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A tartalomból 
Algyô polgármestere a migránsokról  �������������������������������������������������� 3� oldal

A Levendula Hotel bisztró, étterem: nyitva a hétvégén is  ��������������������� 5� oldal

Algyô parkôre: Piri László  ������������������������������������������������������������������ 9� oldal

Algyôi lovasnapok: 2015� augusztus 15–16�  ������������������������������������ 16� oldal

Világbajnok az algyôi Kopasz Bálint 
A szegedi Maty-éri pályán 2015. 
június 28-án rendezték meg a 2. 
Válogató versenyt. Az Algyôi 
Sportkör versenyzôje, Kopasz Bá-
lint megnyerte a K-1 1000 m-es 
távot immár 2. alkalommal, így 
kivívta a jogot a Világbajnoksá-
gon való indulásra. A kajak né-
gyes 1000 m-es futamot is meg-
nyerték a fiúk: Kopasz Bálint, 
Györgyjakab Máté, Piller Kristóf 
(UTE), Mozgi Milán (Tokaj) ösz-
szeállításban, így ebben az össze-
állításban képviselték hazánkat 
a VB-n. Ez kiemelkedô sportsiker 
a 18 éves fiatal algyôi versenyzô 
életében, aki a tavalyi EB után 
idén 2 számban is képviseli ha-

zánkat a VB-n. Bálint felkészítô 
edzôje: Kopaszné Demeter Irén.

A világversenyt Portugáliában tar-
tották 2015. július 23–26. között. 
A sajtóhírek szerint: „Kopasz Bálint 
az ifjúságiak között világbajnok lett 
K1 1000 méteren Montemor-o-Vel-
hóban” 2015. július 25. szombaton 
írta az algyôi sportolóról a http://www.
utanpotlassport.hu/up-gyors/kopasz-ba-
lint-az-ifjusagiak-kozott-vilagbaj-
nok-lett-k1-1000-meteren-monte-
mor-o-velhoban1/: „KAJAK-KENU. 
Kopasz magabiztosan, majdnem két 
másodperccel elôzte meg a horvát 
Antun Novakovicot. Kopasz szerezte 
meg a magyar küldöttség elsô 
érmét Portugáliában.”

Az Algyôi Szivárvány Óvodában adták át  
a 110. Ovi-Foci pályát

„A sport, az nemcsak a testnevelés, hanem a léleknek is a legerôteljesebb 
és legnemesebb nevelô eszköze” – idézhetô Szent-Györgyi Albert gon-
dolata abból az alkalomból, hogy 2015. július 3-án átadták Algyôn, 
az óvoda udvarán az Ovi-Foci pályát, az ország 110. ilyen létesítmé-
nyét. A magyar sport jövôje ugyanis elképzelhetetlen a felnövekvô 
generációk sikeres és minél szélesebb körû sportnevelése nélkül.

„Nagy izgalommal készültünk 
az ünnepélyes ovi-foci pálya át-
adására. Az ünnepi várakozás han-
gulatát fokozta az Ovi-Foci Dal 
sportolásra hívó hangjai” – emlé-
keznek a jelenlévôk. 

A pálya multifunkcionális jelle-
gének köszönhetôen alkalmas 
ovi-foci, ovi-kézi, ovi-tenisz, vala-

mint ovi-tollas foglalkozások, 
sportolási lehetôségek gyakorlá-
sára. A tehetségek idôben történô 
felfedezésére nagyobb az esély, 
de egyúttal a sport jellem és kö-
zösségformáló ereje is elôtérbe 
kerül. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Algyô és az amerikai közösségek
Algyôiek is hivatalosak voltak 
a Toledo (USA) és Szeged 25 éves 
testvérvárosi ünnepét köszöntô 
gálára. Az évforduló alkalmából 
tartott ünnepi rendezvényen, 
2015. július 3-án a Szent-Györgyi 
Albert Agóra nagytermében kö-
szöntötték a díszvendéget, Dr. Bá-
lint Erzsébetet és az amerikai dele-
gáció tagjait – Dr. Nagy Pétert, 
Sarah Jane Knoy-t és Kelly Viselmant. 
Amerikai élményeinek hazai hasz-
nosításáról is szólt köszöntôjében 
– többek között – Iván Zsuzsanna, 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 

Iskola igazgatója, valamint Újszá-
szi Ilona (SZTE) újságíró. 

Az amerikai küldöttség 2015. 
július 4-én Algyôre látogatott. 
Az óceánon túlról érkezô vendé-
gek a Levendula Hotelt, az Alko-
tóházat és a Tájházat is megcso-
dálták. A „toledói testvéreket” 
a nagyközség alpolgármestere, Dr. 
Gubacsi Enikô és néhány Ameriká-
ban járt algyôi és szegedi civil ka-
lauzolta Algyôn. 

(Összeállításunk  
a 10–11. oldalon.)

Szaporhegyi emlékezés  
Államalapítási Nemzeti Ünnepünk alkalmából

Algyô Nagyközség Önkormányzata 
és Sándorfalva Város Önkormányza-
ta 2015. augusztus 14-én (pénteken) 
14 órakor megemlékezést és koszo-
rúzást tart a volt szaporhegyi iskola 
mellett visszaállított keresztnél. 

A mûsorban közremûködik a Búza-
virág Asszonykórus. Közös indulás: 
2015. augusztus 14-én 13 órakor 
az algyôi Faluház elöl. Jelentkezés és 
bôvebb információ: Ménesi Lajosnénál, 
telefonszáma: 06-30-254-4632.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK:

ÁBRAHÁM JÁZMIN – született: 2015. 06. 
28-án; édesanya: Kovács-Zemen Helga, 
édesapa: Ábrahám Ferenc.

SZÖGI EDINA – született: 2015. 07. 07-
én; édesanya: Kónya Barbara Rita, édes-
apa: Szögi Tibor.

VARGA MARTIN – született: 2015. 07. 
09-én; édesanya: Varga Hajnalka, édes-
apa: Varga Zsolt. 

Jó egészséget!
* * *

HALOTTI MEGEMLÉKEZÉS

Újdonságok a Borbála Fürdôben
Nyolc favázas napernyô került 
a Borbála Fürdô parkosított terü-
letére, a napernyôk alá pedig 
extra kényelmet biztosító mû-
anyag fotelek. Bízunk abban, hogy 
a vendégek örömmel fogadják 
az újdonságokat!

*

Júliusban a cukrászda is meg-
nyitott. Ugyanazt a minôséget 
képviseli, mint a település köz-
pontjában található Szamóca Fa-
gyizó, hiszen ugyanaz a család 
üzemelteti.

*

Elindult a szaunaberuházás, amely-
nek elsô állomása, hogy a tangen-
torkád új helyiségbe költözött, 
amint a személyzeti öltözô is. Emel-
lett két új masszázshelyiség kiala-
kítása van folyamatban. Az átalakí-
tások, fejlesztések miatt a szauna 
csak szeptember elsô hetében nyit.

*

Tovább erôsödött fürdônkben 
a biztonság, hiszen immár 15 ka-

mera figyeli az objektumokat, sôt 
a parkoló egy részét is.

*

Gyógyfürdônkben kiépült a free 
wi-fi hálózat, amely a kültéren is 
a legjobb minôséget biztosítja, így 
a jövôben minden látogató hasz-
nálhatja az Internetet.

*

Biztosan észrevették a vendégek, 
hogy fürdônkben egyre több 
a virág, a növény. Azonban úgy 
gondoljuk, még mindig nem elég 
sok a zöld felület, ezért örömmel 
fogadjuk a növény-felajánlásokat!

*

Azt is biztosan észlelték vendé-
geink, hogy minden élményelem 
az eredeti állapotban mûködik 
minden medencénkben a kiváló 
vízminôség mellett.

*

Táborainkba továbbra is várjuk 
a jelentkezôket!

Borbála Fürdô

Pályázat tartós élelmiszercsomagra
Tartós élelmiszercsomag formájá-
ban nyújtott természeti támogatás-
ra (azaz: önkormányzati karácsonyi 
csomagra) ír ki pályázatot Algyô 
Nagyközség Önkormányzata.

Az elôzô évek tapasztalata alap-
ján az önkormányzati karácsonyi 
csomagra a megfelelô elbírálás 
érdekében pályázni kell. A koráb-
bi évektôl eltérôen, az igénylôk 
írásbeli kérelmet nyújthatnak be 
az önkormányzathoz, amelyek 
vizsgálatát követôen a jogosultakat 
értesíteni fogják a karácsonyi ün-
nepség, illetve a csomag átvételé-
nek idôpontjáról.

A fentiekre tekintettel Algyô 
Nagyközség Önkormányzata – az 
egyes pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 
2/2015. (II.27.) Ör. rendelet 23. 
§-a alapján – kiírja 2015. évre 
az önkormányzati karácsonyi cso-
mag igénylésére szóló pályázatot.

Tartós élelmiszer csomagra pá-
lyázhat, aki:
a)  65. életévét betöltötte, jövedel-

me nem haladja meg a 85.500,- 
Ft-ot, és adott lakcímen a pá-
lyázón és házastársán vagy 
élettársán kívül más személynek 
bejelentett lakó-, illetve tartóz-
kodási helye nincs;

b)  fogyatékosságát szakorvosi ira-
tokkal tudja igazolni, jövedelme 
nem haladja meg 85.500,- Ft-ot, 
és önálló életvitelre segítséggel 
képes;

c)  családjában 3 vagy annál több 
gyermeket nevel, és a család 
összjövedelme nem haladja meg 
a 114.000,- Ft-ot;

d)  a családjában legalább egy gyer-
meket nevel, és a család össz-
jövedelme nem haladja meg 
a 85.500,- Ft-ot.
Beérkezési sorrend alapján 200 

db tartós élelmiszer csomagot osz-
tanak ki az önkormányzat karácso-
nyi ünnepségén. Háztartásonként 
egy csomag pályázható és adható.

Aki a pályázati feltételeknek 
megfelel, de az adott évben kará-
csonyi csomagban a meghatáro-
zott létszámot meghaladó pályázat 
beérkezése miatt nem részesül, 
a következô naptári évben kará-

csonyi csomagban részesül, ameny-
nyiben a pályázati feltételeknek 
ismételten megfelel.

A pályázatot az arra rendszere-
sített formanyomtatványon Algyô 
Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talának Szociális és Igazgatási Iro-
dájában kell beadni.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. szeptember 1. napja.

A pályázat elbírálását megelô-
zôen az önkormányzat környezet-
tanulmány útján ellenôrizheti 
a pályázó adatait, életkörülmé-
nyeit. A pályázatok elbírálásának 
határideje: a pályázati év novem-
berének 30. napja, melynek ered-
ményérôl az önkormányzat a pá-
lyázót írásban értesíti.

Osztálytalálkozó
45 éve, hogy együtt volt az osztály. 
Most szeretnénk, hogy újra talál-
kozzunk.

2015. szeptember 19-én a Le-
vendula Hotelba várunk Téged és 
társadat egy vacsorával egybekö-
tött beszélgetésre. A részvétel ösz-
szege: 2000 Ft/fô.

A részletekrôl érdeklôdni és 
a részvételi összeget befizetni Ko-

vács Incinél lehet. Telefonszám: 
0630 2381347.

A rendezvény sikere érdekében 
kérjük, ne maradj távol!

Emlékeztetôül: 1970-ben bal-
lagtunk, osztályfônökünk Paskuly 
Istvánné. 

Néhány név az osztályból: Masz-
lag József, Horváth János, Gercsó 
Jutka, Németh Magdolna…
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Egyetértettek az algyôi képviselôk, egyhangúlag elfogadtak több a nagyközség pénzügyeit érintô határozatot.
Algyô Nagyközség Képviselô-testülete 2015. július 23-án tartotta 
soros ülését. Közel harminc téma került terítékre. A munkát Molnár 
Áron polgármester irányította.

Egyetértettek az algyôi képviselôk, 
egyhangúlag elfogadtak több a n 
agyközség pénzügyeit érintô ha-
tározatot.

Adókedvezmények
 2015. I. félévi adóügyi beszámolót; 
Algyô Nagyközség Önkormányzatá-
nak a 2014. évi zárszámadásról szóló 
rendeletmódosításáról szóló összeg-
zést; a vagyongazdálkodás belsô el-
lenôrzésérôl szóló tájékoztatót.

Az Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat pénzkezelésének belsô 
ellenôrzését áttekintve a belsô 
ellenôr által észrevételezett szabá-
lyok betartására hívta fel a kép-
viselô-testület a Faluház és Könyv-
tár figyelmét.

A helyi adókról szóló 1/2015. 
(II.27.) rendelet módosítása kap-
csán elhangzott: a képviselô-testü-
let továbbra is fenn kívánja tartani 
az elôzô években meghatározott 
adókedvezményeket. 

Jogszabály módosítás miatt le-
hetségessé vált a képviselô-testület 
számára, hogy mentességet, illet-
ve kedvezményt adjon a háziorvo-
sok részére. A képviselô-testület 
egyhangúlag megszavazta, hogy 
az OEP támogatott alapellátást 
végzô algyôi orvosok kapjanak 
mentességet a helyi iparûzési adó 
megfizetése alól a jogszabályi fel-
tételek teljesülése esetén.

Különös házasságkötés
A hivatali helyiségen kívüli, vala-
mint a hivatali munkaidôn kívül 

történô házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése enge-
délyezésének szabályairól rendelet-
tervezetet tekintettek át a képvise-
lôk. Szó esett a többletszolgáltatásért 
fizetendô díj mértékérôl szóló ren-
delet módosításáról. 

A képviselô-testület elfogadta 
azt a javaslatot, hogy – más tele-
pülésekhez képest méltányos ár 
–15.000 forint legyen az ilyen há-
zasságkötések anyakönyvezési díja.

