is fel lett használva, melynek

szûrésére egy 50 cm vastagságú
kavicságyazat készült a víztározó
akna alatt. A rendszer kiürítésére
(téliesítés miatt) egy leeresztô vezeték szolgál, amely a kiburkolt
árokba van bevezetve. Az öntözô
géphez szükséges energiát az összekötô út melletti démász oszlopról
lecsatlakozva lett kiépítve. Továbbá
a rendezvényekhez szükséges elosztó szekrények és almérôk is erre
a hálózatra lettek tervezve és kivitelezve. Az akna mellett egy vízvételi lehetôség is ki lett alakítva.
Egy kültéri álló kúttal plusz egy
vízóra aknával, téli csappal.
Költség: bruttó 3,3 millió Ft

– AVM 7.7 motorcsónak
– Vontatható áramfejlesztô
– Tábori Mozgókonyha
– Zil-157 terepjáró tehergépkocsi
– Felderítô Úszó Gépkocsi
– UAZ terepjáró gépkocsi
A beszerzések kezdete:
2012.–tôl 2013. április.
A bemutatásra elôkészített eszközök
beszerzés óta már több száz látogató
tekintette meg, a falunapon, a gyermeknapon, valamint a nyári szünetben
az Algyôn tárorozó gyerekek is.
Költség: bruttó 15 000 000 Ft
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Összekötôút vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése
A szabadidô központ mellett a töltéssel párhuzamosan a meglévô
csapadékvíz elvezetôárok helyett
230 m hosszban egy zárt szivárgó
rendszer lett kivitelezve amelybe
egy 200-as átmérôjû dréncsô geotextíliával körbeburkolva és kavicságyazattal körbefogva került kiépítésre. A meglévô hangár
bejáratával szemben nyílt csapadékvíz elvezetô árok helyett egy zárt
vízelvezetô rendszer kb. 92 m
hosszban 300 Kg PVC csôvel tisztító aknákkal került kivitelezésre.
Ezzel a rendszerrel párhuzamosan
kb. 140 méter hosszban a gravitációs rendszerû közterületi szennyvízcsatorna is letelepítésre került
200-as átmérôjû Kg PVC csôvel.
Ez a csôvezeték hálózat van a leendô szálló épületéhez a telekhatártól
1,00 méterre beállva. A téglás utca

és az összekötô út keresztezôdésében a zöldfelületen van a szennyvízátemelô berendezés melyben
van egy átemelô akna plusz 2 db
szivattyú. A szivattyúk mûködését
és vezérlését az akna mellett telepített vezérlô szekrény biztosítja.
Ettôl a ponttól a szennyvízelvezetés
nyomott rendszerû, amely az összekötô út mellet 319 méter hosszban
110-es átmérôjû KPE csôvel történik. A nyomott rendszerû szennyvízzel párhuzamosan az ivóvíz vezeték is kiépítésre került a téglás
utca és az összekötô út keresztezôdésében lévô tolózár aknától 366
méteres hosszban 110-es KPE csôvel. Az összekötô út mentén a terveknek megfelelôen 2 db tûzcsap
is kivitelezésre került.
Költség: bruttó 53 millió Ft

Útfelújítás: Berek u., Szüret u., Rodostó u., Fazekas u.
Ezen utcák meglévô útburkolatainak
rossz állapota és viszonylag nagy
forgalma tette indokolttá azt, hogy
aszfalt burkolattal történô ellátása,
illetve felújításuk megtörténjen.
Berek, Szüret, rodostó utca szélessége: 3–4 m, teljes hosszúság: 955 m

Fazekas utca szélessége: 5 m,
hosszúsága: 1018 m
Kivitelezô: dÉlÚT Kft. idôtartalom: 2012 és 2013.
Költség:
bruttó 111 051 689 Ft
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Brikettáló létesítése
A 76/2011. (Vii.29.) Vm. rendelet
alapján a Helyi Vidékfejlesztési
stratégiák lEAdEr fejezetének
végrehajtásához a déli napfény
nonprofit Kft tervezési területén
az Önkormányzat 2011. december
02-án 8323465149. azonosító számon 6 638 760 Ft vissza nem térítendô támogatást nyert brikettáló üzem létesítéséhez.
Algyô nagyközség területén nagy
mennyiségû ág, gally keletkezik
melynek hasznosítása nem volt
megoldott. Az önkormányzat településüzemeltetéssel foglalkozó cége
a gyeviép nkft. rendelkezik nagy
teljesítményû ágaprító géppel,
amely alkalmas maximum 15 cm
átmérôjû ág, nyesedék aprítására.
A géppel felaprított anyag kiváló
alapanyag lehet brikett elôállítására. Az ág aprítékon kívül a gyeviép
által mûködtetett hulladékudvarba
nagy mennyiségû papír hulladékot
szállít ki a lakosság, melynek elszállításáért és ártalmatlanításáért

jelentôs összeget fizetünk. Ezen
papírhulladék feldolgozása és hasznosítása szintén megoldható brikett
elôállításával. Az így elôállított brikett kiválóan alkalmas fûtésre. ilyen
rendszer és technológia Algyôn
még nem mûködött. A projekt
megvalósulása hatékonyabbá teszi
a természeti erôforrásokkal és energiával való gazdálkodást. A beruházás során beszerzésre került egy
utóaprító kihordó csigával. Ezzel a
géppel a már felaprított fát még
apróbbra daraboljuk, majd a forgó
dobos szárítóval a tömörítéses technológiának megfelelôen szárítjuk.
majd a brikettáló géppel készül a
brikett, mely ragasztó, vagy kötôanyag nélkül, kizárólag préseléses
technológiával kerül gyártásra.
A fejlesztés megvalósulásával piacképes árut tudunk elôállítani a számunkra jelenleg használhatatlan
fa és papír hulladékból.
Költség: bruttó 10 070 592 Ft
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Járdák felújítása: Vásárhelyi u., Téglás u., Sövény u.
Ezen utcák meglévô járdaburkolatainak rossz állapota és viszonylag nagy gyalogos forgalma tette
indokolttá azt, hogy felújításuk
megtörténjen. A felújítás az Algyôn gyártott térburkolatból valósítottuk meg. A járdák meglévô

járdák helyén 1,20 m szélességben
és helyszíntôl függôen 1 illetve 2
oldali szegéllyel készültek. idôtartalom: 2012 és 2013.
Kivitelezô: Gyeviép Nkft.
Költség: bruttó 42 132 449 Ft
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Napelemes rendszerek kialakítása
Algyô nagyközség Önkormányzata a „napelemes rendszerek telepítése Algyô nagyközség Önkormányzatának intézményeinél” címû
KEoP-4.2.0/A/11-2011-0568 számú
projektet megvalósította. A napelemek beépítés és beüzemelése
megvalósult az algyôi Szivárvány
óvodában, a Bóbita Bölcsôdében
és a Polgármesteri Hivatalban.
A beruházás megvalósítását a
nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia operatív Program
irányító Hatósága képviseletében
eljáró nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ nonprofit Kft.
50 799 999 forint vissza nem térintendô támogatással segítette.
A beszerelt német gyártmányú,
polikristályos napelem modulokra

a forgalmazó 10 év termék garanciát vállal, valamint vállalja, hogy
az elsô 12 évben a névleges teljesítményének 92%-át, 25 éven keresztül pedig a 80%-át megtartja.
A kiépített napelemes rendszer
teljes egészében lefedi a villamos
energia igényt, sôt, számítások
szerint még visszatáplálásra is lehetôség mutatkozik. A napelemes
rendszerek kiépítésével az intézmények üzemeltetési költségei
csökkenek, azaz a fenntartó önkormányzat az így megtakarított
költséget, az intézmények infrastruktúrájának javítására tudná
fordítani, mellyel további megtakarításokat érhetnénk el.
Költség: bruttó 62 801 921 Ft.

Gépmûhely és raktár a Gyeviép Nkft-nél
Algyô nagyközség Önkormányzata megbízásából a gyeviép nkft.
is fejlesztéseket hajtott végre a
telephelyén, új csarnoképülettel
gazdagodott a cég. Ebben a csarnokban a gépek, berendezések
kerülnek elhelyezésre, valamint

raktározási célokra is használható.
A csarnok összterülete 157 négyzetméter, a kivitelezést a makraterm Kft. és a gyeviép nkft. közösen építette fel.
Költség: bruttó 8 612 000 Ft.

  

Kedves Algyôiek!
Hiszem, hogy a további fejlesztésekkel
Algyô a jövôben is szép és tartalmas
település lesz. Bízva az emberek jó
szándékában, a közösség erejében,

kérem továbbra is támogatásukat közös
munkánkhoz: a „Szeretem Algyôt!”
program további folytatásához!
Herczeg József
polgármester

6

Algyõi tükör

Szaporhegyi ünnep
Algyô és Sándorfalva civil szervezetei (a gyevi Art Kulturális Egyesület, Sándorfalva nyugdíjas klubja, az algyôi Szôke Tisza nyugdíjas

Klub) immár harmadik alkalommal rendezték meg augusztus
16-án Szaporhegyen, az egykori
tanyai iskolánál visszaállított keresztnél államalapításunk ünnepét.
2011-ben a két település önkormányzata – a gyevi Art Kulturális
Egyesület kezdeményezésére – viszszaállította a ledôlt keresztet, mely
hajdan az iskola udvarában állt. Ez
a terület a nagyárvíz idejéig Algyôhöz tartozott, késôbb Sándorfalváé
lett. Az 1900-as évek elején építették az iskolát, mely 1964-ig állt, és
mind az algyôi, mind a sándorfalvi tanyákról tanultak itt gyerekek.
2011-ben a két település lakossága, illetve Algyô és Sándorfalva
képviselô-testülete – mely között
korábban kulturális együttmûködést is kötött – elhatározta, hogy
ezentúl minden évben ezen a helyen, a szaporhegyi keresztnél ünnepli meg a magyar államalapítást.

Azóta színvonalas irodalmi mûsorokkal, koszorúzással, kenyérszegéssel tisztelgünk a közös múltunknak.

