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A tartalomból 
Szeptemberben kétszer üléseztek az algyôi képviselôk  ������������������������ 3� oldal

Két új önkormányzati rendelet a fiatalok támogatásáért  ����������������������� 4� oldal

Lehet könnyebb  ��������������������������������������������������������������������������������� 8� oldal

Pályázati felhívás (lakás)  ������������������������������������������������������������������ 10� oldal

Szemét vagy Szelektív hulladék?  ������������������������������������������������������ 12� oldal

Algyôi kutyás élet ����������������������������������������������������������������������������� 16� oldal

Algyô napját ünnepeltük
Tárlat, szüreti mûsor, világháborús hôsökrôl szóló beszélgetés és 
fotókiállítás, ünnepi képviselô-testületi ülés, díjátadó, néptáncgála, 
harmonikamuzsika… Két héten át tartó, gazdag programsorozat 
köszönti nagyközségünket október 1., Algyô napja alkalmából.

Mûhelytárlat, az algyôi Fürge 
Ujjak kör munkáinak bemutatóját 
Gálné Nagy Ildikó népi iparmûvész 
nyitotta meg. Az ovisok ôszi szü-
reti mûsora folytatta a közös ün-
neplést.

Az algyôi hôsök fotókiállításá-
val folytatódtak a programok ok-
tóber 1-jén. Az algyôi Könyvtár, 
valamint az ott mûködô Család-
kutató Klub közös szervezésében 
I. és II. világháborús algyôi ka-
tonák képeit állítják ki. Molnár 
Áron polgármester is köszöntôt 
mondott. Májusban a könyvtár 
munkatársai és a Családfa kutató 
klub tagjai felhívták az algyôi la-
kosokat, küldjenek fotókat ôseik-
rôl, akik a két világháborúban 
harcoltak. Az archív fényképfel-
vételek fölvonultatása mellett 
arról halhattak minta-történetet, 
miként lelhetô föl a világháború-
ban elesett katona nyughelye. 
„Édesanyám öccse, Maszlag Már-
ton a Don-kanyarban esett el, de 
halálának körülményeirôl és nyug-
helyérôl semmit sem tudtunk 
eddig” – kezdte mondandóját 
Újszászi János. A 75 éves unokaöccs 
elmesélte, hogy – a Pihurik Judit 
történész támogatásával, a csong-
rádi levéltár és az interneterôl el-
érhetô adatbázisok segítségével 
– miként tudta meg, mi történt 
katona nagybátyjával a II. világ-
háború viharaiban, hol nyugszik 
Maszlag Márton… 

A testvértelepülések is meg-
tisztelték küldöttségük jelenlété-
vel Algyô ünnepét. 

Az október 1-jei Algyô napi 
ünnepi képviselô-testületi ülés, 
díjátadó és mûsor részeként, a Fa-
luházban Algyô polgármestere, 
Molnár Áron beszámolt az elôzô év 
eredményeirôl. A németországi 
tesvértelepülés, Hebertsfelden 

polgármester is köszöntötte az al-
gyôieket. 

(A kitüntetett algyôiek méltatása 
lapunk 4., 7. és 8. oldalán olvasható.)

Ünnepi mûsort adtak a Pro Mu-
sica Zeneiskola algyôi növendékei: 
Gyurcsik Andrea, Herczeg Napsugár, 
Németh Éva, Üveges László, Vágó 
Angéla és Zakar Zsanett.

A német delegáció jelen volt 
az ünnepséget kísérô komoly-
zenei mûsoron, majd a faluház-
beli pohárköszöntôn is, és meg-
tapasztalhatták, mennyire nívós 
a Levendula Hotel, mennyire 
mély az algyôiek vendégszerete-
te. Hebertsfelden polgárai prog-
ramjának része lett az algyôi is-
kola, a polgármesteri hivatal 
a szônyegszövô mûhely és a ma-
dárkert megtekintése ugyanúgy, 
mint az algyôi Tájház és az Ezer-
JóHáz, valamint a gyógynövény-
kert megtekintése. A gyógytea és 
borkóstoló mellett a helyi szalá-
mik, sajtok bemutatója is része 
a programnak.

A testvértelepülési kulturális 
találkozóvá fejlôdött az Algyôi Zsi-
bongó Néptáncegyüttes október 
2-i néptáncgálája. A Faluházban 
– a tervek szerint – az algyôieken 
kívül a szerbiai-vajdasági Marto-
nos táncosai és a bajorok is be-
mutatkozhattak, míg a romániai 
Újvárról nóta énekesnek tapsol-
hatott a közönség.

Az algyôi programokat köve-
tôen a bajor vendégek Szegeden 
is sétát tettek.

Az Algyô napját „ölelô” két 
hetes program-sorozat október 
3-án a Dél-Alföldi Harmonika-
barátok Klubjának Harmonika-
fesztiváljával, majd október 7-én 
az Algyôi Egyesített Szociális In-
tézmény Idôsek Napi rendezvé-
nyével zárul – a Faluházban.

Tisztelt algyôi lakosok!
Az Algyôi Hírmondó júliusi szá-
mában már megjelent tájékoztatás 
a zsákos szelektív hulladékszállí-
tásról. Kis csúszással bár, de mára 
már kiválóan mûködik.

A megbízott cég minden 
hónap 2. hétfôjén 6 órától szál-
lítja el a kukák mellé kihelyezett 
zsákokat. Ezek az idôpontok a 

2015-ös évben: november 9., 
december 14..

A hulladék gyûjtéséhez minden-
kinek saját zsákot kell használnia 
és abban csak a táblázat 1. oszlo-
pában felsorolt hulladékokat he-
lyezheti el.

(Folytatás: a 12. oldalon)

Új egyesület: AKE
Az Algyôi Kutyás Egyesület (AKE) 
2014. június 26-án alakult 15 tag-
gal. A szervezet jogerôs bírósági 
bejegyzése 2014. december 15-én 
megtörtént. 

Az egyesület célja: A kutyás 
sportok és szabadidôs tevékenysé-
gek népszerûsítése; az edzési, ver-
senyzési, kiállítási lehetôségek 
megteremtése; az egészséges élet-
mód segítése; a felelôs állattartás 
körébe tartózó ismeretterjesztés, 
szemléletváltás.

Az egyesület elnöksége 3 tagú: 
Göndös Gábor elnök, Katona Antal 

gazdasági alelnök, Szabó Ernô el-
nökségi tag.

Az egyesület ebben az évben 
több alkalommal szervezett agility 
és coursing edzéseket és bemuta-
tókat, melyen jelentôs számú ku-
tyás gazdi vett részt. A lovasokkal 
együttmûködve a versenyeiket, 
illetve az edzéseket és a kutya sulit 
a lovas pálya területén tartják. 
Tagjaik száma folyamatosan nö-
vekszik, továbbra is várnak minden 
kutyaszeretô gazdit a soraikba.

(Az AKE munkájához  
kötôdô interjú: a 16. oldalon.)
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Találkoztak az algyôi általános iskola  
60 éve végzett diákjai

Az algyôi általános iskolában 1955-
ben végzett VIII. fiú osztály öreg-
diákjai megtartották 60 éves talál-
kozójukat egy domaszéki tanyán.

A megemlékezés vidám hangu-
latban zajlott. Az egykor végzett 
diákok közül 11, a ma élôk teljes 
létszámmal jelen voltak, örömmel 
üdvözölték egymást.

A sok közös élmény felidézése 
mellett kegyelettel megemlékeztek 

az elhunyt tanáraikról és osztály-
társaikról.

Megfogadták, mint ahogy eddig 
is, minden évben találkoznak.

A képen láthatók balról jobbra: 
Boldizsár Dezsô, Pataki Mihály, Berta 
János, Bús Balázs, Gercsó Sándor, 
Kiss István, Molnár Béla, Kovács 
Jenô, Török Ferenc, Kormányos János, 
Pataki József.

Köszönet nyilvánítás: PAPP PIROSKA 
Barna Mihályné emlékére

Szeretnék köszönetet mondani 
a 2015. márciusi Hírmondóban 
Anyukámról megjelent megemlé-
kezés cikkel kapcsolatban, azoknak 
a jelenleg is itt élô embereknek, és 
az Algyôrôl elköltözötteknek is, 
az általam írt és megjelent meg-
emlékezési idézettel az életútjáról 
és munkásságával kapcsolatosan, 
akik a cikkel kapcsolatban vissza-
jeleztek nekem.

Közülük egy párat szeretnék ki-
emelni, és elôre is elnézést kérek, 
ha valaki visszajelzését kihagynám.

Találkoztam azokkal, akikkel 
több évig dolgoztak együtt. Ezeknek 
az embereknek az egyöntetû véle-
ménye volt, hogy nagyon aranyos, 
kedves, mindenhez értô nagyon jó 
szakmai tudással rendelkezô volt, 
ezen kívül megértô, empatikus, na-
gyon jó konfliktus kezelô, és mint 
munkatársak vita nélkül dolgoztak 
együtt, arról meg nem is beszélve, 
hogy egész életében Algyôn dolgo-
zott, kivéve a 47 évbôl az utolsó 7 
évet, amit Szegeden töltött, mikor 
Algyôt Szegedhez csatolták.

Itt szeretnék Borbély Jánostól 
elnézést kérni, hogy valamilyen 
technikai akadály miatt a  neve nem 
került bele az újságba, viszont mivel 
vele is személyesen beszéltünk 
az akkor idôkrôl, tudom, hogy 
ugyanaz a véleménye. (…)

Voltak, akik olyan visszajelzést 
adtak, hogy Ôket az Anyukám adta 

össze, vagy az ô gyerekeiknek a név-
adó ünnepségét Ô szervezte meg.

De sajnos volt olyan is aki azt 
mondta, hogy a családban a halotti 
eseménnyel kapcsolatos teendôket 
is Ô látta el.

Egy öt gyermekes anyuka is jel-
zett Nekem, hogy az Ô gyerekeit 
a férje miatt árvaellátási intézetbe 
akarták elhelyezni, de addig járt 
utána, hogy környezettanulmány 
és a munkáltatójával való egyezség 
után mind az öt gyermek akkor 
nála maradhatott, és azóta már 
mindegyik külön él, rendes csalá-
di körülmények között és már 
unokái is vannak.

Ezt mondták nekem a legtöbben, 
amit én most szó szerint szeretném 
leírni, hogy „mivel a községben Ô 
volt az egyedüli személy, aki a leg-
több ideig dolgozott és azok a fel-
adatok, amit Ô akkoriban egyedül 
végzett, és emellett szakmai tudása 
is kitûnô volt, igazán megérdemel-
ne valamilyen kitüntetést”.

Nagyon szépen megköszönöm 
az emberek pozitív megnyilvánulá-
sait, ezek számomra és természete-
sen négy fiú gyermekem számára is 
nagyon felemelôek voltak és még 
ennyi évvel a halála után is enyhí-
teni tudták fájdalmainkat.

Köszönjük szépen! 

Lánya: Éva, unokái:  
Zsolti, Gabi, Attila és Krisztián”

Megemlékezés:
Papp János és felesége, Papp Jánosné Farkas Piroska

„Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk Papp János és felesége, 
Papp Jánosné Farkas Piroska halála 
30. évfordulójára.” 

Unokájuk: Barna Éva  
és dédunokáik: Zsolti, Gabi,  

Attila és Krisztián.

Barna Éva írta:
„Nagymamám tulajdonképpen 
a családunkban az igazi nagymama 
szerepét töltötte be, ami azt jelen-
tette, hogy nagyon finomakat fôzött, 
sütött, továbbá: mosott, takarított, 
és természetesen rám vigyázott, 
mivel az Anyukám sokat dolgozott. 
Késôbb ezekbe a „nagymamai fel-
adatokba” én is betársultam.

A Nagyapámmal kapcsolatosan 
arra emlékszem, hogy nagyon 

sokat dolgozott, fôleg a mezôgaz-
daságban gépszerelôként, és ké-
sôbbiekben – ahogy a 2015. már-
ciusi Hírmondóban is megjelentek 
képek róla – az Algyôi Rezesban-
da egyik tagja volt, aki zenész vizs-
gával rendelkezett több hangszer-
re is, mivel hegedû, trombita, 
nagybôgô hangszeren is tudott 
játszani. Mint ahogy Gavallér Ist-
vánné Dezsô Piroska családkutató 
képein is lehet látni: Algyôn is több 
szórakozóhelyre, sôt még más fal-
vakba is kaptak meghívást.

Köszönjük szépen a múltidézô 
emlékezést. 

Unokája: Barna Éva.  
Dédunokái: Zsolti, Gabi,  

Attila és Krisztián.”

Születésnapi köszöntô
Vidács János 1925 09. 09-én született, 
Algyôn. János bácsinak három gyer-
meke született, valamint hét unoká-
nak, és nyolc dédunokának örvend. 
90. születésnapja alkalmából, a pol-
gármesteri köszöntô után, családi 

körben ünnepelt. Jó egészségnek 
örvend, és még sok boldog évet kíván 
neki az egész család! (A születésnap 
alkalmából az Algyôi Hirmondó is 
gratulál, további jó egészséget és szép 
éveket kívánunk Vidács Jánosnak!)

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK:

CSERKÓ FRIDA – született: 2015. 08. 
22., édesanya: Dudás Szilvia, édesapa: 
Cserkó Máté�

SZÉLL LEVENTE PATRIK – született: 2015. 
09. 08., édesanya: Pálfi Szilvia Edit, 
édesapa: Széll Mátyás�

BALCSÁK KITTI KATALIN – született: 2015. 
08. 30., édesanya: Kemény Csilla, édes-
apa: Balcsák Rafael�

UDVARI MILLA – született: 2015. 09. 13., 
édesanya: Béres Zsüliet, édesapa: Ud-
vari Flavius�

Jó egészséget!
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Szeptemberben kétszer üléseztek az algyôi képviselôk
Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tülete 2015. szeptemberében 7-én 
és 17-én is ülésezett. A munkát 
Molnár Áron polgármester irányí-
totta.