Szeptemberben ismét
Az algyôi képviselô-testület ismét 
foglalkozott az algyôi újszülött 
gyermekek életkezdési támoga-
tását részletezô koncepció meg-
alkotásával. Egyhangúlag úgy 
határozott a grémium, hogy tá-
mogatja az elképzelést, a rendelet 
tervezetet részletesen szeptember-
re fogják kidolgozni.

Hasonlóképpen szeptemberre 
kell kidolgozni a Fiatalok elsô 
lakáshoz jutásának támogatásáról 
szóló koncepciót, rendeletterve-
zetté.

A dél-nyugati lakópark részleges 
közmûvesítésérôl szóló tájékoztatót 
tudomásul vették a képviselôk. 
Az augusztusban licitálásra kínált 
telek eladásánál szerzett tapaszta-
latok alapján kéri az ügy további 
kidolgozását a testület.

Algyô kilátójához és Borbála 
fürdôhöz vezetô kerékpárút épí-
tésének lehetôségét vitatva továb-
bi javaslatok kidolgozását kérték 
a képviselôk a szakemberektôl. 

Az algyôi temetô hátsó út ren-
dezését, elkészítését támogatta 
a képviselô-testület. Hasonlókép-
pen egyetértettek a Korsó utca 
aszfaltozásával: közbeszerzési el-
járást írnak ki a hiányzó útszakasz 
2015. évben történô elkészítésére.

Pályázatok
Az Algyôi Sportkör önerôt igényel 
a TAO-s pályázatához, amit a kép-
viselô-testület támogatott, így se-
gítve a Sportkör által megnyert 
eszközbeszerzési pályázatot.

Mûködési támogatás igényelt 
a Borbála Fürdô a termálkút mû-
ködésének hiánya miatt keletkezô 
gázdíj kifizetéséhez. Ezt a segítsé-
get megadták a képviselôk.

Az algyôi Búvár u. 9. fszt. 1. 
szám alatti költségalapú bérlakás-

ra benyújtott 6 pályázatot elbírál-
ták. A képviselô-testület egyetér-
tett az új bérlô személyében.

Törökné dr. Kálmán Antónia 
rendelési idô módosítása iránti 
kérelmét egyhangúlag elfogadta 
a képviselô-testület.

Az egyik képviselô használatá-
ban lévô laptop javításának ügyét, 
annak költségének viselését is 
megvitatta a testület.

Tájékozódtak a képviselôk 
a gazdasági társaságok, az AKTV 
KFT, a GYEVIÉP NKFT, a GYE-
VITUR KFT lejárt követeléseirôl 
és azok behajtására tett intézke-
désérôl.

A határozatok végrehajtásáról, 
a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrôl adott tájékoztatást tu-
domásul vette a képviselô-testület.

A helyi gazdaság élénkítéséért
Algyô önkormányzata a gazdaság-
élénkítésrôl szóló helyi rendelet 
megalkotását indította el. A helyi 
vállalkozásokat segítô program fôbb 
pontjai: új munkahelyek létreho-
zása, beruházás és ingatlanvásárlás 
ösztönzés, innováció, gazdasági- és 
kereskedelmi fejlesztés, illetve 
mezôgazdasági terelôk földvásár-
lása. A támogatás zöme – kivéve 
a munkahelyteremtést – visszatérí-
tendô, kamatmentes kölcsön lenne, 
az elképzelések szerint. A program 

véglegesítése elôtt társadalmi 
egyeztetést tartanak: a nagyobb cé-
geket már megkeresték, de a kisebb 
vállalkozások álláspontjára is kíván-
csiak. Az elképzelést az algyôi ön-
kormányzat kötelezô módon véle-
ményezteti a kamarával és 
a miniszterelnöki hivatallal. A gaz-
daságélénkítô helyi rendelet vár-
hatóan 2015 ôszén hatályba léphet. 
Akkor részletes tájékoztatást kap-
nak a vállalkozók a pályázat be-
nyújtásának a feltételeirôl.

Algyô polgármestere a migránsokról
Az illegális határátlépôk, migrán-
sok számának ugrásszerû növeke-
désének hátterérôl 2015. július 
9-én fórumot hívott össze a kor-
mányhivatal. A legújabbkori nép-
vándorlásnak is nevezett helyzet-
ben érintett 43 Csongrád megyei 
település közé tartozik Algyô is. 
E fórumon – a szeged.hu tudósí-
tása szerint – „Algyô polgármes-
tere, Molnár Áron arra volt kíván-
csi, hogy igazak-e a pletykák, hogy 
Nagyfán állandó befogadóállo-
mást szeretnének létesíteni. Re-
ményét fejezte ki, hogy ez nem 
történik meg. Seres József, a Be-
vándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal Dél-alföldi Regionális Igaz-
gatósága vezetôje azt válaszolta, 
hogy még nincs végleges döntés 
a kérdésben, amint megszületik, 
elsôként a polgármestert fogja ér-
tesíteni”.

A HírTV 2015. július 21-i, élô 
adásában (http://mno.hu/magya-
rorszageloben/satortabor-1296369) 
pedig ismertette az algyôiek állás-
pontját Molnár Áron. 

Jelenleg a nagyközség belterü-
letén nem érzékelhetô, hogy pár 
kilométerre a faluközponttól az il-
legális határátlépôkbôl, a mene-
kültek 1–2 napot a nagyfai tábor-
ban tartózkodnak. De a múlt 
évben volt olyan idôszak, amikor 
migránsok kóboroltak a falu kör-

nyékén, például bejöttek a boltba. 
A polgármester szerint az ország 
déli részét érinti az újabb és újabb 
a menekült-áradat. Ezt azzal fo-
kozni, hogy épp Csongrád megyé-
be költöztetnének több ezer fôs 
menekülttábort, már túl nagy ter-
het róna a térségre, amelynek 
lakói erôn felül teljesítenek már 
most is, napjaink népvándorlási 
áradatában.

Algyô nem akarja, hogy állandó 
menekülttábort hozzanak itt létre 
– mondta a Csongrád megyei te-
lepülés polgármestere a Lánchíd 
Rádióban. Molnár Áron hozzá-
tette: a jelenlegi, ideiglenes nagy-
fai befogadó-állomáson csak pár 
napot töltenek el a migránsok, 
akik ezalatt pihennek és alig jár-
nak ki a faluba. Azonban a bôvítés 
azzal fenyeget, hogy 80–90 napot 
is ott lennének. E lehetség máris 
félelmet kelt a közeli lakóépüle-
tekben élô 50 család és a N agy-
fától távolabbi nagyközségben 
élôkben. A hely azért sem alkalmas 
ilyen tábor létrehozására, mert 
Nagyfán börtön is van, Algyôn 
pedig öt veszélyes üzem is mûkö-
dik, emiatt nemzetbiztonsági 
szempontból is aggályos lenne ott 
létrehozni állandó tábort. Molnár 
Áron polgármester szerint leg-
feljebb zárt létesítmény jöhetne 
szóba.
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A 110. Ovi-Foci pályát  
az Algyôi Szivárvány Óvodában adták át

(Folytatás az 1. oldalról.)

„A Sportszövetség, az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány, valamint 
a kormány és a helyi önkormány-
zat vezetésének jövôbe vetett hité-
nek köszönhetôen nálunk, az Al-
gyôi Szivárvány Óvodában, 
nemcsak álom, hanem valóssággá 
vált” a többféle funkciójú Ovi-Fo-
ci pálya. „Az egészséges életmódra 
nevelés újból középpontba került 
és az elôrelátásnak köszönhetôen 
biztosítva van az ehhez szükséges 
európai színvonalú feltétel. Hiszen 
a legfontosabb a jövô, a jövôt, 
pedig a gyermekek jelentik.

Meghívott vendégünk, Dr. Kiss-Ri-
gó László szeged-csanádi megyés 
püspök, a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség Csongrád megyei társadalmi 
elnöke emlékeztetett: aki fát ültet, 
iskolát, óvodát, templomot épít, az a 
jövônek dolgozik. Algyô település 
vezetôségének jövôbe vetett hitét 
bizonyítja, hogy a 110. Ovi-Foci pá-
lyát avattuk fel.

Molnár Áron, a nagyközség pol-
gármestere kifejtette: hite szerint 
csak akkor lesz igazán élô a tele-
pülés, a közösség, ha ott fejleszt, 
ahol a gyermekek vannak.

Az HYPERLINK „http://www.
ovi-foci.hu/”Ovi-FociHYPERLINK 
„http://www.ovi-foci.hu/” Közhasznú 
Alapítványt képviselô Takács Tímea 
elmondta, hogy ezekkel a fejlesz-
tésekkel nemcsak az utánpótlás-
sportot szolgálják, hanem azt is, 
hogy minél kisebb korban már in-
tézményi keretek között megtör-
ténhessen a gyermekek napi moz-
gáskultúrájának fejlesztése.

A pályaavató ünnepségen külön 
megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy Nógrádi Tibor, az MLSZ 
Csongrád megyei igazgatója, va-

lamint az ovifoci alapítvány kép-
viseletében az alapító, az Arany-
csapat egykori csillagának fia, ifj. 
Buzánszky Jenô is jelen volt.

A köszöntôk után az óvodások 
színes, zenés mûsora következett. 
Elôször a néptáncosok perdültek 
táncra, polgári táncukat adták elô, 
óvodánk szimbóluma a „szivárvány 
színeiben” vidám koreográfiát lát-
hattunk a „Pöttöm tornásoktól”. 
Természetesen a labdás gyakorla-
tok sem hiányozhattak a mûsorból, 
ügyes lányaink még a labdákat is 
megtáncoltatták. 

Az ünnepélyes szalagátvágást 
követôen Juhász Sándor, Takács 
Zoltán az Algyôi Sportkör képvi-
seletében 20 ovi-foci labdát aján-
dékozott az óvodásoknak. Ezután 
ténylegesen birtokba vehették 
a gyermekek a pályát. 

A pályázathoz kapcsolódó kép-
zés keretében szerzett ismereteket 
felhasználva sorversenyeket és 
ügyességi játékokat szerveztünk. 
Makra Zsolt, fociedzô és két tanít-
ványa, Szénási Kristóf és Forgó Dá-
niel segítségével óvodásaink a ka-
pura rúgást is gyakorolhatták.

Az elôkészületekben minden 
óvodai dolgozó lelkesen vett részt. 
A program összeállításában, 
a gyermekek felkészítésében nagy-
részt vállalt Juhász Brigitta, Kakuszi 
Ildikó, Sándorné Vasvári Katalin és 
Frittmann Erzsébet óvodapedagó-
gusok.

Külön szeretnénk megköszönni 
a Faluház vezetôjének, Bene Zol-
tánnak, hogy segítségünkre sietett 
a program hangosításában és két 
kollégáját rendelkezésünkre bo-
csátotta, illetve Berkes Stella édes-
apjának, hogy elektromos elosztót 
biztosított számunkra.”

Ozsváth Lászlóné és Kakuszi Ildikó

Az Algyôi Fehér Ignác  
Általános Iskola atlétikai sikerei

A 2014/2015. tanév atlétika diák-
olimpia III-IV. korcsoportos egyé-
ni pályabajnokság országos dön-
tôjében, Székesfehérvárott, 2015. 
június elsején kiemelkedô algyôi 
siker született. Szekeres Márton 7.a 
osztályos tanuló, szoros verseny-
ben, az elôkelô harmadik helyezést 
érte el. 

Az országos döntôn részt vett 
még az iskolából Kecskeméti Réka 
7. b osztályos tanuló, aki szintén 
magasugrásban indulhatott. A ta-
nulókat felkészítette: Retkes Zsolt 
testnevelô.

Fontos dátumok, ügyeleti napok  
az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában 

Ügyeletet tart: 2015. augusztus 5-én 
(szerdán) 8–12 óra között Tóthné 
Molnár Ágota intézményvezetô-he-
lyettes; augusztus 12-én (szerdán) 
8–12 óra között Tóthné Molnár Ágota 
intézményvezetô-helyettes; augusz-
tus 19-én (szerdán) 8–12 óra között 
Iván Zsuzsanna intézményvezetô.

*

A javítóvizsga idôpontja: 2015. 
augusztus 26. (szerda) 8 órától.

*

A tankönyvosztás várható idôpontja: 
2015. augusztus 26. (szerda) 8–12 
és 13–17 óra között; augusztus 27. 
(csütörtök) 8–12 és 13–17 óra között.

*

A tanévnyitó ünnepség 2015. szep-
tember elsején (hétfôn) 8 órától 
az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola aulájában (Algyô, Sport u. 
5.) kezdôdik.

Mit kell tudni az idei tankönyvrendelésrôl?
A 2015/2016-os tanévre vonatko-
zóan a tankönyvrendelésben, a ko-
rábbiakhoz képest 
–  az általános iskola 1–2–3. osztá-

lyában a diákok ingyen kapják 
a könyveket. 

–  A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
(KELLO) nem küld elôre díjbe-
kérôt a fizetôs diákoknak, a le-
szállított könyveket számlázzák ki.

–  A számlákat 2015. augusztus 
24–31. között az iskoláknak kül-
dik ki. 

–  A fizetôs számlával küldenek 2 
példány átadás-átvételi doku-
mentumot, melyen az iskola 
átadja a fizetôs diáknak a köny-

veket és a számláját.
–  A tankönyvszámlák befizetési 

határideje: 2015. szeptember 
15., a befizetés módjai: csekk, 
banki átutalás, iskolakezdési 
utalvány. 

(A tavalyi évhez hasonlóan szemé-
lyesen készpénzzel, iskolakezdési 
utalvánnyal, illetve bankkártyával 
a KELLO-Infopontjaikon és a ki-
jelölt postahivatalokban, valamint 
készpénzzel és bankkártyával 
az összes postahivatalban fizethet-
nek. A pontos címek a http://webs-
hop.kello.hu oldalon találhatók.)

–  Diákszintû csomagolás és szál-
lítás helyett iskolai szintû szál-
lítást végez a KELLO. 