Az idei mûsort a sándorfalvi
nyugdíjasklub állította össze.
Az énekkel, gitárkísérettel színesített irodalmi mûsorban elhangzottak istván király intelmei imre herceghez, és Siska Antal emlékezése
államalapítónkra. Az algyôi és sándorfalvi nyugdíjasok közösen énekelték el a Boldogasszony Anyánk
címû dalt és az ó, Szent istván dicsértessél… kezdetû éneket.
Ezt követôen mindkét település
polgármestere szólt az ünneprôl,
a mûsorról, majd a keresztnél elhelyezték az emlékezés koszorúit.
A koszorúzás után Herczeg József
polgármester megszegte a sándorfalviak „új kenyerét”, amit az ünneplôk jóízûen elfogyasztottak.
Köszönet a segítôknek!
És külön köszönet az Algyôi
Sportkörnek, hogy lehetôvé tette
kiszállításunkat a helyszínre.
Ménesi Lajosné
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Algyôi lovasnapok = sportesemény + népünnepély
Két évtizede népszerû augusztusi rendezvény az algyôi lovasnapok.
Az idei program látogatottságát az is növelte, hogy Bódi Gusztit
hívták sztárvendégnek a Tisza-parti nagyközségbe.
A szombat a díjugratásé, a vasárnap a fogathajtásé, miközben számos kiegészítô rendezvény csalogat a lovaspályára, ahol többek
között a civil szervezetek fôzôversenye és Bódi guszti koncertje is
a szórakoztat – hirdették az idei
algyôi lovasnapokról. Az elôjegyzési naptárba augusztus hónaphoz
már több mint két évtizede be
lehet jegyezni az algyôi lovasnapokat. A korábban a gazdakör által
szervezett rendezvény „gazdája”
immár tíz éve az Algyôi lovasklub.
– A hagyományôrzés, a lótartás
és a lósport népszerûsítése a célja
az algyôi lovasnapoknak – hangsúlyozza Bakos István. Az Algyôi

pont közelében kialakított lovaspályára. A fogathajtók vasárnapi
versenyére az ország számos pontjáról érkezett az 50 fogat, a 25
versenyzô. A fogatok hagyományos
felvonulásán 40 fogat vett részt.
A Sógorok koncertje zárta a programot. A pénzdíjas algyôi lovasversenyek fô támogatója a helyi
önkormányzat.
– Eddigi munkánk eredménye,
hogy immár 30–40 lovat és 5–6
fogatot tartank Algyôn, hogy népszerû a kocsikáztatás és a népviselet, hogy a helyi lovassport 30
százaléka az egyesületünkhöz tartozik. növelni szeretnénk az idén
második alkalommal használt al-

lovasklub Egyesület elnöke szerint
rendezvényük sajátossága, hogy
sportesemény és népünnepély
egyben. Számos újítással évrôl évre
növelték a program népszerûségét. Az állatok szeretetébôl fakadóan például kutyabenutatót is
tartottak. A program csúcspontján,
a tombolahúzáskor idén helyi család örülhetett, ugyanis a fôdíj, a
csikó Algyôn maradt.
A térség lovasklubjainak 130
versenyzôjét láthattuk Algyôn a
díjugrató számokban. Elôtte pörköltfôzésben mérte össze tudását
tíz algyôi csapat, 60–70 résztvevôje. A profi lovasok a gyevi kupáért
versenyeztek. Bódi guszti és a Fekete szemek koncertje is sokakat
vonzott az algyôi Szabadidôköz-

gyôi lovaspálya kihasználtságát –
mondta Bakos istván. Elárulta:
terveik között szerepel a nemzeti
vágta térségi fordulójának megrendezése, de ehhez ki kell alakítani a köríves pályát. A lovasudvar
fejlesztése, így például egy fedeles
lovarda: istálló és szénatároló építése hozzájárulna ahhoz, hogy itt
lovak bértartása, túralovagoltatás
növelje a létesítmény kihasználtságát, vonzóbbá tegye Algyôt, ahol
a turizmus fejlesztése az egyik
közös célkitûzés. Végül azt szeretnék, ha az algyôi sportiskolában
tanítanák is a lovassportot.
Képgaléria: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lovasnapok_
bodi_gusztival_algyon/2346063/
A. H.
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Intézményi hírek

Jelentkezzen ôsszel is
az Algyôi Könyvtár tanfolyamaira!
Fel a netre! – önképzô számítógépes tanfolyam kezdô, középhaladó és haladó szinten
A hagyományokat folytatva 2010
ôszétôl kezdôdôen újraindult a számítógépes oktatás az Algyôi Könyvtárban. A tanfolyamaink célja, hogy
a számítógép kezelését megkönynyítse, illetve kedvet csináljon a
használatához. Az egyes csoportok
8 fôvel indulnak, mivel kisebb csoportokban könnyebben és gyorsabban megy a tanulás. A tanfolyamokat 4 héten keresztül, heti két
alkalommal rendezzük meg, alkalmanként másfél órában, a tanulók
igényeinek megfelelô idôpontokban. A tanfolyamokra személyesen
a könyvtárban lehet jelentkezni,
vagy a Könyvtár Facebook oldalán
online, vagy telefonon a 62/517-170es számon. Az oktatás díja: 5500 Ft.
2010 ôszétôl kezdôdôen eddig
15 csoport, összesen személy –
mindegyik korosztályt képviselve
– vett részt a foglalkozásokon.
A kezdô tanfolyam anyaga a számítógép bekapcsolásától egészen a
szövegszerkesztésen át, az alapszintû internethasználatig terjed. A haladó tanfolyamon pedig megtanuljuk például, hogyan kell az e –mail
csatolásokat megnyitni és hogyan
tudunk csatolni, vagy letölteni az
internetrôl programokat. megtanuljuk az e-bankolás és az online
ügyintézés fontosabb szabályait, valamint megtanuljuk használni a közösségi oldalakat, a videomegosztó

oldalakat és megtanulunk tudatosan
keresni a google-ben. A tanfolyamok tematikája a tanulók igényei
szerint változtatható. Ha a csoporton belül felmerül az igény valamelyik terület mélyebb megismerésére,
azt beleépítjük a tananyagba.
A tanfolyamok végén sem vizsga, sem számonkérés nem lesz,
mivel önképzô jelleggel indítjuk
a programot. Bármilyen korosztály
jelentkezését szívesen fogadjuk!
Jelentkezni lehet a kezdô, a középhaladó és a haladó tanfolyamra is a Könyvtárban.
Tanfolyam tájékoztató és megbeszélés: október 14. hétfô, 10 óra
információ: Algyôi Könyvtárban, telefonszám: 62 / 517-170,
vagy e-mail: bibl@algyo.hu.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Könyvtárosok
*
Tematika a Kezdô tanfolyamon:
1. óra: rövid ismerkedés egymással és bevezetô. A számítógép felépítése, részei. A számítógép bekapcsolása.
2. óra: Hogyan vásároljunk számítógépet, mire kell figyelni? ismerkedés a számítógép programjaival.
Hogyan indítsunk el programot,
hogyan használjuk a billentyûzetet,
az egeret és a számítógép egyéb alkatrészeit? melyek az adathordozók?
3–4 óra: A szövegszerkesztô
megismerése (mS Word), szövegszerkesztés együtt (képek beillesz-

Algyôrôl olvastuk a neten

A nyári, úgynevezett uborkaszezonban is számos cikk
számolt be az Algyôn történtekrôl.
Julianna, az algyôi szakácskönyvkirálynô címmel arról írt a délmagyarország, hogy „Különbözô
nagyságú és korú szakácskönyvektôl roskadozik az algyôi Kövér imréné szekrénye. Julianna receptjei
közül néhány már szintén szakácskönyvben olvasható…”. A cikk
elolvasható a http://www.delmagyar.
hu/szeged_hirek/julianna_az_algyoi_
szakacskonyvkiralyno_/2344452/

*
Gyerekkatonák a military táborban címû írásában arról számol be
a délmagyarország, hogy „Egy
hétig próbálhatták ki a fiatalok a
katonaélet minden szépségét és
keservét az Algyôi Szabadidôközpontban.” További részletek és
fotók: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/gyerekkatonak_a_military_taborban/2344195/

tése, szövegformázás és stílus),
majd önálló szövegszerkesztés.
5. óra: A táblázatkezelô
6–8 óra: internet alapismeretek,
keresés, levelezés (e-mail), zenehallgatás és filmnézés a neten.
*
Tematika
a Haladó tanfolyamon:
Keresés a google-ban, google
szolgáltatások (e-mail, fordító, térkép, hírek, google Scolar – google Tudós, naptár, stb.).
E-mailezés, csatolások, névjegyzék, továbbítás, lementett tartalom, levelezô listák.
Videomegosztó oldalak (youtube-on keresni, közzétenni és lementeni).
Közösségi oldalak, Facebook
(regisztráció, ismerôsök, adatlap,
megosztás, események, fényképek
és albumok).
Programok letöltése, open szoftverek.
Képszerkesztés (Photoshop,
microsoft Picture manager, Paint).
online vásárlás (regisztráció,
fizetési módok, szállítás, visszaküldés, hibás termék, veszélyek).
online sajtó, média, tájékozódás
(online napilapok, hetilapok, mûsorújság, idôjárás, menetrend,
utazás, apróhirdetés, blogok).
online ügyintézés (bankszámla,
e-bank, hivatalos papírok, adóbevallás, ügyfélkapu, biztosítás, orvos
a neten, álláskeresés, álláshirdetés).
Cd/dVd írás, dokumentumok
biztonsági mentése.
Formátumok (mit mire?) (doc,
rtf, tiff, pdf, jpeg, mp3, mp4, avi,
html, xml, stb.)
Azonnali üzenetküldô szolgáltatások (skype, mSn – regisztráció,
kapcsolatfelvétel, webkamera használata).
Fájlok online tárolása (google
documents, ismerkedés a cloud
computing fogalmával).
Adathordozók használata (pendrive, Hdd, mp3, fényképezô, telefon
csatalakoztatása a számítógéphez).
legközelebbi tanfolyamunk,
amelyre még lehet jelentkezni 2012.
márciusban indul kezdô és haladó
szinten is.
Szabó Noémi
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Bóbitás hírcsokor
Játszódélután
Szeptember 24-én 16:30-tól
18:00-ig játszócsoportos foglalkozást tart az algyôi Bóbita Bölcsôde.
Szeretettel várunk 0-tól 3 éves
korig minden kedves gyermeket
és velük együtt természetesen a
szüleiket is. Kérünk minden résztvevôt, hogy váltócipôt hozzon magával. A játszócsoportos foglalkozáson való részvétel feltétele az
elôjegyzés, ahová telefonon illetve
e-mailen jelentkezhetnek a kedves
szülôk. Szeretettel várnak mindenkit!
Elérhetôségek: az algyôi Bóbia
Bölcsôde vezetékes telefonszáma:
62/517-368, mobiltelefonjának a
száma:06-20/358-92-11, e-mail
címe: bobitabolcsode@algyô.hu, postacíme: 6750 Algyô, Kastélykert
u. 15.
*
Bölcsisek
Az algyôi bölcsôdei szolgáltatást
igénylôk száma a 2013/2014 nevelési évre 38 fô. A bölcsôdébôl
óvodába induló gyermekek száma
25 fô. A 2014/2015 nevelési évre
elôjelentkezettek száma 22 fô.
Szabad férôhelyek száma 14.
A bölcsôdébe folyamatosan lehet
jelentkezni az 517-368-as telefonon.
*
Adományozzon
Az algyôi bölcsôde továbbra is szívesen fogad otthon megunt játékokat, mesekönyveket, kismotort.
*
Szülôi értekezlet
A bölcsôde szülôi értekezletet tart
2013. szeptember 26-án 17:00
órai kezdettel. A programra minden kedves szülô jelenlétére számítanak – tudtuk meg Kiss Ilona
kisgyermeknevelôtôl.

