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Algyô napi ünnep a testvértelepülésekkel
Algyô ismételt önállóvá válásának
október 1-jei ünnepét 2015-ben
a testvértelepülések küldöttségei
is megtisztelik jelenlétükkel.
Október 1-jén (csütörtökön) 17
órakor a Faluház nagytermében
kezdôdik Algyô Nagyközség Önkormányzati képviselô-testületének a nyilvános ülése. A helyi elismerések, kitüntetések átadását
algyôi elôadók mûsora kíséri.
Az ünnepségen, illetve a következô napok kulturális és egyéb
helyi rendezvényein részt vesznek

Algyô több testvértelepülésének
a küldöttsége is. Például Hebertsfelden testvértelepülés delegációja október 1-tôl 4-ig élvezi az algyôiek vendégszeretetét. Martonos
testvértelepülés is bekapcsolódik Algyô ünnepi programjaiba.
Az algyôi Faluházba várják az algyôieket október 2-án (pénteken)
18 órától a helyi Zsibongó Néptáncegyüttes gálamûsorára.
Október 3-án (szombaton) este
a Harmonika Fesztivállal zárul
Algyô idei ünnepe.

Lovasnapok Algyôn
Sikeres volt az idei Algyôi Lovasnapok. A szép hagyományú rendezvény folyamatosan megújul.
Az elsô Algyôi Lovasnapokat
a Gazdakör kezdeményezésére Juhász István elnök vezetésével szervezték meg 1994 nyarán. Több év
után átadták a szervezés stafétabotját az Algyôi Lovas Klubnak:
Bakos István vezetésével bôvült és
színesedett a lovas napi program.
Idén az Algyôi Sportkör Lovas
Szakosztálya Gubacsi Szilárd és Zajzon András irányította a szervezô
munkát. A rendezvény népszerûségét jelzi, hogy 128 versenyzô
nevezett, az országos díjugrató- és
fogathajtó versenyre szerte az országból érkeznek lovasok. A sport-

ág jeles személyiségei 68 lóval
vettek részt az algyôi programon.
„Molnár Áron, Algyô polgármestere, aki megköszönte az Algyôi
Lovas Klubnak, és mindazoknak,
akik az évek során részt vettek
az Algyôi Lovasnapok szervezésében, hogy méltó körülményeket
teremtettek a versenyhez” – írta
a promenad.hu A hôség ellenére
nagyon sokan kilátogattak az Algyô
Lovasnapokra. A sikerre való tekintettel idén szeptemberben
újabb versenynek ad otthont
a hozzáértôk szerint is nagyon jó
minôségû algyôi lovaspálya.
(A versenyrôl szóló tudósítás
a 6. oldalon.)

Közös ünneplés a Szaporhegyi keresztnél
„Valahol egyek vagyunk, egyek az ôseink” – fogalmazott Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere, az újraépített Szaporhegyi
keresztnél tartott 2015. évi megemlékezésen. Az emlékhelyen
az augusztus 20-i állami ünnep
alkalmából immár öt éve gyûlnek
össze Sándorfalva és Algyô lakosainak a képviselôi.
Két dátumra emlékeztetett
az Algyô és Sándorfalva határán
álló Szaporhegyi keresztnél Gubacsi Enikô, Algyô alpolgármestere.
1879. március 6-ról 7-re virradó
éjszaka pusztított el a Tisza áradása Algyô épületeinek nagy részét;
az árvíz sújtotta falu népe a térség
magasabban fekvô pontjaira menekült: 1879. augusztus 10-én osztotta ki a térség földbirtokosa,
Pallavicini Sándor azokat az elsô
telkeket, amelyekkel megalapította Sándorfalvát. Az akkori Algyô
lakóinak egyharmadából lett sándorfalvi lakos, a többiek visszatértek és újjáépítették a Tisza-parti községet. Gubacsi Enikô szerint
a jövôbe kell nézni: a két település

képviselôi ne csupán a települési
határnál találkozzanak, a kapcsolatok ápolására több generáció
képviselôit is mozgósíthatná egy
kulturális szomszédolás.
„A két település között egykoron
állt egy tanyai iskola, a Szaporhegyi iskola, vagy autentikusabban:
szaporhögyi, amely most Sándorfalvához tartozik. Öt évvel ezelôtt
találta ki két nyugdíjas (egy algyôi
és egy sándorfalvi), hogy tartsanak
közösen megemlékezést az egykor
volt iskolánál. 2011-re a két önkormányzat összefogott, Algyô
a tégla lábazatot, talpazatot készítette, Sándorfalva pedig a kereszt
vas részét” – emlékezett Ménesi
Lajosné (Jusztika), az algyôi Gyevi
Art Kulturális Egyesület elnöke.
A szaporhegyi keresztnél öt éve
minden esztendôben – az augusztus
20-i állami ünnephez kötôdôen
– összegyûlnek az Algyô és Sándorfalva lakóit képviselô civilek és önkormányzati vezetôk, és együtt emlékeznek, örülnek a találkozásnak.
(Folytatás: a 2. oldalon)

A tartalomból
Újdonságok a Borbála Fürdôben ��������������������������������������������������������� 2. oldal
Önkormányzati hírek ���������������������������������������������������������������������� 3., 4. oldal
Rejtvény �������������������������������������������������������������������������������������������� 7. oldal
A Salamon-ház históriája ������������������������������������������������������������������� 9. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ��������������������������������������������������������������� 10. oldal
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Közös ünneplés a Szaporhegyi keresztnél
(Folytatás az 1. oldalról)
De nem csak a közös folyóról, a Tiszáról, a nagy árvízrôl, az Algyô
számára tragikus és a késôbb megalakuló Sándorfalva számára a születést jelentô eseményre emlékeznek, hanem államalapításunkra is.
Algyô képviseletében Dr. Gubacsi
Enikô, Algyô alpolgármestere mondott beszédet az ünnepségen, Sándorfalvát pedig Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere képviselte. (http://promenad.
hu/cikk/emlekezni-csak-notazva-erdemes-galeriaval-157002)
A polgármesterasszony kiemelte,
Sándorfalva 136 éve település és
idén10 éve, hogy kisvárosi rangra
emelkedett. Sándorfalva elsô embere
elmondta, örömmel vennék, ha a két
település polgárai év közben is többször találkoznának, ehhez nyújt majd
alkalmat a remélhetôleg hamarosan
újrainduló „Szomszédoló” rendez-

vénysorozata. Ezt követôen versek és
dalok, algyôiek és sándorfalviak váltották egymást egy rövid, de szép
mûsor keretében, majd az idén soros
Sándorfalva vendéglátói kínálták süteményekkel, pogácsával, füstölt kolbásszal, borral az algyôieket. Természetesen az algyôiek sem mentek üres
kézzel, hiszen a nyugdíjasok túrós
pogácsát és lekváros kiflit sütöttek, és
Herczeg József képviselô barack és körtepálinkája is körbejárt. A jó hangulatot a közös nótázás fokozta.
Köszönjük Sándorfalva ünnepi
mûsorát, a vendéglátást, az Algyôi
Búzavirág Asszonykórus, a Szôke
Tisza Nyugdíjasklub, az Algyôi
Polgárôrök, és az ötletgazda, Ménesi Lajosné, a Gyevi Art Kulturális
Egyesület vezetôje, áldozatos munkáját! Köszönjük Juhász Sándornak
az autóbuszt, és Vér Szilveszternek,
hogy lovas kocsijával ismét rendelkezésünkre állt.
Sz. P. K.

Újdonságok a Borbála Fürdôben
Nagy erôkkel halad a szaunaberuházás. Egyre látványosabbak
az eredmények a beltérben épülô
gôzkabinnal, a kültérben épülô
szaunaházzal, közlekedô járdával és
lépcsôvel, valamint a kültéri medencével. Az év 37. hétében a vendégek
várhatóan ezeket és az egyéb szaunakiegészítôket is kipróbálhatják.