Tájékoztatjuk a kedves szülôket, 
hogy akik egyénileg szeretnék be-
szerezni gyermekük tankönyveit, 
azoknak várhatóan 2015. augusz-
tus elsejétôl van erre lehetôsége 
a KELLO publikus webáruházának 
rendelési felületén. 

Tóthné Molnár Ágota  
és Koczka Ágnes  

tankönyvfelelôsök



52 0 1 5 .  a u g u s z t u s  •  H í r m o n d ó C i v i l  t ü k ö r

Egyre ismertebb, egyre népszerûbb az algyôi Levendula Hotel 

Nemzetközi rendezvények, esküvôk
Több nagyobb rendezvény lebo-
nyolítását is véghez vittük. Így pél-
dául az európai Mazsorett Sport 
Nagydíj nemzetközi bajnokság 
rendezvény több száz versenyzô-
jének és kísérôinek háromszori 
étkezését, valamint szállását is mi 
biztosítottuk. Eddig 2 esküvô tel-
jes körû szervezése és lebonyolítá-
sa van a hátunk mögött, valamint 

idén további 4 esküvôt is a az ét-
termünkben rendezünk, az eddigi 
foglalások alapján. A Levendula 
Hotel kihasználtsága százalékok-
ban mérve megközelíti a 53%- ot, 
ami az elsô évben bármilyen szál-
lodát nézve kiemelkedô teljesít-
mény. Három recepciósunk napi 
24 órában lát el szolgálatot, a ven-
dégek nagy megelégedésére.

A vendégek véleménye
Vendégeink Magyarország min-
den részérôl érkeznek, sôt: a kül-
földi vendégek is nagy számban 
képviseltetik magukat. Megszáll-
tak nálunk már spanyol, portugál, 
holland, angol, német vendégek 
is. A szállás.hu oldalon, a már ná-
lunk járt vendégértékelések össze-
sített értéke: 9,7 pont.

Néhány vendég vélemény, és 
értékelés a Levendula Hotelrôl és 
étteremrôl:

„Szerintem ez az a hely ahol mi 
a férjemmel úgy éreztük magunkat , 

hogy minden értünk van és ennek 
érdekében mindent meg is tettek .” 
 (idôsebb házaspár, szallas.hu)

„Mivel ez egy nemrég épült szállo-
da, nagyon friss és új benne minden. 
A mi szobánkban még senki nem aludt, 
mi voltunk az elsôk. Nagyon szépek 
a bútorok, a burkolatok, tisztaság volt 
mindenhol. Csak ajánlani tudom min-
denkinek.” (család, szallas.hu)

„Nagyon színvonalas, szép szálloda, 
minôségi szolgáltatásokkal, kedves, 
elôzékeny személyzettel!” (házaspár, 
hotel kérdôív)

A bisztró menüje, az étterem finomságai  
– hétvégén is

Bisztrónk nem csak szállóvendé-
geink, hanem külsôs vendégek 
elôtt is nyitva áll, akik A’la carte 
étlapunkról kedvük szerint vá-
laszthatják ki az ízlésviláguknak 
és igényüknek megfelelô fogáso-
kat.

Augusztus 3-tól elindul étter-
münk, ami nemcsak a szállóven-
dégeinknek, hanem külsôs vendé-
geknek is nyitva áll, bisztro 
menüztetés formájában. Ez azt 
jelenti, hogy megjelenik egy széles 
választékú menü kínálat, amelyet 
11:30-tól 14:00 óráig vehetnek 
igénybe vendégeink. Az bisztro 
menüben megjelenô ételek mind-
egyike a frissességen és szezona-
litáson alapul. Konyhánkban fel-
használt alapanyag nagy részét helyi 
és környékbeli termelôktôl szerezzük 
be, pékáruinkat helyben készítjük el, 
valamint ételeink elkészítéséhez mo-
dern konyhatechnológiát használunk, 
hogy megôrizzük a nyersanyagok friss, 
természetes ízét. 

A bisztro menü esetében két-
féle leves, két-háromféle fôétel 
(gondolva a vegetáriánus és alak-
jukat kímélôkre), valamint 1 desz-
szert közül választhatnak betérô 

vendégeink, amely mellé a kez-
deti idôszakban ajándékot adunk. 

A bisztro mellett 21:00 óráig 
A’la carte étlapról választhatnak 
vendégeink. Az étlapon különle-
ges ételek is meg fognak jelenni, 
mint a kacsamell vagy a füstölt 
lazac, ugyanakkor hagyományos 
ételekkel is készülünk. Természe-
tesen specialitásként feltûnnek 
a levendulából készült ételek és 
italok, az algyôi vendéglátóhely 
nevéhez hûen. 

A bisztro és az A’la carte étkezés 
hétvégéken is igénybe vehetô lesz, 
így ha nincs idô fôzni a családnak 
otthon, mi szívesen állunk a ren-
delkezésükre, hogy kedvük szerint 
válogassák össze étlapunkról az igé-
nyüknek megfelelô fogásokat. 

Továbbra is vállaljuk rendez-
vények, céges összejövetelek, csa-
ládi események, ballagások, dip-
lomaosztók, esküvôk teljes 
lebonyolítását 120 fôig. Tökéletes 
helyszíne lehet a hotel étterme 
az ilyen rendezvényeknek, hiszen 
bármely eddigi rendezvényünkre 
pozitív, elégedett visszajelzések 
érkeztek hozzánk. 

A Levendula Hotel munkatársai

Az idén megnyitott algyôi Levendula Hotel az elvárásoknak az eddigiekben nagyon 
megfelelt, sôt mondhatni túl is szárnyalta azokat� 
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Kerékpártúrával „Harc a Rák ellen”

Az Algyôi Nôegylet (ANE) egészségünk megôrzése és a Mellrák el-
lenes program támogatása érdekében ebben az évben is kerékpár-
túrát szervezett. 

A Kerékpártúrával „Harc a Rák 
ellen” program fô támogatója Mol-
nár Áron Polgármester Úr, Algyô 
Nagyközség Önkormányzata, és 
a Képviselô testület. 

Az ANE felhívására ismét sokan 
jelentkeztek. A „postás Zoli bácsi” 
már március óta folyamatosan szer-
vezte csapatát: az Algyôi Postahi-
vatal dolgozói szinte teljes létszám-
mal kerékpároztak az idén. A 25 
km-es táv nem volt elrettentô a je-
lentkezôk számára, még a hat éves 
Molnár Miának sem, aki már futó-
versenyeken is indult a korosztá-
lyában. Ismét érkeztek kerékpáro-
zók Mindszentrôl és Szegedrôl, és 
idén Tiszakécskérôl is. 

A programon 120 személy vett 
részt 2015. július 5-én. Reggel 9 
órától az Algyôi Faluház szabad-
téri színpadán egy feldíszített béke-
beli kétkerekû fogadta a kerékpá-
rozni vágyókat. Az összetartozás és 
a közös cél megjelenítésére a ne-
vezôk most citromsárga pólót kap-
tak a mellrák elleni szalag emblé-
májával díszítve.

A rendezvényt Dr. Kahán Zsu-
zsanna, a Szegedi Tudományegye-
tem Onkoterápiás Klinika igazga-
tó asszonya nyitotta meg. Felhívta 
figyelmünket a szûrôvizsgálatok 
elmulasztása esetén bekövetkezhe-
tô súlyos problémákra. A mellrák 
idôben történô felismerése és idô-
ben történô kezelése viszont gyó-
gyuláshoz vezet, különös szerepet 
tulajdonítva a megelôzésnek is. 
Kiemelte a mozgás szerepét, egész-

ségünk, testi-lelki jólétünk fenn-
tartására, megôrzésére. Köszönte 
a szervezôknek és a résztvevôknek 
a felajánlott és az elôzô évben is 
megkapott támogatást az alapít-
vány nevében. 

Molnár Áron Polgármester úr biz-
tató szavai és a program fontos cél-
kitûzése, a szervezôk munkájának 
elismerése nagy lendületet adott 
a résztvevôk számára a nagy hôség 
leküzdéséhez, a táv teljesítéséhez. 
A mondhatni korhatár nélküli ne-
vezôk csapata Kakuszi Ildikó fittnes 
edzô zenés bemelegítôje után kel-
lôképpen elfáradva indul a túrára. 
Útravalóul mindenki kapott a Coop 
Szeged Zrt. által ajándékozott 1,5 
literes ásványvízbôl, a KA-DO 3000. 
Kft. által ajándékozott banános 
csoki szeletbôl. A Gyevi Patika Dr. 
Roczkó András gyógyszerész úr jó-
voltából pedig szôlôcukor biztosí-
totta az energia utánpótlását. 
A banán is felfrissülést nyújtott az út 
felénél. A táv teljesítése után igazi 
meglepetés várta a résztvevôket. 
Vámos Zoltán cukrászmesterünk na-
gyon ízléses és finom muffinokkal 
ajándékozta meg a résztvevôket, 
melyen rózsaszín marcipán szala-
gocska – a Mellrák elleni program 
jelképe – díszlett.

A megfáradt, végül 28 km-es távot 
teljesítô kerékpározók tartalmas és 
gazdagon díszített finom szendvi-
csekkel enyhítették éhségüket, me-
lyet a Faluház büféjében dolgozó 
Szilvike készített. A rendezvény biz-
tonságát az Algyôi Faluvédô Polgár-

ôr Egyesület felügyelte, Bai István 
vezetésével. A balesetmentes közle-
kedést a Szegedi Rendôrkapitányság 
Dr. Zélity László ezredes úr által meg-
bízott Tóth Gábor Rendôr Fôtörzsôr-
mester biztosította, köszönet érte.

Köszönjük a Gyeviép NKft. ve-
zetôjének, Katona Antalnak és kol-
lektívájának a kiválóan felszerelt 
szervízkocsi biztosítását, Ozsváth 
Laci bácsinak és ifj. Ozsváth Lász-
lónak hôsies helytállásukat, szol-
gálatkészségüket, az úton történt 
problémák elhárítását és kerék-
párok gyors karbantartását. 

Bene Zoltánnak, a Faluház vezetô-
jének a hely és az esztétikus környe-
zet biztosítását, Olajos Gyurinak 
a színvonalas hangosítást köszönjük. 

Köszönet illeti a program életre 
szóló lenyomatait készítô Tóth 
Ilona fényképész kreatív munkáit.

Köszönjük Kovács László Önkor-
mányzati sajtóreferens, kommuni-
kációs szakembernek a  RÁDIO 7 
jelenlétét, annak riporterének, 
Égetô Gyula úrnak az élô informá-
ció átadását, mely segítségével 
a rádió hallgatói és az úton lévôk 
is tájékozódhattak arról, mi is tör-
tént ezen a napon Algyôn. Köszö-

net a képek feltöltéséért, hiszen 
már aznap láthattuk on-line felü-
leten a községünkben történteket. 

Végül, de nem utolsó sorban kö-
szönjük a Nôegylet tagjainak és 
a segítôknek a lelkes munkáját: 
Makán Ferencné Erzsikének, Szabóné 
Évinek, Szabó Eszternek és Rózsa Bet-
tinának a regisztráció, a pólók és 
az útravalók kiadásának koordiná-
lását, Bakosné Terhes Anitának és Mol-
nár Ilonának az útvonal kijelölését, 
Juhászné Évikének a dekoráció el-
készítését. A részt vevô Nôegyleti 
tagok segítségét és a túrát felvállalók 
kitartását a nagy meleg ellenére.

Reméljük, utunk nem volt hiába 
való, a szándékunk célba ér. A tá-
mogatásból befolyt 120 000 forint 
ebben az évben is a Szegedi Dr. 
Kelemen János Alapítvány szám-
lájára kerül, bízva abban, hogy jót 
tettünk a gyógyulni vágyó betege-
kért és önmagunkért is. 

Jövôre hozz magaddal egy sze-
mélyt!

Köszönöm mindenkinek az együtt-
mûködést! Az Algyôi Nôegylet mot-
tójával zárom soraimat: „Oszd ketté 
magad, ne várj csak akkor, ha adsz…”

Kovácsné Budai Éva

Lovas hírek – díjugratás
CSIO***-W – Budapest, 
2015.07.16-19. A Nemzeti Lovar-
da adott otthont a Nemzetek Díja 
és a Világkupa versenysorozat 
egyik állomásának.

A verseny (mely egyike a legnép-
szerûbb helyszíneknek az „Európa 
Divízió 2”-es ligában), a következô 
nemzetek (12) választották pont-
szerzô helyként: Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Dánia, Görögország, 
Norvégia, Oroszország, Portugália, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia és 
természetesen Magyarország. Új-
donság a verseny kiírásában, hogy 
a korábbi 3 helyett idén 4 verseny-
számban kaphatnak világranglista 
pontot a versenyzôk.

Az Algyôi Sportkör lovasa, Zaj-
zon András is rajthoz állt a verse-
nyen a 10 éves Conraddal.

A pénteki napon az Alpenspan 
Díjáért 125 cm-re kiírt Small To-
urban Zajzon Andrásnak gyors és 
hibátlan lovaglással sikerült a 4. 
helyet megszereznie.

Szombaton már a Middle Tour-
ban, a Horze Díjáért 140 cm-re 
kiírt versenyszámban indult, ahol 
szintén hibátlan lovaglással a 12. 
helyen végzett (78 indulóból).

A vasárnap délután az MTVA 
Díjára keresztelt, 145 cm-re kiírt 
Middle Tour Döntôje hibaidôs 
elbírálással zajlott, ahol világrang-
lista pontokért lehetett küzdeni. 
Conrad remek formában verseny-
zett, sajnos az utolsó akadályon 
(az egész hétvégén mindösszesen) 
egy verôhibát vétett, így 4 hiba-
ponttal fejezték be a versenyt.