Jó barát a könyv
Az algyôi könyvtár szeretettel várja
az könyvek barátait és azokat, akik
választ várnak a kérdésre: „jó barát
a könyv?”.
A könyvtár nyitva tartási idôszakai: hétfô, kedd, szerda, csütörtök, péntek 9-12 és 13-18 óra
között.
Web: www.algyokultura.hu
Telefonszám: 62/517-170
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Algyôi tükör

Budapesti „sportos”
kirándulás
40 gyerekeket tudtunk jutalmazni
ezzel az úttal a 2012/2013-as tanévben nyújtott sportteljesítményéért. nagy összefogás az anyagiak
biztosítása, amiért köszönetet
mondunk: Algyô nagyközség Önkormányzatának és az Algyôi
Sportkörnek.
Az összefogásból nem szabad
kifelejteni a tábor szervezésében
és lebonyolításában segítô Koczka
Ágnest és magosi Krisztinát. Ôk
évek óta munkaterületükön és
a faluért, gyerekekkel foglalkoznak nagy szeretettel és odaadással.
Örömmel tölt el, hogy megújulva,
optimizmussal vezetik a tábor gyerekeit is a saját példájukkal. Hisz
már molnár Krisztián is a segítôk
közé nôtt ki volt tanítványaink
közül.
Élményekben gazdag két nap
volt augusztus 14-15-én: Budapestet a margit hídról csodáltuk és
a duna-part látképe mindenkit
lecsendesítet. Kerestük a már tanult látnivalókat, egymás szavába
vágtunk a felsoroláskor: hidak
neve, Parlament, Buda a Halászbástyájával, várával, templomával,
gellért-hegy, Szabadság-szobor.
A Hajós Alfréd Uszoda falán látott
olimpikonok, világbajnokok neve
olvasása közben, felvetôdött
a jövô: lesz-e köztünk olyan, akinek a neve ide felkerülhet? Jövôre a vizes VB-én ott tudunk-e szurkolni a legjobb sportolóinknak?
A szigettôl a zenélô szökôkút élményével búcsúztunk.
A Budaörsi Városi Uszoda és
Strand elbûvölt bennünket. A hûvös
idô ellenére úsztunk, csúszdáztunk,

fociztunk, röplabdáztunk. Utána
a mellette lévô csarnokba sétálnunk
át, a férfi U19-es kézilabda VB magyarország-németország válogatott
mérkôzését megnézni. nagy tömegben, forró hangulattal bíztattuk
a magyar csapatot, akik közül miklós gergô a kapus, kézilabdás lányaink sztárjává lépet elô, hisz ô
miklósné Kocsis Éva fia. A Puskás
Ferenc Stadion méretével, barátságos válogatott magyarország-Csehország mérkôzéssel, fényeivel óriási élmény volt.
A szurkolás sokszínû kavalkádjában
a barátságos mérkôzés eredménye
döntetlen lett.
A dunavarsányi edzôtábor minden igényünknek megfelelt. Jó
volt látni, hogyan mûködik egy
nemzeti Sportközpont, ahol a legjobb sportolóink készülnek olimpiákra, világversenyekre. Az étkezés és szállás minôségi fokozatát
az is növelte, hogy a személyzet
a gyerekeket úgy kezelte, mint
akik a jövô élsportolói. Egy asztalnál ült a világversenyre készülô
evezôs versenyzô, a sportstábjával
és ebédelt a mi 40 fôs nyüzsgô,
algyôi gyerekeinkkel.
Az országban járva és látva a sportlétesítmények karbantartottságát,
mindig büszkeség tölt el a tudat,
hogy AlgyÔn, itthon, ugyanolyan
vagy még sokszor szebb, új, tisztább
létesítmény vár minket.
reméljük mindannyian, hogy
ilyen támogatással sikerül eljutnunk a gyerekekkel a vizes világbajnokságra is!
Varga Ágnes
testnevelô
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Válaszol a polgármester (2.)

„Kedvezményekkel várjuk az ipari parkba települô vállalkozásokat”
(Folytatás az 1. oldalról.)

juk megfigyelni, az ide behajtó és
innen távozó gépjármûvek rend-

– Algyô legszélének számít a tanyás
tiszántúli terület. Oda is jut a fejlesztésbôl?
– Az elmúlt esztendôben adtuk
át azt a kutat, ami jó minôségû
vízzel látja el a rákóczi-telepen
élôket.
– Nagyfára más okból figyel az
egész falu. Az ottani belügyminisztériumi területen felállított sátortáborban ideiglenesen elhelyezett
menekültek okoztak fejfájást a polgármesternek?
– A kezdeti izgalom után alábbhagyott az algyôiek érdeklôdése a
menekülttábor iránt. Kiderült
ugyanis, hogy a nagyfai menekültek közül alig akad olyan, aki megjelenne a faluban, konfliktushelyzet
sem alakult ki, hiszen – mint ahogy
a szakemberek elôre jelezték – nem
Algyô a célpontjuk, hanem nyugat-Európa valamelyik települése.
rendszeres kapcsolatban állunk
Bakai Krisztián ôrnagy úrral, aki
a terület felelôse. Ô sem tud olyan
incidensrôl, ami érintette volna az
algyôieket. Egyetlen esetben kellett
intézkedni: még ért a kukorica,
amikor egy csoport menekült az
egyik tábla közepén tüzet rakott,
hogy kukoricát süssön. A földtulajdonos kihívta a rendôröket, akik
elôállították ezeket az embereket.
– A közbiztonságot szolgáló kamerarendszert hol és mikortól állítják föl? – kérdezik sokan.
– Hamarosan elindul a munka,
a kamerák elhelyezésének határideje október vége. Elsô körben a
település ki- és bevezetô útjait fog-

számát is rögzíti a rendszer. így
alkalmas arra is, hogy bûnelkövetéskor kiszûrjük az esetlegesen
érintett jármûveket.
– A kamerákkal az olyan helyi
szabályok betartását is ellenôrizhetik, mint például a közlekedési
táblákkal egyes utcákban jelzett
súly- vagy a sebességkorlátozás?
– Ez nem célja az elôször fölállított rendszernek, de a késôbbiekben szóba jöhet ez a funkció is.
A lakosság zömének érdekeit szolgálják ezek a táblák, miközben az
önkormányzati tulajdont is védik.
igaz, nagy indulatokat váltott ki
egy ember részérôl a súlykorlátozó tábla kihelyezése, ám a szûk
Berek utcában, ahol az önkormányzat jelentôs összegbôl újraaszfaltozta az utat, nem engedhetô meg, hogy amúgy sem odavaló
kamionok 20–25 tonnás farakománnyal összetörjék az útburkolatot. Természetesen egyedi engedély alapján, esetenként e szabály
alól mentességet kérhet a környéken lakó, aki mondjuk tüzelôt
hozat magának.
– Hogyan fékezi meg az önkormányzat azt, aki nem évente egyszer-kétszer hozat tüzelôt, hanem
szinte minden nap farönköket szállít, dobál a földre, aztán géppel
hasítja, majd vijjogó fûrésszel tüzelônek aprítja és teherautóval elszállítja „kétszáz rokonának”? –
kérdezik épp az említett Berek
utcában.
(Folytatás a következô oldalon!)
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(Folytatás az elôzô oldalról!)
– A járási építési hatóság igyekszik
kiszûrni azokat, akik szag- vagy
zajkeltéssel rendszeresen zavarják
a lakókörnyezetük nappali és éjszakai nyugalmát. A szakhatóságok
nem engedélyezik a lakóövezetben
a zajos üzemet. Ezeknek külterületen, például az ipari parkban
van a helyük, ahol akár más cégekkel is együttmûködhetnek.
A lakóházakhoz közeli „fatelep”,
vagy a bejelentés nélkül dolgozó
más szolgáltató, például fodrász
kiszûrését az adóhatóság is feladatának tekinti. A települési jegyzô hatásköre korlátozott. Ellenben
a lakosság bejelentésekkel hívhatja föl a figyelmet a zavaró esetekre.
– Az algyôi ipari parkba települnek új vállalkozók?
– igen. Kedvezményekkel várjuk
a betelepülôket, mert munkahelyeket teremtenek. Az önkormányzat is részbeni tulajdonosa a Jura
ipari Parknak, ezért örömteli,
hogy jelentkezett például egy gépjármûvekhez mûanyag alkatrészeket gyártó cég, ahol akár háromszázan is dolgozhatnának majd.
Ez jelentôsen enyhítené az itteni,
a szegedi és a vásárhelyi munkanélküliséget, mit ahogy az az olasz
üzem is, ahol már ötven algyôi
asszony válogatja szét, márkák szerint, a bálában érkezô ruhákat. Ez
utóbbi cég bôvítené a tevékenységét. Ennek a részünkrôl nincs akadálya, hiszen terület bôven van, és
ha kell, akár üzemcsarnokot is épít
az Algyô Park Kft. az ide települô
vállalkozás igényei szerint.
– „Önkormányzati vállalkozásként tervezik, hogy a Tájházban
belépôt szednek” – beszélik a faluban. Igazán ezt tervezik?
– nem. Sôt, az ellenkezdôjét
tervezzük: növelni szeretnénk a
tájházbeli kiállítás színvonalát, illetve az udvarát szilárd burkolattal

Önkormányzat
látjuk el, hogy ezzel is növeljük a
vonzerejét.
– A gondatlan állattartók ellen
hogyan lép föl az önkormányzat?
– kérdezik a Kastélykert utcabeliek.
– Visszaszorulóban van az állattartás Algyôn is, a tizenöt-harminc
évvel ezelôtti idôszakhoz képest
jóval kevesebb sertést, szarvasmarhát, baromfit tartanak a faluban.
így aztán az a néhány hely, ahol
még foglalkoznak állattartással,
kirívóan szagos és zavarja néhány
százméteres körzetben a környezetét. nem beszélve az óriási menynyiségû légyrôl, ami közegészségügyi szempontból is aggályos.
Küzdelmet folytatnak a szomszédok, holott ha az állattartó rendszeresen tisztítaná az ólat, az istállót, és elszállíttatná vagy letakarná
a tárgyát, vagyis egy kis belátással
lenne, egyszerûen elkerülhetô
lenne a konfliktus. Az önkormányzat mozgástere szûk, a hatóságoknak továbbítjuk a panaszokat, átadjuk az ilyen ügyeket, mert csak
ôk vizsgálódhatnak, szankcionálhatnak. igaz, a kormány célja, hogy
a földek és kertek mûvelésére, valamint háztáji állattartásra ösztönözzön, így eltöröltek minden ezt
korlátozó helyi szabályt. Ugyanakkor látni kell: például a ház körüli sertéstartás nem versenyképes
a nagyüzemi gazdaságokkal. Akik
megszokásból mégis foglalkoznak
sertéssel, azok többnyire áttértek
a mangalicára, hagyománytiszteletbôl és mert arra van kereslet.
Ám a 90-es évektôl kezdve általánosan jellemzô, hogy elbontják a
ház körüli ólakat Algyôn is.
– A lótartást viszont ösztönzi az
önkormányzat. De a céloknak megfelel-e, hogy osztódással szaporodva immár két lovasszervezet is mûködik a faluban?
– Algyô turisztikai vonzerejének
a növelése érdekében támogatja
az önkormányzat a lovasnapokat,
épített lovasudvart és lovaspályát

Fogadóórák a hivatalban
Herczeg József polgármester és Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester Algyô nagyközség Polgármesteri Hivatalában (Algyô,
Kastélykert u. 40.) minden héten
szerdán 14–17 óra között fogadóórát tart. idôpontok: 2013. szep-

tember 11., szeptember 18. Soros,
nyílt képviselô-testületi ülés: 2013.
szeptember 25. szerda 9 óra.
inFo: Polgármesteri Hivatal, telefonszám 62/517-517, email:
pm@algyo.hu, alpm@algyo.hu, honlap: www.algyo.hu.