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015. 
SZEPTEMBER 7. NAPJÁN TAR-
TOTT KÉPVISELÔ-TESTÜLE-
TI ÜLÉSRÔL:

Zárt ülés keretében tárgyalta 
a képviselô-testület a Borbála 
Fürdô melléfúrásos kútfelújítá-
sának ügyét, tekintettel arra, hogy 
az eredeti tervektôl eltérôen a kút 
átvételére és üzembe helyezésére 
még nem kerülhetett sor. A kép-
viselô-testület felhatalmazta 
a GYEVITUR Kft ügyvezetôjét, 
hogy a szükséges jogi lépéseket 
tegye meg az ügyben.

A képviselô-testület elfogadta 
Szûcs Szabolcs fürdôvezetô és Ökrös 
Erika ügyvezetô tájékoztatását 
a fürdô fejlesztéseirôl. A szauna 
részleget kibôvítették, illetve fel-
újították. Gôzkabint és kültéri finn 
szaunát, merülô medencét is ki-
alakítottak. Mindez a vendégek 
számára 2015. szeptemberétôl lesz 
látogatható.

Korábban volt egy elképzelés 
egy 1.200 m2-es élménymedence 
kialakításáról, azonban a képvi-
selô-testület – megismerve a be-
kerülési költséget, amely közel 1 
milliárd forint – kinyilatkozta, 
hogy nem kíván költségvetésben 
összeget biztosítani rá. Egy új el-
képzelés kidolgozása van folya-
matban, amely egy csúszdás kisebb 
medence kialakítására vonatkozik.

*

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015. SZEP-
TEMBER 17-I KÉPVISELÔ-TES-
TÜLETI ÜLÉSRÔL:

A képviselôk ülésének nyílt ré-
szén beszámoló hangzott el 
a 2015. III. negyedévi szociális 
ellátásokról. Kiderült: az elôirány-
zat szerint teljesültek a szociális 
ellátásra meghatározott összegek 
a költségvetésben. 

Az egyes pénzbeli és természet-
beni ellátásokról szóló 2/2015. 
(II.27.) Ör. rendelet karácsonyi 
csomagra vonatkozó rendelkezé-
seinek módosítására vonatkozó 
irányelveket is meghatározták. 
Ennek lényege, hogy – bizottsági 
javaslat alapján – a 75. életévüket 

betöltött algyôi lakosok jogosultak 
a karácsonyi ajándékcsomagra. 

Beszámoló hangzott el az Algyôi 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
igazgatási feladatairól, amit tudo-
másul vette a képviselô-testület.

Az Algyô Nagyközség Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésé-
rôl szóló 4/2105. (III.09.) önkor-
mányzati rendeletet a korábban 
megszavazott módosításokkal kor-
rigálta a testület.

A helyi adókról szóló 1/2015. 
(II.27.) rendeletet úgy módosítot-
ták a képviselôk annak érdekében, 
hogy a korábban megszavazott 
kedvezményeket a helyi vállalko-
zókra alkalmazni lehessen.

Az algyôi temetô fejlesztésérôl 
a szarkofágok elhelyezését szavaz-
ta meg korábban a képviselô-testü-
let. Ezen létesítmények alkalmasak 
lesznek egész évben a koporsóban 
történô temetésre, a csapadék és 
a talajvíz mennyiségétôl függetle-
nül. A hamvszórásos temetkezés 
kialakítását most nem javasolja 
a testület. A helyi köztemetôk és 
a temetkezés rendjérôl szóló 
27/2005. (XII.23.) rendelet módo-
sítása csak a szarkofágok új díját 
érinti, korábbi díjak változatlanok.

Tájékozódtak a képviselôk a ké-
ményseprô-ipari közszolgáltatás-
ról. Ugyanis 2016. évtôl magasabb 
szintû jogszabály fogja meghatá-
rozni, hogy ki végezheti a kémény-
seprô szolgáltatást. Jelenleg a díj-
szabást magasabb szintû jogszabály 
határozza meg, arra a képvise-
lô-testületnek nincs lehetôsége.

Az autóbusz-menetrend válto-
zásával kapcsolatos véleményekrôl 
tájékoztató készült. A busz menet-
rend változtatással kapcsolatosan 
beérkezett lakossági vélemények 
alapján történô egyeztetést javasol 
az önkormányzati képviselô-tes-
tület az illetékes KTI-vel és DAKK 
Zrt-vel, annak érdekében, hogy 
az utasok igényeinek megfelelô 
autóbusz-menetrend alakuljon 
ki.  Ivóvízminôség javító program-
mal kapcsolatos tájékoztatás

Az ivóvízminôség javító prog-
ram várhatóan novemberben fe-
jezôdik be, várhatóan addig hely-
reállítják az érintett területeket.

Tájékoztató készült a Nagyfai 
ideiglenes befogadó állomás mû-

ködésérôl. A Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal Befogadó Állo-
más, Bicske Nagyfai Telephelyének 
vonatkozásában Székely Béla igazga-
tó írásbeli beszámolója alapján tá-
jékoztatást kapott a testület, hogy 
intézkedésre okot adó körülménye-
ket nem állapított meg a többszöri 
ügyészi ellenôrzés sem. 2015. már-
ciusáig többségében koszovói állam-
polgárok, míg ezt követôen fôleg 
afgán, szír állampolgárok kerülnek 
elhelyezésre a nyáron 650 fô, télen 
300 fô befogadó képességû nagyfai 
telephelyen.

Gyevitur Kft ügyvezetô beszá-
molt a Levendula Hotel és kony-
ha mûködésérôl. A konyha audit-
ját végzô cég összefoglalója 
terjedelmes, ezért a következô 
testületi ülésen tárgyalják meg.

Beszámoló született a Gyevitur 
Kft. Borbála Gyógyfürdô gázfel-
használásával kapcsolatban. A kút 
csökkent hozama miatt fûtésre 
gázt kellett használni a fürdôben 
és iskolában. Az ennek a költségé-
rôl szóló beszámolót tudomásul 
vette a képviselô-testület.

A Borbála Gyógyfürdô fejlesz-
téseként gyermekcsúszdákat te-
lepítenek a fürdô beltéri kis gyer-
mekmedencéjébe. A kisgyermek 
csúszdák vásárlásénak és elhelye-
zésének határideje: ez év vége.

Rehabilitációs célú szolgáltatáso-
kat létesítenek a Borbála Fürdô bá-
zisán. A Dr. Füzesy István és Dr. Búzás 
Norbert által elôkészített anyag arról 
szólt, hogy az algyôi gyógyvizet, 
hogyan lehetne felhasználni. Erre 
vonatkozóan lehetne tanulmányt 
készíteni, amely a balneológiai fej-
lesztési irányokat, lehetôségeket 
mutatná be, amelyek a település 
fejlôdését szolgálnák. A Szegedi 
Tudományegyetem szakemberi el 
tudnák készíteni a tanulmányt. 
A képviselô-testület felkérte 
az Egészségügyi Kerekasztalt, hogy 
folytasson az SZTE-vel elôzetes 
egyeztetést, hogy milyen speciális 
területekre készüljön tanulmány.

Módosították a 222/2015 (V.21.) 
Kt. Határozatot a Gyevitur Kft. 
ügyvezetô elôterjesztése alapján.

A képviselô-testület szükséges-
nek tartja a Bartók Béla utca ren-
dezését. A járda felújításának, il-
letve az utcakép kialakításának 

tervezésekor figyelembe kell venni 
a lakosság jelenlegi parkolási igé-
nyeit is, hogy továbbra is tudjanak 
az utcán parkolni.

A dél-nyugati lakópark részle-
ges közmûvesítése kapcsán 19 
telek kialakításának megtervezé-
sérôl döntött a testület, melynek 
költsége közel 9 millió forint. 

Szó esett egy kerékpárút ki-
építésének lehetôségérôl: a ki-
látóhoz és a Borbála Fürdôhöz. 
Ezt csak pályázat révén, a 47-es 
mellett lévô kerékpárút megvaló-
sítása után tartja támogathatónak 
a képviselô-testület.

Magánszemélyek kértek bérbe 
önkormányzati tulajdonú terüle-
teket. Az Algyô, 1470, 1481/1, 
1482, 1483, 1484 hrsz. területek 
használatába adását a képvise-
lô-testület megszavazta. Hasonló-
képpen az Algyô, Csángó utca 1. 
szám alatti ingatlan (a volt „Zöld 
Iskola”) egy részének a bérbeadá-
sát, illetve az Algyô, Kastélykert 
utca 49. számú ingatlan bérleti 
szerzôdésének meghosszabbítását 
is támogatták a képviselôk.

A Szegedi Vízmû Zrt. 15 éves 
Gördülô Fejlesztési Tervét elfo-
gadta az algyôi képviselô-testület. 

Döntés született a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. 
pályázatának megvalósítása során 
felmerülô ÁFA fizetési kötelezettség 
finanszírozásához szükséges köl-
csönszerzôdés módosításáról a ke-
zességvállalás megtételérôl.

Tájékoztató készült a KE-
OP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pá-
lyázatra vonatkozó többlet támo-
gatási kérelem benyújtásáról.

Szó esett az Európai Innovatív 
Szociális Szövetkezet algyôi lete-
lepedésérôl. Jelentés készült 
a Képviselô-testület határozatai-
nak végrehajtásáról. A képviselôk 
tájékozódtak a két ülés közötti 
fontosabb eseményekrôl. A folya-
matban lévô ügyekrôl a képvise-
lô-testület ülésén tájékoztatást 
adott a polgármester. Így például 
arról, hogy az iskola garanciális 
javítási munkálatai folyamatban 
vannak, illetve a Borbála Gyógy-
fürdô új öltözôszárnyának szüksé-
ges javításokról is intézkedtek.

A. H.
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ISKOLAI HATÁRIDŐ NAPLÓ
OKTÓBER 

6.  10:45 Megemlékezés az Aradi vértanúk 
napjáról – iskolarádión keresztül.

7.  7:00–17:00 Ebédbefizetés (16 napra).
8.  8:00–12:00 és
9.  8:00–12:00 Állatok világnapja alkalmá-

ból vadasparki óra az 1–4. évfolyam ré-
szére.

12-16.  Öko-hét: témája a szilva.
15.  Bolyai matematika csapatverseny 3–8. 

évfolyam.
16.  16:00 Iskolába csalogató program.
20.  12:00 Filharmónia koncert a 3-8. év-

folyamnak.
21. 14:30 Évszaktúra: kerékpártúra alsó 
tagozatos tanulóknak.
22.  13:00  Megemlékezés az 1956-os for-

radalomról – iskolai ünnepély.
22.  14:00 Ősz, őszi népszokások – napközis 

projektzáró.

22.  14:30 Évszaktúra: kerékpártúra felső 
tagozatos  tanulóknak.

22.  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
26–30.  Őszi szünet: október 26-tól október 

30-ig.

NOVEMBER
2.  Őszi szünet utáni első tanítási nap.
2  12:00–16:00 „Én és a családom” napközis 

projektnyitó csoportkeretben.
4.  7:00–17:00 Ebédbefizetés (21 napra).
5.  8:00–12:00 és
5.  14:00 Mese- és prózamondó verseny 

az 1–4. évfolyamban.
6.  8:00–16:00 A nagy dianap – mesés dia-

vetítés a könyvtárban.

Tanítási hetek októberben: október 1–2. 
A hét; október 5–9.: B hét, október 12–16.: 
A hét; október 19–22. B hét.

Algyô kitüntettjei
(Folytatás az 1. oldalról)

Az október 1-jei Algyô napi ün-
nepi képviselô-testületi ülés 
részeként, a Faluházban Algyô 
polgármestere, Molnár Áron nyúj-
totta át az önkormányzati elis-
meréseket.

Patakiné Laczik Etelka 1963. 
március 4.-én születet Szegeden. 
A Szarvasi Óvónôképzôben sze-
rezte meg óvónôi diplomáját.

1981 óta, 34 éve dolgozik az Al-
gyôi Szivárvány Óvodában. 2006-
ban megszerezte másoddiplomá-
ját mentálhigiénés szakon. Az új 
tudás birtokában nagy gondot 
fordított a gyerek és a szülôi kö-
zösség alakítására. Ennek elisme-
réseként a szülôk „Arany anya” 
címre jelölték, melyet meg is ka-
pott 2011-ben. Az óvodában hosz-
szú évek óta lelkiismeretesen látja 
el a gyermekvédelmi feladatokat. 

Munkájával, ötleteivel segíti 
a nevelôközösséget. Aktívan be-
kapcsolódik a település közösségi 
életébe, a Nôegylet alapító tagja-
ként máig is szívesen vállal fel-
adatokat.

*

Gábor Józsefné Katika 1956. de-
cember 4-én született Algyôn. 
1994-tôl az Algyôi Óvodában dol-
gozott. Odaadó gondoskodással 
vette körül a gyermekeket hosszú 
éveken keresztül. Nemcsak a gye-
rekek, hanem a kollégák is szeret-
ték határozottsága, segítôkészsége 
miatt. 

Aktívan bekapcsolódik a tele-
pülés közösségi életébe, a 20 éve 
megalakult Nôegyletben máig is 
szívesen vállal feladatokat.

(Folytatás a 7. és 8. oldalon.)

Két új önkormányzati rendelet  
a fiatalok támogatásáért

A fiatalok lakhatási támogatásáról 
szóló rendeletét szeptemberi ülé-
sén alkotta meg az algyôi képvi-
selô-testület. A képviselôk támo-
gatták, hogy a 45. életévüket be 
nem töltött algyôi lakosok pályáz-
hassanak lakásvásárlásra, házépí-
tésre, felújításra, bôvítésre leg-
feljebb 5 millió forint összegû 
kamatmentes kölcsönre. (A részle-
tes pályázati feltételeket nagyközségünk 

www.algyo.hu címû honlapján, olvas-
hatják el az érdeklôdôk.)