Tovább i  e redmények : 
2015.07.01 - 04. – Budapest, Orsz. 
Minôsítô Tattersall: Zajzon András 
– Lizy-Larissa, 6 éves lovak vrsz. 
(125cm) 3. hely; 5. hely; Zajzon 
András – Conrad A/3* vrsz. (140cm) 
1. hely; Zajzon András – Conrad 
A/3** vrsz. (140cm) 6. hely;

Még több kép, videó rólunk: 
http://www.facebook.com/AlgyoLovar-
da

Sárga pólóban és kerékpáron – a nôk egészsége megôrzésének a fontosságára hívta föl 
a figyelmet� Fotó: tóth Ilona Fényképész
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Irodalmi lábnyomokon: Ignácz Rózsa követése
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók nyolcfôs csoportja 
idén június 5-én „kis erdélyi kör-
útra” indult, végcélul tûzve ki To-
rockót, jelesül Ignácz Rózsa: Torockói 
gyász címû regényének helyszínét. 
Célunk az volt, hogy felkeressük 
az útba esô történelmi, irodalmi 
nevezetességû helyeket, jobban 
megismerjük az írónô mûvének jel-
legzetes helyszíneit. 

Ignácz Rózsa Kovásznán szüle-
tett,1931-ben végezte el a Színi-
akadémiát Budapesten. 1931–1939 
között a budapesti Nemzeti Szín-
ház tagja volt. 1939–1940 között 
a budapesti Színházi Magazin pá-
rizsi tudósítójaként dolgozott. Elsô 
írását Benedek Elek közölte a Cim-
borában (1925). 1943-ban a Petô-
fi Társaság tagjai közé választották. 
1945–1947 között a Fôvárosi Ki-
adónál dolgozott, mint lektor, 
majd a Református Élet címû lap 
szerkesztôje volt. 10 évi kényszerû 
hallgatás után jelenhetett csak meg 
1957-ben elbeszéléseinek gyûjte-
ménye (Tegnapelôtt). 

Könyvei a moldvai, bukovinai, 
erdélyi magyarság történelmi vi-
szontagságairól, és színháztörté-
netünk nagy alakjairól szólnak. 
Útirajzai távoli tájakról tudósíta-
nak. Román nyelvbôl készített ma-
radandó fordításokat.

A Maros folyó mentén haladva, 
Aradon megkoszorúztuk a Meg-

békélés Parkjában álló szoborcso-
portot, majd rövid pihenô után 
Vajdahunyad felé vettük az irányt. 
A Hunyadi nemzetség ôsi fészkét 
nemrég felújították, uniós és helyi 
forrásokból finanszírozva azt, ám 
sajnos nem sikerült mindig kor-

hûen megoldani a rekonstrukciót. 
Sajnálatos, hogy a román vendég-
látásnak még van mit fejlôdnie, 
bízunk benne, hogy legközelebb 
nem fog bonyodalmat okozni egy 
egyszerû számla kiállítása a belé-
pôkrôl! A kellemetlenségeket lé-
nyegesen enyhítette kedves ide-
genvezetônk rugalmassága és 
tapasztalata.

Utunkat Gyulafehérváron, az ôsi 
magyar városban folytattuk, ahol 

a Szent Mihály Székesegyházban 
elhelyeztük koszorúnkat és fejet 
hajtottunk a törökverô Hunyadi 
János kôszarkofágja elôtt. Hunya-
di László és Martinuzzi Fráter 
György sírja elôtt is tisztelegtünk, 
majd Nagyenyed felé indultunk. 

Sajnos az útjelzô táblák nem ké-
nyeztetik el Romániában az utazót, 
ezért kis kanyargás után, kora es-
tére érkeztünk Torockóra, ahol 
a lemenô nap fénye éppen rozsda-
színbe borította a Székelykôt. Király 
Melinda szíves vendéglátását élvez-
tük végig ott tartózkodásunk alatt, 
így már elsô este szép, új fogadó-
jában fogyasztottuk el ízletes va-
csoránkat. Moric Csaba vendég-
házában tértünk nyugalomra, 

körülöttünk csend, patakcsobogás, 
béke!

Másnap, reggeli után a közeli 
sajtüzemben vásároltunk helyi ké-
szítésû sajtokat, vajat, majd Torda 
felé indultunk, a világhírû Tordai 
sóbánya megtekintésére. A látvány 
lenyûgözô volt, idegenvezetônk 
kedvessége úgyszintén. A bánya 
hûvösébôl jól esett kilépni a ragyo-
gó fénybe, jó volt sétálni az Ara-
nyosba ömlô Hesdat patak partján.

Kora estére értünk vissza szállás-
helyünkre, ahol javában zajlottak 
a II. Duna Nap eseményei, szín-
pompás néptánc gála, Vaszi Leven-
te csángó népdalénekes, a Kormo-
rán Együttes és más fellépôk 
közremûködésével. Séta közben 
megnéztük a Nagy Csorgót, a Kis 
Csorgót, a jobbágyházat, és kintrôl 
ugyan, de a vízimalmot is. Az est 
további része a jó hangulatú boro-
zásról szólt, az együvé tartozás fel-
emelô érzésérôl, amint himnu-
szaink szálltak az erdélyi éjszakában.

Vasárnap nehezen ment a bú-
csúzás, reggeli után elindultunk 
hazafelé, át Körösfôn, Királyhá-
gón, majd útba ejtve Ady városát, 
Nagyváradot, Nagyszalonta felé 
mentünk haza.

Köszönjük Ménesiné Jusztika lelki-
ismeretes szervezését, valamint 
az önkormányzatnak, hogy a kis 
buszt rendelkezésünkre bocsátották!

Tollforgatók

Tisza-parti – Dalos-party
Ezen a nyáron már sok rendez-
vényen vehettünk részt az Algyôi 
Szôke Tisza Nyugdíjasklub Búza-
virág Asszonykórusának tagjai-
ként, és nagyon örülök, hogy ezút-

tal mi fogadhattuk itt Algyôn 
a nótáskedvû, táncoslábú, verselô 
nyugdíjasokat a Levendula Hotel-
ben rendezett elsô dalos-találko-
zón.

wA találkozót megtisztelte jelen-
létével Urbán Istvánné, az Életet 
az Éveknek Csongrád megyei ve-
zetôje is.

A Tisza parti Dalos party fô 
támogatója és segítôje Molnár 
Áron polgármester úr, aki nem-
csak köszöntötte a „partyra” ér-
kezô szatymazi, szegedi, röszkei, 
mihályteleki, sándorfalvi, petôfi-
telepi, és algyôi szereplôket, de 
be is mutatta nekünk a Levendu-
la Hotelt, aminek egyedi hangu-
lata azonnal magával ragadott 
mindenkit. 

Különbözô jobbnál, jobb pro-
dukciókat láttunk. Szerepeltek: 
kórusok, szóló énekesek, citerások, 
táncosok, tánc-csoportok. Az utób-
biak különbözô népek táncával 

szórakoztatták a közönséget, akik 
több mint 120-an voltak. 

A folytatás reményével búcsúz-
tunk, azzal, hogy 2016-ban ismét 
találkozunk Algyôn.

Köszönöm a GYEVITUR Kft. 
vezetôjének Ökrös Erikának, hogy 
helyet adott a rendezvénynek, és 
így mi is megcsodálhattuk Algyô 
legújabb büszkeségét. 

Köszönöm Leléné Erikának ön-
zetlen segítségét, aki közremûkö-
dött ezen a partin mint mûsor-
vezetô. Köszönöm a nyugdíjasklub 
minden segítôkész tagjának 
a munkáját,

hiszen nélkülük nem jöhetett 
volna létre az elsô Tisza parti Da-
los-party.

Kneip Ferencné
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Színház mindenek felett

Az algyôi Móra Ferenc Népszínház idén is felkerekedett barcasági 
körútjára. Az uzoni, tatrangi, kôhalmi, alsórákosi, fogarasi és brassói 
közönséget ezúttal Nóti Károly leghumorosabb jeleneteivel szóra-
koztatták. 

A társulat utazása nem volt zökke-
nômentes, sajnálatos balesetet szen-
vedtek útban ide. „Brassó után, 
Tatrang elôtt, az erdélyi turné elsô 
napján, 2015. július 9-én este 
az egyik szembejövô autó sofôrje 
elveszítette uralmát a kocsija fölött, 
átsodródott a másik sávba, ahol 

a társulatunk 4 tagja utazott egy 
VW Transporterben, amely után-
futón a díszleteinket is húzta. A szí-
nészek kisebb személyi sérülésekkel 
megúszták, a jármûvek viszont tel-
jesen összetörtek, a díszlet oroszlán-
része is tönkrement. A történtek-
ben a társulat tagjai vétlenek voltak, 

a baleset okozója elismerte a hibá-
ját” – tájékoztatott Kátó Sándor, 
a Móra Ferenc Népszínház mûvé-
szeti vezetôje. A szerencsétlen kez-
dettôl függetlenül a társulat lélek-
jelenlétét és játékszeretetét 
megôrizve, a közönség nagy örö-
mére megtartotta a turnét. 

A brassói közönségnek pedig nem 
számít se vakáció, se nyári zápor, ha 
kabaréról van szó, lehet rá számíta-
ni, megtölti a Redut Kulturális Köz-
pont színháztermét. A jelenetek 
hangos hahotázásra és visszafogott, 
sokat sejtetô kuncogásra késztették 
a nézôket, Bizonyára sokan emle-
getik majd ezután Jegenye úr szálló-
igévé avanzsált tanácsát: „Az ember 
nôvel ne kezdjen soha!” Vagy a ház 
úrnôjének megerôsítésre váró kér-
dését: „Fess voltam, mi?” Valamint 
elmarasztaló ámuldozását: „Hogy 
egy emberben ne legyen semmi 
kellem?!” A darabból az is kiderült, 
mi szükség van a szúnyogokra, to-
vábbá, hogy hogyan próbálta meg-
leckéztetni egy férj a babonás fele-
ségét – na, de ki nevetett a végén? 
A feleség és a nézôk. A helyzet-, 
jellem- és nyelvi komikumban bô-
velkedô jeleneteket ismert dalok 
kötötték össze. 

A közönség a színészekkel együtt 
énekelte, hogy „nélküled borongós 
ôsz van és nincs többé nyár”, sôt, 
a boldogságot is együtt hívták haza, 
majd a homokórát is közös erôvel 
próbálták megállítani, végül pedig 
azt a következtetést vonták le, hogy 
„szerelemnél jobb az álom, mert 

az álom nyugodalom, a szerelem 
szívfájdalom”. Felcsendült a Yes-
terday, a Csillagok, csillagok és 
a Sárga a csikó is, egy sort ebbôl 
azonban szomorúan vettek tudo-
másul a nézôk: „el kell masírozni”. 

A nagysikerû turné végén Kátó 
Sándor háláját fejezte ki: „Köszönjük, 
hogy annyian segítettek és velünk 
voltak! Mindent köszönünk erdélyi 
barátainknak! Külön köszönet régi 
pártfogónknak, Kiss József tatrangi 
polgármesternek. Köszönjük, Jóska! 
Továbbá köszönet illeti Balázs Jolit, 
a brassói megyei kórház sürgôsségi 
osztályának ápolónôjét, aki a munka-
idején túl, a szabadnapját feláldozva 
segítette az algyôi színtársulat tag-
jait a gyors talpra állásban. A közön-
ségnek köszönjük a sok-sok nevetést 
és tapsot. Ha rajtunk múlik, jövôre 
is lesz a Móra Ferenc Népszínháznak 
barcasági turnéja!”

Ambrus Melinda
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ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE  
ALGYŐ TELEPÜLÉSEN

46 579 583 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás se-
gítségével korszerűsítették az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
fenntartásában működő Faluház és Általános Iskola villamos ener-
gia rendszerét. A fejlesztés célja az ingatlanok fenntartási költsé-
geinek, elsősorban a villamos energia költségek csökkentése meg-
újuló energiaforrás segítségével.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében Algyő Nagyközség 
Önkormányzat több mint 46 millió forint vissza nem térítendő európai uni-
ós támogatást nyert napelemes megújuló erőforrás segítségével történő 
korszerűsítésre. 
A projekt keretében a napelemes rendszer telepítésére két épületen 
került felszerelésre. A Faluház épületére kerülő technológia 56 darab 
KS-250 P napelem modulból áll, melyek felszerelésre és beüzemelésre 
került, a napelemek által felvett energiát pedig 1 darab Fronius SYMO 
15.0-3-M inverter tölti vissza a hálózatra. Az Általános Iskola épületé-
re 200 darab KS-250 P napelem került felszerelésre, s beüzemelésre, 
amelyhez három darab Fronius SYMO 12.5-3M inverter és egy darab 
Fronius IG PLUS 150V-3 inverter kapcsolódik s a felvett energiát vissza-
tölti a hálózatra. 
A projekt közvetlen célja, hogy a fenti épület működési költségeit csök-
kentse, így a projekt eredményeként az Önkormányzat működési költ-
ségekre fordított kiadásai csökkennek. Az épület tetőszerkezetére 64 
kW-os beépített napelem teljesítményű hálózatra köthető háztartási kis-
erőmű kiépítése megtörtént, ezzel jelentősen csökkentve a fenntartási 
költségeket.
A projekt közvetlen célcsoportja mindezekből adódóan a település lakos-
sága. Közvetett módon pedig az ország egész lakossága, hiszen a meg-
újuló energiaforrás alkalmazásával csökken a káros anyag kibocsátás, 
elsősorban a szén-dioxid mértéke, ami jelentősen hozzájárul az üveg-
házhatás kialakulásához.

A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Regionális Fejlesztési Alap  

társfinanszírozásával valósul meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Algyô parkôre: Piri László
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy 2015. július 1-jétôl meg-
bízást kapott Piri László, parkôri 
feladatok ellátására. Fôbb felada-
tai: közterületek, járdák tisztasá-
gának, állapotának ellenôrzése, 
közterületi vagyontárgyak állapo-
tának ellenôrzése, közterületen 
szabálytalanul elhelyezett építési 
anyagok, gépjármûvek, egyéb hul-
ladékok ellenôrzése. 