a Szabadidôközpont közelében.
Ezeket elôször tavaly használtuk.
Az akkor kiderült hibákat javítottuk
és az idei rendezvényre érkezô
lovasok elmondása szerint kitûnô
lett az algyôi pálya. A létesítményre és a rendezvényre nagyon sokan
kíváncsiak is voltak. Számukra is
csalódás volt, hogy az algyôi versenyzôk közül nem jelent meg mindenki. Az Algyôi lovasklub Egyesület szervezi a rendezvényt az
utóbbi évtizedben. Ez a civil szervezet a hagyományôrzéssel és az
utánpótlás neveléssel foglalkozik.
A belôlük kivált, az Algyôi Sportkörön belül helyet találó lovasok
viszont a versenyre koncentrálnak.
Örülünk is szép eredményeiknek,
de annak még jobban örülnénk,
ha a hazai rendezvényen is bemutatkoztak volna, és a két szervezet nem viszálykodna, hanem
közösen munkálkodna!
– A lovasélet fejlesztésén túl más
területek sportját is ösztönözik.
Mennyit költ az önkormányzat a
sportra?
– A Sportkör évi 15 millió forint
önkormányzati támogatásra számíthat, miközben az összes sportpályát az önkormányzat tarja fönn
és fejleszti.
– A sport az algyôi iskola egyik
fô profilja. Az új épületért és sportcsarnokért nagy áldozatot hozott a
falu. Ennek tükrében hogyan látja
az elsô olyan tanév indulását, amikor nem önkormányzati iskolaként
mûködik az intézmény?
– Az állam jó célja, hogy egységesítse az oktatást. Bízunk abban,
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hogy ehhez a forrásokat is megtalálja, és országszerte azonos tanterv alapján azonos felkészültségû
diákok kerülnek ki az iskolapadból. Az algyôi oktatási intézmény
az állam kezelésébe került, de ettôl
függetlenül az önkormányzat mindent elkövet, hogy jó színvonalon
mûködjön. Szeretnénk, ha az
innen kikerülô gyerekek versenyképes tudással rendelkezzenek.
– A befejezett fejlesztések most
közreadott körképe mellé melyik az
a három olyan, most kezdôdô beruházás, amit kiemelne a tervek
közül? Például: szobrot állítanak
a temetôbe?
– Az algyôi sírkertben, a harangláb környékére kerül Segítô Szûz
mária márvány szobra. Ezzel
ugyanúgy a hely méltóságát szeretnénk növelni, mint ahogy a
temetôhöz vezetô út új burkolatával, mellette új parkolók és kerítés
építésével, a növényzet cseréjével
arra készülünk, hogy az idei halottak napjára tovább növeljük az
algyôi temetô rendezettségét. Két
hónap múlva indulhatna a Borbála Fürdô területén a kültéri medence és az öltözô építése, ám a
rendelkezésre álló forrásnál nagyobb összegre kaptunk ajánlatot,
ezért a képviselô-testület rendkívüli ülésen úgy döntött, hogy új
pályázatot ír ki. A Szabadidôközpont területén a szálló és a konyha
fejlesztése hamarosan elkezdôdik.
E beruházások jövô évi befejezését
követôen jelentôsen megnövekedhet Algyô turisztikai vonzereje.
A. H.

Algyô új önkormányzati képviselôje
Balázs Zsolt
Dr. György Antal önkormányzati képviselô 2013. július 29-én elhunyt.
A helyi önkormányzati képviselôkrôl és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 21. § (1) szerint ha az egyéni listáról megválasztott képviselô helye üresedik meg, helyére a következô legtöbb szavazatot elért jelölt
lép. A 2010. október 3-án tartott önkormányzati választás eredménye szerint
az egyéni listán a következô legtöbb szavazatot elért jelölt Balázs Zsolt (456
szavazattal).
Balázs Zsolt nyilatkozata szerint a tisztséget elvállalja, vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
tartalmazza a jogorvoslatokra vonatkozó szabályokat. A határozat a helyi önkormányzati képviselôkrôl és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. § (1), valamint a Ve. 44. § (1), 45. § (1)-(2) bekezdésén alapul.
Jogorvoslatot a bizottság a Ve. 223-224. § alapján biztosította.
Bera Sándor HVB elnök
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„A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetése Algyõé is”
Kátó Sándor élete a sport és a színház

Az Algyõn ökölvívó edzéseket tartó és népszínházat vezetõ Kátó Sándor munkáját számos díjjal köszönte meg környezete. Az idei augusztus 20-i állami ünnepen a Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozatának kitüntetését vehette át. A sportolót, színmûvészt,
rendezõt, írót, az Algyõi Móra Ferenc Népszínház alapítóját és mûvészeti vezetõjét életének kulcsszavairól és fordulóiról kérdeztük.

– Miért épp az ökölvívás lett Kátó
Sándor sportja?
– mivel anyai és apai ágon több
református lelkész és a duna-csatornánál kényszermunkára ítélt
katolikus pap is volt a családban,
és tudtam a megtorlásokról, bennem már korán kialakult egy hatalom- és tekintélyellenesség.
Annál is inkább, mert apám mint
„horthysta katonatiszt” emigrációban élte le az életét: alighogy
megszülettem, elment Erdélybõl.
A fiaként középiskolába csak a
sport révén kerülhettem, kiugrási
lehetõséget is csak a sport jelentett.
Erõs testalkatú, 12 éves fiú voltam,
röplabdáztam, mikor „fölfedezett”
és rábeszélt a bokszolók edzõje,
hogy váltsak az ökölvívásra.
– Hogyan lett bokszolóból a színész?
– A sikeres ökölvívó pályafutás
belépõt és tiszti rangot jelentett a
katonasághoz. Egy sikeres nemzetközi mérkõzés után, a repülõtéri váróban megszólított a delegáció vezetõje, és azt mondta:
„Bravó, te hontalan!” Ezen a mondaton elkezdtem elmélkedni. mi
vár rám, ha nekem, aki már számtalanszor a dobogó legfelsõ fokán
állt és ezért tiszteletére is játszották

a román himnuszt, azt mondják,
hogy „hontalan”? miközben tele
vannak a romániai börtönök, mi
lehet az egyszerû kisemberekkel?
nagyot szólt, mikor a parancsnokomnak bejelentettem, dacból,
hogy 117 sikeres mérkõzés után
kilépek, mert teológiát akarok tanulni! Erre nemhogy nem szereltek le, hanem elküldtek a hegyi
deszanthoz kiképzõtisztnek. Az ott
eltöltött másfél év alatt fordult a
katonaságon belüli szemlélet: az
új hadseregtábornok igyekezett
megszabadulni a kisebbségiektõl:
a zsidóktól, szászoktól és magyaroktól. így aztán 1968-ban Predeálról elengedtek. A Ceauşescu által
gerjesztett vallás- és egyházellenes
légkörben szó se lehetett teológiai tanulmányokról. Ellenben a
bokszhoz, de még a papi hivatáshoz is nagyon hasonlatosnak találtam a színészetet – elsõsorban
a közösségépítés miatt.
– Mit kapott a „székely” jelzõjétõl addigra megfosztott marosvásárhelyi színháztól?
– A népszínházi modellbe nevelkedtem bele marosvásárhelyen,
ahol a társulat – Sztanyiszlavszkij
nyomdokain haladva – a puritán

színház megtestesítõje volt. Az erdélyi közönségnek nem is lehetett
volna és nem is illett volna adni
mást, mint népszínházat. Azt is
megtanultam, hogy fõleg a veled
született jóérzés és az erre épülõ
ízlés kérdése, hogy milyen mûvészeti alkotást valósít meg a színészi
közösség. óriási élményt jelentett,
hogy olyan emberekkel parolázhattam, mint például Csorba András,
akit elõtte láttam a bukaresti moziban Az aranyember Tímár mihályaként! Vagy ott volt Bács Feri. 22
éves fõiskolásként ismerkedtem
meg ott Csoóri Sándor költõvel, akinek köszönhetõen olyan nagyságokkal kerülhettem barátságba,
mint a költõ Nagy László, az irodalomtörténész Bíró Zoltán, a drámaíró Csurka István, a politikus Pozsgay
Imre, vagy a késõbb lakiteleki találkozót szervezõ Lezsák Sándor. A
sport világából jöttem, így aztán
nem is mindig értettem, hogy mirõl
beszélnek. igaz, a politika már
akkor sem érdekelt. Csak két dolog
foglalkoztatott: a sport és a színház.
– Miért hagyta oda Erdélyt?
– mert filmezni hívtak magyarországra: 80 huszár, Ménesgazda,
Allegro Barbaro… Ezzel eltelt
három esztendõ, és otthoni társulatomból már szinte kiutáltak.
Közben megismertem a feleségemet, aki idevalósi. Akkoriban a
nemzetgyûlés engedélye kellett az
ilyen házassághoz, csak így lehetett
eljönni a „nagy romániából”.
– Sepsiszentgyörgy, Temesvár, Budapest, Szeged, Szabadka. Miért váltott újra és újra színházi társulatot?
– Függetleníteni akartam magam,
mikor azt láttam, hogy nem az én
ízlésemnek megfelelõen mennek a
dolgok.
– Hogyan került Algyõre?
– olyan szerencsés és sorsfordító találkozásnak köszönhetõen,
mint amilyennek a Csoóri Sándorral való barátságot tartom az életemben. megismerkedtem az algyõi faluházat vezetõ Vida Zsuzsával,
majd a polgármester Piri Józseffel,
Juhász Sándor barátommal, sokakkal, akik támogatták a népszínház
megvalósításának ötletét.
– Mi a dolga az algyõi Móra
Ferenc Népszínháznak?

– A magyar történelem sorsfordulatait bemutató darabokat viszünk színre, amelyeket az ihletõ
helyszínen is bemutatunk: például
Apácán az Apáczairól szóló Téli
zsoltárt, Zágonban egy mikes Kelemen-darabot, a Bujdosókat, munkácson a rákóczi fejedelem alakját
középpontba állító drámát. repertoárunkban a történelmi témát és
a vígjátékkal váltogatva szolgáljuk
a nézõt. E téren fordulatot hozott
az életünkbe, hogy a faluház igazgató és szépíró Bene Zoltán a társulatunkra igazította például Kovách
Aladár Téli zsoltár címû, Apáczai
Csere János életét feldolgozó színmûvét és Barta lajos Zsuzsiját, illetve megírta a számunkra Istennél a
kegyelem címmel damjanich-drámáját, Bujdosók címmel pedig mikes
Kelemen sorsát. ingyen lépünk föl,
és nemcsak Algyõn, és nemcsak
eldugott falvakban, hanem színházak által látogatott településeken is
játszunk. Könnyû a helyzetünk:
amíg az államilag agyontámogatott
színházak „mást” játszanak „másképpen”, addig a miénk a gyõzelem. ráadásul a határon túlra mi
nem „ételízésítõt” viszünk, hanem
színházat! Az a célunk, hogy ne
érezzék árván magukat a szórványban élõk, „isten kitett árvái”.
– Díjait hosszan sorolhatnánk.
Idén júniusban Teleki Pál Érdemérmet kapott a Bethlen Gábor Alapítványtól, az augusztus 20-i állami ünnepen a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozatának
kitüntetésében részesült. Ezek közül
melyik a legkedvesebb?
– nem tartozom párthoz, amit
az is kifejez, hogy minden kurzusban kaptam kitüntetést. Ezek közül
például a húsz évvel ezelõtti lakitelekre emlékezõ oklevél indoklásában szerepel, hogy „közéleti
bátorságáért”, „áldozatos munkájáért”, a hûségért „közös ügyünkhöz, a magyar megújuláshoz”.
A Teleki Pál Érdemérmet „példás
magyarságszolgálata” elismeréseként kaptam. A magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetését én vehettem át,
de az a móra Ferenc népszínházat
éltetõ Algyõé is.
Ú. I.
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Ezerjófû tábor (2013. augusztus 12–16.)