Újrarakják a medencetéri galéria
burkolatát, így ôsszel és azt követôen újból használhatják ezt a kedvelt fürdôhelyiséget az érdeklôdôk, akár pihenésre, akár kisebb
rendezvények megtartására.
*

Szeptember hónap végére tervezzük a szokásos féléves leállást a fürdôben, a részletek ügyében érdeklôdjenek a Borbála Gyógyfürdô
elérhetôségein.

Továbbra is várjuk a virágfelajánlásokat: legyenek Kedves Vendégeink is közvetlen részesei, kialakítói az ôszi beltéri növényesítésnek!
Köszönjük a Borbála Gyógyfürdô nevében a nagylelkû felajánlását Szaniszló-Varga Józsefnek
(Algyô, Kosárfonó u. 25.).

*

*

Hamarosan átalakítások miatt
ismét dolgozni kezd a kivitelezô
az új öltözôszárny zuhanyzóiban,
a folyamatosan garanciális javítások keretein belül.

Szeptemberben is nagy szeretettel
várjuk Kedves Vendégeinket a Borbála Gyógyfürdôben! Ne feledjék,
nálunk az idôjárás másodlagos,
hiszen a Borbálában télen-nyáron
biztosított a nyári hangulat!

*

*

Ifjú polgárôrök az Algyôi Lovas napon
Mint minden évben, az idén is
megrendezték az Algyôi Sportkör
Lovas Szakosztály szervezésében
az algyôi Lovas napokat. A szakosztály felkérésére az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület augusztus
14–17. között a lovas pályán kihelyezett akadályok és eszközök
éjszakai ôrzésében, valamint
a nappali rendezvény idején a forgalom irányításában vett részt.
A gyakorlott polgárôrök mellett
az egyesület ifjú polgárôrei is részt
vettek a feladat megoldásában.

Az érkezô vendégeket kedves szóval tájékoztatták a napi programokról, segítették ôket a tájékozódásban. Igyekeztek az elôzetesen
megbeszélt feladatokat ismereteiknek és tudásuknak megfelelôen
teljesíteni. A szolgálatot önként és
örömmel végezték a fiatalok is.
Büszkék vagyunk ifjú polgárôreinkre, akik – rátermettségüket
bizonyítva – a Gyenesdiási tábor
Járôrversenyén országos III. helyezést értek el.
Bai Istvánné egyesületi titkár

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK:
SZÉKELY-SZABÓ ÁRMIN – született: 2015.
07. 21-én, édesanya: Miklós Rebeka
Emese, édesapa: Székely-Szabó Zsolt.

VARGA PÉTER – született: 2015. 07. 25én, édesanya: Bús Bettina Mária, édesapa: Varga Péter.

BABARCZI KOLOS – született: 2015. 08.
02-án, édesanya: Szelezsán Mariann,
édesapa: Babarczi Szilveszter.

LAJOS RÓBERT ISTVÁN – született: 2015.
08. 04-én, édesanya: Hunfalvi Mária,
édesapa: Lajos Zoltán István.

Jó egészséget!

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
45 éve, hogy együtt volt az osztály. Most
szeretnénk, hogy újra találkozzunk. 2015.
szeptember 19-én a Levendula Hotelba
várunk Téged és társadat egy vacsorával
egybekötött beszélgetésre. A részvétel
összege: 2000 Ft/fô. A részletekrôl érdeklôdni és a részvételi összeget befizetni

Kovács Incinél lehet. Telefonszám: 0630
2381347. A rendezvény sikere érdekében
kérjük, ne maradj távol! Emlékeztetôül:
1970-ben ballagtunk, osztályfônökünk
Paskuly Istvánné. Néhány név az osztályból: Maszlag József, Horváth János, Gercsó Jutka, Németh Magdolna…

BAKOS DONÁT KRISTÓF – született: 2015.
07. 28-án , édesanya: Laukó Ivett Kitti,
édesapa: Bakos Gábor.
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Önkormányzat
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Hírcsokor az önkormányzat háza tájáról
Algyô minden aszfaltozott útburkolatát kijavíttatja az önkormányzat. A cél az, hogy kátyúktól mentes úttesteken közlekedhessenek
az algyôiek. Az aszfaltozás elkezdôdött.
A Levendula szállóhoz vezetô,
a Tisza-parti töltés irányába tartó
úttest felújítására már elkezdôdött az engedélyezési eljárás.
Az útburkolat javításán kívül parkolókat alakítanak ki, illetve a közvilágítást szolgáló lámpatesteket
is elhelyezik itt.
*

A járdaépítés folytatódott a nyári
hónapokban is: például a Lôrinc
utcában már befejezték a munkát,
a Kastélykert utca egy szakaszán
augusztusban még dolgoztak a munkások. Ôszig folyamatos ez a munka.
Ezekben az utcákban az árkok
és csatornák tisztítását is elvégezték az önkormányzati cég munkatársai. E program folytatódik
a nagyközség egész területén, hogy
az ôszi, csapadékos idôszakban ne
okozzanak gondot az esetlegesen
eltömôdött csatornák, árkok.
*

Az autóforgalom indokolta, ezért
újabb, úgynevezett párhuzamos par-

kolókat alakítanak ki az algyôi iskola közelében, a Tiszavirág utcában.

hoz nélkülözhetetlen „vízvételi
helyeket”, vagyis tûzcsapokat.

*

*

Az Algyô egyes utcáit összekötô
úgynevezett kis-közökben a közvilágítást kialakítása befejezôdik
idén ôsszel.

Megújultak az algyôi intézmények. Intézményei küllemére,
a megfelelô karbantartást fontosnak tartva idén 20 millió forintot
költött a felújításokkal kapcsolatos
munkák elvégzésére Algyô Nagyközség Önkormányzata.

*

Az algyôi Tisza-parton – a korábban szabad strandnak is nevezett
szakaszon– 1 millió forintért szabadidôs területet alakított ki
az önkormányzat. Ez a partszakasz
idén nyáron nagy népszerûségnek
örvendett. Egy-egy kánikulai hétköznapon itt még 18 óra után is
80 ember hûsölt, hétvégén pedig
200–300 algyôinek nyújtott felüdülést a folyóparti szabadidôs
terület.
*

Felülvizsgálta Felülvizsgáltatjaaz
algyôi önkormányzat a településen
a tûzcsapok elhelyezkedését, állapotát. Az ellenôrzést indokolta egy
sajnálatos tûzeset, amikor a kár
enyhítését csökkenthette volna, ha
megfelelô közelségben és megfelelô állapotban állt volna tûzcsap
a lánglovagok rendelkezésére.
A terveztetés célja, hogy a településen belül megfelelô sûrûségben
helyezzék el az esetleges tûzoltás-

*

Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola külleméhez illô árnyékoló
kerül az intézményi könyvtár napsütötte udvari bejáratához. Szeptemberre elkészül az árnyékoló,
így segítve az algyôi iskolásokat..
*

Az algyôi Borbála fürdô melletti
„melléfúrásos kútfelújítás” körüli jogi egyeztetések még tartanak
a kivitelezô vállalkozóval. Így
a régi termálkút látja el a fürdô
medencéjét a gyógyvíz minôségû
termálvízzel.
*

Az Európai Unió által támogatott
ivóvízminôség javító program keretében folyamatban van még a beruházás, amelynek keretében kiépítésre kerül az a 400-as átmérôjû
vízcsô, ami a tartalék vízellátást
biztosítja a település számára.

Olvasói levél 1.

ja el a véleményét! A ferdítéséket még
mi, nyugdíjasok is észrevesszük, pedig
nem vagyunk benne a közéletben. Azt
meg kifejezetten bosszantónak találjuk,
hogy idén már a második nemzeti ünnepünk hangulatát rontották el azzal,
hogy teleszórták a falut az egyéni sérelmeiktôl fûtött vádaskodásaikkal
a sötétben bujkáló algyôi ifjak. Felháborító, hogy István király intelmeihez merészelik hasonlítani irományukat!
Nem becsüli saját magát, aki névtelenül irkál röplapokat. De az ilyen
szöveg írója azokat sem becsüli, akiknek a postaládájába bedobálja az irományát. Csak azokba a házakba jutott
a küldeménybôl, amelyeknek lakóiról
feltételezik, hogy befolyásolhatóak.
Sértô, hogy a szórólap írói csak egyirányúan közölve rágalmaznak egyetlen személyt, a jelenlegi polgármestert.