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Algyô Köz-
ség Önkormányzat Képviselô–
testületének 2/2014. (II.28.) Kt. 
sz. rendelete a köztisztaságról 7. 
§ (1) értelmében: „Az ingatlanok 
tulajdonosai, használói kötelesek 

Az ingatlant övezô valamennyi 
járdaszakaszt, elôkertet, a járdák 
melletti zöldsávot folyamatosan 
tisztán tartani (tisztítani, hó- és 
síkosság mentesíteni, por mente-
síteni, vízteleníteni, kaszálni, 
gyomtalanítani)

Az ingatlan utcai telekhatárától 
a burkolatlan utat a középvonalig, 

burkolt út esetében a burkolat 
széléig, a telkek elôtt a nyílt 
árkot, folyókát, a telkére vezetô 
jármû- és gyalogosbejárót (köz-
területet) tisztán- és jó karban 
kell tartani.

Az ingatlan és közút közötti 
részen a fák, bokrok, sövények 
nyesését, ápolását rendszeresen 
úgy elvégezni, hogy azok a jár-
dán, a fasorban és az úton a gya-
logos- és jármûközlekedést ne 
zavarják, az elektromos légveze-
tékhez ne érhessenek.”

Kérünk minden ingatlantulaj-
donost, használót, hogy mind-
ezek figyelembevételével, szíves-
kedjen környezetét rendben 
tartani! Ennek elmulasztása fel-
szólítást, végsô esetben bírság 
kiszabását eredményezheti. Bár-
milyen ezzel kapcsolatos észre-
vételt, bejelentést a következô 
telefonszámon tehetnek: +36 30 
99 22617.

Mindannyiunk érdeke egy tisz-
ta, rendezett település!

Gondozzuk ésszerûen környezetünket!
Leginkább tavasszal, de egész évben fel-
emelô látványt nyújtanak a szépen gon-
dozott kertek, a közterületek, az árok-
partok és az ingatlanok elôtti zöld 
területek, fôleg ha azokat rendszeresen 
vágják, nyírják, gondozzák. Az azonban 
teljesen elszomorító képet nyújt, ami-
kor elsárgult, szinte leperzselt szigetek 
szakítják meg az utca zöldjét. Itt 
a kasza, a sarló és a fûnyíró haszná-
lata helyett a gyomirtó pusztítását 
látom. Az elém táruló látvány olyan, 
mintha a természet megsemmisült 
volna azokon a szakaszokon. A talaj-
takaró növényzet (annak gyökérzete) hi-
ánya miatt a földfelület instabillá válik. 
Néhány hét múlva egy-egy nagyobb esô-
zést követôen megindul a gyomirtóval 
kezelt partoldalak erôteljes talajeróziója, 
ami a termôréteg lepusztulásával jár 
együtt. Omlik az árokpart, a víz lemossa 
a talajt az árkok aljára és az itt felgyü-
lemlett törmelék az átereszeket eltömíti, 
ezáltal az árok vízelvezetését akadályozza.

Mit tehetnénk ennek megelôzése ér-
dekében? Ne használjunk gyomirtót! 
Belterületen központi jogszabály nem 
tiltja a vegyszeres gyomirtást, de a gyom-
irtó szerek kiválasztása korlátozott. Csak 
szabadforgalmú szer alkalmazása meg-

engedett, és a vegyszerkijuttatás során 
ügyelni kell arra, hogy minél kisebb fokú 
legyen a környezetterhelés. A gyomirtó 
szer alkalmazása során fokozott figyel-
met kell fordítani arra is, hogy minél 
kevesebb jusson az élô vizekbe, hiszen 
közvetlenül vagy közvetetten veszélyez-
tetheti az emberek vagy állatok egészsé-
gét (például ivóvízen, élelmiszeren vagy 
takarmányon keresztül). Káros hatást 
gyakorolhat a felszín alatti vizekre, azok 
és a talaj élôvilágára, veszélyeztetve 
ezzel a természeti egyensúlyt.

A leírtak alapján kérem a lakossá-
got, hogy a község belterületén, fôleg 
az árokpartok mentén tartózkodjon 
a gyomirtó szerek alkalmazásától, 
még az agresszív gyomnövények (ta-
rack, fenyércirok, parlagfû) eseté-
ben is lehetôség szerint inkább a me-
chanikus gyérítést (kaszálást, 
fûnyírást) részesítsék elônyben. 

A már gyomirtózott, kiégett te-
rületeken pedig a következô vege-
tációs idôszakban ôsszel, lehetôleg 
szeptember második felében kezdjék 
meg a talajt megtartó növényzet 
telepítését (füvesítését)!

Köszönöm megértésüket és 
együttmûködésüket. Piri László.
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Szeged és Toledo 25 éve testvér:  
algyôi kapcsolatok

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Szeged és Toledo (USA) 25 éves 
testvérvárosi ünnepét köszöntô 
gálán, a mûsor részeként köszön-
tôt mondott, „leltározta” a kap-
csolat hozadékait – többek között 
– az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola igazgatója, Iván Zsuzsanna. 
„Hihetetlen, hogy 14 év telt el kapcso-
latunk kezdete óta. Hihetetlen volt 
számomra, hogy 7695 kilométere levô 
iskolák találkozhatnak egymással. Hi-
hetetlen volt számomra, hogy mennyi 
mindent lehet tanulni egymástól” 
– mondta, majd felsorolta, milyen 
amerikai ötleteket vettek át, fej-
lesztettek tovább Algyôn. „Bevezet-
tük az önkéntesség napját, szülôk 
tarthatnak rendhagyó tan órát, tan-
órán kívüli foglalkozásokat, alkalmaz-
zuk a projekt módszert, nagyobb hang-
súlyt fektetünk arra, hogy diákjaink 
élvezzék, megismerjék a zene világát 

és tanuljanak hangszereken játszani, 
de nagy siker az ajtódíszítô verseny is.” 
Hozzátette: 2002-ben a perrysbur-
gi tanárok, diákok, szülôk; 2014-
ben toledói vendégek jártak az al-
gyôi iskolában.

A gálamûsorban azok a mûvé-
szek léptek fel, akik az elmúlt ne-
gyedszázadban Toledoban jártak 
vagy hamarosan odautaznak. Így 
köszöntötték az amerikai delegá-
ciót, melynek része volt: Bálint 
Erzsébetet, Sarah Jane Knoy, Kelly 
Vinelman, Nagy Péter. 

Az ünnepséget követô napon, 
a Szegedi Toledoi Baráti Társaság 
fölkérésére Algyô önkormányzata 
– Dr. Gubacsi Enikô alpolgármester 
vezetésével, az 5, Amerikában járt 
algyôi közremûködésével – látta 
vendégül – többek között a Leven-
dula Hotelben – az amerikai kül-
döttséget:

Ú. I.

SZÁMÍTÓGÉP KARBANTARTÁS, SZERELÉS
• SzoftvereS hibaelhárítáS • víruSírtáS

• hardvereS, SzoftvereS Szakmai tanácSadáS
• kiadványSzerkeSztéS éS tervezéS,  

egyedi igény Szerint
• médiatartalmak SzerkeSztéSe,  

vágáSa (film, hang, kép)

Gál Péter: 
+36 30 / 2373-087 • core.inSane@gmail.com

Kronológia az iskolaigazgató választásról
2011 szeptember: birtokukba vet-
ték a diákok az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskolát (AFIÁI). A nagy-
község a beruházáshoz 1,5 milliárd 
forinttal járult hozzá, az Európai 
Unió és az Európai Fejlesztési Alap 
mindössze 200 millió forinttal tá-
mogatást adott. 

2012. szeptember 1.: sportis-
kolaként is mûködik az AFIÁI. 
2012-ben felvehette az Örökös 
Ökoiskola Címet.

2013. január 1.: az iskola fenn-
tartója a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK), mû-
ködtetôje – évi több millió forinttal 
– Algyô Nagyközség Önkormány-
zata. Akkor 352 tanulóval 31 pe-
dagógus foglalkozott, munkájukat 
iskolatitkár, rendszergazda és 
könyvtáros asszisztens segítette.

2015: Az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma (EMMI) 5 évre szóló 
határozott idejû pályázatot írt ki 
az iskola igazgatói posztjára. A ko-
rábbi mandátumát kitöltô igazga-
tónôn, Iván Zsuzsannán kívül még 
egy pályázó, Gondáné Pál Ildikó 
jelentkezett a vezetôi posztra. 

A pályázatok tavaszi véleménye-
zéséhez minden osztály két szülôt 
delegált, mindenki egyhangúlag 
támogatta az eddigi igazgatónô új-
bóli kinevezését. A 33 fôs tantestü-
letbôl Iván Zsuzsanna pályázatát 30 
pedagógus támogatta, a volt vezetô 
mellett tette le a voksát az iskolaszék 
és az iskolai diákönkormányzat is. 
Hasonló állásponttal továbbította 
támogató véleményét az intézményt 
több mit két évtizede vezetô igaz-
gatónô mellett a KLIK.

2015. április 23.: Algyô Nagy-
község Önkormányzatnak mint 
mûködtetônek adott a véleménye-
zési joga, ezt a polgármester gya-
korolhatja. Molnár Áron a képvi-

selô-testület elé vitte az ügyet. 
A testületi szavazáson, amelyen 
az érintett képviselô a voksolásból 
való kizárását kérte; 7 igen, 1 nem 
arányban felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a szakmai testületek 
véleménye alapján foglaljon állást.

Július eleje: Az érintett pályá-
zókat igen, az önkormányzatot nem 
értesítette az EMMI a döntésérôl, 
melynek lényege, hogy egyik pá-
lyázót sem nevezi ki igazgatónak.

Július 14.: A kialakult helyzetrôl 
a Délmagyarországnak Bezdán Mi-
hály, a szülôi szervezet vezetôje nyi-
latkozik: http://www.delmagyar.hu/
szeged_hirek/husz_ev_utan_akar-
jak_levaltani_az_algyoi_iskola_igaz-
gatojat/2437615/ és cikket közölt az 
Index.hu is: http://index.hu/bel-
fold/2015/07/14/husz_ev_utan_leval-
tanak_az_algyoi_iskola_igazgatojat/

„A véleménynyilvánításra jogo-
sultak véleménye nem köti a dön-
téshozót, aki a hatályos szabályok 
alapján nem köteles döntését in-
dokolni. A döntés felülvizsgálatá-
ra csak az eljárás jogszerûtlensége 
esetén van lehetôség. A közneve-
lésért felelôs államtitkár a beérke-
zett információk birtokában saját 
hatáskörben döntött az intézmény 
jövôbeli mûködtetésérôl és fejlesz-
tésérôl” – a megújítás jegyében, 
reagált az újságcikkekre az EMMI 
sajtóosztálya.

Július 14.: A szülôk kezdemé-
nyezésére aláírásgyûjtés indult 
Iván Zsuzsanna kinevezése mellett. 
A szûkös határidôig 640-en írták 
alá az ívet.

Július 15.: Kiállt a jelenlegi 
igazgató mellett, magyarázatot és 
az esetleges admisztrációs hiba 
javítását kérte Greksáné Kurucz 
Irma, a szülôi szervezet nevében 
az EMMI-be küldött levelében. 

A repülô Algyôn marad
A Levendula Hotelhez közeli te-
rületen található, önkormányzati 
tulajdonú haditechnikai eszközök 
értékesítését az algyôi képviselôk 
2015 júliusi ülésükön 7 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás mellett meg-
szavazták. A képviselôk többsége 
úgy döntöttek, hogy a magasabb 
ajánlatot tevô érdeklôdô lesz a vá-
sárló. „A szabadtéren álló hadi-
technikai eszközök éves karban-
tartási költsége bruttó 700 ezer 
forintba kerülne” – magyarázta 
Molnár Áron polgármester, mi 
annak az oka, hogy az önkormány-
zat értékesíti a gépeket. 

„A repülô – amely utal az al-
gyôi repülôtérre és a hagyomá-
nyokra – helyben marad. A hadi-

technikai eszközöket 3 millió 
forintért – az egykori vásárlási 
érték egyharmadáért, az amorti-
zációs ár 40–50 százalékáért 
– tudta értékesíteni az önkor-
mányzat” – pontosított a polgár-
mester. 

A Szegedi Hadiparkba kerül-
nek Algyôrôl a katonai autók, 
gépek. A két pályázó közül nyer-
tessé lett szegedi vállalkozás véte-
li ajánlatának része az is, a Szege-
di Hadiparkba a következô 2 
esztendôben egyrészt térítésmen-
tesen látogathatnak az algyôiek, 
másrészt az eszközök egy részét 
egy önkormányzat által kiválasz-
tott algyôi programon mutatják 
majd be.
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Kampányciklus: a közösségszervezés amerikai módszere

„Kezet nyújtunk: együtt csináljuk meg!” – mondta, mikor a kam-
pányciklus értelmét is elmagyarázta Sarah Jane Knoy. A New Hamps-
hire-i közösségszervezôt a globális gyökerû amerikai módszerrôl, 
a közösségépítésrôl kérdeztük.

– Hogyan kezd munkához egy közös-
ségszervezô?

– Azokra az emberekre kell hall-
gatni, azokat kell megkérdezni, 
akik közvetlen részesei a problé-
mának. Mondhatod például, hogy 
te azt hiszed: a településen hiá-
nyoznak az iskolabuszok. De mind-
egy, mit gondolsz, míg a gyere-
kekkel nem beszélsz például 
a buszmegállóban, nem tudhatod, 
mi a valódi probléma. Mert lehet, 
hogy a játszóteret hiányolják. 
Tehát az emberekkel kell beszél-
getni, ôket kell kérdezni – ez 
a közösségszervezô kampánycik-
lusának elsô lépése.

– Ez az interjú-maraton? A prob-
lémák, ügyek feltérképezése után mi-
lyen lépések következnek?