Az elvetett mag kikelt és kivirágzott.
Táborunkba évrôl évre egyre több
gyerek jelentkezik, az idén megközelítette a 30-at az elôzetesen részvételi szándékot jelzôk száma. Úgy
tûnik, célkitûzéseink népszerûek
lettek a gyerekek és szüleik körében.
Az idén is gazdag programot
állítottunk össze az elôzô évekhez
hasonlóan. A hangsúly most is az
egészségmegôrzésen, az egészségtudatosságra nevelésen volt. Ennek
jegyében állítottuk össze az étrendet, a foglalkozásokat, és az egyéb
programokat.
minden reggel 30 perces jóga
tornával kezdôdött Gercsó Gabriella vezetésével.
A héten öt gyógynövényekkel
kapcsolatos foglalkozáson vehettek

részt a gyerekek. Kettôt a tájházban tartottunk hétfôn és kedden,
a harmadik a biciklitúrához kapcsolódott, a negyedikhez a Füvészkert gyógynövénykertje szolgált
színtérül, végül játékos vetélkedô
zárta a sort pénteken délután,
amelyben vidám versengés mutatta meg, melyik csapat tagjai szerették meg leginkább a gyógynövényekkel való ismerkedést,
foglalatoskodást.
A szerdai biciklitúrán az Atkai
holtághoz kerekeztünk el, majd
egy rövid gyógynövénytúrára indultunk a holtág partján. itt is
találkoztunk már ismert, és újonnan felfedezett gyógynövényekkel is. Belovai János gátôr és fia,
Csaba megmutatta a gátôrház ál-

latait, kerti tavát, és tisztálkodásra
is lehetôségünk volt a gátôrházban. Az ebéd után akadályverseny,
majd a visszaúton fagyizás koronázta meg a napot.
A hosszan tartó szárazság ellensúlyozására három vízi program
szolgált a héten. Hétfôn Kopasz Péter
és fia, Kopasz Bálint, idôsebb és fiatalabb Canjavec Tamás a vízi sportokkal ismertette meg a gyerekeket.
A kenuzás, kajakozás, motorcsónakázás közben a tiszai levegô frissítette a kis tüdôket. Kedden délután
a Borbála fürdô medencéiben úsztak, lubickoltak a táborozók. Pénteken pedig délelôtti fürdôzésre
mentünk a napfényfürdô Aquapolisba. itt a csúzdapark birtokba vétele nyújtott feledhetetlen élményt
gyereknek, felnôttnek egyaránt.
A tájház ideális helyszín volt
számunkra. A gyógynövénykert
amellett, hogy színtérül szolgált,
teaalapanyagot és fûszereket is
biztosított az étkezésekhez, a tízóraihoz és az uzsonnához.
A gyerekeknek itt adott a tér a
játékhoz, ahol kiélhetik mozgásigényüket. Fáramászásra, kuckóépítésre az idén is a jutott idejük
a lurkóknak a programok közötti
szabadidôben egyesületünk tagjainak felügyeletével.
Az Ezerjófû Egyesület és a táborozó gyerekek és szüleik nevében
szeretném megköszönni Herczeg

József polgármester úr támogatását, amivel lehetôvé tette a tábor
megrendezését. Ökrös Erikának és
a gyevitúr Kft.-nek a helyszín biztosítását, és a finom ebédeket. Kopasz Péternek, Kopasz Bálintnak, ifj.
és id. Canjavec Tamásnak a tiszai
vízi programok levezetését, Belovai
Jánosnak a kedves fogadtatást a
gátôrházban. Farkas Imrének és
feleségének, Terikének a fûszerekkel ízesített kecskesajtot, ami
a tízóraik és uzsonnák elmaradhatatlan része volt a táborozók
örömére, és a finom kecsketejjel
készült turmixot, amit a csütörtök
délutáni kecskesímogató alkalmával élvezhettek a gyerekek és kísérôik. A tábor lebonyolításában
nyújtott önzetlen és lelkes munkát
Makán Ferencnének, Nagy Józsefnének, Kiss Tibornak, Gercsó Gabriellának, László Edinának, Canjavecné
Borbás Annamáriának, Téglás Albertnek, Pataki Dezsônének, és fényképészünknek, Gézának. A finom és
egészséges tízóraik és uzsonnák
elôkészítését, elkészítését Bakó Ferencnének, Kövér Imrénének, Nagy
Menyhértnének, Kecskeméti Sándornénak, Merlákné Dombóvári Ibolyának.
Végül kiemelném, hogy olyan
jó kis lelkes, érdeklôdô csapat
gyûlt össze a táborban, akikkel
élmény volt eltölteni ezt a hetet.
Berek Ágota táborvezetô

Az Ezerjófû Egyesület 2013-as kirándulása
Közeleg az ôsz, a gyógynövénykertekben betakarítottuk a termés
nagyobb részét, lezajlottak a falu
kitelepülôs ünnepei, sikeresen zárult a gyerekek nyári tábora. Szuszszanhatunk egy kicsit, ilyenkor aktuális az egyesületi kirándulás, amit
az idén a Pilisbe és környékére
szerveztünk. A három napos programot keretbe foglalta két gyógynövénykerti látogatás. Kezdtünk a
budakalászi gyógynövénykutató
intézet bemutatókertjében péntek
délelôtt, hazaindulás elôtt pedig
zártunk a Pannonhalmi Apátság
gyógynövénytermesztô és feldolgozó telepén vasárnap késô délután.
E két program között rengeteg
mindent láttunk, tapasztaltunk.
Pilisszenkereszten volt a szállásunk
a bázisunk, itt pihentük ki a napi

nem kis mennyiségû hegyi és lépcsôs gyaloglásokat, ez volt a színtere a jó hangulatú reggeliknek,
beszélgetéseknek, vacsorakészítéseknek, köszönet mindezért barátságos szállásadónknak.
mindenkit lenyûgözött a dobogókôi kilátóról elénk táruló pilisi
hegyek és a duna látványa. Sétáltunk Szentendrén. Egy szenzációs
idengenvezetéssel megnéztük az
esztergomi bazilikát, ahol a vállalkozó kedvûek még a kupola kilátóhoz vezetô négyszáz lépcsôt is
leküzdötték és bejártuk a visegrádi Királyi Palotát és a Fellegvárat.
A Pannonhalmi Apátságban szintén idegenvezetéssel megnéztük
a templomot, a szerzetesek életének közösségi tereit, a könyvtárat
és egy kiállítást. A hegyekben nem

maradhatott ki a túrázás sem,
melynek célja egy mária kegyhely
melletti forrás volt Pilisszentkereszten.

Algyôre érve fáradtan bár, de jó
hangulatban köszöntünk el egymástól a keddi tájházi találkozóig. Jó
volt ez a kirándulás!
Kiss Tibor
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Harmadik zenetáborom Algyôn
idén – 2013. július 29. és augusztus 2. között – harmadik alkalommal rendeztük meg az Algyôi Zenetábor. Az idei táborban a
résztvevô gyermekek és hozzátartozói és természetesen minden

szerbemutatókkal folytatódott a
nap, majd klubkoncerttel ért véget
a kora esti órákban. Az aktív résztvevôk minden nap kellemesen
elfáradva, de annál több élménynyel gazdagodva tértek haza.

kedves érdeklôdô betekintést nyerhetett a fúvós hangszerek világába.
minden nap a délelôtti foglalkozások után, kora délután hang-

A hét kezdéseként az Onion Wind
Quintet látogatott el hozzánk és általuk betekintést nyerhettünk a fafúvós
hangszerek varázslatos világába. A lá-

nyok körében hatalmas sikert aratott
a fuvola, de nem kevesebb rajongással igyekeztek megszólaltatni az
oboát, klarinétot és a fagottot is.
A hét folytatásaként a népzenei
esten a citeráé volt a fô szerep.
Községünkben láthattuk vendégül
a Kiszombori Hagyományôrzô Együttest. Az esten közösen az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekarral
húzták a talp alá valót, mely végén
önfeledt közös éneklésbe torkollott az aznapi hangverseny.
A hét közepén – pihenôt adva
a gyerekeknek – a kora délutáni
órákban, Pataki Andrea (klasszikus
fagott elôadómûvész), Horváth
Andrea (zongoramûvész, -tanár) és
Papp Miklós (tubamûvész, -tanár)
adott koncertet. itt betekintést
nyerhetett a hallgatóság a barokktól a XXi. század zenééig .
negyedik napon a rézfúvósoké
volt a fô szerep, az Onion Brass
Quintet vendégeskedett Algyôn.
Számos különleges hangszert –

ilyenek voltak például a postakürt,
az alt-kürt – láthatott, szólaltathatott meg az aki ellátogatott hozzánk aznap. „A legjobban tetszô
hangszer” címet a tuba kapta.
A hét zárásaként a tábor aktív
hallgatói adtak számot a héten
szerzett tudásukról a gálán.
itt szeretnénk megköszönni a
szülôk áldozatkész támogatását.
Szeretnénk megköszönni Bene Zoltán igazgató úrnak, hogy egész
héten vendégül látott bennünket
a Faluházban. Külön köszönet Olajos Györgynek, a Faluház munkatársának, hogy a gálahangversenyt
megörökítette nekünk.
Ezúton szeretnénk köszönetet
nyilvánítani Bakos József egyéni
vállalkozónak, aki – példát állítva
vállalkozótársai elé – ösztöndíjat
ajánlott fel két ifjú muzsikusnak,
ezzel támogatva az algyôi fiatalokat mûvészeti, zenei tanulmányaikban.
Táborlakók és –vezetôk