Gazdára találtak
a tóparti lakótelkek
Az Algyô belterületén, a községben
az iskolaépület és a 47-es fôút felé
esô oldalán elhelyezkedô tó közelében kialakított két lakótelek értékesítésére kiírt augusztus 14-i
licitálási eljárás eredményes volt.
Mindkét tóparti telek gazdára talált.

KARBANTARTÁS

A sötétben bujkáló „algyôi ifjak” álljanak ki a közösség elé!
Szórólapot dobáltak be egyes algyôi
házak postaládájába augusztus utolsó
hetében. A címe: „István király intelmei és a gyevi bíró”. A kétoldalas iromány végén az aláírás: „algyôi ifjak”.
Fölment a vérnyomásom, amikor
elolvastam ezeket az „intelmeket”, mert
ennyi sületlenséget, ennyi csúsztatást,
ennyi valótlanságot még nem láttam
leírva! Algyô nyugodt, élhetô, csöndes
hely volt, amikor ide költöztünk. Itt
összejárnak az emberek, közösségek
alakultak. Miért kell ennek a falunak
a lakóit egymás ellen fordítani – névtelenül, a sötétben bujkálva?!
A választások már elmúltak. Mindenki tudja, hogy hova tegye magát.
De ha valaki nem képes megemészteni
azt, ami történt, az ne sunnyogva,
gyáván, a háttérbôl küldözgessen valótlan dolgokat állító röplapokat,
hanem nyíltan álljon ki elénk és mond-

Pályázati sikerek
A Belügyminisztérium pályázatán
Algyô Nagyközség Önkormányzata 20 millió forintot nyert az oktatási intézménye sportcélú fejlesztésére. Ebbôl az összegbôl
a Szivárvány óvodában régóta
hiányzó tornaszobát alakíthatják
ki.
A vidékfejlesztési program keretében két új jármûvel gazdagodnak az algyôi szervezetek.
Az algyôi Faluvédô Polgári Egyesület munkáját idén ôsztôl egy
Suzuki Vitara autó segíti. Algyô
Nagyközség Önkormányzata
pedig egy Mercedes kisbuszt használhat ahhoz, hogy javítsa a külterületen – például Rákóczi-telep,
Farkirét, Irma major térségében
– élôk ellátását, helyzetét.

A sötétben bujkáló algyôi ifjak nem
kíváncsiak azoknak a véleményére sem,
akiknek eljuttatták a röplapjukat.
Közmeghallgatást rendszeresen tart
a jelenlegi algyôi polgármester. Ott el
lehet nyilvánosan mondani a véleményt, lehet kérdezni a falu dolgaival
kapcsolatban. Kíváncsiak vagyunk
az „algyôi ifjak” ötleteire! Ha vannak
jó ötleteik, el kell mondani azokat, és
ha megvalósíthatóak, azokat számba
veszik.
A sötétben bujkáló algyôi ifjaktól azt
kérjük: legyen bátorságuk kiállni a véleményükkel a közösség elé, hogy mi is
elmondhassuk nekik az álláspontunkat! Mi, az ismerôseimmel együtt azt
szeretnénk, ha ez a falu kellemes hangulatú lakóhely maradhatna!
Nagy Miklósné dr.
nyugdíjas algyôi lakos

a Borbála fürdőben

2015.09. 21–30.
között a szokásos
fél éves karbantartás
miatt a Borbálafürdő
zárva lesz.
Előre láthatóan:
október 1-jén 8 órakor
nyit a fürdő.
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Intézményi hírek

Bölcsôdei kishírek
Az algyôi Bóbita bölcsôdében a térítési díj fizetés napja: 2015. szeptember 9., szerda, 12–17 óra között az irodában. Az óvodát kezdô,
volt bölcsôdés gyermekek szülei is
ezen a napon tudják kiegyenlíteni
számlájukat.
*

Ismét BÖRZE- Bazár lesz a Faluházban. 2015. szeptember 5-én,
szombaton 8–12 óra között. Gazdát cserélhetnek a kinôtt baba, és
gyermekruhák. Kamasz korosz-
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Megújult Algyô honlapja

tályra is várnak ruhákat, cipôket.
Helypénz nincs. Asztalfoglalás érkezési sorrendben.
Érdeklôdni 517-368 telefonon
*

A Bóbita Bölcsôde, játszócsoportos foglalkozásra hívja a gyerekeket és szüleiket 2015. szeptember
29-én, kedden 16.30-tól 18.00
óráig.
Háziasszonyok: Kiss Ilona és Illésné W. Tímea
Várjuk a 3 év alatti gyerekeket.

Friss, modern hírportállal büszkélkedhet immár Algyô.
Az algyo.hu címen elérhetô honlap fôcíme: Algyô …a Tisza virága. Algyô Nagyközség Önkormányzat honlapjának látogatója
az alábbi „alcímeket” találja a honlapon: Algyô, Önkormányzat, Kul-

túra, Oktatás, Turizmus, Vállalkozások, Sajtó, Sport, Egészségügy.
Az adatok és információk feltöltése folyamatban van.
A sajtóreferens@algyo.hu elektronikus levélcímre várják a segítô
észrevételeket, véleményeket az algyôi honlappal kapcsolatosan.

Mit kell tudni az idei tankönyvrendelésrôl?
A 2015/2016-os tanévre vonatkozóan a tankönyvrendelésben, a korábbiakhoz képest
– az általános iskola 1–2–3. osztályában a diákok ingyen kapják
a könyveket.
– A Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. (KELLO) nem küld elôre díjbekérôt a fizetôs diákoknak, a leszállított könyveket számlázzák ki.
– A számlákat 2015. augusztus
24–31. között az iskoláknak küldik
ki.
– A fizetôs számlával küldenek
2 példány átadás-átvételi dokumentumot, melyen az iskola
átadja a fizetôs diáknak a könyveket és a számláját.
– A tankönyvszámlák befizetési
határideje: 2015. szeptember 15.,
a befizetés módjai: csekk, banki
átutalás, iskolakezdési utalvány.

(A múlt évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a KELLO-Infopontjaikon
és a kijelölt postahivatalokban,
valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban
fizethetnek. A pontos címek
a http://webshop.kello.hu oldalon
találhatók.)
– Diákszintû csomagolás és szállítás helyett iskolai szintû szállítást
végez a KELLO.
Tájékoztatjuk a kedves szülôket,
hogy akik egyénileg szeretnék beszerezni gyermekük tankönyveit,
azoknak várhatóan 2015. augusztus elsejétôl adott erre lehetôsége
a KELLO publikus webáruházának
rendelési felületén.
Tóthné Molnár Ágota
és Koczka Ágnes tankönyvfelelôsök

Egyesület névben, sajtótájékoztató helyszíneként
is szerepel a Levendula Hotel
Az algyôi Levendula Hotel adott
otthont idén júliusban több neves
kézilabdás és az algyôi kézilabda
csapat sajtótájékoztatójának.
Az errôl beszámoló sajtóhírekben
is többször megjelent a Llevendula Hotel neve. Ez igazi „ingyen
reklám”, ugyanis ez a médiajelenlét egyetlen fillérjébe sem került
az algyôi önkormányzatnak, vagy
az algyôi szállodának.
„Nem kis meglepetés fogadta
az újságírókat a Levendula Hotel
FKSE-Algyô keddi sajtótájékozta-

tóján, hiszen Vadkerti Attila is helyet foglalt az asztal egyik végében.
A MOL-Pick Szegednél májusban
köszöntek el a csapatkapitánytól,
aki néhány hét után úgy döntött,
hogy folytatja a játékot” – írja például a szeged.hu.
Az alábbi cikkbôl – http://promenad.hu/cikk/verte-a-torok-csapatot-az-algyo-157169 – pedig
az is kiderül, reklámnak is kiváló,
hogy a kézilabda egyesület neve
immár az, hogy Levendula Hotel
FKSE-Algyô