– A második lépcsô: a közös 
probléma felismerés. Az egyik gye-
rek azt mondja: nekem a busz, 
a másik azt, hogy nekem a járda, 
a harmadik megint a busz hiányát 
említi, vagyis meg kell találni azt 
a problémát, ami közös, ami sok 
ember számára közös gond. A har-
madik lépcsô: hogy megállapod-
junk, miként lehetne megoldást 
találni az ügyben. Mert a meg-
oldás csak abban az esetben lesz 
valódi megoldás, ha az emberek 
hisznek abban, hogy ez megoldás 
a problémára. A negyedik lépés: 
egy kutatás, de szigorúan a gya-
korlatban. Nem könyvet olvasunk, 

vagy számítógépen a világhálót 
böngésszük, hanem beszélünk bi-
zonyos emberekkel, hogy meg-
tudjuk, miként lehetne a feltárt 
problémára megoldást találni. 

– Az iskolabusz esetében mi a kuta-
tás lényege? 

– Például: meg kell tudnunk: 
kinek a tulajdona a buszmegálló 
területe, ki lehet a felelôs a meg-
oldásért. 

– Aztán?
– A következô lépés: az akció. 

Mit lehet csinálni például annak 
érdekében, hogy legyen iskola-
busz? Petíciót, amit sokakkal alá-
íratunk? Vagy egy tiltakozást szer-
vezhetünk, vagy levelet írhatunk, 
vagy csak leülünk beszélni a pol-
gármesterrel, vagy sajtótájékozta-
tót tartunk? Tehát egy vagy több 
akció is lehet, ami az ügyek elô-
mozdítását szolgálja.

– De attól hogy „akciózunk”, még 
nem oldódott meg egyetlen probléma 
sem.

– Általában sohasem egy, 
hanem többféle akciót tervezünk 
elôre. Hogy elôbb-utóbb az em-
berek köztudatába kerüljön 
a probléma. A kampányciklus kö-
vetkezô, hatodik lépése: az egyez-
tetés. Leülünk a „céltáblának” 
választott emberrel, aki azt mond-
ja kezdetben: „nem adom, nem csi-
nálom, amit kértek”. Le kell ülni vele 
egyeztetni, mert amit mond, azzal 

ellentétes a közösségi érdek. Ha 
az akciók eredményeként ül le 
az ember tárgyalni, akkor vagy 
eredményt lehet elérni, vagy ha 
nem, akkor folytatni kell az akci-
ókat. Mert így, az akciók eredmé-
nyeként az álláspontunkat vitató 
ember is kénytelen belátni, hogy 
komoly közösség áll az akciók mö-
gött. Így elôbb-utóbb leül tárgyal-
ni és kialakulhat a kompromisz-
szum. 

– Ha elérted az eredményt, vége, 
kipiáltad a közösségszervezést?

– Itt jön az értékelés, a tanulsá-
gok levonásával: mit csináltunk jól, 
mit kevésbé. Mérlegre tesszük, 
milyen eredmények születtek. 
Utána pedig egy nagy parit szer-
vezünk, hogy megünnepelhessük: 
megoldottuk a közösség egy prob-
lémáját. Aztán kezded elölrôl – egy 
másik üggyel, ugyanígy. Mert egy 
közösség él, mindig adódnak 
megoldandó problémák! Legfel-
jebb egy-egy kisebbségi közösség 
szava nem hallatszik annyira. Mert 
kisebb a hangja, nincsenek kap-
csolatai, nem bízik a sikerben. Mert 
azt látja, hogy a gazdagok fölveszik 
a telefont és a pénz beszél…

– Hogyan aktivizálható, motivál-
ható a kisebbség?

– A legfontosabb, hogy a kezdet 
jó legyen: vagyis az embereket 
meghallgassuk. Ezt úgy hívják, 
hogy „egy az eggyel”, vagyis szem-
tôl szemben beszélgess, hogy 
megtudd: mi az, ami az adott sze-
mélyt motiválja. Például nem ér-
dekli az iskolabusz, de érdekli, 
hogy kátyús az út, ami miatt vizes 
lesz a cipôje vagy eltörhet a lába… 
Akkor azzal kell foglalkozni. Plusz 
meg kell találni, hogy egyedül 
van-e ezzel az üggyel, vagy sokak 
problémája. Ez sok idô és sok em-
berrel kell találkozni, kapcsolato-
kat építeni. 

– És a politikai bélyeggel, töltettel, 
színezettel mit kezdjünk? 

– Ezeknek a közösségszervezô 
akcióknak nincs politikai töltetük, 
színezetük. De „jó hírt” jelentenek. 
Márpedig ha a jó hír elterjed, 
akkor annak lesz hatása. Ha meg-
találjuk azt az apró részletet, ami 
mozgat, az az önérdek. Ez nem 
önzés, hanem az az önérdek, ami 
mozgat, s ezzel lehet elôre menni. 

– Kiket könnyebb: idôseket vagy 
fiatalokat megmozdítani?

– Nekünk van egy fiatal csopor-
tunk. Színes bôrûekbôl, emigrán-
sokból és menekültekbôl áll a kö-
zépiskolás fiatalok alkotta csoport. 
De a többiek idôsek. Az én álla-
momban, New Hampshire-ben 
sok az idôs ember: automatikusan 
azok érnek rá jobban és azoknak 
van nagyobb tudása. A nyugdíja-
soknak kötelességünk a tudásun-
kat megosztva, a bölcsességünket 
felhasználva közös ügyeken gon-
dolkodni, hogy mit lehetne meg-
oldani, hogy a gyerekeink és 
az unokáink könnyebben éljenek. 
Tehát nem foglalkozunk külön 
a nyugdíjasokkal. Hanem foglal-
kozunk a lakóközösséggel, amely-
nek vannak nyugdíjas tagjai is. 
Tehát a lakóközösség nyugdíjas 
tagjai is vegyenek részt a munká-
ban, ne várjanak másra, hogy meg-
oldja a problémákat.

– Algyôn nagy a civil szervezôdések 
száma, de jobbára nem problémameg-
oldásra, hanem szabadidôs tevékeny-
ségre szervezôdnek…

– Együtt lehetne megtervezni, 
hogy például a fiatalok hova me-
hessenek szórakozni. Ezzel kell 
kezdeni…

– Tanítható a közösségszervezés? 
Például a szociális munkások egyik 
tárgya.

– A közösségszervezés Ameriká-
ban a szociális munka része. De ez 
nem olyanféle szolgáltatás, hogy 
bárki helyette megcsinálunk vala-
mit, hanem kezet nyújtunk: 
együtt csináljuk meg. Ez a közös-
ségszervezés. Én sem egyetemen 
tanultam, hanem elkezdtem csi-
nálni: minimális tréning után be-
kopogtattam a lakásokba, házak-
ba. A mentoromtól kaptam 
tanácsot, mit tegyek, ha bevágják 
elôttem az ajtót, hogyan folytassam 
a kérdezôsködés után a kampány-
kör következô lépésének az elô-
készítését. Vannak fôiskolák, ahol 
ezt tanítják, például a Harvardon 
is. Magyarországon a szegedi egye-
tem specialitása lehetne, ha taní-
tanák a közösségszervezést és kö-
zösségfejlesztést. Az amerikai 
modellt a magyar helyzethez kell 
igazítani!

Ú. I.
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Aratás egykor
A mezôgazdasággal foglalkozók számára fontos kérdés volt és lesz, 
hogy a búza termése elegendô-e a következô évben. Ezért a vetéstôl 
az aratásig rendszeres határszemlén figyelték a fejlôdést. A háború 
utáni évek aratásáról Hegyi Balázs mesélt, aki fiatal gyermekként 
már kivette részét a munkából.

Ôsszel a vetés elôtt - a vetésforgó 
alkalmazásával – a kukorica földrôl 
kiverték a kukoricaszár maradványát, 
melyet télen tüzelésre használtak fel 
katlanban, mert üstben melegítették 
az ásott kútból felhúzott vizet.

A vetést követôen kezdôdött 
a gazda aggodalma: milyen lesz 
a mésszel és kék-kôvel csávázott ve-
tômag kelése, elég lesz-e a hó vas-
tagsága, vagy a fagy kárt tesz, a ta-
vaszi meleg a további növekedést 
segíti-e, az aszat és egyéb gyomnö-
vény ellepi-e a táblát. az üszkösödés 
milyen mértékû lesz, állati kár kelet-
kezik-e, sikerül-e minél kisebb szem-
veszteséggel learatni, tûz okoz-e kárt. 
A gazda sokszor mondogatta: „Sok 
éjszakát tölt kint az elvetett mag”

A háború után a falunkban is 2 
k. hold vagy a gyengébb minôségû 
táblákban 3 k. hold földet osztot-
tak a családoknak. Ezen indult 
meg a gazdálkodás.

Aratás megkezdésére a kaszások 
üllôn kikalapálták a kaszát. Az üllô 
egy henger alakú hegyes 10 cm vas-
tagságú fából és az ebbe belevert 

vasüllôbôl állt. A kalapálást még a föl-
deken is megismételték, amennyiben 
a kasza azt igényelte. Munka közben 
is gondoskodni kellett a kasza éles-
ségérôl. Erre a kaszakô szolgált, me-
lyet a vízzel megtöltött tokmányban 
tartott a kaszás a derekára kötve. 
A tokmány marhaszarvából vagy 
fémbôl készült. Idônként megállva 
gyors mozdulatokkal fenték meg 
a kasza pengéjét a kaszakôvel.

Csaknem minden család férfi 
tagja volt kaszás, és a feleség vagy 
a legnagyobb leány marokszedô. 
Nagyobb tábláknál a családok ösz-
szefogtak, és kölcsönösen sorban 
aratták a búzaparcellákat. Ilyenkor 
a legjobb kaszás volt az elsô, a töb-
bieknek ô határozta meg az ütemet.

Egy kaszás a marokszedôjével 1 
nap alatt 1 kh búzát vágott le. A szü-
lôktôl vagy a falu legjobb kaszásától 
tanulták, lesték el a mozdulatokat. 
A munka jól haladt, ha a tábla nem 
volt gazos. Ezért hajdan a gyom 
irtása az aszatra irányult. Ehhez is 
egy speciális éles fém pengét (sok-
szor a kasza hegyébôl alakították 

ki) használták nyélbe helyezve, 
mellyel az aszatot kivágták. Ha ma-
radt aszat a táblában szúróssága 
miatt a csépléskor is sok kellemet-
lenséget okozott mindenkinek.

Falunkban az álló búzára vágták 
a búzát.

A marokszedôk sarlóval szedték 
fel a levágott búzát. Kötéllel kötöt-
ték kévébe. A köteleket már haj-
nali 3–4 órakor elkezdték készíte-
ni. Jellemzôen az elôre levágott 
búzából, a kalásznál, egy ügyes 
mozdulattal csavarták össze a két 
marokba összemarkolt búzaszála-
kat. Ezt azután kellô távolságban 
szétrakták, vagy ahogyan ezt 
a munkát nevezték, terítették 
ügyelve arra, hogy a kalászfejek 
a föld felé nézzenek. A többi köte-
let a marokszedô vitte magával 
a testére kötve.

A kévéket keresztbe rakták. Le-
hetett kis kereszt, mely 18 kévébôl, 
vagy nagy kereszt, mely 22 kévébôl 
állt. A kéve tetejére tették a papot, 
amely takarta a kévéket a viharos 
szél ellen. A papot még az alsó 
kévékhez is rögzítették a kihúzott 
búzaszálakból kötött kötéllel.

A falu szérûskertje a mai Bartók 
Béla utca állomás felôli végétôl 
a Kastélykert utcáig terjedt. A ke-
resztekben száradt kévéket ide 
hordták a gazdák un. asztagokba. 
Az asztag mellett helyezték el a víz-
zel megtöltött hordókat, dézsákat, 
felkészülve az esetleges tûzoltásra.

Kezdôdhetett a cséplés. Cséplô-
géppel rendelkezett: Bakos Dezsô, 
Varga Antal és Széll Szilveszter. Ôk 
alkalmazták a gépészt, aki jellem-
zôen Podonyi János volt. A cséplôgé-
pet traktor hajtotta, hosszú szíjjal.

Bandagazda fogadta a cséplés-
hez az embereket (pl. Zombori Fe-
renc, Süli Ferenc, Tóth Mihály).

Kellett a munka megkezdéséhez 
asztagos (jellemzôen többen voltak 
és váltották egymást). Ôk a kévéket 
kiemelték, 2 fô kévevágó (egyik 
amennyiben kellett segített a gépész-
nek). Az etetô, 2 fô dolgozott a ba-
zárba, itt a szalma hullott le, ôk ösz-
szeverték a szalmát, majd villával 
kiemelték és a rudas-fára rakták, 
kötéllel átkötve deszkán menve vitték 
a kazalba. Egy személy dolgozott 
a polyvánál, amely rácson hullott ki 
(ez a toklász, a töredezett szalma volt) 
jellemzôen asszonyok végezték, akik 

fél bért kaptak. A polyvát kirostálva 
használták a vályogházak tapasztá-
sához, és a vályogtégla készítéshez.

1–1 ember dolgozott a zsákok-
nál, ahol az egyik zsákba az ép 
szemek szóródtak, a másikba 
pedig az ocsú (tört és apró sze-
mek). A zsákba 80–90 kg búza fért.

Egy-egy asztag helyét felgereb-
lyézték ugyanúgy, mint a búza-
táblát és a keresztek helyét.

A gazdák termését a bandagaz-
da mérte le és vette ki a cséplésért 
járó természetbeni munkadíjat, 
melyet a Perec kocsma épületében 
(ma a Makk 7) tároltak és a nyil-
vántartása szerint természetben 
kapták meg a munkások a bérüket.

Végig olvasva az aratás menetét, 
megállapíthatjuk, hogy ember-pró-
báló munka volt. Meleg, por, a szalma, 
az aszat, a toklász szurkálása, a 80–90 
kg-os zsákok mozgatása, a munka-
folyamat egymásra épültsége nem 
adott sok idôt a pihenésre. A mai mo-
dern, légkondicionált kombájnok 
teljesítménye 1 ha 1 óra. Ehhez a tech-
nikai változáshoz kellett 25–30 év.