Az egyre népszerûbb akrobatikus rock and roll és a babatorna – Algyôn is!
A 2005-ben alakult szegedi székhelyû Kozmosz egyesület a dél-alföldi régióban egyedülálló módon
tanít akrobatikus rock and roll
táncot a 4 éves korú óvodásoktól
egészen a felnôtt korosztályig. A
civil csoport eltökélt célja, hogy
minél több fiatal életébe csempészsze bele a tánc, a mozgás, a sportos élet szeretetét, üzenetük mindig aktuális: A kiegyensúlyozott,
egészséges élethez elengedhetetlen a mozgás!
A jelenleg több száz diákot megmozgató táncegyesület számos
eseményen, fellépésen valamint

rendezvényen lép fel koreográfiáival, így a kis tanoncoknak lehetôségük van széles közönség elôtt
megcsillogtatni tánctudásukat, na
meg persze csinos csillogó-villogó
fellépô ruháikat. A szervezet oktatója, az algyôi születésû valamint
jelenleg is ott élô Szilágyi-Perjési
Csenge már kisgyermekkora óta
ûzi ezt a sportos táncstílust, és
immár felnôttként – egyben táncoktatóként - szeptembertôl fog
edzéseket tartani az Algyôi Faluházban. Két csoport indul; 4-6 éves
óvodás lurkók, valamint a 6 év
feletti kisiskolások jelentkezhetnek

a ritmusérzéket és az összehangolt
mozgást rendkívül jól fejlesztô
vidám hangulatú táncedzésekre.
A Kozmosz oktatóinak lelkes csapata úgy véli, habár a tánc összetett
mozgáskultúrájának oktatását óvodáskorú gyermekeknél érdemes
elkezdeni - hiszen a feladatok teljesítéséhez ebben a korban rendelkeznek megfelelô fizikai és összpontosítási képességgel – azonban
az ifjúság aktivitás-igénye és mozgás-szeretete még fiatalabb korban
is kialakítható. Ezen felismerésen
felbuzdulva, az idei évtôl baba-tornát tart az 1–4 éves tipegôk és

nagyobb totyogók részére, a már
fentebb említett Szilágyi-Perjési
Csenge vezetésével. A Kozmosz
Egyesület központi helyén – a Szeged Plázán túl – Algyôn is szeretné
megmozgatni a már stabilan járni
tudó csimotákat babatornáival, melyeken játékos mondókákon és fizikai feladatokon keresztül szinte
észrevétlenül fejlôdik a tipegôk
beszédkészsége és mozgáskoordinációja. Csenge csodás mesevilágba varázsolja el a picúrokat, ahol
várja ôket a csigaháton lovagolás,
labdagombóc fôzés, cirkuszi kuckóban bújócskázás, meseejtôernyôben hintázás, és még sok-sok más
varázslatos fantáziafeladat, melyeket mind-mind kipróbálva a totyogónk újra jönni szeretne majd.
remélem felkeltettem minden
becses anyuka, apuka, és nagyszülô olvasó érdeklôdését. Elmondhatjuk, hogy a Kozmosz
megér egy próbát. Találkozzunk
szeptemberben az Algyôi Faluházban!
Elérhetôségeink – telefonszám:
20/941-7212, honlap: www.kozmosz.com
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA

RENDEL:
Páros héten délelôtt 8-tól 12 óráig
Páratlan héten délután 12:30-tól 16:30-ig

RENDEL:
Szeptember 9–13-ig 7:30–12:00
Szeptember 16–20-ig 12:30–16:30
Szeptember 23–27-ig 7:30–12:00
Szeptember 30–október 4-ig 12:30–16:30
Október 7–11-ig 7:30–12:00

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Szeptember 9-tôl 13-ig 12:30-tól 16:30-ig
Szeptember 16-tól 20-ig 8:00-tól 12:00-ig
Szeptember 23-tól 27-ig 12:30-tól 16:30-ig
Szeptember 30-tól október 4-ig 8:00-tól 12:00-ig
Október7-tôl 11-ig 12:30-tól 16:30-ig
Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

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.

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

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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. 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!

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

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.

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

RendôRségi segélyhívó száMok: 107, 112.

GYERMEK ÉS fELNôTT KÖZPONTI SüRGôSSÉGI
ORVOSI üGYELET

Tisztelt Algyôi lakosok!

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

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

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gyevitur Kft. üzemeltetésében álló
Szabadidôközpont (konyha – szálló) bôvítése miatt felfüggesztette
mûködését 2013. 08. 30. napjától, így aztán ebéd kiszállítást és szállásszolgáltatást nem tudunk biztosítani az elkövetkezô idôszakban.
A nyitás várható idôpontja: 2014. év május hónap.

NÉHÁNY fONTOS TELEfONSZÁM

Mentôk: 104 • tûzoltóság: 105
RendôRség: 107

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi ebédrendelési lehetôségeket:

• Sport&Life +36 62 313 690
• Horizont étterem +36 70 3220083
Köszönjük megértésüket!
Gyevitur Kft. vezetôsége
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Algyôrôl olvastuk a neten
A nyári, úgynevezett uborkaszezonban is számos cikk számolt be
az Algyôn történtekrôl.
Csajok Csatája: egy perc és
nyersz címmel arról számolt be a
délmagyarország, hogy a Borbála
fürdôben zajlott a hétvégén a Csajok Csatája újabb elôvetélkedôje.
A kétfôs lánycsapatok egy perc és
nyersz típusú ügyességi feladatokban, valamint vízi ügyességi versenyben mérték össze erejüket…
Bôvebben: http://www.delmagyar.

hu/szeged_hirek/csajok_csataja_egy_
perc_es_nyersz_/2344593/
*
Itt az uborkaszezon. A kígyót salátába, a rövidebb, fürtöst kovászosnak viszik. A mars tértôl egészen
az Algyôi halászcsárdáig mentünk
a friss, hûvös, roppanós kovászos
uborka nyomába… írta a délmagyarország. részletek: http://www.
delmagyar.hu/szeged_hirek/itt_az_
uborkaszezon/2345420/
*

meghívó
Az Algyôi Szôke Tisza nyugdíjasklub szeretettel meghívja
és várja Algyô idôseit, nyugdíjasait (60 éven felülieket) a
FAlUHÁZBAn
2013. október 05-én 15 órakor kezdôdô
idÔSEK VilÁgnAPJA AlKAlmÁBól
TArToTT mÛSoroS rEndEZVÉnyrE.
Fellépnek:
versmondók • táncosok • zenészek • énekesek
A részvétel ingyenes!
Minden résztvevôt az elôadás után vendégül látunk
(büfé asztal).

Dr. Major József
JogoSUlT
ÁllATorVoS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.
Cím:
Algyô, Géza utca 33.

Minden
aMi kôMûves
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Kerékpárok teljes körû javítását rövid határi dôvel vállalom. Használt, jó állapotban
lévô kerékpárok értékesítése.
Telefon: 06-20/484-6363.
*
Garázs kiadó!
Algyô fôutcáján zárt udvaron levô 20 m2-es
garázs raktározásra és/vagy autó tárolására hosszú távra kiadó.
érdeklôdni: 06-20/403-83-54
*
Csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba
összkomfortos kertes (nyaralónak vagy
vállalkozásra is alkalmas) családi ház
eladó, vagy – értékegyeztetéssel – kisebb
csongrádi házra/lakásra vagy szegedi lakásra cserélhetô. Irányár: 9,8 millió forint.
érdeklôdni: a 30/38-02-139 számú mobilon.
*

Algyõn, családi ház
körüli segédmunkára keresek megbízható,
leinformálható, jó fizikumú férfi munkaerõt.

Ida

Elõny: B kategóriás
jogosítavány,
nem dohányzó

Szálas és cserepes virágokkal,
kegyeleti készítményekkel áll
a kedves vevôk rendelkezésére.

Érdeklõdni, jelentkezni:
16–18 óra között,
Telefonszám:
06-20/591-88-48

Munka:

HomlokzAti és
gurulóállvány bérelHetõ.

burkolástól
a térburkolásig,
betonozástól
a vakolásig!
valamint ács,
fa és bádogos munkák
a legkedvezôbb árakon!
Telefon:
06 30/760 19 52

Festést, mázolást, gipszkartonozást,
külsõ-, belsõ hõszigetelést és
festés utáni takarítást vállalok.
érdeklõdni
a 06-30/987-40-60-as
telefonszámon.

Virágüzlet

NyItVa tartáS:
h.–p.: 8–17 • szo.–vas.: 8–12
rendelést telefonon
is felveszünk!
TELEFON.: 267-297
ALgyô, VásárhELyi u. 21.

„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

Földtulajdonosok,
földhasználók,
figyelem!
meghosszabbították a földhasználati nyilvántartásba történô bejelentési kötelezettségek teljesítésének idôpontjait.
A termôföldrôl szóló 1994. évi
lV. törvény (Tft) 25/g. § (1) bekezdése alapján a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett
a) magánszemély földhasználó a
személyi azonosítóját és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját
köteles 2013. szeptember 30-ig
bejelenteni a földhasználatát
nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére.
A fenti azonosító adatközlési kötelezettség azt a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett földhasználót terheli, aki ennek a kötelezettségének 2013. március 30.
napjáig nem tett eleget és 2013.
szeptember 30-ig földhasználati
bejelentést sem nyújt be
A bejelentés módja: Az „azonosító adatközlési adatlap” kötelezô
használatával.
Az ingatlanügyi hatóság – 2013.
szeptember 30-át követôen – húszezer forint összegû bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót,
aki az azonosító adatközlési kötelezettségének határidôn belül nem
tesz eleget.
A részletes tájékoztatás az Algyôi
Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján is megtekinthetô.

Mezôgazdasági
idényMunkára
nyugdíjas
szeMélyt keresek.
elôny:
B. kat. jogosítvány,
traktorvezetôi és mezôgazdasági
gépszerelô
tapasztalat.
telefonszáM:
06-20/591-88-48
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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

KEDVES
VÁSÁRLÓINK!

TANSZERVÁSÁR!
Még szeptemberben is
tanszervásárt tartunk,
bôvülô árukészlettel!

130903-F

Még szeptemberben is tanszervásárt tartunk,
bôvülô árukészlettel!
Minden 2500 Ft feletti vásárlónk sorsoláson vesz részt!
Többféle beiskolázási utalványt elfogadunk!

Legyen tiéd az év fogása

Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év
végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Minden csomag

2013
Ft
havi díjért
év végéig

Az Invilág S csomag havi díja is például – 36 tévé- és rádiócsatornával, 15 M internettel
és kedvező telefon-előfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft, és 2014. januártól
is csak 6790 Ft.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a
legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk: Szeged, Gutenberg utca 14.
Kapcsolattartónk: Bakos Tamásné Tel.: +36 62 777 526

ÚJDONSÁG: Hobby sütés kellékek
• marcipán
• ételfesték
• aromák
• tortaformák
Keressen minket a Coop Áruházban!
Telefon: 06 30 592 08 47
Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!

Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, és a VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken
érhető el, új lakossági előfizetők számára. A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált
le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s.
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.
A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

IN_33011812_OSZI_AlgyoiHirmondo_148x210_130903-F.indd 1

Kínálatunk:
• ajándéktárgyak
• bio-és reform élelmiszerek
• gyógynövények

8/14/13 1:04 PM
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Anyakönyvi hírek

születések:

Házasság:

DömöSi ZEnTE – született: 2013. 06.
03., édesanya:Szilágyi Barbara, édesapa:
Dömösi János.

Kis Balázs és Abonyi Adrienn 2013. 08.
09-én házasságot kötött.
Balogh József és Zombori ildikó 2013. 08.
17-én házasságot kötött.
nokta Zsolt és major Andrea 2013. 08.
24-én házasságot kötött.
Szögi Tibor és Kónya Barbara rita 2013.
08. 24-én házasságot kötött.
Sok boldogságot!

nAgy KriSZTián és nAgy róBErT – született: 2013. 07. 23., édesanya:Vidács
Judit, édesapa: nagy róbert roland.

*
Halálozás:
Füleki János 2013. 07. 22-én elhunyt.
Bakos Sándorné született Posár Anna
2013. 08. 09-én elhunyt.
nagy Józsefné született molnár mária
2013. 08. 25-én elhunyt.
Béke poraikra!

Jó egészséget!