Az újszülött gyermekek és a há-
zasulandó személyek támogatá-
sáról szóló rendeletét megalkot-
ta Algyô képviselô-testülete. 
A 2015. január 1-ét követôen szü-
letett algyôi újszülötteket 100.000 
forinttal támogatja a képviselô-tes-
tület. A szülôk kérelme alapján 
lehet e támogatásban részesülni.

Játszócsoport ismét!
A Bóbita Bölcsôde, játszócsoportos 
foglalkozásra hívja a gyerekeket 
és szüleiket 2015. október 27-én, 
kedden 16.30 órától 18.00 óráig. 

Háziasszonyok: Soós Attiláné és Ká-
rolyi Ibolya. Téma: Ismerkedés 
a mondókákkal és dalokkal. Vár-
juk a 3 év alatti gyerekeket.

Férôhelyek alakulása a bölcsôdében. 
Az algyôi Bóbita Bölcsôdében 
a 2015–2016-os nevelési évre elô-
jelentkezett gyermekek száma: 39. 
Az engedélyezett férôhelyek száma: 
36. A 2016–2017-es nevelési évre 
elôjelentkezettek száma: 32 gyer-

mek. A fennmaradó szabad férô-
hely: 4. Aki szeretne gyermeke 
számára bölcsôdei szolgáltatást 
igénybe venni a 2016-2017-es ne-
velési évben, elôjelentkezhet min-
den nap az 517-368 telefonszámon.

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016.

A Bursa Hungarica Felsôoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2016. évi fordulójában 
a felsôoktatásban tanuló, a pályá-
zati feltételeknek megfelelô algyôi 
diákok támogatását továbbra is 
javasolta a képviselô-testület: ha-
vonta 5.000 forintot biztosítva.

*

Algyô Nagyközség Önkormány-
zata az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériumával együttmûködve 
kiírja a 2016. évre a Bursa Hun-
garica Felsôoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot a telepü-
lésen állandó lakóhellyel 
rendelkezô, teljes idejû (nappali 
tagozatos) felsôoktatási hallgatók 
(„A” típusú pályázat), illetve felsô-
oktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánók („B” típusú pályázat) szá-
mára, a 2015/2016. tanév második 
és a 2016/2017. tanév elsô fél-
évére vonatkozóan.

A pályázat beadása elektronikus 
rendszerben történik, a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttmûködési Rend-
szerében egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx. A regisztrációt kö-

vetôen lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése.

A pályázati ûrlapot feltöltés után 
kinyomtatva és aláírva – a pályá-
zati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt – a 
települési önkormányzatnál kell 
benyújtania a pályázónak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellék-
letekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítése és az ön-
kormányzathoz történô benyújtá-
sa 2015. november 9. napjáig 
lehetséges, az önkormányzathoz 
való benyújtás javasolt személye-
sen az Igazgatási- és Szociális Cso-
portnál, ügyfélszolgálati idôben: 
hétfôn 8.00–15.00 óra között, szer-
dán 08.00–17.00 óra között és 
pénteken 8.00–12.00 óra között. 
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2015. december 7.

A részletes „A” típusú és „B” 
típusú pályázati kiírás az alábbi 
linkekre kattintva érhetô el:

„A” típusú pályázati kiírás: http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_
hungarica6/ 

„B” típusú pályázati kiírás: http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_
hungarica7/ 
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Erdei iskola Egyházaskozáron
Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola ötödik osztályainak osztály-
fônökei sikeresen pályáztak  a Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Okta-
tóközpontok Országos Szövetsége 
(KOKOSZ) és a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
(MME), mint konzorciumi partne-
rek a Svájci - Magyar Együttmûkö-
dési Program „Égigérô tanterem” 
címû projektjére. A nyertes pályázat 
lehetôséget biztosított a tanulók szá-
mára, hogy megismerjék az Európai 
Unió által létrehozott NATURA 
2000 területekre vonatkozó irány-
elveket, melynek értelmében a kö-
zösségi jelentôségû élôhelytípusok 
és vadon élô állat- és növényfajok 
védelmén keresztül biztosítja a bio-
lógiai sokféleség megôrzését. 

Erdei iskolánk színhelyéül 
az egyházaskozári minôsített erdei 
iskolát választottuk (SZUPPI…..), 
ahol a környék vizes élôhelyeivel, 
erdeivel és néprajzi értékeivel is-
merkedtünk meg. A gyerekeket 
négy pedagógus Szabó Beáta, Soós 
Helga és a két osztályfônök: Retkes 
Zsolt és Ficsór Barnabás kísérte.

A Mecsekben található Abalige-
ti cseppkôbarlang, a Denevérmú-
zeum, valamint az itt húzódó tan-
ösvény védett állatokkal, 
növényekkel, azok élôhelyeivel 
ismertette meg a gyerekeket. 

Mindeközben elsajátították a ter-
mészetjárás legfontosabb szabá-
lyait. A Mecsek legmagasabb csú-
csának a Zengônek a megmászása 
sportértékén kívül természeti ér-
tékekkel is párosult. Az erdô fáinak 
felismerésében jelentô lépéseket 
tettünk elôre, valamint vigyázva 
lépkedtünk a világon egyedül itt 
élô bánáti bazsarózsák élôhelyén. 
Nagy élményt jelentett a gemenci 
kisvasutazás és a séta a Bíborka 
tanösvényen, ahol  közelrôl figyel-
hettük meg a vaddisznókat és 
az ôket elrejtô és éltetô ártéri 
erdôt. A mohácsi emlékhelyen be-
tekintést nyertünk a tragikus ki-
menetelû csata lefolyásába. Az ak-
kortájt használt harci eszközök, 
harci szokások még személyesebbé 
tették az emlékezést. A nemrég 
felújított Siklósi vár, a végvári élet-
forma méltán kivívta a gyerekek 
érdeklôdését. Pécs gyönyörû váro-
sából az idô rövidsége miatt csak 
apró szeletek jutottak: a híres Zsol-
nai Múzeumot, valamint a bányá-
szati múzeumot sikerült megláto-
gatnunk. A dzsámira vetett rövid 
pillantás után búcsút intettünk 
a természeti és kulturális szépsé-
gekben egyaránt bôvelkedô a Me-
cseknek és a baranyai tájaknak.

Retkes Zsolt és Ficsór Barnabás 
osztályfônökök

TÁMOP próbák
Iskolánk a TÁMOP-6.1.2. A-14/1-
2014-0001 számú  „Komplex in-
tézményi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési al-
programok megvalósítása az álta-
lános iskolákban, többcélú intéz-
ményekben, valamint szabadidôs 
közösségi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési al-
programok megvalósítása az isko-
lán kívüli szereplôk bevonásával.” 
címû pályázat keretén belül él-
ményközpontú sportprogramokat 
szervezett a 6-14 éves diákoknak. 

A programok lebonyolításával 
a Nemzeti Egészségfejlesztési In-
tézetnek is (NEFI) célja a gyerekek 
egészségtudatos életmódra neve-
lése és a mozgás megszerettetése 
volt. 

A Hétpróba elnevezésû prog-
ramsorozatban lehetôsége nyílt 
a gyerekeknek többféle sportág 
kipróbálására, a mozgás örömének 
felfedezésére. A próbák összeállí-

tásakor kiemelt szempont volt, 
hogy a gyerekek versenyhelyzet 
nélkül, a kudarcélmények elkerü-
lésével vehessenek részt a progra-
mokon. A pályázat lehetôséget 
biztosított arra, hogy az idei tan-
évben is 3 Hétpróba részesei le-
hessenek diákjaink. Az elsô Kinizsi 
és Bartók próbán a másodikosok-
nak lehetôségük nyílt kirándulni 
és a magyar sportéletben hagyo-
mányokkal rendelkezô mozgáso-
kat: lovaglás, íjászat játékos for-
mában kipróbálni és néptáncolni 
a csongrádi Pejkó Lovas Panzió 
területén. A hatodikos diákok 
a Szent László és Kinizsi próbán, 
a lovagláson és az íjászaton kívül, 
vidám sorversenyen vettek részt, 
patkó célbadobással, krumpliülte-
téssel, csizmadobással, kötélhúzás-
sal és zsákban futással. 

A mozgásprogramok kiegészí-
téseként intézményi szinten, 288 
iskolában terveznek népmûvésze-
ti bemutatót a szervezôk október 
végéig, melyek segítségével erôsí-
teni tudjuk a gyerekekben a tár-
sadalmi befogadást, valamint, 
hogy olyan mozgásformát ismer-
hessenek meg játékos, kötetlen 
formában, melyek a mindennapos 
mozgást, helyes testtartást, meg-
felelô mozgáskoordinációs készség 
elsajátítását helyezik elôtérbe. 

Benczédi Gyöngyi és Koczka Ágnes 
intézményi koordinátorok

Vízisport és kézilabda
Az algyôi képviselô-testület szep-
temberi ülésén az Algyôi Vizisport 
Egyesületnek megadta a hozzá-
járulást ahhoz, hogy az általa 
a Komp utca végén jelenleg üze-
meltetett kikötôt továbbra is hasz-
nálhassa.

Az FKSE kézilabda egyesület 
vezetôje, Bella Árpád tájékoztatta 
a képviselô-testületet, hogy jelen-
leg az algyôi sportcsarnokban tart-

ják az edzéseiket, mérkôzéseiket, 
illetve a sportiskolai tevékenység-
ben vesznek részt. Bérleti díjként 
több mint 5 millió forintot fizettek 
a teremhasználatért az önkor-
mányzatnak az elmúlt évben. 
A Levendula Hotel nevét felvet-
ték az egyesület nevébe, annak 
érdekében, hogy Algyônek azzal 
segítsenek, hogy ingyen reklá-
mozzák a szállodát. 

Áramszünet várható
Az elektromos hálózat átépítés 
miatt áramszünet várható az alább 
felsorolt napokon 08:00-16:00 óra 
között: 2015. október 16.-án, 19.-

én, 21.-én, 26.-án. Ez azt jelenti, 
hogy például a Gyevitur Kft. 
a fenti napokon leghamarabb 15 
órakor tud kinyitni.
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Nyári sportkirándulás
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola alsós sportolóinak jutalom-
ként szánt kirándulásainkat 10–15 km-es kerékpártúrával értük el. 

Az elsô nap a Szegedi Vízitelepen 
sárkányhajózással ismerkedtünk 
meg, Gyôrfi Tamás foglalkozott 
az algyôi csapattal. 

A második nap is Szegedre men-
tünk, a Napfényfürdô Aquapolis-
ban próbáltuk ki a csúzdákat és 
az élménymedencéket. 

A harmadik nap a Suncity Sza-
badidô- és Vízisport Centrum ka-
landparkja adott lehetôséget a fel-
hôtlen szórakozásnak.  Nagy 
örömünkre az idôjárás is jó volt, 
ideális kerékpározó idô. 

Köszönöm a kedves szülôknek, 
kollégáknak, hogy szabad idejüket 
a közösségünk hasznára fordítot-
ták: Forgóné Canjavec Eszternek, 
Canjavecné Borbás Annamáriának, 
Janecskóné Vidács Andreának, Juhász 
Brigittának és Bozóki Richárdnak 
(testvérnek), Koczka Ágnesnek, Ma-
gosi Krisztinának és Makra Zsoltnak 
külön köszönet. A programokon 
jó volt látni gyermekeink ügyes-

ségét, fizikai terhelhetôségét, bá-
torságát, baráti kapcsolódásait, 
egymás segítését, tiszteletre való 
törekvését.

A jövô évi terveink: olimpikon-
jainkkal szeretnénk találkozni Bu-
dapesten, fogadni ôket a Syma 
csarnokban. A 2017-es budapesti 
vizes-világbajnokságon szeretnénk 
szurkolni a magyar versenyzôknek.

Varga Ágnes testnevelô

Fogathajtók Algyôn
Az Algyôi Sportkôr Lovas szak-
osztályának versenyzôje, Gubacsi 
Szilárd a CAN-C kettes fogat ka-
tegória hajtója a Csongrád me-
gyei bajnokságban a dobogó har-

madik helyén végzett. Így 
bekerült a Kettesfogathajtó Or-
szágos Bajnokság döntôjébe, 
amely 2015. október 10-én, Zala-
lövôn rendeznek meg.

Melinda  

virágüzlet 
az Algyôi temetô bejáratánál

MEGKEZDI MINDENSZENTEKI RENDELÉS FELVÉTELÉT.

RENDELHETÔK: koszorúk, sírpárnák, kézi csokrok • szálas turnerek
AZ ÜZLETBEN KAPHATÓ: díszített tobozkoszorúk, mûfenyô koszorúk 

• csokros-szálas selyem virágok, mécsesek

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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Algyô kitüntettjei
(Folytatás az 1. és a 4. oldalról)

Az október 1-jei Algyô napi ün-
nepi képviselô-testületi ülés 
részeként, a Faluházban Algyô 
polgármestere, Molnár Áron nyúj-
totta át az önkormányzati elis-
meréseket.

Bai István sok gyermekes szülôk 
hetedik gyermekeként 1950. má-
jusában született Szegeden.

Iskolai tanulmányait szegeden, 
BM iskoláit Budapesten végezte. 
Dolgos éveit fiatal szakmunkás-
ként a Szegedi Textil Mûveknél 
kezdte, mint gépkocsivezetô. 
1971-ben katonai szolgálatra 
Izsákra került, itt ismerkedett meg 
feleségével, akivel 1974-ben kö-
töttek házasságot. 1985-ben meg-
született fiúgyermekük, Zsolt. 
1975-tôl nyugdíjazásáig 1996 ig 
BM dolgozó volt. Szolgálati ideje 
alatt „Közbiztonsági Szolgálatért 
Érdemérem” Bronz fokozat ki-
tüntetésben részesült. 