Szúnyoggyérítés
Idén a, állami támogatásból került
sor a szúnyoggyérítésre Algyôn.
Eddig háromszor permetezett
a repülô. Szükség esetén ôsszel

még egy alkalommal adott a lehetôség ilyen repülésre a Magyar
Turizmus ZRt által támogatott pályázati program eredeményeként.
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Kézmûves tábor volt az Alkotóházban:
az újrahasznosítás jegyében
Az idei nyár a 4. alkalom volt, hogy
megszerveztük a gyerekeknek
a kézmûves tábort.
A hét öt napján reggel 8-tól 13
óráig voltunk a gyerekekkel.
A mostani mottónk az újrahasznosítás volt. Minden nap 2 munkát
készítettek a gyerekek az Alkotók
Köre tagjainak segítségével. A gyerekek szorgosan végezték dolgukat.
Köszönöm azoknak az önkéntes
felnôtteknek, akik szabadidejükbôl
szántak több órát a gyerekek foglalkoztatására, tanítására.
Néhány gyerek véleményét is
közöljük alább – köszönetképpen.
T. Levi: „Én nagyon jól éreztem
magam. Sokat játszottunk, kézmûveskedtünk.”
P. Kolos: „Nagyon jól éreztem
magam és tetszettek a foglalkozások. Nagyon jó volt, ×5.”

M. Zita: „Hát, nagyon tetszett, csak
az újrahasznosítást kicsit több mindenbe lehetett volna. De nagyon jó
volt, csak tarthatna 3 óráig és lehetne kirándulni, például múzeumot
megnézni, és ebédet is kaphatnánk,
és több tanár lehetne, hogy ne csak
Ildikó dolgozzon ennyit, de ettôl
függetlenül szuper a tábor, finom
a gyümölcs és ×5 adnék rá. Nagyon
tetszettek a kézmûvesek és jövôre
kipróbálnám szívesen a korongot is.”
Sz. Dorina: „Nagyon izgalmas
volt a tábor. Sokat kézmûveskedtünk és játszottunk.”
F. Ádám: „Nagyon jól éreztem
magam, Sokat kézmûveskedtünk
és játszottunk.”
M. Loretta: „A tábor szuper,
három éve járok ide. Sokat kézmûveskedünk. J”
Kocsisné Kuk Ildikó

Olvasói levél 2.
A minap Algyôn járva, kezembe
akadt egy „István Király intelmei
és a Gyevi bíró” címû nyomtatvány, melyen „Algyôi ifjak” aláírás
szerepel.
Kedves Algyôi Ifjak!
Ha ez a véleményetek (tegezhetlek benneteket, mert fiaim, lányaim lehetnétek), miért kell névtelenségbe burkolóznotok immár második alkalommal?
Nem erkölcstelen ez? István király
biztosan nem ezt tanította Imre hercegnek, de a régiek sem a fiaiknak,
hanem a szemtôl-szembe kiállást: „Állj
ki, mondd meg, ha bajod van!”
Az írás „Szent István király intelmei
Imre herceghez” írott elmélkedéseihez
hasonlóan I-tôl X-ig sorszámozva

(mintegy tízparancsolattal) inti meg
a jelenlegi polgármestert, és szól az algyôiekhez, részleteket kiollózva István
király intelmeibôl, és átértelmezve azokat. Az írás nemcsak intelmeket, hanem
kérdéseket, megállapításokat is felvet,
többnyire hamisakat.
S ha ezek az intelmek nem a gyalázkodást célozzák meg, ha a falu érdekeit szolgálják, akkor ki kell állni,
alá kell írni, hangot kell adni neki, s
fôként tájékozódni kell a dolgokról!
Nézni kell testületi ülésekrôl készült
és immár nyilvánosan elérhetô videó
felvételeket. Így ott hallhatjuk, láthatjuk, hogy ki miként szól hozzá a közügyekhez, áll ki Algyô és a lakosság
érdekei mellett, kedves algyôi ifjak!
Ménesi Lajosné

ISMÉT JÓGÁZHAT ALGYŐN
2015. szeptember 8-ától
várja a Faluház emeleti klubtermében
a jógázni vágyókat Molnár István.
A jóga minden kedden, 18 órakor kezdődik

A Tájház is nyári táboroknak adott otthont
Idén nyáron több táborral kedveskedett az Algyôi Tájház a gyermekeknek. Az elsô 15 jelentkezô számára 5000 forintos kedvezményt
tudtunk biztosítani az algyôi önkormányzat jóvoltából a 13000
forintos részvételi díjból. Jelentkezni a Borbála Fürdôben és az Algyôi Tájházban is lehetett.
Június utolsó hetében tartottuk
a Hagyományôrzô kézmûves tábort,
ahol a gyerekek sok hagyományos
kézmûves technikával ismerkedhettek meg. Készítettünk nemezlabdát,
peddignádból fontunk kosárkákat,
gyöngyöt fûztünk, körmöcskét díszítettünk és azon készítettünk övet,
karkötôt, zokni lényeket varrtunk,
és a bútorfestést is kipróbáltuk. Molnárné Süli Zakar Zitával agyagból
készítettünk tálkákat.
Meglátogattuk Gálné Nagy Ildikót
szövô mûhelyében, ahol igazi nagy
szövôszéken próbálhattuk ki a szövés mesterségét, Gál Tibor pedig
citera muzsikával kedveskedett nekünk. A szomszédos EzerJóHázban
is vendégeskedtünk, ahol Berek
Ágota segítségével ismerkedtünk
meg néhány gyógy- és fûszernövénnyel. A Civilek Házában pedig
a nyugdíjasok vártak bennünket
ínycsiklandó, kemencében sült lepénylángossal. Az utolsó nap délutánját pedig Hegedûs Edittel töltöttük, táncházzal zártuk a tábort.
Július második hetében Hetedhét Mese tábor címmel indult
a második táborunk, ahol a gyerekek a mesék mellett kézmûveskedhettek is. Cseuzné Ágh Györgyi, mesemondó nagyanyó jött el hozzánk
reggelente mesélni, egy-egy régi
mesés könyvbôl. Készítettünk juhász tarisznyát, a juhász mellé pulikutyát, tulipános kincses ládát
festettünk. Peddignádból népi já-