A búza ôrlését a Belák malomban 
a mai Kastélykert utcában (Széll 
Szilveszter, Györfi Mihály majd Tóth 
József molnárok), a Damján-féle ma-
lomban a Téglás utcában valamint 
egy idôben a Bartók Béla utca végén 
a mostani út helyén volt malomban 
(Széll Szilveszter tulajdona) végezték.

A malmok közül talán a Dam-
ján-féle malom volt a legrégebbi. 
A család emlékei szerint szélmalom-
ként kezdett ôrölni, majd motoros 
meghajtással is hosszú ideig szolgál-
ta a falu lakosságát. Ma már nincs 
malom a faluban csak daráló, de arra 
már nincs is igény, hiszen a boltok-
ban a sütéshez szükséges liszt meg-
felelô minôségben megvásárolható.

Emlékeim szerint a Szegedi ut-
cában élô Tóth családnál láttam 
a levágott búzaszálakból fonott dí-
szeket. A csokorba fogott búzakalász 
szalmaszálaiból kúp vagy gúla for-
mát alkottak, különbözô mintákkal. 

Köszönjük a fényképeket és az in-
formációkat a Hegyi és a Damján 
családnak, melyekkel a helytörténeti 
fotó gyûjteményünket gazdagították. 

Várjuk a fotókat a helytörténe-
ti albumunkhoz!

Gavallér Istvánné
Algyôi Családkutató Klub,  

Algyôi KönyvtárA Damján-féle szélmalom�

Szérûskertben Hegyi Balázs az asztagon és társai�
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Utazás, szórakozás  
a mozgáskorlátozottak csoportjánál

Június 25-én ismét látogatást tet-
tünk Mezôhegyesen. A vasútállo-
máshoz közeli Centrál Étteremben 
friss pogácsával, hideg ásványvíz-
zel vártak bennünket. Kovácsné Dr. 
Faltin Erzsébet korábbi polgármes-
ter asszony, mint vendéglátónk 
rövid tájékoztatást a város múltjá-
ról, jelenérôl és várható sötét jö-
vôjérôl. 

A városban az egyes helyszínek 
között különbusz szállított ben-
nünket. 

A világhírû Nónius ménes lovai 
már ismerôsként üdvözöltek, hi-
szen harmadik éve, hogy ebben 
az idôben meglátogatjuk ôket. 
A kocsimúzeum a régi hintókkal, 
kocsikkal újra lenyûgözött ben-
nünket.

Mezôhegyes egyik büszkesége 
a Békás tó. Gyönyörûen kialakított 
partja, környezete csodálatos, ter-
mészetes hatása lelkesítô volt.

Ezt követôen a római katolikus 
templomot tekintettük meg. Ér-
dekes volt látni a mini kiállításon 
a régi relikviákat, feszületeket, 
gyertyatartókat, imakönyveket. 

Végül közös imával emlékeztünk 
elhunyt tagtársainkról és családi 
eltávozottainkról. 

A napot finom ebéddel zártuk, 
és fáradtan, de kellemes élmé-
nyekkel szálltunk fel a vonatra.

Köszönet vendéglátónknak, Ko-
vácsné Dr. Faltin Erzsébetnek a prog-
ramok megszervezéséért.

Júliusi taggyûlésünket felhasz-
náltuk egy „könnyû” ebédre. Ser-
tésfelckent, sült krumplival, ubor-
kával készítettünk. Mindehhez 
persze támogatási pénzt nem hasz-
náltunk fel, teljesen önköltséges 
alapon étkeztünk. Köszönet a sü-
tögetôknek, aki a nagy meg elle-
nére álltak grillsütô mellé.

Legközelebbi klubfoglalkozá-
sunk augusztus 12-én, szerdán 15 
órai kezdettel lesz a Faluház aulá-
jában. Ekkor köszöntjük a név-
napjukat a harmadik negyedévben 
ünneplôket. Szívesen látjuk azokat 
– egészségi állapotra tekintet nél-
kül – akik vidám csoportunkhoz 
csatlakozni szeretnének.

Sermann József  
vezetôségi tag

Ifjú Polgárôrök sikere Gyenesdiáson
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egye-
sület négy Ifjú Polgárôre – Tóth 
Vanessza, Kocsonya János, Rózsa Alex 
és Varga Szilárd – június hónapban 
egy hetes ifjúsági táborban vettek 
részt. 

A tábort az Országos Polgárôr 
Szövetség szervezte, melyen a részt 
vevô fiatalok elméleti és gyakor-
lati képzések keretében ismerked-
tek a polgárôr élet feladataival. 
Délelôttönként elôadásokat hall-

gattak és technikai képzéseken 
vettek részt, de jutott idô a szabad-
idôs tevékenységekre is. Esténként 
a helyi rendôrökkel és polgár-
ôrökkel közös járôrözést végeztek 
a strand és a település területén.

A táborok szervezésével az Or-
szágos Polgárôr Szövetség nem 
titkolt célja, hogy kedvet csináljon 
a fiataloknak a polgárôr élethez, 
ezzel is segítve az egyesületek ál-
lományának fiatalítását. A tábor-

ban részt vett fiatalok Ifjú Polgár-
ôr Igazolványt is kapnak.

Az ifjú Polgárôrök az önkéntes 
feladatvállalással részt vesznek te-
lepülésünk közrendjének, közbiz-
tonságának biztosításában, kör-
nyezetünk élhetôbbé tételében és 
nem utolsó sorban jó példával 
járnak elô kortársaik szemében.

A tábor zárásaként az ott szer-
zett elméleti és gyakorlati ismere-
tekre alapozva, járôr versenyt szer-

veztek a gyerekeknek. A csapatok 
versenyében fiataljaink az Orszá-
gos Harmadik helyezést érték el. 
A fiatalok büszkén tértek haza 
a megérdemelt Kupával és a vele 
járó anyagi elismeréssel. Örömmel 
fogadtuk Ifjú Polgárôreink sikerét 
és igyekszünk bevonni Ôket a napi 
feladatokba. 

Büszkék vagyunk rátok! Csak 
így tovább! 

Bai Istvánné egyesületi titkár

Ki-mit-tud? – a mozgáskorlátozottak kulturális 
vetélkedése, kiállítása

Algyôiek is jelen lehettek a. Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei 
Egyesületének Ki mit tud?-vetélkedôjén, amelyhez kiállítás is kap-
csolódott Csongrádon, 2015. július 4-én.

„Elôször is szeretném kiemelni, 
hogy erre a rangos eseményre, 
Csongrádon a Batsányi János Gim-
názium és Szakközépiskola torna-
termében került sor. A programon 
a megyébôl nagyon sok település-
rôl vettek részt.

A KI-MIT-TUD?-ra két korosz-
tályban: ifjúsági és felnôtt kategó-
riában lehetett nevezni.

A kategóriák is kétfélék voltak, 
az egyik: próza, zene, ének, tánc 
és csoportos. A másik, pedig a ki-
állítás: fotók, rajzok, festmények, 
kézimunkák és egyéb, kézzel ké-
szített tárgyak.

A megnyitón beszédet mondott: 
Bedô Tamás Csongrád város Pol-
gármester, Tóth Margit MCSME 
Elnök asszony, Bodnár Zoltán 
MCSME Titkár úr.

Ezután a mûsorszámok meg-
tekintése következett, amely el-
tartott az ebédig, ami nagyon 

finom és választékos volt. Amíg 
az ebédelés történt, addig a zsûri 
tagok megbeszélték kategórián-
ként a helyezéseket. A szavazatok 
leadása is két kategóriában történt, 
a kiállított tárgyak közül kettôre, 
míg a fellépôk közül egy verseny-
zôre lehetett szavazni.

Algyô képviseletében III.-ik he-
lyezést ért el az ének kategóriában 
Lele Krisztián, míg a kiállított fest-
mények kategóriában Magyarné 
Varga Anna szintén III.-ik helyezést 
ért el.

Én személyesen most vettem 
részt elôször ilyen vetélkedôn, és 
nagyon szépek és jók voltak a mû-
sorszámok, a kiállított tárgyak is, 
köszönöm, hogy ott lehettem és 
kellô tapasztalatot gyûjtöttem 
a következô KI-MIT-TUD-ra.

A nyerteseknek gratulálok! 
Barna Éva  

Algyô MCSME tag.
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„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

Dr. Major józsef

ÁLLATORVOS

Algyô közigazgatási  
területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Tel.: +36 30 938-32-33

Vasárnap is NYITVA TART az 

ARI MARKET!
Várárhelyi u. 32. szám alatt 
várjuk kedves vásárlóinkat 
minden nap friss kenyérrel, 

pékáruval!
Nyitva tartás: minden nap 

reggel 6 órától 19 óráig!

PAPÍRVILÁG
A Coop Üzletházban mûködô  

papír-írószer üzletünk  
megszûnése ellenére  

2015. 06. 01-tôl továbbra is  
folytatjuk tevékenységünket:  

intézményeknek, vállalkozóknak  
elôzetes telefonos egyeztetéssel  

kedvezményes kiszállításos  
árurendelést biztosítunk!

Rendelés: 30/5920847
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK…!

Megnyitottuk  
PIPACS VIRÁGSZIGET 

virágüzletünket
(COOP ÜZLET, SPORT U.1.)

ahová szeretettel várjuk régi  
és új vásárlóinkat!

VÁLLLJUK:
virágcsokrok, dekorációk, csomagolások, kegyeleti 

kompozíciók, esküvõi dekorációk készítését!

NYITVA TARTÁS:  
hétfõtõl-szombatig 7.30-tól!

Telefon: 06-20/501-4100 Drahota-Szabó Ágnes
ALGYÕ BELTERÜLETÉN INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

„Jöhet névnap, jöhet szülinap,
Virágot a hóvirágban mindig kap,
Lehet akár meglepetés csokor is,

Amit a PIPACS megköt és kiszállít!”

Tisztelt  
megrendelôim! 

Várom önöket  
az alábbi szolgáltatásokkal:

• egyedi ékszerkészítés, ékszertervezés
• ékszer készítés hozott-, saját anyagból
• javítás, vésés, kôfoglalás, tisztítás
• értékbecslés
•  fájdalommentes füllyukasztás  

0–99 éves korig

ALGYÔN – a Vadvirág u. 33. alatt
HÉTFÔNKÉNT 9-tôl 17 óráig

SZEGEDEN – megújult üzletünkben –  
a Római krt. 42. alatt

HÉTFÔTÔL – PÉNTEKIG 9-tôl 17 óráig

Szilágyi P. Imre ékszerész
tel.: 06 30/907-6052
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2015. AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
Megyei és regionális minősítő verseny.

9 órától DÍJUGRATÁS 
 versenyszámok:
 B0, B1, B1/A, B1/C

10 órától  VÉRADÁS A LEVENDULA HOTELBAN
11 óra 30 perctől DÍJLOVAS ÉS CSIKÓS BEMUTATÓ
13 órától DÍJUGRATÁS 
 versenyszámok:
 C1 Aranypatkó Csapatverseny
 B2
 B3 Gyevi Kupa

17 órától KUTYÁS AGILITY SHOW

2015. AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP

8 órától KETTES FOGAT CAN-C DÍJHAJTÁS
9 óra 30 perctől AKADÁLYHAJTÁS
 kategóriák: 
 póni kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 egyes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 kettes fogat CAN-C kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.

12 óra 30 perctől FUVAROSVERSENY
13 óra 30 perctől AKADÁLYHAJTÁS
 kategóriák: 
 póni kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 egyes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 kettes fogat CAN-C kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
 négyes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás

16 óra 30 perckor EREDMÉNYHIRDETÉS
17 órakor CSIKÓS BEMUTATÓ: 
 A BÁRSONY LOVASUDVAR CSIKÓSLÁNYAI
18 órakor TOMBOLASORSOLÁS 
  – fődíj: 2 fő részére wellnes hétvége
A tombolából befolyt összeg 50%-át a szervezők az Országos Mentőszolgá-
lat koraszülött mentőautói felszereléseinek bővítéséhez ajánlják föl.

Mindkét napon ingyenes pónilovaglás és sétakocsikázás!
Mindkét napon büfé fi nom ételekkel, hideg italokkal, ugrálóvár, népi fajátékok, rodeóbika.

FŐ TÁMOGATÓK: 
Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Faluház és Könyvtár, Gyeviép Nkft ., Gyevitur Kft ., Algyői Lovasklub Egyesület, Délút Kft ., 

Hercegasszony Hotel – Wellness & Garden, Levendula Hotel Algyő, 
Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum,

Gubacsi Kertészet

AlgyőiLovasnapok
2015. augusztus 15-16.

MEGHÍVÓ

Algyői Lovaspálya (Algyő, Téglás utca vége)
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A helyes megfejtôk között 2 jegyet sorsolunk ki az Algyôi Teátrum ôszi évadának szeptemberi elôadásaira!

Az ötödik Ezerjófû kirándulás
Az Ezerjófû Egyesület ötödik éve 
szervez tagjainak olyan kirándu-
lást, mely hasznos ismeretet nyújt 
az egészségmegôrzés terén, turisz-
tikai szempontból is érdekes és jó 
hangulatú együttlétet jelent 
a résztvevôknek. 

Az elsô négy kirándulás magyar-
országi helyszíneket célzott, 
az idei, az ötödik viszont Ausztri-
ába vitte a csapatot. Elsô nap meg-
néztük a bécsi Schönbrunn kastélyt 
és kertjét, sétáltunk a Hofburgban 
és megpihentünk a Szent István 
dómban. 