1995-ben költözött családjával 
Algyôre. Jelenleg a GYEVIÉP 
Nonprofit Kft alkalmazásában áll. 

2000. június 20.-án részt vett 
az Algyôi Faluvédô Egyesület ala-
pításában, és mint csoportvezetô 
tevékenykedett az egyesületben. 
2008 májusában az egyesület tag-
jai munkája elismeréseként a Falu-
védô Egyesület elnökévé válasz-
tották. Munkáját ezután is 
lelkiismeretesen, szabadidejét, 
erejét nem kímélve végezte 

2012-ben a törvényben leírtak-
nak megfelelôen, sikeresen be-
vezette az Faluvédô Egyesületet 
az Országos Polgárôr Szövetségbe. 
A Szegedi Törvényszék bejegyzé-
se után, a továbbiakban, Algyôi 
Faluvédô Polgárôr Egyesületként 
tevékenykedik tovább az egyesület. 

Az egyesületen belül létrehozta 
az „Ifjú Polgárôrök”tagozatát. 
Az algyôi lakosok bizalommal for-
dulnak hozzá, gyakran keresik fel. 
Ezeket a feladatokat napi munká-
ja mellett, szabadidejében, polgár-
ôri esküjének megfelelôen, min-
den ellenszolgáltatás nélkül, 
becsülettel végzi.

*

Fábián Péter az olajbányászat 
okán került szorosabb kapcsolatba 

Algyôvel. 1962-ben született Szô-
nyön. Gyermekéveit és a felnôtté 
válás idôszakát Mindszenten élte 
meg családja körében. Közép és 
felsôfokú iskolai tanulmányait 
az olajipari tudományoknak szen-
telte. Mint szakszervezeti „kedély 
és hangulatfelelôs” munkatárs, 
sajátos ének stílusával, humorával 
tette emlékezetessé egy-egy közös-
ségi rendezvény hangulatát. Azok-
ban az idôkben - immár lassan 15 
éve kezdte - bontogatni szárnyait 
az akkor még többnyire nôi tagok-
ból álló Parlando Énekegyüttes, 
melynek híre ment, és kevés invi-
tálás után Péter is itt kötött ki. 

Késôbb az énekegyüttes élére 
állt. Minden lehetôséget megraga-
dott annak érdekében, hogy 
az együttes megtartsa eddig elért 
eredményeit, és minél nagyobb 
országos és országon kívüli nép-
szerûségre tegyen szert. A rendsze-
res itthoni is környékbeli sikeres 
szerepléseken felül, országos KI 
MIT TUD-ok és más országos meg-
mérettetések többszörös gyôzte-
seivé emelte az együttest. Közösség-
építô, értékteremtô hozzáállásával 
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
megalapításában és továbbgondo-
lásában, érdemeket szerzett.

*

Gulyás Sándor 1950-ben született 
Jászszentandráson. Általános is-
kolai tanulmányait Tarnaörsön és 
Jászdózsán végezte el. 1967-ben 
Gyöngyösön sikeres szakmunkás 
vizsgát tett. 

1969-ben katonai szolgálatra 
került Algyôre. Az algyôi olajmezô 
építkezésén gyakorlati szakképzést 
folytatott. Ekkor ismerkedett meg 
feleségével, akivel 1972-ben össze-
házasodtak. Két gyermekük szü-
letett 1974-ben Sándor, 1976-ban 
Anita.

1973-2001 között a Szegedi 
Magas és Mélyépítô Vállalatnál 
dolgozott. 2001-ben részt vett 
az ELSÔBETON Kft megalapítá-
sában, ahol 2010-ig, nyugdíjba 
vonulásáig dolgozott, mint terme-
lésirányító, majd mûszaki vezetô. 

2004-ben az Algyôi Faluvédô 
Egyesület tagjai közé állt és jelen-
leg is a 2012-ben átalakult Algyôi 
Faluvédô Polgárôr Egyesület tagja. 

Az egyesületben csoportvezetôként 
tevékenykedik. 2015 áprilisában 
a Megyei Polgárôr Szövetség által 
megtartott közgyûlésen életmen-
tô tevékenységéért Elismerô Ok-
levélben részesült.

Más helyi Civil Szervezetekkel 
is jó a kapcsolata. A Borbarátok 
féri tagozatának oszlopos tagja. 
A jó magyar tájborok hírnevének 
öregbítésén sokat fáradozik tag-
társaival együtt.

*

Herczeg Anna Algyôn született 
1937 február 8.-án, itt végezte 
az általános iskolát, majd a Szege-
di Kemérdy Nándorné Tanító-
képzôben oklevelet kapott.

1957-62 között Csengelén, ta-
nyán tanított, 2002. december 31-
ig, nyugdíjba vonulásáig az algyôi 
általános iskolában. „Mikor Algyô-
re kerültem 42 tanulóm volt, aki-
ket 3 évig tanítottam. Tantárgy 
csoportosan is okítottam a gyere-
keket. 1980-ban az Igazgatóm ké-
résére napközis nevelô lettem, 
majd a munkaközösség vezetôje. 
1987-ben Kiváló Munkáért kitün-
tetést adományoztak, 2001-ben 
Pedagógusi Szolgálati Emlékérem-
ben is részesültem. 2008-ban ara-
nyoklevelet kaptam. Esti tagozaton 
felnôtteket tanítottam” – sorolta 
életrajzában eredményeit.

Közéleti, társadalmi munkája 
közül kiemelkedik, hogy 1963-tól 
8 évig tanácstag volt. Tanítvá-
nyaiból kamarakórust szervezett, 
családi eseményeken léptek föl, de 
népfront titkárként, 1957-tôl 2004-
ig szakszervezeti tagként is tevé-
kenykedett. Az algyôi ôsgyeviek 
társaságának kezdettôl fogva tagja, 
hasonlóképpen az algyôi nyugdíjas 
klubnak, ahol az énekkarban is 
részt vesz a nyugdíjas tanítónô.

*

Az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô 
Kör Közhasznú Egyesület történe-
te 2009-ben kezdôdött:

Egy lelkes, algyôiekbôl álló csa-
pat Berek Ágota fitoterapeuta és 
reflexológus vezetésével elhatá-
rozta, hogy épít egy gyógy- és fû-
szernövény kertet. Ehhez az ön-
kormányzat adott helyet a falu 
Tájházának kertjében. 

2011-ben hivatalosan is egyesü-
letté alakultak. Céljuk az egész-
séges életmód technikáinak elsa-
játítása, ismertetése és oktatása, 
ami az egészséges táplálkozás, 
mozgás, tevékenység, gondolkodás 
és érzelmi élet gyakorlatához vezet. 

2014-ben az Önkormányzat át-
építette a Tájházat és udvarát, 
felépítette az Egyesületnek is ott-
hont adó EzerJóHázat. Ugyan-
ebben az évben az Egyesület 
az Önkormányzat segítségével 
felújította és kibôvítette a bemu-
tatókertet és kialakított egy gya-
korlókertet, melyek ez évtôl láto-
gathatók.

Mára az Egyesület tevékenysé-
gével beépült Algyô pezsgô civil 
életébe. A falu lakói ismerik tevé-
kenységüket, szolgáltatásaikat, ter-
mékeiket, kialakult azok igénybe-
vevôinek köre. A Fehér Ignác 
Általános iskolában negyedik éve 
mûködik az általuk vezetett Ezer-
jófû szakkör, ott egy kisebb tank-
ertet is fenntartanak. Nyári táboruk 
egyre népszerûbb, az idén már két 
turnusban negyvenhét gyermekkel 
foglalkoztak. Tanfolyamok, elô-
adások, bemutatók tartásával gyak-
ran lépnek túl Algyô határain, 
egyre több környékbeli településén 
mutatják meg magukat.

Ismeretterjesztô tevékenységük 
színvonalát az Egyesület folyamato-
san bôvülô szakmai partnerkapcso-
lat rendszere is tanúsítja, melynek 
tagja a Szegedi Tudományegyetem 
és annak Füvészkertje, a budapesti 
Corvinus Egyetem és több országo-
san elismert tudású szakember és 
természetgyógyász.

Az Egyesület saját tagjainak is 
ehetôséget és teret teremt az ön-
képzéshez, a szabadidô hasznos 
eltöltéséhez, az egészséges moz-
gáshoz és a mûvelôdéshez. Aktív 
közösségi életet élhetnek, részt 
vehetnek a falu civil életében.

(Folytatás a 8. oldalon.)

APRÓHIRDETÉS:
Algyôn 2 szobás panellakás 

kiadó vagy eladó. 

Érdeklôdni: 06-20-371-5119
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Lehet könnyebb…
Mint új, frissen megalakult algyôi 
Civil Szervezet, a Lehet Köny-
nyebben Egyesület elkezdtük 
Algyôn a tevékenységi körünkbe 
szintén beletartozó karitatív 
munkát is. 

Az egészséges táplálkozás, test-
súlycsökkentés, egészségmegôrzés 
tevékenységi körünkön túl a fel-
adatunk Algyô rászoruló lakosai-
nak támogatása, segítése is. Ezt 
most a mintegy 1,5 millió forint 
értékû adományként kapott vita-
minkészítmények szétosztásával 
tettük, hatalmas lelkesedéssel és 

örömmel, mintegy 40 algyôi csa-
ládhoz eljuttatva a vitaminokat. 
Öröm volt látni a hálát az emberek 
szemében, a csodálkozást, hogy 
ôk is hozzájuthattak vitaminokhoz, 
mert bizony sokuk anyagi lehetô-
sége ezt nem teszi lehetôvé. 

Örömmel töltött el Bennünket, 
az egyesületünk tagjait, hogy adhat-
tunk, segíthettünk a rászorulókon, 
illetve egy részükön, sajnos a kapott 
adomány véges volt, pedig még 
nagyon sok helyre elkél a segítség! 
De igyekszünk, és dolgozunk azon, 
hogy minden lehetôséget megra-
gadjunk, amellyel ha csak kicsit is, 
de könnyebbé tehetjük beteg, idôs, 
rászoruló algyôi emberek életét. 

Egyesületünk másik fô tevé-
kenysége az életmód-, étkezés-, 
testsúlycsökkentés, egészséges éte-
lek elkészítésének megtanítása, 
mindezt a Dr. Bakó Ildikó által 
nyújtott orvosi háttérrel.

2015. október 5-tôl, minden 
hétfôn 17.00–18.00 között a Civil 
Házban tornát indítunk. A tornát 
szakképzett szakember tartja, aki 
mindenki korának, esetleges be-
tegségének figyelembe vételével 
irányítja a testmozgást. 

Hetente két alkalommal, hétfôi 
és csütörtöki napon várjuk azoknak 
az algyôieknek a részvételét is, akik 
hetente kétszer tenni akarnak 
az egészségükért, nem megerôltetô, 
viszont hatékony torna keretében! 

Jelentkezni lehet a 06-20-281-
1541-es telefonszámon, vagy 2015. 
október 5-én a Civil Házban, 17.00 
órától.

Landler Ibolya,  
a Lehet Könnyebben  

Egyesület Elnöke 

Rajzfoglalkozások
Magyarné Varga Anna rajzfoglalko-
zást tart az Ezerjó Háznál (a Tájház 
mellett). Idôpontok: 17–17 óra kö-

zött – október 3-án, október17-én, 
október 31-én; november14-én, 
november 28-án; december 5-én.

Algyô kitüntettjei
(Folytatás az  
1., a 4. és a 7. oldalról)

Az október 1-jei Algyô napi ün-
nepi képviselô-testületi ülés ré-
szeként, a Faluházban Algyô pol-
gármestere, Molnár Áron nyújtotta 
át az önkormányzati elismeréseket. 
Az algyôi sportolók közül most 
ketten részesültek kitüntetésben. 

Oltványi Dávid 1983. február 
2-án született Szegeden. Hét esz-
tendôsen kezdett sportolni, elô-
ször a Tigers SE kick-box, valamint 
a Cluc Dynamic SE taek-won-do 
versenyzôjeként. Hosszú idôn ke-
resztül párhuzamosan ûzte a két 
küzdôsportot, közel 200 mérkôzést 
vívott, s mindössze 15 alkalommal 
távozott vesztesként a küzdôtérrôl. 
Háromszoros korosztályos és két-
szeres felnôtt kick-box magyar 
bajnok, utánpótlás Európa bajnok, 
többszörös Világkupa gyôztes. 
1997-ben megszerezte a ta-
ek-won-do Európa bajnoki címet 
is, s eben a sportban is többször 
bizonyult a legjobbnak a hazai baj-
nokságban.

Ökölvívással 14 esztendôsen 
kezdett foglalkozni. 150 mérkôzést 
vívott, 8 évig erôsítette a magyar 
válogatottat. 4 világbajnokságon 
vett részt, Mianyangban és Chica-
goban 10. helyen végzett. 2000-
ben junior magyar bajnok, 2001-
ben, 2007-ben és 2008-ban felnôtt 
magyar bajnok volt. 

Fôiskolai tanulmányait befejez-
ve aktív versenyzôi pályafutását 
befejezte, de a sporttól nem távo-
lodott el, hiszen egyfelôl az Algyôi 
Sportkör Ökölvívó Szakosztályá-
nak edzôjeként tevékenykedik, 
másfelôl rendszeres résztvevôje 

maratoni futóversenyeknek. Al-
gyôi tanítványai közül már magyar 
bajnok is kikerült. 

*

Kopasz Bálint az Algyôi Sportkör 
versenyzôje. 9 éves korában kez-
dett versenyszerûen kajakozni itt, 
Algyôn. Számára ez teljesen ter-
mészetes volt, hiszen edzô szülei 
akkor már  közel harminc gyer-
mekkel  foglalkoztak itt, a Tiszán. 
A jó társaság a természet szeretete 
hamar elkötelezetté tette Bálintot 
e szép sportág iránt. Tehetsége 
igen hamar megmutatkozott, szor-
galma és kitartása gyorsan a leg-
jobb korosztályos versenyzôk közé 
emelte már a pályafutása elején. 