tékot is készítettünk Szalmáné Simon
Évivel. A Gál család ismét vendégül
látott bennünket. A szövô székek
között a citera muzsika hallgatásával gyorsan elröppent a délelôtt.
A nyugdíjasokkal pedig hamuban
sült pogácsát sütöttünk. Hegedû
Edittel botos táncokat tanulhattunk
meg, Molnárné Süli Zakar Zitával
agyagból sárkányokat formáztunk.
Az Anna napi búcsú elôtt Varrjunk
együtt táborba jöhettek a varrni
vágyó lányok és fiúk. Készültek
könyvjelzôk, telefontartó tokok, bagolyfityegôk és macik. Gyöngyöt fûztünk, horgoltunk és batikoltunk is.
A nyár utolsó hetét sem töltjük
semmittevéssel. Nyárzáró – iskolára hangoló táborunkban irattartót és kincstartó dobozt díszíthetünk, az íróasztalra agyagból
ceruzatartót formázunk, az iskolatáskára gyöngybôl állatokat fûzünk, varrunk zsebkendô tartót és
zokni lényt és dekorgumiból
könyvjelzôt készítünk. Greksáné
Kurucz Irmával ceruzáinkra süthetô gyurmából készítünk díszeket.
A táborokban résztvevô gyermekek nevében köszönöm a segítséget az Algyôi Foltvarrók Köre
tagjainak, Tóth Árpádné Marikának,
Antal Jánosné Jutkának, Gonda Károlyné Julikának és Cseuzné Ágh
Györgyinek, hogy szívesen segítettek a gyerekeknek varrni, horgolni, mesét hallgatni. A Szôke Tisza
Nyugdíjas Kör lelkes tagjainak
pedig a finom lepénylángost és
a hamuban sült pogácsát.
Az érdeklôdôk Algyôi Tájház
további programjairól a tájház
facebook-os oldalán kaphatnak
friss információt!
Várunk mindenkit szeretettel
az Algyôi Tájházba!
Izbékiné Cseuz Gabriella
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Lovasnapok Algyôn
(Folytatás az 1. oldalról)
A „B” kategóriás díjugrató-, és
a „C” kategóriás, valamint a Szabadidôs fogathajtó versenyeket
2015. augusztus 15–16. között rendezték meg Algyôn a Lovaspályán.
A lovasnapoknak közel két évtizedes hagyománya van Algyô
életében. Az idei Algyôi lovasnapok
jellemzôje volt, hogy a szervezôk
a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektettek a lovassportra. Sôt:
az idei algyôi verseny Megyei-, és
Regionális Bajnoki Forduló is volt
egyben, amelynek eredményeként
rekordszámú nevezés érkezett.
Kitûnô versenypályával várta
a részvevôket az Algyôi Sportkör
lovas szakosztályának csapata.
Szombaton a díjugrató versenyre
28 egyesület képviseletében, 63
lovas, 78 lóval adta le a nevezését,
ami a 6 kategóriában összesen 128
startot jelentett.
A kánikula a lovakat és a lovasokat is megterhelte, ennek ellenére
szépen teljesítettek a versenyzôk,
többek között az Algyôi Sportkör
lovasai is: Turdéli Andrea a B/0 nyitott és B1/c versenyszámokban indult, ahol Disco nevû kezdô lovával
hibátlanul teljesítették a pályákat.
Idén még a rutinszerzés a céljuk.
Nemrégiben az Algyôi Sportkörhöz
átigazolt Markó Sándor a B/2 ifjúsági vrsz.-ban Villám nevû lovával
2. helyen, Adjely El Rex nevû lovával szintén hibátlan lovaglással
pedig a 6. helyen végzett. A nap
legnagyobb versenyében, a Gyevi
Kupán Villámmal a 4. helyezést
sikerült megszerezniük. Testvére
Markó Rebeka is az Algyôi Sportkör

lovasaként indult a Gyevi Kupán,
ahol Formás Rubinttal a 8. helyen
végeztek. A napot végül kutyás agility show zárta.
Vasárnap az egyes- és kettesfogatok, illetve a póni kettesfogatok versenyében mérettették meg
magukat az indulók.

véradásra is lehetôséget biztosítottak.
A mai kor követelményeinek
megfelelô, modern versenypályáról mindenki elégedetten, pozitív
véleménnyel nyilatkozott. Ez tette
lehetôvé, hogy idén Algyôn rendezik meg a Csongrád Megyei

A fuvarosversennyel együtt,
közel 40 fogat jelent meg a lovaspályán. A versenyszámok az alábbiak voltak: Kettesfogat CAN-C
Kétfordulós akadályhajtás; Kettesfogat CAN-C díjhajtás; Kettesfogat
SZLV kétfordulós akadályhajtás;
Egyesfogat SZLV kétfordulós akadályhajtás; Póni kettesfogat SZLV
kétfordulós akadályhajtás.
Az Algyôi Sportkört Gubacsi Szilárd képviselte. A Kettesfogat
CAN-C díjhajtásban a 3. helyen
végzett, a kétfordulós akadályhajtásban a 4. helyet szerezte meg,
így összetettben 3. lett az algyôi
versenyen. Jelenleg a megyei bajnokságban a 3. helyen áll. A cél,
hogy a kategóriájában bejusson
a 2015. október 10-én Zalalövôn
megrendezendô Kettesfogathajtó
Országos Bajnokság Döntôjébe.
A versenyszámok között csikós
és díjlovas bemutatót is láthattak
a nézôk, köszönhetôen a hódmezôvásárhelyi Kéktói Ménes SE tagjainak.
A rendezôk a gyerekes családokra is gondoltak, így a verseny mellett ingyenes szórakozási lehetôséget biztosítottak számukra.
A pónilovaglás, a lovaskocsikázás
és a bikarodeó, a különbözô népi
játékok (kézi hajtású kosaras hinta,
erôkar, labirintus, különféle tekerô játékok, lábtaposó és gólyaláb)
nagy népszerûségnek örvendtek
a gyerekek körében. A Levendula Hotel konferenciatermében

Díjugrató Bajnokság Döntôjét
2015.október 10–11. között.
Jövôre 3–4 verseny szervezése
a kitûzött cél, illetve hosszabb távon
a lovaspálya és környékének folyamatos fejlesztése. Mindezek révén

akár többnapos versenyek lebonyolítására is lehetôséget kaphat Algyô.
Nagy elôny és könnyebbség, hogy
a lovaspálya mellett található, nemrégiben átadott Levendula Hotel
szolgáltatásaival (étkezés/szállás)
már rendelkezésre állnak.
Köszönet a megrendezésért és
a támogatásért az Algyô Nagyközség Önkormányzatának, az Algyôi Faluház és Könyvtárnak,
a Gyeviép Nkft.-nek, a Gyevitur
Kft-nek, az Algyôi Sportkörnek,
valamint a szervezést, a közremûködést, a pályaszolgálatot az önkéntes segítôknek, a lovas szakosztálynak!
Külön köszönet illeti a versenyt
támogatókat: Algyôi Lovasklub
Egyesület, Délút Kft., Hercegas�szony Hotel-Wellness&Garden,
Levendula Hotel Algyô, Sun City
Szabadidô- és Vízisport Centrum,
Gubacsi Kertészet, Vitarikum Kft.,
Farkas Trans, Yamaha Kalmár.
Még több kép, videó az Algyôi
Sportkör lovas szakosztályáról:
http://www.facebook.com/AlgyoLovarda

FIGYELEM!

HÓVIRÁG VIRÁGÜZLET
( TÉGLÁ S U.)

PIPACS VIRÁGÜZLET
( SPORT U.1.)
2015. 09.15-tõl megkezdi
a mindenszenteki koszorúk értékesítését!
A tavalyi akciót folytatom, IDÉN is minden koszorú
mellé AJÁNDÉK MÉCSES jár!
…ÉÉS…
5000 Ft feletti koszorú vásárlásáért
500 Ft-os kupont adunk,
amit 2015. 11. 02.–11. 08.
közötti idõszakban
levásárolhat.
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Rejtvény

A helyes megfejtôk között jegyeket sorsolunk ki az Algyôi Teátrum szeptemberi elôadásaira.

Melinda
virágüzlet

az Algyôi temetô bejáratánál
VÁLLALOM:
• alkalmi csokrok • családi- és egyéb koszorúk,
• sírpárnák, sírcsokrok, kézi csokrok
KÉSZÍTÉSÉT KEDVEZÔ ÁRON
Rendelés felvétel:
• személyesen az üzletben
• telefonon: 70/6162-055 számon.
Nyitva tartás: h.–p.: 8–16 óráig • szo.–vas.: 7–11 óráig
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Algyõi tükör
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Gyógynövényismeret tanfolyam

Ezerjófû tábor
Augusztus 3. és 14. között két turnusban összesen 45 algyôi gyermeknek rendezett nyári tábort
az Ezerjófû Egyesület. Közülük két
gyermek mindkét turnusban részt
vett. A tikkasztó hôség nem tudta
kedvét szegni sem a gyermekeknek, sem a szervezôknek, igazán
jó hangulatú volt az elsô és a második tábor is.
Az egészséges élet jegyében
zajlott minden, az étkezések,
a foglalkozások, a kirándulások,
sok-sok élménnyel, új ismerettel.
Az egyesület Facebook oldalán
naponta tudósított a táborok eseményeirôl, több száz, egyes napokon ezren felüli eléréssel és magas
aktivitással, felkeltve nemcsak
a tábor résztvevôinek figyelmét.
Ezek a hírek még mindig elérhe-

tôk az egyesület Facebook oldalán,
melynek elérhetôsége: „Ezerjófû
Egészségvédô Egyesület”.
A tábor szervezôi köszönetet
mondanak a programok, foglalkozások lebonyolításában való
közremûködésért az egyesület
tagjain kívül még Kopaszné Demeter Irénnek, Gercsó Gábornak, Kiss
Szabolcsnak, Belovai Jánosnak és
Csabának, Izbékiné Cseuz Gabinak,
Magyar Lászlónak és édesanyjának.
Értékes segítséget nyújtott Karasz
Béla mézadománya, Gondáné Juci
dinnye adománya, a Molnár család gyümölcs és a Dékány család
zöldség adománya az egészséges
étkeztetés lebonyolításához. Köszönet jár értük a gyermekek nevében is.
Kiss Tibor