Anyatejes Világnap
Kedves Szülôk!
Az Anyatejes világnapot szeptember 12-én ünnepeljük Algyôn.
E napon 15 óra 30 perctôl az
algyôi Faluházban az alábbi programokra várjuk szeretettel a szülôket, érdeklôdôket:

A „válaszkész” gondozás és a szoptatás kapcsolata – elôadó: Gaborjákné
Kovács Judit szoptatási szaktanácsadó.
Körülbelül 16 órakor kezdôdik a
Kezeslábas Babaszínház bemutatója,
amelyre az óvodás gyerekeket is szeretettel várjuk!
Védônôk

Judo siker
Sipos dorina augusztus 25-én a
Siklóson megrendezett nemzetközi Judo versenyen, a 2003-as
korosztály 40 kg-os súlycsoportjá-

ban a Tenkes Kupa bronz érmét
szerezte meg. A mezônyben az
egyetlen lányként vett részt a versenyben, ért el sikert.
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„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 alkotásokat várunk.
Kategória: irodalmi alkotások
(vers, próza, mese, visszaemlékezés). 10 éves kor felett bárki benevezhet 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 Lajosné, 6753 Szeged, Éva u. 14.

Kategória: kézmûves alkotások
(rajz, festmény, kép, üvegfestés,
varrás, fafaragás, szövés, fonás,
kerámia, tûzzománc). Bárki benevezhet 1 alkotással. Az elbírálásnál elônyben részesülnek a
természetes anyagokból készült
mûvek.
díjazás: i. díj 5000 Ft értékû
kézmûves ajándékcsomag, ii. díj:
4000 Ft értékû kézmûves ajándékcsomag, iii. díj: 3000 Ft értékû
kézmûves ajándékcsomag.
Az eredményhirdetés és a pályamunkák kiállítása október elsô
felében lesz.
GYAKE Tollforgatók Köre

Majorette Algyôn!
A Szegedi majorette Csoport kellô
számú jelentkezô esetén elindítja
algyôi tagozatát felsô tagozatos és
középiskolás korosztályban. A próbák csütörtökönként 16.30–17.30ig zajlanak majd a Faluházban.
Együttesünkrôl bôvebben a www.

majorette.hu oldalon tájékozódhat.
Beiratkozás: 2013.szeptember
16-án (hétfô) 16.30–17.30-ig a Faluházban. Elsô próba: 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 16.30–
17.30-ig a Faluházban

Templomok Éjszakája
2013. szeptember 14., szombat
16 óra: vetélkedô az algyôi templom történetérôl a vetélkedô jutalmazottjai kóstolják
elôször a süteményeket..
17 óra: a vetélkedô eredményhirdetése
17 óra 10 perc: Algyôi lakodalmas
az Algyôi fehér Ignác Általános Iskola tanulóinak
és a Zsibongó Néptáncegyüttes elôadásában
18 óra 30 perc: rendhagyó tanévnyitó mise
19 óra 15 perc: az algyôi Szent Anna-templom
– Baghyné makra ilona elôadása
19 óra 30 perc: toronytúra
20 óra: a Parlandó Énekegyüttes mûsora
20 óra 30 perc: A Móra ferenc Népszínház bemutatja:
Gogol: Egy ôrült naplója
16 órától süteménykóstolás a templomkertben
16 órától kézmûves foglalkozások
a Gyevi Art Egyesület Alkotó Körével a templomkertben.
16 órától 17 óráig, majd 19 óra 30 perctôl 20 óra 30 percig a torony látogatható.
Sötétedéstôl a rendezvény végéig fényfestés
Szemerey Bálint és a Wemsical Egyesület közremûködésével.

Civil tükör
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Az Algyõi Alkotók Körének augusztusi programjairól
Kézmûves tábort rendezett az Algyôi Alkotók Köre a gyerekeknek
idén július 29-tôl augusztus 2-ig.
A munkát, már hónapokkal hamarabb megkezdtük. megegyez-

hal, írott tojás, kosárka, szövött
párna, fûfej. Egyik-másik munkával elég hamar elkészültek, és a
következô „fordulóig” játszottak,
szaladgáltak.

tünk, hogy csak félnapos tábort
szervezünk, tavaly is nagy volt az
érdeklôdés. A létszámot hamar
túlléptük. A tervezett 15 helyett,
25 gyereket fogadtunk, de így is
sokan lemaradtak a programokról.
Hétfôn megkezdôdött a munka.
minden nap 2 alkotást készítettek
a gyerekek, amiket pénteken hazavihettek. A nagy meleg ellenére
a gyerekek láthatóan jól érezték

minden nap gyümölcs volt a tízórai, biztosan örültek neki, mert
10–15 perc után nem maradt semmi
a tálakon.
Pénteken kis kiállítást rendeztünk a munkáikból, amire még
hétfôn meghívták a szülôket. Erre
az alkalomra vállalta két kislány,
hogy mond verset, ami emelte a
kiállítás színvonalát. A szülôk büszkén pakolták el gyermekeik mun-

Foglalkozást tartottak: Boldizsár
Attiláné, Gubacsi Enikô, Szalmáné
Simon Éva, Szabó Beáta, Balasi Marianna, Molnárné Süli Zakar Zita,
Szôkéné Bera Szilvi, Izbékiné Cseuz
Gabriellla, Greksáné Kurucz Irma,
Kocsisné Kuk Ildikó. Segítségükre
voltak: Német Jánosné, Szujó Ildikó,
Klatka Eszter és Klatka Tünde, Pigniczki Kata, Bakos Dorina, Antal
János, Ménesi Lajosné, Koczka Ágnes.
Ezúton szeretném megköszönni munkájukat, kifogyhatatlan türelmüket, hogy színvonalassá tették munkájukkal, segítségükkel a
tábort. Azért is teszem ezt, mert
mindannyian „társadalmi munkában”, puszta szakmai és gyerekszeretetbôl végeztük a dolgunkat.
*
Az Alkotóház nyári rendezvényei
közül a másik fontos esemény az
amatôr festôk találkozója volt.
Magyarné Varga Anna álmodta
meg, és valósította meg a találkozót, augusztus 10-én. Ezen a napon
közös festésre hívta meg az mûvé-

minden résztvevô hozott egy-egy
alkotást, tus és tinta, rajz és olajfestmény szerepelt a szebbnél
szebb munkák között.
A cél az egymástól való tanulás,
az eszmecsere volt, a résztvevôk megtapasztalhatták a közös munka örömét.
10 órára érkeztek a vendégek,
és délután 4 óráig hasznosan el
tudták tölteni az idôt. Közben mindenki elkészített egy-egy kisméretû olajfestményt. A festés öröme,
az eredmény, megelégedésükre
szolgált. Anna tervei között szerepel, hogy minden nyáron találkoznak, gyarapítják a résztvevôk létszámát, és a késôbbiekben akár
több napos tábort is szervezhetünk. legközelebb mártélyon találkoznak.
Köszönjük Anna fáradhatatlan
munkáját, és tanítani akarását.
mindig tudunk tôle tanulni.
még ezen a napon két alkotónk
Pitvaroson ismertette meg az ottaniakat a falunapon az algyôi alkotók

szettörténeti Önképzô Kör tagjait:
Csordás Tibort, Kovácsné Bitó Ágnest,
Haranghi Gézáné Ancikát Hódmezôvásárhelyrôl, Algyôt Magyarné Anna
és Belovainé Bakos Erika képviselte.
A „hazaiak” bemutatták az Alkotóházat a vendégeknek, meséltek Süli
Andrásról, munkásságáról.

munkáival. Árukészletünket vitték
el, hogy ezzel is emeljék a falunap
színvonalát, és vigyék Algyô hírét,
szakmai bemutatót tartsanak.
Köszönjük Szalmáné Évinek, és
Szôkéné Szilvinek, hogy képviselte
csoportunkat Pitvaroson!
Kocsisné Kuk Ildikó

Az Algyôi Tojásmûhely a Mesterségek Ünnepén
A gyevi Art Kulturális Egyesület
Algyôi Tojásmûhely tagjai szakmai
kirándulás keretében 2013. augusztus 20-án, államalapító Szent
istván király ünnepén tekintették
meg Budapesten, a Budai Várban
a 27. mesterségek Ünnepét.
A nemzetközi rendezvény idei
témája a gyapjú volt, a külföldi
díszvendég pedig Kirgizisztán.
A több mint 800 kézmûves mestert
felvonultató seregszemle keretében mesterség-bemutatók, népi
játszóházak, viselet-bemutatók,
kézmûves étkek kavalkádja, kon-

certek és szakmai elôadások várták
az érdeklôdôket.
Az Algyôi Tojásmûhely tagjai személyesen találkoztak a hazai tojás-díszítômûvészet kiemelkedô alkotóival,
Berszánné Román Erzsébet budapesti,
Báling Lászlóné nagypalli és Ágoston
Endréné jánoshalmi tojásíróval, a
tojáskarcolókkal, népi iparmûvészekkel, akiktôl szakmai fortélyokat leshettek el a fiatal alkotók.
Ajánlott internetes oldalak: www.
mestersegekunnepe.hu, www.nesz.hu.
Bereczné Lázár Nóra,
az Algyôi Tojásmûhely vezetôje

magukat. Készült gyöngyfa, képeslap, agyag dísz, akvárium, gyöngy-

káit, hogy hazavihessék.

Algyôi Foltvarró kiállítás, találkozó és vásár
minden kedves érdeklôdôt sok
szeretettel várunk a szeptember
21-ei Algyôi Foltvarró Kiállításra.
Ezen az eseményen szombat délelôtt 10 órától tekinthetik meg az
Algyôi Foltvarró Kör elmúlt évben
elkészült munkáit. A rendezvény

alatt foltvarró eszközök, textilek
vásárát kínáljuk. A találkozó keretein belül meglepetés egység csomag segítségével varrhatunk közösen az Alkotóház udvarán.
Várjuk Önöket!
Algyôi Foltvarró Kör Tagjai
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Az államalapítás ünnepe
a Székelyföld Baráti Társasággal
Az Algyôn immáron egy esztendeje mûködô Székelyföld Baráti
Társaság a magyar állam megalapításának évfordulójához, valamint az Új Kenyér ünnepéhez
kapcsolódóan családi programot
szervezett a Tájház udvarán. A székelyföldi hagyományokat megidézô társaság augusztus 10-én
este tárt kapuval várta az érdeklôdôket.
napközben a kör szorgos aszszonyai – Csiszer Piroska vezetésével
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Kerékpáros kirándulás

– megdagasztották, majd a kemencében megsütötték az ünnep jelképévé lett kenyeret, amellyel az
este folyamán a Tájházba betérôket vendégelték meg. Sötétedés
után pedig, a nap lezárásaként a
2003-ban, Csíksomlyón bemutatott istván a király elôadás felvételét vetítették le. A pajtában öszszegyûlt szép számú közönség egy
kellemes este keretein belül emlékezett meg államalapítónkról,
Szent istvánról.

Az algyôi Idôsek klubjának tagjai augusztusban kerékpártúrán vettek részt.

Új honlap a Gyevi Art egyesületnek
Új köntösben és kibôvült tartalommal fogadja látogatóit a gyevi Art
Kulturális Egyesület honlapja, mely
megtekinthetô a www.gyeviart.hu
címen.

mûvészeti csoportjaik – a Parlando Énekegyüttes, a Tollforgatók
Köre, az Alkotók Köre, a Zsibongó
néptáncegyüttes – várják az érdeklôdô algyôieket tagjaik közé.