5 éve folyamatosan tagja a kor-
osztályos válogatottnak. 8 alkalom-
mal nyerte meg a Heraklész Fizikai 
Bajnokságot, ami példátlan a ka-
jakosok között. Sokszoros magyar 
bajnok. Kedvenc távja az 1000 m, 
de maratón távon is sokszoros baj-
nok. 

2014 meghozta Bálint számára 
a nemzetközi sikereket is. Párizs-
ban 6. helyezett lett egyéniben 
1000 m-en az Európa Bajnoksá-
gon, majd ôsszel az Európai Re-
ménységek versenyét már meg-
nyerte. 2015-ben világbajnok lett 
1000 m-en és a négyes hajóegy-
séggel, melynek vezér evezôse volt 
3. helyet sikerült megszerezniük. 

Kopasz Bálint a Dugonics And-
rás Piarista  Gimnázium végzôs  
diákja. Hobbija az ásványgyûjtés 
és a drágakövek. Kevés szabad-
idejét a tanulás mellett ennek 
szenteli.

Nagy álma, hogy olimpiai baj-
nok legyen. 
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Kirándulás a Zemplénbe
Immáron hatodik alkalommal állt 
össze a csapat – Magyarné Rozika 
és Szihalmi Pál sofôr vezetésével, 
az algyôi nôegylet néhány új tag-
gal és vendéggel kiegészülve 
– ,hogy hazánk egyik távoli,de 
talán legszebb,kultúrtörténeti ér-
tékekben gazdag vidékét bebaran-
golja.

Miközben az alföld változatos 
tájain robogtunk keresztül, Rozika 
beszélt nekünk a kunokról, a já-
szokról, nosztalgiáztunk a néhai 
martfûi cipô felett…

A Hernád völgye mélyén maga-
sodott Boldogkô vára, utunk elsô 
állomása. A vár története megle-
hetôsen bonyolult... A vár alatt lo-
vagi étterem, tetején ólomkatona 
kiállítás. Annak, aki a várhegybôl 
kinyúló, kínai nagy falra emlékez-
tetô sziklataréjon kimerészkedett, 
gyönyörû körpanorámában lehe-
tett része.

Következett Vizsoly, kis falucska 
a Hernád mellett, ahol annál na-
gyobb dolgok történtek a régmúlt-
ban, és történnek napjainkban is! 
Az éppen felújítás alatt álló refor-
mátus templomban láthattuk 
az elsô, magyar nyelvû, teljes bib-

lia egy eredeti példányát, amelyet 
Mantskovits Bálint és társai 
a szemközti kúriában mûködô 
nyomdában nyomtattak ki 1589 
-90 között nyolcszáz példányban. 
Ez a kúria ma Daruka Mihály tu-
lajdona, aki – asztalos létére – nem 
volt rest utánajárni, megtanulni 
és ennek segítségével feléleszteni 
a korabeli nyomda technikát. Ez 
végül egy grandiózus tervben csú-
csosodott ki. 2017-re, a reformáció 
ötszáz éves évfordulójára ô és kis 
csapata kétszáz példányban újra 
nyomtatják a bibliát. Az elsô pél-
dány már el is készült!

Észre sem vettük, és máris egy 
igazi, fergeteges commedia dell-
’arte részesei lettünk. Bálint ren-
dezésében a csoportunkból „ön-
ként” jelentkezô remek színészek 
– mindenki nagy derültségére 
– felelevenítették a régmúlt ese-
ményeit. 

Göncön, a Huszita ház pincéjé-
ben megszemlélhettük a neveze-
tes, régen etalonnak számító, ma 
a tokaji aszú készítéséhez nélkü-
lözhetetlen gönci hordót.

Széphalomra érve megtudtuk: 
Kazinczy Ferenc egykori gyümöl-
csöskertje helyén 2008-ban adták 
át A Magyar Nyelv Múzeumát, ezt 
a XXI. századot képviselô épületet, 
a magyar nyelvnek szentelt, egye-
dülálló kiállító és kutatóbázist. Ez 
a lenyûgözô épület a Kazinczy em-
lékhely része. A szép park közepén 
található sírkertben megkoszorúz-
tuk Kazinczy Ferenc sírját, így 
adózva a magyar felvilágosodás és 
nyelvújítás irányítója emlékének. 
Idézzük Petôfi szavait „…szent hely,-
szent az öreg miatt,kinek ott van háza 
és sírhalma. Kötelessége volna minden 
emelkedettebb lelkû magyarnak életében 
legalább egyszer oda elzarándokolni…”

A Hollóházi Porcelángyár Mú-
zeumában megtudtuk: a Károlyi 
család által alapított üveghuta ala-
kult kôedény- , majd porcelán-
gyárrá. Szász Endre, a neves gra-
fikus és festô neve összefonódik 
a hollóházi porcelánnal. Keveseb-
ben tudják, hogy a gyárban Forma 
1-es futamra is készültek nagydí-
jak.

Füzérradvány – szép, romanti-
kus kastély tágas termekkel, érté-
kes berendezési tárgyakkal, ijesz-

tô vadász trófeákkal és néhány 
szép, házasulandó párral, akik 
közös éltük elsô fotóit készíttették 
ott és kint a kastélyt övezô hatal-
mas parkban. 

A következô állomás, Borsi 
– Trianon miatt már – Szlovákiá-
hoz tartozik. Itt született meg 
a nagyságos választófejedelem, II. 
Rákóczi Ferenc! 

Mindkét nap végén –a hagyo-
mányokhoz híven – egy kis boro-
zásra, énekelgetésre gyûlt össze 
a társaság a szállás teraszán. Ibo-
lya, Marika, Éva és mások is ki-
fogyhatatlan kútfôi voltak a nó-
táknak, daloknak. Julika élénk 
derültséget keltô kiszólásai meg-
adták az alaphangulatot!

Komoly, szép feladatunk volt 
még – Sárospatak. A Bodrog-par-
ti Athénként, magyar Cambrid-
ge-ként is emlegetik. Fénykorát 
a Rákóczi család idejében élte. 
A várkastély a hazai gótikus és re-
neszánsz építészet legértékesebb 
együttesei közé tartozik. A Rákóczi 
örökségút legkiemelkedôbb állo-

mása. A szemet gyönyörködtetô 
Lorántffy loggia felvezet a palota-
szárnyba, ahol a „Rákócziak dicsô 
kora” címû kiállítást nézhettük 
meg. Érdekes a Sub Rosa erkély-
szoba, ahol Wesselényi és társai 
szervezkedtek.

Patakon született Árpád-házi 
Szent Erzsébet. A neki szentelt 
gótikus csarnoktemplom elôtt lát-
hattuk a Varga Imre-szobor kom-
pozícióját. 

Sárospatak kultúrtörténeti je-
lentôsége a XVI. századtól mûkö-

dô Református Kollégiumhoz kö-
tôdik. Megcsodáltuk a sok, értékes 
kötetet tartalmazó gyûjteményt 
a Nagykönyvtárban. A kollégium 
régi épületében berendezett isko-
latörténeti kiállítás sem volt ke-
vésbé izgalmas.

Végül, Hegyalja másik nevezetes 
városában,Tokajban könnyítet-
tünk a rengeteg új ismerettôl, lát-
ványtól nyüzsgô agyunkon. A Bo-
rostyán pincében elfogyasztott 
sárga muskotály és furmint kelle-
mesen elôkészítette a hazafele út 
óráit. 

Rozika kifogyhatatlan energiá-
val a visszafele út látnivalóit sem 
hagyta szó nélkül. Arról nem is 
beszélve, hogy – meglepô módon 
– még akkor is kerültek elô újabb 
és újabb süteményes dobozok, 
pedig azok már kezdetektôl állan-
dó körforgásban voltak. (Halkan 
megjegyzem az ital arzenál sem 
volt kevésbé gazdag!) Szóval ki-
tettek magukért az algyôi asszo-
nyok, leányok. Köszönet nekik 
ezért!

Elmondhatjuk, hogy jó volt 
barangolni a szép zempléni tá-
jakon! Jó volt együtt lenni, pár 
órára elfelejteni az otthoni gon-
dokat! Köszönjük neked Rozika, 
köszönjük Pali bácsinak, Évának, 
és köszönjük meg magunknak 
is!

És jövôre „...vezess új utakra…”, 
Rozika!

- kakukk -

További képek: https://goo.gl/photos/
HLm9Yzs4sQbJr7H6A

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!
A SZÖGHY TEMETKEZÉS új algyői 

kirendeltsége megnyílt a
Hóvirág Virágüzletben

Algyő, Téglás u. 67.
ahol teljes körű temetkezési 

szolgáltatást kínálunk.
Keresse fel irodánkat ingyenes 

árkalkulációért!
Tel.: 0620/501 41 00

Szállítási ügyelet (0–24h): 
0630/955 75 56
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Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete 
pályázatot hirdet az Algyô, Búvár u. 9. fszt 3. szám alatt meg-
üresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bér-
beadására.

1. A pályázaton részt vehet-
nek:
önálló lakástulajdonnal, lakás-

bérleti joggal nem rendelke-
zô házaspárok, élettársi kap-
csolatban élô és egyedülálló 
személyek

keresô tevékenységet folytat-
nak, vagy más állandó jöve-
delemmel rendelkeznek és 
az együtt élôk havi nettó jö-
vedelme legalább 100.000,- 
Ft/hó

a pályázatot benyújtó személy 
magyar állampolgár

legalább egy éve állandóan be-
jelentett lakóhellyel rendel-
keznek Algyôn

4 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû óvadékot fizetnek 
meg

2. Az elbírálás során elônyt 
élveznek azok a pályázók, 
akik:
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 

idô alatt megszerzik a saját 
tulajdonú lakásukat, vagy 
lakásproblémájukat más 
módon megoldják.

lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek

egy vagy több gyermeket ne-
velnek

elsô lakásszerzôk

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
a szerzôdés megkötésének idô-

pontjában kiskorú
lakást, vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiséget önkénye-
sen foglalt el, s annak elha-
gyásától, illetve kiürítésétôl 
számítva 10 év még nem telt 
el,

korábbi lakásbérleti jogviszo-
nya 5 éven belül lakbérhát-
ralék, rendeltetésellenes 
használat, vagy más neki fel-

róható magatartás miatt 
szûnt meg,

lakásbérleti jogáról térítés el-
lenében lemondott, és a le-
mondás elfogadása óta 5 év 
még nem telt el

lakástulajdonát 3 éven belül 
elidegenítette

60 napon túli köztartozása áll 
fenn

Valótlan adatok közlése esetén 
a pályázat érvénytelen. A la-
kásban kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai:
Algyô, Búvár u. 9. fszt. 3. sz.
55 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költséga-

lapú
lakbér 25.520,- Ft/hó, további 

években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyô Nagy-
község Polgármesteréhez 
(6750 Algyô, Kastélykert u. 40) 
kell benyújtani 2015. október 
13-án 15 óráig az Algyôi Pol-
gármesteri Hivatalban besze-
rezhetô pályázati adatlap ki-
töltésével.

6. A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2015. október 22.-i Kép-
viselô-testületi ülés. Az ered-
ményrôl az érintettek írásban 
értesülnek. Az értesítés kézhez-
vételétôl számított 15 napon 
belül köthetô meg a lakásbér-
leti szerzôdés, amennyiben erre 
pályázó hibájából nem kerül 
sor, a bérlôkijelölés hatályát 
veszti. A lakás 2015. november 
16. napjától foglalható el.

Algyô, 2015. szeptember 23.

Molnár Áron sk.
polgármester

Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete 
pályázatot hirdet az Algyô, Búvár u. 9. em. 6. szám alatt meg-
üresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történô bér-
beadására.

1. A pályázaton részt vehet-
nek:
önálló lakástulajdonnal, lakás-

bérleti joggal nem rendelke-
zô házaspárok, élettársi kap-
csolatban élô és egyedülálló 
személyek

keresô tevékenységet folytat-
nak, vagy más állandó jöve-
delemmel rendelkeznek és 
az együtt élôk havi nettó jö-
vedelme legalább 100.000,- 
Ft/hó

a pályázatot benyújtó személy 
magyar állampolgár

legalább egy éve állandóan be-
jelentett lakóhellyel rendel-
keznek Algyôn

4 havi bérleti díjnak megfelelô 
összegû óvadékot fizetnek 
meg

2. Az elbírálás során elônyt 
élveznek azok a pályázók, 
akik:
vállalják, hogy 5 évnél rövidebb 

idô alatt megszerzik a saját 
tulajdonú lakásukat, vagy 
lakásproblémájukat más 
módon megoldják.

lakáselôtakarékossági szerzô-
déssel rendelkeznek

egy vagy több gyermeket ne-
velnek

elsô lakásszerzôk

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
a szerzôdés megkötésének idô-

pontjában kiskorú
lakást, vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiséget önkénye-
sen foglalt el, s annak elha-
gyásától, illetve kiürítésétôl 
számítva 10 év még nem telt 
el,

korábbi lakásbérleti jogviszo-
nya 5 éven belül lakbérhát-
ralék, rendeltetésellenes 
használat, vagy más neki fel-

róható magatartás miatt 
szûnt meg,

lakásbérleti jogáról térítés el-
lenében lemondott, és a le-
mondás elfogadása óta 5 év 
még nem telt el

lakástulajdonát 3 éven belül 
elidegenítette

60 napon túli köztartozása áll 
fenn

Valótlan adatok közlése esetén 
a pályázat érvénytelen. A la-
kásban kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai:
Algyô, Búvár u. 9. I. em. 6. sz.
70 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költséga-

lapú
lakbér 32.480,- Ft/hó, további 

években a képviselô-testület 
által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyô Nagy-
község Polgármesteréhez 
(6750 Algyô, Kastélykert u. 40) 
kell benyújtani 2015. október 
13-án 15 óráig az Algyôi Pol-
gármesteri Hivatalban besze-
rezhetô pályázati adatlap ki-
töltésével.