Az EZERJÓFÛ Egészségvédô
Egyesület alapfokú tanfolyamot
indít Gyógynövényismeret címmel.
A tanfolyamot elsôsorban olyanoknak ajánljuk, akik nagyobb
felelôsséggel szeretnék gondozni
saját maguk és családjuk egészségét.
A tanfolyam résztvevôi elsajátítják a gyógynövényekkel kapcsolatos alapvetô ismereteket, úgymint:
természetes élôhely, feldolgozás
(gyûjtés, szárítás, stb.), gyógyhatás,
felhasználás.
A gyógynövényeket a fôhatásuk
(elsôdleges gyógyhatásuk) szerinti csoportosításban mutatjuk be
diaképes prezentáció segítségével.
Amennyiben lehetséges, a friss
növényt is kézbe lehet venni, megfigyelni jellegzetességeit, megszagolni, megízlelni a belôle készült

teát, megnézni szárított, aprított
változatban. Az egyesületünk által
létrehozott és gondozott gyógynövénykertekben jelenleg 120 féle
gyógynövény látható.
A 8x2 óra elméleti foglalkozást
2 óra gyógynövénykerti gyakorlat,
és gyógynövénytúra teszi teljessé.
Tanfolyamunkon sok gyakorlati tanáccsal segítjük a résztvevôket,
amelyek segítségével könnyebben
el tudnak igazodni a gyógynövények csodálatos világában.
Egyesületünk 00865-2012 számon regisztrált felnôttképzési intézmény.
A tanfolyam tervezett kezdési
idôpontja: 2015. szeptember 2.
hete.
Érdeklôdni lehet: Berek Ágotánál.
Telefonszám: 30/6053978;
email: ezerjofu2011@gmail.com.

Kikapcsolódásra hív az Ezerjó Gyógynövénykert
Szeptember 19-én ismét játékok,
vetélkedôk adnak lehetôséget
a gyermekes családoknak egy kis
szombati kikapcsolódásra az Ezerjó Gyógynövénykertben és környékén. Az ügyességi, rajz, gyógynövény ismereti és a kreativitást
igénybe vevô feladatok mindegyikének megoldói jutalmat kapnak,
de a kiemelkedô teljesítményeket

külön is értékelni fogják. A korábban meghirdetett gyógy- és fûszernövény ágyas pálinka pályázat
eredmény hirdetése is ekkor lesz,
melyre lehet még nevezni!
Az Ezerjófû Egyesület mindenkit
szeretettel vár a rendezvényre,
mely ingyenes. A részletes programról késôbb fog az Egyesület
tájékoztatást adni.

Algyô napi rendezvénysorozat
2015. szeptember 25.,
péntek, 17 óra
A Fürge Ujjak mûhelyének kiállításmegnyitója
Megnyitja: Gálné Nagy Ildikó
szövô népi iparmûvész
Közremûködik: Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar
A kiállítás megtekinthetô: október 21-ig
2015. szeptember 28. – október 2.
Szüreti hét a Szivárvány Óvodában.
Október 2-án, pénteken 10 órakor
a szüreti hét zárórendezvénye
2015. október 1., csütörtök, 14 óra
Algyôi Hôsök – kiállításmegnyitó
a Könyvtárban

Tárlat az I. és a II. Világháborúban harcolt algyôi katonák emlékeibôl
2015. október 1., csütörtök, 17 óra
Ünnepi testületi ülés
a Faluházban
2015. október 2.,
péntek, 18 óra
A Zsibongó Néptáncegyüttes gálamûsora a Faluházban
2015. október 3., szombat, 18 óra
Harmonikafesztivál a Faluházban
2015. október 7., szerda, 14 óra
Az Algyôi Egyesített Szociális Intézmény Idôsek Napi rendezvénye
a Faluházban
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A Salamon-ház históriája
A tanévkezdés sok családban készülôdéssel és izgalommal telt el.
A kisdiák a táskájának tartalmát hol kiszedi, hol pedig visszarakja,
nézegeti, próbálgatja a legcélszerûbben elhelyezni a megvásárolt
tanszereket. Errôl a nagyszülôknek emlékek sora juthat eszébe. Ôk
is várták az új tanévet, lesz-e új osztálytárs, ki lesz az osztályfônök…
Nekünk évtizedeken keresztül volt
tornatermünk. Így biztos volt, hogy
a testnevelés órákat az iskola épületén kívül, de a Sárga és Fehér
iskolától nem nagy távolságban
tartjuk. Akkor nem merült fel kérdésként, hogy milyen épület ez,
valóban tornateremnek épült-e?
Tornaszerek és versenyek
A családban többször elhangzott,
hogy az a Salamon ház, ahol a heti
két alkalommal tartott testnevelési órán minden tornaszer megtalálható volt. Tornazsákunkkal
átmentünk az iskolából és a hos�szú padnál átöltöztünk a fekete
klott nadrágba és fehér trikóba.
Volt itt labda, gerenda, szekrény,
bordásfal, kötél, gyûrû, zsámoly
… Valamennyien alkatunktól és
tehetségünktôl függôen próbáltuk
az ezekkel szükséges gyakorlatokat
elsajátítani. A mások sikere serkentett a legjobbat kihozni magunkból, vagy belenyugodtunk,
hogy számunkra ez nem, vagy kevésbé sikerül. Drukkoltunk a helyi
torna-, asztalitenisz-, kézilabda-,
röplabda versenyeken. Sokat nevettünk, de egy-egy könny is kicsordult, ha a labda rajtunk ért
célba, leestünk vagy elestünk
egy-egy gyakorlat közben.
Kocsma és kocsmaszoba
Kié is volt ez az épület, amely évtizedek alatt sem kívülrôl, sem
belül nem változott, majd az elmúlt években több közösségi találkozásnak adott – a felújítás után
– helyet, a Kastélykert utca 59.
szám alatt.
A régi épület két ütemben épült
1930–40 táján. Az elsô részt,
a kocsmát és a lakást az idôsebb
Salamon István építette. Ez az épületrész a kocsmából és az úgynevezett. kocsmaszobából (itt kártyázni, beszélgetni lehetett) állt
az utcafronton. A telekhatár jobb
oldalán folytatódott z épület: a család konyhából, hálószobából,
kamrából álló lakrészvel, valamint
a mosókonyhával – ahonnan

a pincébe lehetett lemenni. A mosókonyha és kocsmaszoba közötti
részen volt a gang. Ebben az épületben lakott és dolgozott az idôs
Salamon házaspár gyermekeivel.
A második ütem megépítésekor
már az ifjabb Salamon István és
testvérei is részese volt a tervezésnek és kivitelezésnek, majd a falusi szórakozóhely vezetôje lett.

Ifj Salamon István, mivel lakatos
volt a szakmája, Budapesten a Csepel Mûvekben vállalt munkát. A felesége, a gyermekei, valamint id.
Salamonné anyósa pedig a Szamóca
és a Lôrinc utca sarkán lévô épületben, bérlôként lakhatott. Két gyermeke közül István a 600. Szakmunkásképzô Iskola tanára, majd
igazgatóhelyettese lett. Sándor pedig,
aki pilóta volt, l956-ban elôször Angliába, majd Ausztráliába költözött.
Az Algyôn elhunytak síremléke az algyôi temetôben található.