A mozgáskorlátozottak kirándulnak
Augusztus 15-én és 16-án a dunakanyarba kirándultunk 48 személylyel. reggel 7 órakor indultunk. Elsô
nap megnéztük a Visegrádi várat, a
Fellegvárba is felment a csoport egy
része. lenyûgözött bennünket a dunakanyar és a táj szépsége. még ezen
a napon délután Esztergomot látogattuk meg. A Bazilika hatalmas osz-

lopai, gyönyörû oltárképei maradandó élményt nyújtottak számunkra.
Busszal átmentünk a megújult mária
Valéria-hídon Párkányba. A sétáló
utcán és a duna-parton tettünk egy
nagy sétát, és a finom Cseh söröket
is megkóstoltuk.
Esztergomban a Schweidel szállóban volt a szállásunk, a város

szélén, egy csendes helyen. Finom
és bôséges vacsorával vártak bennünket. Pihentetô éjszakai alvás
után indultunk másnap tovább,
Szentendrére. A Skanzent vettük
célba. Érdekes és mozgalmas kirándulás volt. A Skanzen területén
felépített Jászárokszállási Fogadóban ebédeltünk, majd elbuszoz-

tunk az óvárosba. A Kovács margit
múzeum és a hangulatos kis utcácskák feledhetetlen emlékek
maradtak mindannyiunk számára.
17 óra után indultunk haza, tele
élménnyel, és visszavágyással. gyorsan eltelt a 2 nap, igazolva a közmondás: „Jó társaságban repül az idô!”
Kocsisné Kuk ildikó

2013. szeptember • Hírmondó

Visszatekintô és elôrepillantó

19

Ismét miénk volt a tér
nélkül már elképzelhetetlen a tér!
nagy öröm volt számunkra, hogy
egyesületünk „legifjabb” csoportja, a Zsibongó néptáncegyüttes is
fellépett.
A Szeged linedance Klub kalapos, csizmás country táncosai,
mint eddig minden évben, most
is kivívták a közönség vastapsát.
nem szûnô lelkesedéssel tapsolta végig a közönség a legkisebbek produkcióját. A Kozmosz
Egyesület akrobatikus rock and
roll csoportját méltán zárta szívébe a közönség.
Az ifjúsági korosztályt képviselték a ritmus Tánc és Fitness Stúdió táncosai már- már cirkuszi
produkcióba is illô, merész mutatványukkal nagy tapsot kaptak.
népviseletbe öltözött csoportként
a tápéi Török József Hagyományôrzô Együttes tagjai is nagy lelkesedéssel táncoltak, énekeltek, zenéltek.
A mûsor végén egy hatalmas
körtánccal zárult az est. Kicsik,
nagyok, fiatalok, idôsek együtt
„ropták” a szilágysági lépéseket.
Alig fértünk a téren.
A gyevi Art Kulturális Egyesület
augusztus 24-én ismét – immár 4.
alkalommal – megtartotta a
„miénk a tér” elnevezésû térfoglaló kavalkádját.
most valóban elfoglaltuk a teret,
hiszen mintegy 170 szereplô mutatta meg, hogy mit tud. S a közönség soraiban ülök sem voltak
kevesebben.
Kora délutántól sötétedésig csak
úgy „pörögtek” a mûsorszámok.
igazi éke volt a programnak a
Kazári népdalkör bemutatkozása.
Palóc népviseletben – mintegy 2

órán át tartó öltözködést, fejdísz
elhelyezést követôen – léptek fel.
gyönyörû hanggal és humorral
fûszerezett elôadásukat vastapssal
jutalmazta a közönség.
de valamennyi csoport, szereplô elnyerte a nézôk tetszését. A
mûsort a Szegedi majorette Csoport nyitotta. Ôket követték az
Algyôi Halászcsárda cigány-zenészei, akik immár harmadik alkalommal léptek fel a téren. A citerások, a nyugdíjas csoportok, az
algyôi harmonikások, a Parlando
Énekegyüttes és lele Krisztián

hétFô–szeRdA–szoMbAt 7–11 óRáig

nôi, FéRFi és gyeRMek
RuhA vásáR
Cipôk, papucsok és lakástextil
hetente bôvülô árukészlettel
A faluház parkolójában!

*
Az egyesület alkotók köre kiállította és árulta kézmûves termékeit a rendezvény alatt.
itt szeretnék köszönetet mondani minden fellépônek, minden
segítônek.
Külön szeretném megköszönni a
Szôke Tisza nyugdíjasklub asszonyainak a „szendvicsgyártást” – hiszen csaknem 500 szelet kenyeret
kentek, díszítettek. Köszönet az Algyôi Faluház és Könyvtárnak a mazsorettesek finanszírozásáért és a
technikai segítségért. Köszönjük a
gyeviép Kht.-nak a tér berendezését,
az Algyôi Polgárôrségnek az ôrzést.
S végül, de nem utolsósorban
hálásak vagyunk Herczeg József polgármester úrnak, hogy a polgármesteri pénzalapból anyagilag is
támogatta ezt a színvonalas rendezvényt.
mi, szervezôk nagyon elfáradtunk, de megérte! mind a vendégek, mind a helyiek jól érezték
magukat. lehet, hogy folytatni
kell?... majd látjuk, mit hoz a jövô!
Ménesi Lajosné

20

Mi? Hol? Mikor?

Tollforgatók az óbudai Krúdy szalonban
A gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre szeptember
12-én (csütörtökön) az óbudai
Krúdy gyula irodalmi Kör meghívására bemutatkozó irodalmi
délutánt tart a Kéhli Vendéglô
Krúdy Szalonjában.

Az est házigazdái: a magyar kultúra lovagjai, pontosabban Kanizsa
József és Király Lajos.
Közremûködnek az egyesület
tagjai, valamint Szabó Dóra énekes
és Tálas Ernô, a Svéd Királyi opera
tenorja.

Az algyôi Alkotóház
szeptemberi programja
Tojásmûhely – Bereczné Lázár
Nóra vezetésével –: szeptember
14-én (szombat) 17–19 óra között
tartja következô foglalkozását.
*
Rajz szakkör – Magyar Varga Anna
irányításával –: szeptember 28-án
(szombat) 15–17 óra között várja
tagjait és az érdeklôdôket.

*
Foltvarrás lesz – Izbékiné Cseuz
Gabriella útmutatásai alapján –
szeptember 17-én (kedden) 17
órától. Szeptember 21-én (szombat) 10 órától pedig a Foltvarró
kiállítás, találkozó, vásár várja az
érdeklôdôket.
*

Ne hagyjuk veszni a múltunkat!
2013. szeptember 14-én, szombaton tartjuk Algyôn a „Templomok
éjszakája” programot az önkormányzat, a faluház, az iskola és a
civil szervezetek bevonásával.
Szeptember 14-én délután 4-tôl
éjfélig lesznek programok a templom elôtt és a templomban.
Erre az alkalomra gyûjtést hirdetünk régi fotókból, esküvôi, keresztelôi, bérmálkozási fotókból és
minden más olyan fotót szívesen
fogadunk, amelyen valamely templomi esemény van megörökítve,
vagy az algyôiek valamely zarándoklata, püspöklátogatás, bérmálás stb. Szintén szívesen fogadnánk
képeket a régi papokról, ha még
fellelhetô.

Szintén szívesen fogadunk régi,
keresztelési ruhákat, menyasszonyi
ruhákat, pártákat, zarándok emlékeket stb.
Ezeket a név cím és telefonszámmal ellátva kérjük, hogy adják le a
Faluházban. Azt is kérjük, hogy
jelezzék engedélyezik-e hogy ezeket
lefotózzuk, vagy a kiállításon névvel
akarnak szerepelni, vagy csak a kiállításra adják kölcsön, de kérik ne
tüntessük fel a nevet. Azt is írják
meg, hogy az illetô kép vagy relikvia feltehetôen mikor készült, vagy
mely eseménnyel áll kapcsolatban.
Együttmûködésüket köszönve,
és az eseményre elôre is invitálva
köszönti önöket:
Dr. Benyik György plébános

Gyurmázás az Alkotóházban
októbertôl kéthetente, szombatonként süthetô gyurma tanfolyam
indul felnôtteknek, Greksáné Irmus
vezetésével. A pontos idôpontokat

kiírjuk az Alkotóház ablakában a
hirdetô táblára! részvételi díj: a
felhasznált nyersanyagok ára.
Gyevi Art Alkotók Köre

Kiutak a válságból – komplex médiakampány
Kedvezményezett:

Algyô Nagyközség
Önkormányzata

nettó 2.411.314 Ft
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szePtemberi – október eleJi renDezvénynAPtár
szeptember 9. (hétfô) 17 óra – Civil fórum a faluház kistermében.
szeptember 12. (csütörtök) 15 óra 30 perc – Anyatejes világnap a faluházban.
szeptember 13. (péntek) 8–12 óra – A falugazdász ügyfélfogadása.
szeptember 13. (péntek) 18 óra – Az ôsgyeviek Baráti Körének vezetôségi ülése.
szeptember 14. (szombat) 16 óra – Templomok éjszakája a Szent Anna-templomban.
szeptember 14. (szombat) 17 óra – Tojásmûhely az Alkotóházban (Bereczné
Lázár nóra).
szeptember 16. (hétfô) 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné
marika, gondáné Julika).
szeptember 17. (kedd) 17 óra – foltvarrás az Alkotóházban (izbékiné Cseuz
gabriella).
szeptember 21. (szombat) 10 óra – foltvarró kiállítás, találkozó és vásár az
Alkotóházban.
szeptember 23. (hétfô) 17 óra – Kötés kezdôknek az Alkotóházban (Boldizsárné
marika, Szujó ildikó).
szeptember 25. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform klub a faluház emeleti
klubtermében.
szeptember 27. (péntek) 17 óra – Kiállítás megnyitó a faluház Galériában:
Mackótárlat Süli-Zakar Sándorné gyûjteményébôl.
szeptember 28. (szombat) 15 óra – Rajz szakkör az Alkotóházban (magyarné Anna).
szeptember 30. (hétfô) 17 óra – Horgolás szakkör az Alkotóházban (Tóthné
marika, gondáné Julika).
október 1. (kedd) 16 óra – Algyô Napja: ünnepi testületi ülés a faluház színháztermében. Kitüntetések átadása, ünnepi mûsor.
október 1. (kedd) 17 óra – foltvarrás az Alkotóházban (izbékiné Cseuz gabriella).
október 2.–3.–4. (szerda–péntek 9–17 óra – Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
október 5. (szombat) 15 óra – Idôsek Világnapja.
október 7. (hétfô) 17 óra – Kötés kezdôknek az Alkotóházban (Boldizsárné marika,
Szujó ildikó).
október 8. (kedd) 8 óra 30 perc – Bábszínház az óvodásoknak a faluház színháztermében.
október 9. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Algyôi csoportjának találkozója a faluház elôcsarnokában.

vásárnAPtár

vásáRok A Civil szeRvezetek házábAn (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
szeptember 12. (csütörtök) 8–11 óra vegyes vásár
szeptember 16. (hétfô) 9–12 óra vegyes vásár
szeptember 20. (péntek) 9–11:30 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!

Kirándulás a Vadasparkba

Az algyôi Egyesített Szociális intézmény idôsek otthona kirándulást szervez a Szegedi Vadasparkba szeptember 25-én. Az
érdeklôdôk jelentkezhetnek sze-

mélyesen az intézményben, melynek címe: Algyô, Piac tér 17., vagy
telefonon a 267-048-as számon.
Jelentkezési határidô: szeptember 16.

Algyõi Hírmondó

Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi faluház, Könyvtár és Tájház
felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné fekete Mária, Herczeg József,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes,
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.