6. A pályázatok elbírálásának 
ideje: 2015. október 22.-i Kép-
viselô-testületi ülés. Az ered-
ményrôl az érintettek írásban 
értesülnek. Az értesítés kézhez-
vételétôl számított 15 napon 
belül köthetô meg a lakásbér-
leti szerzôdés, amennyiben erre 
pályázó hibájából nem kerül 
sor, a bérlôkijelölés hatályát 
veszti. A lakás 2015. november 
16. napjától foglalható el.

Algyô, 2015. szeptember 23.
Molnár Áron sk.

polgármester



11A l g y õ i  t ü k ö r2 0 1 5 .  o k t ó b e r  •  H í r m o n d ó

A sikeres nyílt nap, meghozta 2015 legjobb fûszer és gyógynövény ágyas pálinkáját
Gyönyörû, napsütéses, kora ôszi 
idô segítette szeptember 19-i 
„ÔSZI JÁTÉKOK” címmel meg-
rendezett nyílt napunkat. Volt 
kertbemutatás, rajzos, jógás, kvízes 
vetélkedô, közös étel és ital készí-
tés, kemencés kenyér és kenyér 
lángos sütés 

Nyílt napunkon egy tavasszal 
kiírt pályázat eredményét is ki-
hirdettük, mely szerint 2015-ben 
Algyô legjobb fûszer- és gyógy-
növényágyas pálinkáját Molnár 
János komponálta és érlelte. A ver-
senyre hat nevezés érkezett, ezek 

közül bizonyult legjobbnak János 
tinktúrája. Mindegyik pálinka 
gondosan elkészített, finom ital, 
volt köztük paprika, zsálya, fahéjas 
alma, sok fûszeres, sztíviával vagy 
mézzel édesített... Jövôre ismét 
lesz pályázat, már most érdemes 
kezdeni a keverést, érlelést!

Rendezvényünkre érkeztek ven-
dégek Algyôrôl, Szegedrôl, Hód-
mezôvásárhelyrôl, Budapestrôl, 
Nagyváradról. Köszönetünket fe-
jezzük ki minden megjelentnek és 
a szervezôknek a jó hangulatú na-
pért.  Kiss Tibor

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének csongrád megyei találkozója Forráskúton
2015. szeptember 19-én immár 20. 
alkalommal került sor a Mozgás-
korlátozottak Egyesületeinek 
Csongrád megyei találkozójára. 
A találkozó megrendezésére 
a megye települései vállalkozhat-
nak minden  évben. Az idei rendez-
vénynek Forráskút Önkormányza-
ta adott otthont, megszervezését 
a helyi Mozgáskorlátozott Egyesü-
let végezte Faragó Tamás titkár ve-
zetésével.

Az ünnepség délelôtt 10 órakor 
kezdôdött, melyen Csongrád 
megye 29 településének mozgás-
korlátozottai, közel 500 fôvel vet-
tek részt és tisztelték meg ezt 
a szép, évenként ismétlôdô hagyo-
mányos  összejövetelt.

Az Algyô-i Mozgáskorlátozott 
Egyesület is részt vett a rendez-
vényen 32 fôvel, Kapota Mihály 
csoport-titkár vezetésével. 

Reggel fél 9- kor gyülekeztünk 
a Civil ház elôtt, majd innen in-
dultunk autóbusszal. Forráskútra 
érkezve szeretettel fogadtak ben-
nünket a helyi szervezôk, majd 
ülôhelyet biztosítottak számunkra, 
süteménnyel kínáltak és minden-
kinek jelképes ajándékot adtak 
„FORRÁSKÚT” feliratú nyakba 
akasztható kulcstartónak is hasz-
nálható emlékplakett  formájá-
ban. 

Az  ünnepséget  Forráskút pol-
gármestere, Fodor Imre úr nyitotta 
meg és köszöntötte a vendégeket, 
majd átadta a szót Kovács Ágnesnek, 
a MEOSZ új elnökének. Az elnök 
asszony ismertette, hogy az Orszá-
gos szervezet mennyi mindent ért 
el az elmúlt egy évben országos 
viszonylatban, a fogyatékkal élô 
emberek életének megkönnyítése 
érdekében és mik az új célkitûzé-

sek a jövôre nézve. Ezután az Egye-
sület Csongrád  megyei elnöke, 
Tóth Margit köszöntötte az egybe-
gyûlteket és a Csongrád megyei 
eredményeket, valamint a kitûzött 
elképzeléseket ismertette az aka-
dálymentesítés és a különbözô tá-
mogatási lehetôségek területérôl. 
Az ünnepi felszólalások után kez-
dôdött a kulturális mûsor, amely 
kb. három órán át szórakoztatta 
a közönséget. A mûsor színvonalas 
volt és választékos. Óvodások elô-
adásaival kezdôdött, majd vers-
mondás, prózai elôadás, különbö-
zô énekes, zenés mûsorszámok és 
tánc következett. Igyekeztek min-
den korosztály igényének meg-
felelô mûfajokkal színpadra lépni. 
Igazán szórakoztató és kellemes 
idôtöltés volt. Az ünnepség szín-
vonalát az elôadásokon kívül még 
az idôjárás is fokozta, ugyanis gyö-

nyörû napsütéses idô volt, így 
a szabadban lehetett megtartani 
a programokat nem kellett ekko-
ra tömeget zárt helyre tömöríteni. 
Sok fával, virággal díszített, szépen 
rendezett park volt a rendezvény 
helyszíne. A szórakoztató mûsorok 
után a vendéglátók háromfogásos 
finom ebéddel, majd kávéval ven-
dégelték meg a résztvevôket. Ki-
adós finom ételek voltak, köszön-
jük szépen. 

Ebéd után még akinek volt 
kedve megnézhette a község ne-
vezetességeit, a templomot, a hor-
gásztavat stb. A szíves fogadtatás, 
a kiváló mûsor, a jó vendéglátás 
után délután fél 4-kor indultunk 
vissza Algyôre. Hazafelé haladva 
a buszon kis csapatunk tagjai meg-
elégedve nyugtázták: „érdemes 
volt eljönni”!

N. L-né 
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Szemét vagy Szelektív hulladék?
Bizony, vennünk kell a fáradtságot 
és el kell kezdenünk a szelektív 
hulladékgyûjtést, ha nem akarunk 
a saját szemetünkben fuldokolni, 
de senki se ijedjen meg, nem nagy 
ördöngôsség és 1–2 hónap után 
már rutinná válik.

Elôször is meg kell különböz-
tetnünk a szemetet a hulladéktól.

A szemét (nem újrahasznosítha-
tó hulladék) olyan a mindennapi 
életünk, tevékenységünk által ke-
letkezett, feleslegessé vált termék-
maradékok sokasága, melyek alap-
anyaga már semmilyen módon nem 
hasznosítható újra az ipar számára.

A hulladék alapanyaga ezzel 
szemben minden esetben valami-
lyen ipar számára új termékek 
alapanyagként használható fel.

A szelektív hulladékgyûjtés 
a hulladékok anyagfajta szerinti 
elkülönített gyûjtését jelenti.

Azzal, hogy szelektív módon 
gyûjtjük hulladékunkat, kétsze-
resen védjük környezetünket.

Egyrészt az elhasznált anyagnak 
nem kell a természetben hányko-
lódnia akár 100 évig ahhoz, hogy 
elbomoljon és addig is veszélyez-
tesse a természetes élôvilágot, más-
részt az ipar számár már kész alap-
anyagként szolgál, így annak nem 
kell környezetszennyezô (vegyi) 
úton azt elôállítani.

A háztartásokban különféle ter-
mékek és csomagolásaik válnak 

hulladékká, ezek jó része alkalmas 
hasznosításra.  A legnagyobb meny-
nyiséget az élelmiszerek és a fo-
gyasztási cikkek csomagolóanyagai 
(papír, mûanyag, üveg, fém és ita-
los kartondoboz csomagolás), va-
lamint az újságpapír teszik ki.

Ha mindent szépen szelektál-
nánk, alig kerülne valami a hulla-
déklerakóra (szeméttelepre). Saj-
nos jelenleg azonban a háztartási 
hulladék kb. 70%-a kerül hulla-
déklerakóra, s mindössze 17%-át 
szelektáljuk. 

Fontos azonban megjegyezni, 
hogy csak akkor tudjuk az értékes 
nyersanyagokat hatékonyan vissza-
juttatni a körforgásba, ha a kelet-
kezett hulladékot a kért (meg-
adott) módon gyûjtjük, arra 
kijelölt helyre szállítjuk. Ha nem 
tartjuk be az szabályokat, azzal 
akadályozzuk az újrahasznosítás 
menetét nem pedig segítjük.

Néhány anyag, amit szelektív 
hulladékgyûjtô szigetre nem, de 
a hulladékudvarban elhelyezhe-
tünk: PVC (padlóburkoló), poli-
sztirol=PS (hungarocell, nikecell), 
Akril-nitril-butadién kopolimer  
(számítógép billentyûzet), plexi, 
CD lemez tejfölös kupa, síküveg 
bármilyen gumiszármazék, zöld 
hulladék, fémek, …….

Tegyünk együtt környezetünkért!

Piri László (Parkôr)

Algyôi szelektív hulladékgyûjtési tájékoztató! 
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2015� július 1-tôl bevezeti a „házhoz menô zsá-
kos” szelektív hulladékgyûjtést� Ezáltal az Önök lakóövezetében a „házhoz menô 
zsákos” gyûjtés, a hulladékudvar, valamint a gyûjtôszigetes rendszer áll rendelke-
zésre� A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos „zsá-
ko(ka)t” társaságunk 2015� július 1-tôl minden hónap 2� hétfôjén külön gyûjtô-
járatban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történô utóválogatásra� 
Kérjük, hogy a fent jelzett idôpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihelyezni 
az ingatlanuk elé� Az Önök lehetôségében áll továbbá a szelektív hulladékgyûjtô 
szigeten elhelyezni a csomagolási papír, mûanyag, fém, és vegyes öblösüveg hul-
ladékot� Az ezektôl eltérô anyagok (pl� kommunális hulladék, lom) belehelyezése, 
és a gyûjtôszigetre való lerakása TILOS� Ez a cselekmény környezetszennyezés, és 
így súlyos szabálysértésnek minôsül� 
Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menô zsákos” szelektív gyûjtésnél az alábbi táblázat 
2� oszlopában szereplô anyagfajták helyezhetôk� További információt a szelektív 
hulladékgyûjtésrôl az alábbi weboldalon találhat: www�szkht�hu/hulladekgyujtes/
szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer

Szelektíven gyûjthetô  
csomagolási hulladékok

Hasznosíthatatlan, szelektí-
ven nem gyûjthetô hulladékok

Papír Újságpapír, hullámpapír, 
kartondoboz lapjára hajtogatva 
(hungarocell nélkül), szóró-

lapok, csomagolópapír, tönk-
rement könyvek, prospektusok, 

elhasznált füzetek�

Használt papír zsebkendô, 
használt szalvéta, egyéb 

szennyezett papír (pl.: zsíros, 
olajos papírok, csokis papí-
rok, jégkrémes papírok) mû-
anyag borító, matrica, stb.

Mû-
anyag

Üdítôs- és ásványvizes flako-
nok (PET palack), PP+HDPE 
flakonok (kozmetikai, mos-

ószeres, stb� flakonok), nylon 
szatyor és zacskó, többrétegû 

italos karton
(üdítôs és tejes dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfölös, 
joghurtos mûanyag dobozok 

(kimosva sem), mûanyag 
poharak, egyéb szennyezett 

mûanyag, stb.

Fém
Üdítôs, energiaitalos és al-
koholos dobozok, konzerv-

dobozok�

Olajos, festékes, vegyszeres 
fém dobozok és egyéb fém-

hulladékok, stb.

A szelektív hulladékot elhelyezése elôtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb 
helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – levegô-
mentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a ku-
pakot, mielôtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunk-
kal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz 
az alábbi elérhetôségeken:

ttkft@telepulestisztasag.hu  •  www.telepulestisztasag.hu 

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1�)
ügyfélfogadási ideje: hétfô, kedd, szerda: 8:00–15:00 
csütörtök: 7:00–19:00 • péntek: 8:00–13:00
Telefon: 62/777-111 • Fax: 62/777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek:  
62/777-234

Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyûjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálko-
dás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, a kör-
nyezet minôségének javításához.

Tisztelt algyôi lakosok!
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ezen felül a csomagolási papírt, 
mûanyag, fém és vegyes öblös üveg 
hulladékot a szelektív hulladék-
gyûjtô szigeteken lehet elhelyezni. 

Egyéb hulladék (kommunális 
hulladék, szennyezett hulladék, 
lom, ruhanemû) elhelyezése a hul-
ladékgyûjtô szigeteken TILOS. Ez 
a cselekmény környezetszennyezés, 
így súlyos szabálysértésnek minôsül.

Minden hónap 1. hétfôjén plusz 
egy zsák kommunális hulladék 
helyezhetô a kuka mellé, melyet 
a szolgáltató díjmentesen elszállít.

A szelektív hulladékgyûjtô szi-
getek soron kívüli ürítése idô elôtt 
megtelik) is sok pénzbe kerül ezért 
kérünk mindenkit, a szelektív 

gyûjtéssel legyen nagyon körül-
tekintô és, hogy a lehetô legkisebb 
helyet foglalja a hulladéka, présel-
je le, szedje szét, tapossa laposra.

A textíliák és ruhanemûk 
a Sport utcai Coop ABC melletti 
ruhagyûjtôbe helyezhetôk.