Táncterem és mozi
A tornaterem helyén lévô táncteremben rendszeresen rendeztek
bálokat, de a filmvetítésnek is helyet biztosított.
A mozit Szilasi Antal és veje, Halász József üzemeltette a háború utáni
évekig, illetve a Búvár utca sarkán
lévô épület elkészültéig. A vetítések
után a székeket kivitték és az eredeti funkciónak állt rendelkezésére.
Házak és sorsok
A Salamon házon kívül, az építésében hasonló Perec kocsma
(Makk 7) szolgálta falusiak szórakozását, illetve a Sári kocsma
a mai Téglás utcában.
A háború után az épületeket
államosították és a Salamon házban a rendôrség nyert elhelyezést.
A többi hasonló háztulajdonos
(a kereskedôk és egyéb szolgáltatók) ott lakva, szövetkezeti tagként
tovább dolgozhatott a volt saját
épületében. Késôbb visszakerültek
az ingatlanok a tulajdonukba.
Egyedül a Salamon házban maradt
a rendôrség és a tornaterem.

Ifj. Salamon István és Albert Jusztina
A Salamon családnak egyenes
ági leszármazottja – a fenti emlékek felidézése során az egyik
rokon elmondta, hogy ismereteik
szerint – nem volt. A legújabb kori
rendszerváltás idején, a kárpótlás
során a két generáció által létrehozott és államosított vagyonért
senki sem nyújtotta be igényét.
Az épületegyüttes a falu felnôtt
lakosságát kívánta szolgálni a család tervei szerint.

Az udvarban rendezett ünnepség után az 1930–1940-es években

Helyette a leghosszabb idôt
az iskolások egészséges nevelésének, a testnevelésnek biztosított
helyet. Évekig kellene kutatni,
hogy helyben és az ország különbözô részein, külföldön, hány algyôi származású – aki itt ismerte
meg a sport fontosságát – dolgozott vagy dolgozik szakmunkás,tanár,- mérnök,- jogász,- orvos,zenész stb. munkakörben.
A falu régi központjában „mementóként” áll az épület, de helytörténeti jelentôsége sem lebecsülhetô. „A fentrôl falunkra tekintô
család a keserûséget nem feledve
gyógyírnak tekintheti az épület
évtizedes funkcióját, a felújítási
munkával elnyert megjelenését.
Biztos tudják, hogy a szegedi tanácsüléseken a többséggel szemben, a volt polgármesterünknek
Dr. Piri Józsefnek milyen következetes, határozott fellépésének
– a helyi támogatás tudatában
– köszönhetô, hogy visszakerült
a vagyon a község kezelésébe.”
Az Algyôrôl elszármazottak a látogatásuk alkalmával, szilárd burkolatú, virágos utcákban sétálva
pihenést, hasznos szabadidô eltöltést, gyógyulási lehetôségeket
biztosító intézményeket, új vagy
karbantartott intézményeket találhatnak.
Köszönjük a tájékoztatást és
a fényképeket a Salamon család
rokonának. Várjuk a régi algyôi
családokról készült fotókat a gyûjteményünkbe. A fényképek megtekinthetôk a: http://www.algyokultura.hu/index.php/konyvtar/
helytortenet webhelyen
Gavallér Istvánné,
Családkutató Klub
(a Könyvtárban)
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Hirdetések

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)

2015. szeptember • Hírmondó

LAKATOS ALBERTNÉ
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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

„Dr. Tóth Mária 2015.szeptember 14-tôl 25-ig tartó szabadsága
alatt a helyettes orvos Dr. Kálmán Antónia, illetve Dr. Bakó Ildikó.”

DR. KOVÁCS ÁGNES

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági (délután)
Kedden, csütörtökön, pénteken: 7:30 órától 11:30 óráig (délelôtt)

fogszakorvos rendelése

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.
Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.
Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció),
fogpótlások minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô
eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.
Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. MOLNÁR MÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos
RENDEL:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között.
Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

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

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SÜRGÔSSÉGI
ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

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

Telefon: 62/433-104

AUGUSZTUS 31-TÔL RENDELÉSI IDÔ VÁLTOZÁS! –
hétfô és szerda: 12.30–16.30;
kedd, csütörtök, péntek: 7.30–12.00.

GYEVI PATIKA

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

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

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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.

2015. szeptember • Hírmondó
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Médiamûhely
Az Algyôi Faluház és a Wemsical
Ifjúsági és Kulturális Egyesület
médiamûhelyt szeretne létrehozni. Ehhez ifjúsági, kulturális, mûvészeti és sport témakörök iránt
érdeklôdô fiatalokat keresünk,
akik kipróbálnák magukat a hagyományos és az elektronikus új-

ságírás területén. A jelentkezéseket az info@algyofaluhaz.hu címre
várjuk szeptember 30-ig, a médiamûhelyt indító képzés idôpontja:
2015. októbere.
Algyôi Faluház,
Wemsical Ifjúsági és Kulturális
Egyesület

Gyöngyfûzés
Az Algyôi Faluház kellô számú jelentkezô esetén gyöngyfûzés tanfolyamot indít. Érdeklôdni és je-

lentkezni a bene.zoltan@algyofaluhaz.
hu címen lehet.
Algyôi Faluház

Finisben a kézmûves képzések
az Alkotóházban – arccal a jövô felé
A 2014-ben indult, 4 féléves kézmûves képzések az utolsó szemeszterhez érkeznek szeptemberben.
Annak ellenére, hogy az utolsó
félév veszi kezdetét, ismét megnyílik a csatlakozás lehetôsége!
Az alábbi képzési programokba
betekinthetnek az új érdeklôdôk,
kipróbálhatnak egy-egy szakmát, s
ha valamelyik megtetszik, a következô évben részt vehetnek a választott tanfolyamon, tanfolyamokon!
*

Nyitott mûhelynapok:
Tûzzománc foglalkozások: hétfônként 17 órától 19.30 óráig.
Tiffany üvegtechnika: szerdánként 17 órától 19.30 óráig.
Kerámia szakköri foglalkozások:
péntekenként 12 óra és 19.30 között (gyerekek is bekapcsolódhatnak).
*

A képzéseket megalapozó rajz-festés órákra is várjuk az új jelentkezôket, felvételi elôkészítésre pedig
az ifjúságot!
*

A tanfolyamokra járókat értesítjük,
hogy az utolsó félévében órarend
változás lesz az alábbiak szerint:
HÉTFÔ:
Tûzzománc – 17.00–19.30 óra között, vezetô: Virágné Márta Nóra.
Festôzománc és rekeszzománc
technikák alkalmazása a képzômûvészetben és díszítômûvészetben.
Rajz-festés – 17.00–19.30 óra
között, vezetô: Vinkó Leó.

A szakmai képzési programhoz
kapcsolódóan (a keddtôl péntekig
tartott foglalkozások résztvevôinek).
KEDD:
Kerámia – 17.00–19.30 óra között.
Vezetô: Udvari Anikó.
Sokszorosítás és öntési technikák.
SZERDA:
Üvegtechnikák – 17.00–19.30 óra
között. Vezetô: Virágné Márta Nóra.
Síkbeli és térbeli tárgyak készítése Tiffany technikával.
Festôkôr – 17.00–19.30 óra között. Vezetô: Vinkó Leó.
Rajz-festés – 17.00–19.30 között. Vezetô: Vinkó Leó.
A szakmai képzési programhoz
kapcsolódóan (a hétfôi tûzzománc
tanfolyam résztvevôinek).
Érdeklôdés esetén ugyanebben
az idôben rajz felvételi elôkészítô,
Vinkó Leó irányításával.
CSÜTÖRTÖK:
Üvegtechnikák – 17.00–19.30 óra
között. Vezetô: Virágné Márta Nóra.
Üvegfestési alaptechnikák
a képzômûvészetben és a díszítômûvészetben.
PÉNTEK:
Kerámia szakkör 12.00–19.30 óra
között. Vezetô: Mészáros Bernadett.
Gyakorlási, korongozási, alkotási lehetôség, Gyermekeket is
szeretettel várunk!
Tûzzománc 17.00–19.30 óra
között. Vezetô: Vass Endre.
Ötvöszománc technika – ékszerkészítés