A Sopronban töltött éjszaka 
után a második nap reggelén ismét 

Ausztria, irány Melk! Várt bennün-
ket a hatalmas és gyönyörû, tiszta 
barokk stílusú apátság és a fô cél 
az apátság gyógynövény kertje. 
Mindkét látnivaló hatalmas él-
ményt nyújtott, kellôképpen fel-
töltötte a társaságot. A napba még 
belefért az altsetteni Ferenc Fer-
dinánd és felesége által használt 
kastély meglátogatása. Este egy 
kellemes soproni vendéglôben, 
vacsora közben volt mirôl beszél-
ni, amit sokan folytattak vacsora 
után is egy közeli borozóban, be-
szerezve egyúttal a haza hozott 
jófajta soproni borokat is. 

Harmadik, hazautazásunk nap-
jának délelôttje Sopron belváro-
sában telt sétával és az akkor 
éppen folyó fúvószenekari talál-
kozó produkcióinak hallgatásával. 
Délután Fertôd az Eszterházy kas-
téllyal zárta utolsó programként 
ötödik kirándulásunkat. Hazafelé 
lelkesen gyûjtögettük az ötleteket, 
mit nézzünk meg jövôre.

Kiss Tibor

Megnyílt az Ezerjó kert
Az Ezerjófû Egyesület július 18-án, 
szombaton rendezte meg az algyôi 
Tájház udvarán kialakított gyógy-
növénykert megnyitó ünnepségével 
összekötött idei elsô, nyílt napját. 

Az ünnepségen részt vett és 
a kertet megnyitotta Molnár Áron, 
Algyô polgármestere. Az egyesület 
a Faluházzal közösen gazdag, 
a kisgyermekes családoknak is ér-
dekes programokat szervezett já-
tékokkal, vetélkedôkkel, színpadi 
produkciókkal. 

A komolyabb témák után érdek-
lôdôk neves elôadóktól hallgathat-
tak elôadásokat a népi gyógyászat, 
valamint családi konfliktuskezelés 

témakörökben. Lehetett kóstolni 
és vásárolni gyógynövényekkel ké-
szített italokat, a felnôtteknek 
gyógynövényes söröket és volt 
gyógynövény alapú termékek vá-
sára is. A jó hangulatú napot a gye-
rekeknek szervezett akadályverseny 
és a meghirdetett rajz és irodalmi 
pályázat díjkiosztása utáni pop kon-
cert zárta.

A kert mostantól a tájház nyit-
vatartási ideje alatt látogatható, de 
az egyesület elôre egyeztetett idô-
pontokban külön is tart szakveze-
téssel és különbözô foglalkozások-
kal színesített kertbemutatókat. 

Kiss Tibor
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:
Hétfôn, kedden, pénteken. 8-tól 12 óráig (délelôtt)

Szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután)

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN:  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK 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. 

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:

Augusztus 3–7.: 12.30–16.30
Augusztus 10–14: 7.30–12.00
Augusztus 17–19: 12.30–16.30
Augusztus 24–28: 7.30–12.00

AUGUSZTUS 31-TÔL RENDELÉSI IDÔ VÁLTOZÁS! –  
hétfô és szerda: 12.30–16.30;  

kedd, csütörtök, péntek: 7.30–12.00.

2015. augusztus 17. és 19. között  
Dr. Kálmán Antóniát Dr. Tóth Mária helyettesíti.

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

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!

LAKATOS ALBERTNÉ  
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági ( délután)

Kedden, csütörtökön, pénteken: 7:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)

A praxisban dolgozó körzeti nôvér  
2015. június 1-tôl: PONGRÁCZNÉ ÁCS ANNA  
és 2015. július 1-tôl: MIKLÓS-TÓTH ANDREA.

Az ÚJ SZÉCHENYI TERV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50 – 70 
év közötti pácienseink ingyenes vastagbélszûrésére. Aki a névre szóló 
meghívót megkapta az ÁNTSZ-tôl, jelentkezzen a fontos információkat 

tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.

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

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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

DR. 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 fajtája • 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

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 

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.

MENTÔK: 104
TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107
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Táborok a Faluházban
Hétfô—péntek tábor

Az idén nyáron is részt vettünk 
a Hétfô-péntek táborban. Nagyon 
vártuk a sok érdekes programot 
és a kézmûves foglalkozást. Ismer-
kedés után csapatépítô játékokat 
játszottunk. A héten voltunk még 

gokartozni, az ópusztaszeri Csil-
lagösvényen, jót pancsoltunk 
a Borbála Fürdôben és madár-
lesre is mentünk. 

Szeretnénk jövôre is ennek a jó 
hangulatú csapatnak a tagjai lenni!

*

Bábtábor
Az idén volt az 5. bábtábor! Mi is 
részt vettünk rajta. Egész héten 
egy elôadásra készültünk és gya-
koroltunk. Csapatokat alkotva vá-
lasztottuk ki a szerepünket. Elô-
ször elkészítettük a bábokat 
különbözô anyagokból. Másnap 
a díszleten dolgoztunk és közben 

jót mulattunk, és sokat nevettünk. 
Rengeteget gyakoroltunk zenére. 
Végre eljött a nagy nap. Minden-
ki izgult, de nem volt okunk rá, 
mert a bábelôadás nagy siker volt, 
mindenki tapsolt.

A két táborozó: Szabó Dorina és 
Szilágyi Kira

*

A drámatábor megnyitotta kapuit
Idén nyáron elsô alkalommal a gye-
rekek öt napon keresztül kipróbál-
hatták a zene, a tánc, a vers játékos 
varázsát. A komoly munka, a vi-
dámság jól megfért egymás mellett. 
Volt itt mini színháztörténet, szí-
nészmesterség alapjai, beszélgetô 
körök, léleksimogató relaxációk, 
drámapedagógiai játékok, impro-
vizációk, beszédtechnikai készségek 
fejlesztése, jelmez és díszletkészítés. 
Mindössze öt nap alatt tanulták 

meg a gyerekek a Weöres Sándor 
verseibôl összeállított mûsort, me-
lyet az Anna-napi búcsún láthattak 
szülôk, nagyszülôk, érdeklôdôk. 
Igazi közösségi élményt nyújtott 
a tábor. Az utolsó nap végére el-
értük a célt, melyet kitûztünk ma-
gunk elé, amelyet az Olivér címû 
musical egy dalrészletével mon-
dunk el:

„Egy feladatod lesz itt, 
Úgy megy a dolog,  
közös az életünk…

Egy feladatod, légy víg,
Itt otthonodat közöttünk  

megleled.”

A táborvezetôk, Pintér Erika és 
Vargáné Dezsô Zsuzsa, valamint 
a gyerekek egyöntetû véleménye, 
hogy jó lenne átélni még egyszer 
ezeket a varázslatos napokat!

Drámatáborozók

Anna-napi 
B Ú C S Ú
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ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Szabó Noémi�
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21� napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: s-Paw Bt�

M i ?  H o l ?  M i k o r

VI. „Miénk a tér” – nyárbúcsúztató kavalkád
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
és az Algyôi Faluház tisztelettel 
meghív minden algyôi lakost 
2015. augusztus 29-én Algyô Fô 
terére – a „Miénk a tér” elnevezé-
sû kavalkádjára. 

A színes – zenés-táncos kavalkád 
16 órától 20 óráig tart, s ez idô 
alatt hagyományôrzô népi játszó-
ház is lesz gyermekek részére.

Díszvendég: Kolo Tánccsoport 
(Tompa).

Fellépnek: Algyôi Hagyomány-
ôrzô Citerazenekar, Algyôi Zsi-
bongó Tánccsoport, Algyôi Búza-
virág Asszonykórus, Ritmus 
Tánc- és Fitnesz Stúdió, Szeged 

Linedance Klub, Király Imre és 
tanítványai (Algyô), Koprivanacz 
Lilla (Dusnok), Török József Ha-
gyományôrzô Együttes (Tápé), 
Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör 
(Földeák), Szépkorúak Tánccso-
portja (Hódmezôvásárhely), Fi-
cánkák (Szatymaz), Szeri Népdal-
kör (Ópusztaszer). 

Az Alkotók Köre tagjai kiállítják 
kézmûves termékeiket, melyek 
a helyszínen megvásárolhatóak 
lesznek.

A program táncházzal zárul, 
melyet a Kolo Tánccsoport vezet.

Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Augusztus 8., szombat, 8 óra – Börze-bazár a Faluházban 
Augusztus 8., szombat, 20 óra – EzerJóEst az EzerJóHázban� Koncert: eNeNKá� 

Az eNeNKá együttes 2012-ben alakult, bár énekesnôjük 2014-ben csatlakozott 
hozzájuk. Fiatalkoruk kedvenc zenekarainak számait dolgozzák fel, úgy, mint 
a Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai és egyéb hasonló funkrock mûveket� 
Az együttes hangzásában arra törekszik, hogy mindenki számára élvezhetô és 
átélhetô zenei élményt nyújtson� A zenekar tagjai: Lincoln Telma – ének, Am-
povics Zsolt – gitár, Gellért Levente – basszusgitár, Petkovits Tamás – dob�  
A koncertet követôen SUHOV folytatja a zenélést funk/funky zenei vonalon szá-
mos ismert és közkedvelt zenét prezentálva� Ezen az estén a bográcsé a fô-
szerep, amely körül együtt tölthetünk el egy kellemes nyári estét a lampionok, 
a gyertyák és a tábortûz nyújtotta nyári hangulatban�

Augusztus 15–16., szombat-vasárnap – Algyôi Lovasnapok a Lovaspályán 
(Téglás u� vége)�

Augusztus 29. (szombat) 16 óra – Miénk a tér! A Gyeviart Egyesület mûsora 
a Fô téren.

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u� 38�):
Augusztus 5. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Augusztus 7. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Augusztus 12. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Augusztus 17. (hétfô) 9–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár�
Augusztus 26. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Szeptember 2. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�

Az algyôi népi iparmûvész a Somogyi-Könyvtárban
Megnyílik 2015. augusztus 4-én 
16.30 órakor a Somogyi-könyvtár 1. 
emeleti folyóirat-olvasóterem az al-
gyôi Gálné Nagy Ildikó szövô, népi 
iparmûvész „Hold fonja, Nap szövi, 
Csillag álmodja ...” címû kiállítása.

Köszöntôt mond: Elekes Zoltán 
fesztiváligazgató (Hungarikum 
Fesztivál). A kiállítást megnyitja: 
Dr. Gubacsi Enikô, Algyô nagyköz-
ség alpolgármestere. A megnyitón 
közremûködik: Fabulya Andrea 
(vers), Balog Krisztián (doromb), 
Gál Tibor (citera).

A tárlatot dokumentumkiállítás 
egészíti ki Somogyi-könyvtár gyûj-
teményébôl.

A program kapcsolódik a 2015. 
augusztus 6–9. közötti szegedi 
Hungarikum Fesztiválhoz.

A kiállítás megtekinthetô 2015. 
augusztus 29-ig a könyvtár nyitva 
tartási rendjében.

A kiállítás mottója: „Utolsó szent 
örökségünk ez, amit senki tôlünk el 
nem vehet: népmûvészetünk ôsi titka. 
Isten adta, tündér ihlette, ember ál-
modta örökség ez, melynek egyetlen 
tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen 
is.” (Wass Albert)

Az alkotó így vall az általa vá-
lasztott mûvészeti területrôl: „Hob-
biból kezdtem szôni. Anyagokat gyûj-

tögettem, régi minták után kutattam, 
újabb és újabb technikákat próbáltam 
ki. Minden munkám új kihívást jelent 
új ötletet szül számomra. A szövést 
ezért nem lehet befejezni, csak abba-
hagyni. S ha abbahagytam, a varró-
gépen vár egy kiszabott ruha, a nap-
paliban egy félig megkötött pulcsi, 
a szobában egy félkész szôttes. A család 
szerint nem tudok úgy leülni, hogy 
közben ne járjon a kezem. Egyszerûen 
én így érzem jól magam. Ez a fajta 
folytonos alkotás az életformámmá vált.

A szövés a legôsibb szakmák egyike. 
Aki fonalat és vetélôt vesz kezébe, csak 
mélységes alázattal teheti, hisz ôseink 
nyomdokán jár. Ám akit megérint 
az alkotás varázsa, nem tud többet 
lemondani róla. Hisz a keze munká-
jából és néhány gombolyagból textil 
születik. Szônyeg, amely béleli ottho-
nunkat, ruha, amely körülölel minden-
napjainkban, szôttes, mely végigkísér 
a bölcsôtôl a szemfedôig.

Gyûjtöm, és a munkám által igyek-
szem megôrizni, népi múltunk örök-
ségeit, hogy az a jelenünk és jövônk 
része lehessen. Hiszem azt, hogy ha-
gyományt nem csak ôrizni lehet, de 
teremteni is kell.”

A tárlatot dokumentumkiállítás 
egészíti ki Somogyi-könyvtár gyûj-
teményébôl.

A nyári hónapokban (július és augusztus) 
a BÉRLETÁRUSÍTÁS szünetel  

a Faluházban.
A LEGKÖZELEBBI ÁRUSÍTÁSI IDŐPONT:  

augusztus 31., hétfő 9–17 óra;  
szeptember 1–2. (kedd–szerda) 9–17 óra.

AZ ALGYŐI KÖNYVTÁR  
2015. augusztus 3–23. között ZÁRVA tart. 

Nyitás augusztus 24-én, hétfőn.

Dráma szakkör indul
Az Algyôi Faluház Dráma szakkört 
indítana 8–14 éves gyerekek részére. 
A szakkört 2015. szeptember máso-
dik felétôl, heti rendszerességgel, 
csütörtökönként tervezzük tartani, 
a szakmai munkát a július végi drá-
matábor vezetôi, Pintér Erika és Var-
gáné Dezsô Zsuzsa drámapedagógusok 

irányítanák. Jelentkezés és szakköri 
beiratkozás 2015. szeptember 17-én, 
csütörtökön, 18 órakor a Faluház-
ban! Ha szeretnéd megismerni a szí-
nészmesterség alapjait, ha dráma-
pedagógia játékokat játszanál, ha 
a színpadra vágysz, itt a helyed!

Algyôi Faluház