Azok az anyagok, amelyek szelek-
tív hulladékgyûjtôbe nem helyezhe-
tôk és nem élelmiszer eredetûek, 
az algyôi lakosok számára az Algyôi 
hulladékudvarban napi 1 m3-ig díj-
mentesen helyezhetôk el. Ilyen a zöld 
hulladék, gumi anyagú hulladék, 
egyéb mûanyag eredetû hulladék 
(például a Hungarocell, a tejfölös 
kupa…), a nagy méretû fémhulladék, 
festékek, síküveg, építési törmelék…

Köszönjük együttmûködésüket.
Algyô Nagyközség önkormányzata
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Falverôk és vályogvetôk
Az alföldi falusi házak építési szokásairól sokat olvashatunk. 

A Tisza pusztított és teremtett
Az 1879. évi nagy árvíz Tápén 
nem okozott nagy pusztítást. 
A néprajzkutatók véleménye sze-
rint ezek a házak kibírták a víz 
romboló erejét. Az ár ereje azon-
ban a nagyobb távolság miatt is 
gyengülhetett, és az árvíz meny-
nyisége is csökkent. 

Algyôt a Petresi gát átszakadá-
sával hatalmas mennyiségû víz 
árasztotta el. A házak tönkremen-
tek vagy nagyon megrongálódhat-
tak. Ekkor károsodhatott meg 
a Pallavicini kúria is, amely a mai 
hidaktól a falu felé esô részen le-
hetett – a Délmagyarország 1988. 
január 30–án megjelent példányá-
ban található Algyôrôl szóló cikk-
ben leírtak szerint. Ezt követôen 
az épületet lebontották, az urada-
lom pedig a székhelyét is áthelyez-
te Algyôrôl Sándorfalvára. A köz-
igazgatási nyilvántartásból Algyôt, 
mint falut törölték. Az ár levonu-
lása után az algyôiek fokozatosan 
visszaköltöztek.

Hogyan találhatunk régi 
adatokat Algyôrôl?

Az 1882. évi összeírásban olvas-
hatjuk az Algyôre hazatelepültek 
(389 fô vagy család) névsorát, ház-
számmal.  

(Ez a névsor az interneten megta-
lálható a következô lépésekkel: a kere-
sôbe be kell írni: Hungaricana, meg-
nyitása után a fôoldalon az Adatbázisok 
felírat alatt az  I. Térképekre kattintás 
után Algyô-t beírva, az összeírással kap-
csolatos iratok másolatait találhatjuk 
meg, amely rákattintással nyílik  és 
lapozható. Az Adatbázisok felírat alatt 
II. Mapire  kattintás után  a különbö-
zô idôszakokban készített katonai fel-
méréseket nézegethetjük, Algyôt beírva. 
Ezzel pedig megtalálhatjuk a Pallavi-
cini kúriát, a Kuktort is többek között. 
Érdekességeket találhatunk még az Ur-
béri Tabellák és a Képeslapok meg-
nyitásával falunk nevének beírása 
után.)

1882-es év a településünk má-
sodik „megalapításának éve”, 
mert – a községi elöljárók elô-
terjesztése alapján – Algyô vissza-
került a közigazgatási névjegyzék-
be. Közel 100 család volt, akik 

a felajánlott telket elfogadva Sán-
dorfalván telepedett le. 
Hogy épültek a házak egykor?

Korábban a házépítéskor a föld-
nek a tervezett falak alatti részét 
csak jól megdöngölték. A falak 
pedig vert falúak és/vagy vályog-
téglából készültek. A házak jel-
lemzôen egy szoba, konyha, kamra 
és gang helyiségekbôl álltak. Ké-
sôbb, a család létszámának növe-
kedésével építettek hozzá, így 
a telkeken hosszú épületek álltak. 
Nyeregtetôvel és náddal, szalmá-
val fedték a házakat. Az utolsó 
nádtetôs ház a Szamóca utcában 
volt, a mai Görbe utcában égett le 
az utolsó szalmatetôs. 

Az árvíz okozta rombolásból 
okulva az építkezéskor törekedtek 
a lábazatot részben (falszínében) 
vagy teljes mértékben téglából 
készíteni. Ez a feladat Rácz János, 
Hôdör Ferenc, Gercsó Mihály, Gonda 
József részére és még néhány mes-
ternek évtizedeken keresztül adott 
munkát.  

A Szamóca utca 12. szám alatti 
ház tulajdonosának leszármazottai 
szerint – a ház az árvíz után épült 
– most is láthatjuk a fentiekben 
leírtak gyakorlati alkalmazását. 
A háború utáni idôkben a házak 
újjáépítése vagy az új házak épí-
tése a fenti módszerrel történt. 

Vert falú ház készült az 1960-as 
években a szomszédunkban, Bús-
éknál,  ahol figyelemmel kísérhet-
tem a munka menetét. A család 
férfi tagjai a tervezett ház falainak 
megfelelôen hosszú oszlopokat 
ástak a földbe egymással szembe 
a fal vastagságának megfelelôen. 
A felsô végét az oszlopoknak szo-
rosan összekötötték, majd vastag 
deszkát raktak a karók közé, a vé-
güket deszkával zárták le. Ekkor 
kezdôdött a betöltés.  Agyagot 
hordtak a deszkák közé, amelyet 
döngölôvel vertek. Amikor meg-
telt a két deszka köze tovább vitték 
illetve újabb sort kezdtek. 
Az agyag közé szalmát, töreket, 
rôzsét raktak. Komoly munka volt, 
mert az agyagot talicskával hord-
ták, majd lapáttal terítették.  
A döngölés is kitartó munkát igé-
nyelt, mert addig kellett verni, 

amíg egységessé és keménnyé 
nem vált.

Agyaglelôhelyünk, a Kuktor
A Kuktort, a temetônk mellett már 
az 1869-es évektôl készült katonai 
térképeken megtalálhatjuk. Ez 
a terület szolgált az agyag kiter-
meléséhez a község lakossága szá-
mára. 

A falunkban a II. világháború 
után több család is volt, akiknek 
a vályogvetés volt a fôfoglalkozá-
sa: Kiss Péter, Csortó Ferenc, Hôdör 
László, Pál József, Vidács Antal, Kô-
míves (Csillag) Ferenc. Családok is 
összefogva, a saját telkükön készí-
tették el az építkezéshez szükséges 
vályogot, vagy a vályogvetéssel 
foglalkozókat bízta meg ezzel, így 
megtakarítva a szállítási költséget.

A vályog készítés módszerérôl 
Kiss Sándor mesélt, mert édesapja 
a munka fortélyait minden gyer-
mekének átadta. Ôk is a Kuktorból 
termelték ki az agyagot, majd 
a falu külterületén az úgynevezett 
Tökösben. Volt víz vagy gödröt 
ástak víznyerés céljából, max. 1-2 
ásó mélységben megfelelô minô-
ségû agyagot és az aratás során 
megvásárolt töreket, pelyvát hasz-
nálták fel. Elôször a kitermelt 
agyagot áztatták és érni hagyták, 
majd kapával mozgatták, hogy egy 
lágy masszát kapjanak. A töreket, 
pelyvát is belekapálták. Ezt köve-
tôen kézzel a fából készült formá-
ba, a vetôbe dolgozták. A vetôt 
fából Faragó bognár készítette jel-
lemzôen 28,5x13,5x9 cm –es mé-
retre, amelybe két vályog anyaga 
került. Az aljára egy keményfából 
készített csúszót szögeltek a köny-
nyebb mozgatás érdekében. Ha 
tele volt a vetô vizes kézzel lesimí-
tották. A formát egy vaskampóval 
húzták a vetô vagy szárítási helyre. 
Ott egy erôs mozdulattal ürítették 
ki a vetôt. Ezt követôen a formát 
vízbe mártva vitték vissza. A vá-
lyogvetô finom pelyvával beszórta 
a vetôt, hogy ne ragadjon a sár 
a falához és könnyebb legyen 
az ürítése. Ha két vályogvetôvel 
dolgoztak, jól kihasználták az idôt 
és a munka is folyamatos volt. Ezt 
követôen legalább néhány napig 
szikkadni hagyták, ekkor már tar-

tása van a téglának, majd oldalra 
fordították, így száradt ismét 
az idôjárástól függôen néhány 
napig. A kiszáradt vályogot gúlák-
ba rakták. A nyers vályog súlya kb. 
5 kg, kiszáradva 3,5-4 kg/db. Szi-
lárdsága a téglával vetekedett, 
mert egy szög beverése is komoly 
feladat volt. Egy nap alatt a két 
vályogvetéssel foglalkozó személy 
800-1.000 db vályogot tudott el-
készíteni. A szokásos méretû csa-
ládi házhoz kb. 13-14.000 db vá-
lyog kellett. Az ára 1000 db/300Ft, 
majd késôbb az 1960-as évek 
végén 1000 db/1.600 Ft volt. 
A késô ôszi, tavaszi és téli hóna-
pokban a már kész tégla eladásá-
val és a jövô évi megrendelésekkel 
foglalkoztak. Családjában ekkor 
kosárfonással is biztosították 
a megélhetésüket. Megemlítette, 
hogy a vályogkészítés nehéz fizikai 
munka volt, este nem igényeltek 
ringatást, de végig is aludták az éj-
szakát, szinte forgolódás nélkül. 
Ennek ellenére szívesen segítették 
egy algyôi nagycsalád építkezését. 
A szükséges vályog mennyiséggel 
támogatták. 

Falunkban a Fazekas és Egész-
ségház utcákban a családi házak 
nagy része vályogból épült, de 
a falu többi utcáiban is sok ház, 
hasonló építôanyaggal készült. Ér-
dekességként megemlítette, hogy 
a falu külterületén folytatott mun-
kájuk során téglaégetésre utaló 
jeleket találtak, amely az eddigi 
ismereteket bôvítette, mert a Pesti 
utcairól valamint a futball-pálya 
végén lévô vizesgödör környékén 
lévô téglaégetôrôl már többen me-
séltek. (A kép illusztráció )

Köszönjük Kiss Sándornak az in-
formációt, Borbély Jánosnak azt, 
hogy megôrizte a Délmagyaror-
szág címû napilap régi példányát. 
A fénykép-gyûjtemény megtalál-
ható az interneten: a keresôbe 
Algyôkultura.hu beírása után 
a Könyvtár-ra kattintva, jobb ol-
dalon találjuk a Helytörténeti 
adatbázist. Várjuk a régi fényké-
peket gyûjteményünkhöz! 

Gavallér Istvánné Családkutató 
Klub - Könyvtár
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Apróhirdetések 
ELADÓ! Burgonya 80 Ft/kg� Továbbá 
eladó… Fokhagyma, vöröshagyma, sütô-
tök, dióbél. Algyô, Hóvirág u. 32. Tel.: 06 
30 433 9857

*

Ház eladó! Algyô, Bíró u� 45 szám alatt 
ház eladó! 2 szoba+konyha, kamra, fürdô-
szoba, folyosó, összkomfortos, Norton 
kúttal� Telek 863 négyzetméter� Reális áron: 
5,5 M Ft� Érdeklôdni: 0630/23333-83

*

Hízók eladók! Érd.: 0630/3092205. Hó-
virág u� 32–34�

*

Eladó 1 hetes, 2 személyre szóló, 100 
ezer forint értékû wellness gyógyüdülési 

utalvány Zalakarosra! Eladási ára: 70 ezer 
forint! Hívj, megegyezünk! Telefon: 06-
30/377-4503

*

ELADÓ KERT! A kastélykertben kb� 2500 
négyzetméteres bekerített kert, fele gyü-
mölcsös, rendezett, állattartásra, kertész-
kedésre alkalmas, beépíthetô� U�i� here 
eladó! Érdeklôdni: 0670/9425-826

*

Eladó: gázbojler, QUADRIGA típusú, 114 
literes� Ára: 30 000� Forint�

*

Eladó: Algyô belterületén 1 db� krumpli-
föld� Érdeklôdni: 62/267-041 telefonon�

*

HOSSZÚTÁVÚ MUNKALEHETÔSÉG  
SZEGEDI KERTÉSZETBEN!

Munkavállalókat keresünk üvegházi paradicsom és gerbera ter-
mesztésre, valamint ív és lánghegesztô vizsgával rendelkezô jó 

mûszaki érzékû lakatost,  
vízvezeték szerelôt is. Rendszeres, biztos jövedelem. Targoncás 

jogosítvány elônyt jelent.  
Érdeklôdni: (62) 473-049 telefonszámon munkaidôben.

HOZZ MAGADDAL  
MÉG EGY EMBERT AKCIÓ!!!

Az EZERJÓFŰ Egészségvédő 
Egyesület alapfokú tanfolyamot 
indít GYÓGYNÖVÉNYISME-
RET címmel.

A tanfolyamot elsősorban an-
nak ajánljuk, aki nagyobb felelős-
séggel szeretné gondozni saját 
maga és családja egészségét. 

A tanfolyam részt vevői elsajá-
títják a gyógynövényekkel kap-
csolatos alapvető ismereteket, 
úgymint:  természetes élőhely, 
feldolgozás (gyűjtés, szárítás, 
stb.), gyógyhatás, felhasználás. 
A gyógynövényeket a főhatásuk 
(elsődleges gyógyhatásuk) sze-
rinti csoportosításban mutatjuk 
be diaképes bemutató segítsé-
gével.  Amennyiben lehetséges, 
a friss növényt is kézbe lehet ven-
ni, megfigyelni jellegzetességeit, 
megszagolni, megízlelni a belőle 
készült teát, megnézni szárított, 
aprított változatban. Az egyesü-
letünk által létrehozott és gon-
dozott gyógynövénykertekben 

jelenleg 120 féle gyógynövény 
látható.

A 8x2 óra elméleti foglalko-
zást 2 óra gyógynövénykerti 
gyakorlat, és gyógynövénytú-
ra teszi teljessé. Tanfolyamunkon 
sok gyakorlati tanáccsal segít-
jük a részt vevőket, amelyek se-
gítségével könnyebben el tudnak 
igazodni a gyógynövények cso-
dálatos világában.