Kiállít az Algyôi Fürge Ujjak Mûhelye
Az algyôi Alkotóház Algyôi Fürge
Ujjak Mûhelye 15 tagja munkáiból
nyílik kiállítás szeptember 25-én
(pénteken) 17 órakor a Faluház
Galériában (Algyô, Búvár u. 5.).
A horgolásokat, kötéseket, gobleineket, hímzéseket és más érdekes kézimunkákat bemutató kiállítást megnyitja: Gálné Nagy
Ildikó szövô népi iparmûvész.
A megnyitó hangulatáról az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekar

gondoskodik. Az október 21-ig
nyitva tartó kiállításon Apjokné Juliska és unokája: Temkó Lóránd,
Bakóné Magdi, Bartókné Dékány
Mária, Biacsiné Ildikó, Belovainé
Julika, Gercsóné Marika, Gondáné
Julika, Fróna Mihályné Irénke, Fôdiné Dóra Henrietta, Hevesiné Márti,
Kovácsné Jutka, Szujó Ildikó, Tariné
Márti, Tóthné Kati és unokája: Sárkány Kitti, Tóthné Marika munkáit
nézhetik meg az érdeklôdôk.
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Dráma szakkör indul
Az Algyôi Faluház Dráma szakkört
indítana 8–14 éves gyerekek
részére. A szakkört 2015.
szeptember második
felétôl, heti rendszerességgel, csütörtökönként tervezzük
tartani. A szakmai
munkát Torma Tiborné,
és a július végi drámatábor vezetôi – Pintér Erika
és Vargáné Dezsô Zsuzsanna peda-

gógusok – irányítanák. Jelentkezés
és szakköri beiratkozás 2015.
szeptember 17-én, csütörtökön, 18 órakor
a Faluházban! Ha szeretnéd megismerni
a színészmesterség
alapjait, ha drámapedagógia játékokat játszanál, ha a színpadra
vágysz, itt a helyed!
Algyôi Faluház

Algyôi Teátrum – szeptemberi elôadások
Kamaraelôadás:
költeményekbe rejtett jelek
2015. szeptember 18., péntek,
19 óra – Üzenek lovat (Ratkó József,
Csoóri Sándor, Nagy László, Szécsi
Margit versei) Pálfy Margit estje.
„Ez a versfüzér négy kiváló
költônkre emlékezik. Egy élôre
és három elhunytra. A versek vallanak elszánásainkról,
Ratkó József
veszteségeinkrôl, izzásainkról,
küzdelmeinkrôl,
félelmet leküzdô, bátor menetelésünkrôl a kifürkészhetetlen
jövô felé.
Ezek a versek
Csoóri Sándor
kérik, szinte követelik tôlünk: ne engedjük át üzenetüket a közönyös enyészetnek.
Emlékezzünk
szavaikra, figyelmeztetéseikre,
a hátrahagyott
jelekre, melyekkel immár a mi
útjainkat jelölhetik.
Nagy László
Ez a versfüzér
emlékezik, emlékeztet!”
Nyilassy Judit, mûvészeti tanácsadó
*

Színháztermi elôadás:
koncert, harmonikára
2015. szeptember 25., péntek 19
óra – Harmonika Virtuózai Koncertsorozat: Molnár György Lyra-díjas harmonikamûvész és Koncertzenekara

A 2000-ben alakult Koncertzenekart a magyar és nemzetközi
zenei élet kiválóságai alkotják,
melyben a legendás Stúdió11,
a Bergendi szalonzenekar valamint a Benkó Dixieland Band kitûnô zenészei mûködnek közre.
A koncertzenekar elsô elvként
a hagyományos harmonikás mûfajokat mutatja be, repertoárján
szerepelnek musette keringôk,
sanzonok, bravúr polkák, nosztalgia örökzöldek, swingek, tangók,
angolkeringôk.
A mûsor szerkesztésénél fontos
szempont azokat a zenei irányzatokat, stílusokat is bemutatni, amelyek hazánkban eddig nem volt
hallható harmonikán. Ilyenek például a latin stílusok megjelenik,
pl. cha-cha, bossa nova, rumba,
samba, latin egyvelegek. Ezen
kívül a koncertzenekar játszik bravúr és elôadási darabokat, hangutánzó mûveket, de olyan különleges stílusok is szerepelnek
a repertoáron, mint a pasodoble
vagy a magyaros egyvelegek, pl.
Monthi csárdás, A-moll csárdás
vagy Brahms több magyar tánca
is.
A koncertzenekar szólistája Molnár György harmonikamûvész, aki
1998-ban az Év Szólistája Országos
Verseny elsô helyezettje, valamint
közönségdíjasa lett. Munkáját egy
szakmai bizottság 2002-ben nemzetközi Lyra-díjjal jutalmazta.
A koncertzenekar tagjai: Molnár
György (harmonika), Horváth János
(zongora), Kiss László (gitár), Horváth Attila (dob), Móré István (bas�szusgitár).
További információ: http://www.
molnargyorgy.hu/wp/index.html

2015. szeptember • Hírmondó

VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Szeptember 7. (hétfô) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Szeptember 15. (kedd) 9–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár.
Szeptember 18. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Szeptember 23. (szerda) 9 óra 30 perc–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár.
Szeptember 30. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember 5., szombat, 21 óra – Retro Party a Faluházban. Belépô: 700 Ft/
fô, éjfél után 1000 Ft/fô.
Szeptember 10., csütörtök, 15 óra – Anyatejes Világnap a Faluház színháztermében.
Szeptember 10., csütörtök, 17 óra – Kézmûves játszóház a Faluház elôcsarnokában. Részvételi díj: 300 Ft / fô.
Szeptember 11., péntek, 18 óra – Pósa Klub a Faluház emeleti klubtermében.
Szeptember 16., szerda, 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház színháztermében. Élet az élet után. R. Kárpáti Péter filmvetítéssel egybekötött elôadása.
Belépô: elôvételben 600 Ft/fô, az elôadás napján 750 Ft/fô.
Szeptember 18., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum Kamara: Üzenek lovat (Ratkó
József, Csoóri Sándor, Nagy László, Szécsi Margit versei) Pálfy Margit estje
a Faluház emeleti klubtermében. Belépô: 500 Ft /fô, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fô.
Szeptember 19., szombat, 9 óra 30 perc – Ôszi Napforduló Ünnep: az Ezerjófû Egészségvédô Egyesület nyílt napja az EzerJóHázban.
Szeptember 19., szombat, 15 óra – Ôszi Napforduló Ünnep: borkóstoló az EzerJóHázban.
Szeptember 19., szombat, 17 óra – Ôszi Napforduló Ünnep: szüreti mulatság
az EzerJóHáz udvarán.
Szeptember 23., szerda, 18 óra – Algyôi Világjáró Klub a Faluház emeleti
klubtermében.
Szeptember 24., csütörtök, 17 óra – Kézmûves játszóház a Faluház elôcsarnokában. Részvételi díj: 300 Ft / fô.
Szeptember 25., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum: Harmonika Virtuózai Koncertsorozat: Molnár György Lyra-díjas harmonikamûvész és Koncertzenekarának elôadása a Faluház színháztermében. Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 600 Ft / fô.
Szeptember 26., szombat, 9 óra – Regionális Nyugdíjas Találkozó a Faluházban.
Október 1., csütörtök, 17 óra – Algyô Napja. Ünnepi testületi ülés a Faluház
színháztermében.
Október 2., péntek, 18 óra – a Zsibongó Néptáncegyüttes önálló estje a Faluház
színháztermében.
Október 3., szombat, 17 óra – A MATASZ Dél-Alföldi Harmonikabarátok Klubjának harmonikafesztiválja.

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN.
Október 2-án, pénteken
és október 5-én, hétfőn 9 és 17 óra között
a Faluház földszinti kistermében.

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.