Egyesületünk 00865-2012 szá-
mon regisztrált felnőttképzési in-
tézmény.

A tanfolyam díja: 12000 Ft. 
Hozz magaddal még egy em-

bert akció keretében 2000 Ft ked-
vezményt adunk. 

Nyugdíjas kedvezmény szintén 
2000 Ft A két kedvezmény össze-
vonható!

3 hónapos aktív  Ezerjófű tag-
ság után a tanfolyam díja: 6000 Ft

Érdeklődni lehet: Berek Ágota  
Tel.: 30/6053978  email: ezerjo-
fu2011@gmail.com

IDA
virágüzlet  

októberi ajánlata:

• Szálas-és cserepes virágokat

• Mindenszentekre sírdíszeket, koszorúkat

• Selyem-és szárazkötészeti díszeket  

kínálunk kedves vevôinknek!

Rendelését leadhatja  

a 267-297 telefonszámon�

Címünk:  
Algyô, Vásárhelyi u� 21�

Nyitva:  
h�–p�: 8–17 óráig,  

szo–vas 8–12 óráig

IDA és TIBI
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FIGYELEM! 

HÓVIRÁG VIRÁGÜZLET
(TÉGLÁS 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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Algyôi kutyás élet
A Téglás utca végén sétálva egyre gyakrabban találkozhatunk olyan 
gazdákkal és kutyáikkal, akik az Algyôi Kutyás Egyesület szervezé-
sében mûködô foglalkozásokon próbálják elsajátítani a helyes visel-
kedés alapvetô szabályait. Ennek kapcsán beszélgettem Sipos Tibor-
ral, aki vezetô oktatóként segíti a gazdák és a kutyák gördülékeny 
együttélésének elsajátítását.  

– Minden falusi kisfiúnak volt kutyája, 
akit több, kevesebb sikerrel próbált tanít-
gatni. Nálad is így indult?

– Tulajdonképpen igen. Kisgyerek 
korom óta, mióta kertes házban él-
tünk mindig volt kutyám. Volt pulink, 
keverék kutyusaink, németjuhászunk. 
Ezekkel a kutyákkal sosem volt gon-
dom. Az otthon tartott kutyák kép-
zése mindig könnyen ment. Mind 
megtanítottam ülni, feküdni, és 
az utcai séta sem okozott nagyobb 
gondot velük. A váltást az hozta meg, 
amikor hozzám került az elsô do-
bermannom- Diego – aki, azóta is 
hûséges társam. Ekkor kezdtem ko-
molyabban foglalkozni a kutyák kép-
zésével. 

– Tudatos volt a fajtaválasztás?
– A dobermannok szeretete egy 

érdekes gyerekkori történethez köt-
hetô. Újságot hordtam Szentesen. 
10-11 éves lehettem, és volt egy ház, 
ahová mindig féltem bedobni az új-
ságot, mert egy dobermann pár ôriz-
te a kerítést. Ekkor tetszett meg 
a fajta, és gyerek fejjel eldöntöttem, 
egyszer nekem is lesz egy ilyen ku-
tyám. Ezzel a kutyámmal kezdtem 
kutyaiskolába járni, mert eljött az a 
pillanat, amikor már nem mentek 
olyan könnyen a dolgok. Így kezdô-
dött, és ebbôl alakult ki egy máig tartó 
szerelem mind a kutyákkal, mind 
dobermannokkal. 

Elsôsorban munkakutyákkal fog-
lalkozom, emellett természetesen 
az algyôi iskolában családi kutyaki-
képzést is folytatunk. Minden kutya-
iskola sajátos arculattal rendelkezik, 
mi ötvözzük a munkakutyák képzé-
sének módszereit azokkal, amelyeket 
a mai modern családi kutyák képzé-
sénél is használnak. Ezáltal egy olyan 
erôs alapot tudunk adni a kutyának 
és a gazdának – már a kezdô csopor-
tokban is –, amire aztán bátran lehet 
építeni. A befektetett munka jutal-
maként lesz egy jól szocializált, en-
gedelmes házi kedvenc, akivel köny-
nyebb lesz az együttélés, de ha úgy 
dönt, el tud indulni a hobbi sport 
irányába is. – mondja Tibor, aki Gö-
döllôn végezte a kutyakiképzô iskolát, 

majd megszerezte a K99 vizsgarend-
szer bírói képesítését is.

– Hogyan kerültél Algyôre?
– Már a Köröstorki Ebtanoda in-

dulásakor feltûnt, hogy milyen sokan 
járnak át Algyôrôl és Szegedrôl is 
a szentesi, csongrádi foglalkozásokra. 
Így aztán amikor a Fun&Run Agility 
Team vezetôje Vincze Papp Rita – aki 
az Algyôi Kutyás Egyesület egyik ala-
pító tagja – felvetette, hogy mi lenne, 
ha Algyôn is tartanék foglalkozásokat, 
nem sokat gondolkodtam. Így indult 
az oktatás Algyôn ez év tavaszától.

A mi rendszerünk elsôsorban 
a gazda szorgalmára és kitartására 
épít. Az oktatásunk differenciált, nem 
tanfolyami rendszerben dolgozunk, 
ezáltal bármikor lehet csatlakozni 
a csoportokhoz. Ennek elônye, hogy 
a már szocializált kutyák segítenek 
az újonnan beilleszkedôknek, hátrá-
nya, hogy kicsit talán nehezebb dif-
ferenciáltan oktatni. De a csapat, 
akikkel Algyôn dolgozom, szakmai-
lag nagyon felkészült, és képes ezt 
a feladatot jól megoldani.

– Milyen foglalkozások érhetôek el Al-
gyôn, és kiket vártok?

– Nagyon sikeres a kutyaovi fog-
lalkozásunk, melyet a legkisebbeknek 
tartunk. Ide 3-7 hónapos korig várjuk 
a kutyusokat és a gazdikat. Itt a fô cél 
az alap szocializáció elsajátítása. Erre 
épül a kezdô engedelmes csoport - 
ahová lehet „ovis” elôélet nélkül is 
jönni - 6-7 hónapos kor fölötti ku-
tyákkal. Minden csoporthoz elôzetes 
jelentkezés után, a kutya korának 
megfelelô védôoltások meglétét iga-
zoló oltási könyvvel, és felszereléssel 
lehet csatlakozni.

Kinek ajánlod ezeket a foglalko-
zásokat? Miért lesz jó a gazdának, ha 
kihozza rendszeresen házi kedven-
cét?

Mi a hétköznapi problémákra 
nyújtunk egyszerû megoldásokat. 
Alapvetô dolgokat tanítunk a kutyá-
nak és a gazdának. Fontos megje-
gyezni, hogy itt elsôsorban gazda-
képzés folyik. Aki kijön hozzánk, 
az egy olyan tudáscsomagot kap, 
amivel már további tanulás nélkül is 

sokkal gördülékenyebbé válik a ku-
tyával való együttélés. Megtanítjuk, 
hogy kell elérni, hogy a kutya ne 
menjen ki a kapun, ne ugráljon, ne 
menjen be a konyhába, ne egyen bele 
a gazda ennivalójába, ne morogjon, 
ne támadjon meg idegeneket. Ezek 
mellett természetesen elsajátítják 
a kutyák az alap engedelmes dolgo-
kat, mint pl. az ül, fekszik, helyben 
marad, hívásra odajön.

A csoportokon kívül egyéni tré-
ningeket, engedelmes, IPO, BH, 
obedience sportokra, K99 vizsga-
rendszerben történô vizsgára való 
felkészítést, és ôrzô-védô tréninget is 
tartunk. Emellett egyedülálló módon 
megjelentek a trükk-tréningek is 
az iskolában, valamint hamarosan 
indul a terápiás kutyás felkészítô fog-
lalkozásunk is.

– A foglalkozásokon kívül milyen ren-
dezvényeken vagytok jelen, hol lehet titeket 
látni?

– A sok tréning mellett igyekszünk 
olyan programokat is szervezni, me-
lyek segítségével jobban meg tudjuk 
ismertetni a munkánkat a kilátogató 

érdeklôdôkkel. Tavasszal rendeztük 
az elsô nyílt napot, mely reményeink 
szerint hagyományteremtô lesz. 
Emellett bemutatót tartottunk a gyer-
meknapon. Október végén pedig 
nagy örömünkre Algyôn rendezhet-
jük a Dobermann Nemzeti Bajnok-
ságot, a Hungária Dobermann Klub, 
az Ebtanoda Kutya Sport Egyesület, 
és az Algyôi Kutyás Egyesület közös 
rendezésében. Ez egy olyan munka-
kutyás rendezvény lesz ahol a kutyák, 
alap engedelmes, IPO – nyomköve-
tés, engedelmes, és ôrzô védô ága-
zatban mérik össze a tudásukat. 
Örömmel tölt el, hogy ezen a meg-
mérettetésen én is indulok, és ezúton 
is kérem az algyôieket, jöjjenek ki 
a versenyre és szurkoljanak.

Sok szeretettel várjuk az érdeklô-
dôket, látogassanak ki a rendezvé-
nyeinkre, foglalkozásainkra, hogy 
megtapasztalják milyen is az enge-
delmes kutya.

További információkért keressék 
fel honlapunkat: www.kebtanoda.hu

Kovács László
sajtóreferens
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Algyôi Teátrum – ajánló
2015. november 13.,  

péntek 19 óra –  
Neil Simon:  

Nôi furcsa pár
Ivancsics Ilona  

és Színtársai elôadása
Nem csalás és nem ámítás, mert 
egy klasszikus Neil Simon darabról 
van szó amelyet Jack Lemon és Wal-
ter Matthau alakitásával zárthat-
tunk a szívünkbe. A szerzô csavart 
a történeten egy nagyot és meg-
alkotta a nôi változatot. Nemre és 
korra való tekintet nélkül, mind-
annyian magunkra ismerhetünk 
ebben a fergeteges vígjátékban, 
amely Bencze Ilona kifogástalan 
rendezésében, természetesen egy 
new yorki lakásban játszódik, bár 
történhetne Párizsban vagy akár 
Budapesten is. 

A két nôi fôszereplô, Florence 
az elhagyott feleség és Olive a laza 
újságírónô szórakoztató és össze-
férhetetlen kettôse mintha egy 
tükröt állítana elénk, amely a ne-
vetéstôl állandóan kicsúszik a ke-
zünkbôl. A négy barátnô kedves 
figyelmessége és huncutsága biz-
tosítja, hogy a „családi légkör” 
állandóan mozgásban legyen, s 
amire aztán a két spanyol fivér 
teszi fel a koronát. Egy felejthe-
tetlen játék, felejthetetlen alakítá-
sokkal, egy felejthetetlen este ré-
szeként!

Szereplôk:
Florence Hûvösvölgyi Ildikó
Olive Ivancsics Ilona
Reneé Szilváassy Annamária
Sylvie Farkasházi Réka /  
 Szumelidisz Kriszti
Mickei  Bajza Viktoria
Vera  Balázs Andrea
Jesus  Bardóczy Attila / Incze József
Manolo  Agárdi László
Rendezô: Bencze Ilona
Díszlet: Peter Sebök
Jelmez: Halasi Zsuzsa

*

2015. december 4.,  
péntek 19 óra – 

Kripli Mari – Lázár Kati  
Jászai Mari-estje

„Megnéztem Katit egy elôadásban, 
kapott valakitôl egy csokor óriási 
kardvirágot, segítettem neki az au-
tóig, kérdezgettem, min dolgozik, 
miket tervez. Mielôtt beszállt, só-

hajtott egy hatalmasat. – Megcsi-
nálom a Jászait. Muszáj.

Jó ötletnek tûnt, hogy beszállok.
Nekiestem a Jászai összesnek, 

napló, emlékezések, levelek, aztán 
az életrajzok, „Így élt…”, stb. Ta-
láltam valami korabeli hatásvadász 
ponyvaregényt is a nagy szerelem-
rôl, végül megszereztem Plesch 
önéletírását is angolul – csak ez 
izgatott, ez a szerelem, vajon ki ez 
a „Hansele”, nekem Jászai élete 
errôl szólt, úgy tûnt, ezzel teljese-
dett be… Beleszerettem Plesch 
Jánosba.

Kati dühös lett. – Az egy piti 
csaló, egy senki gazember, végig 
kihasználta, hát hazudott, csak 
a nemesség kellett neki, Jászainak 
csak egy végsô csalódás volt, egy 
fájdalommal több! 

Én a végsôkig védtem Jánost, 
ha hazudott is, nélküle sosem lett 
volna ez az asszony önmaga, addig 
két méterrel volt magán kívül 
végig, és ott a szerelmeslevél, hát 
ô maga írja le a legpontosabban, 
hogy megérte, minden megérte… 
– Ugyan már! Az egy nyálas, höm-
pölygô giccs! Nem igaz! Nyilván 
ez egy mantrázás a terápiában, 
valami meditáció szövege, semmi 
más!

Sokat beszélgettünk, közben 
összeraktam én is egy verziót, Kati 
elvetette, nekiesett újra az erede-
tinek, szétszedte, összeraktuk 
megint, akkor már egyedül is tu-
dott e-mailben csatolni, átküldte 
a „hiteles” verziót, kipucoltam, 
kinyomtattuk, de nem volt elége-
dett.

– Kati, csak hogy tudjak igazod-
ni valamihez: Mi a te mondani-
valód ezzel az anyaggal? 

– Hát a fájdalom! … Hogy ez 
nem én vagyok! … Hogy én nem 
vagyok! … Hogy ami én vagyok, 
azt nem merem, mert gyáva, 
gyáva, gyáva, nyomorult az ember!

Ültem, bámultak a cicák. Rend-
ben. Értem.

Pár hét csönd. Aztán izgatottan 
hívott. – Újrakezdtem az egészet. 
Elölrôl. A szerelmi kínlódás 
a keret, abba szövöm bele a többit. 
Nagyon jól haladok, ez lesz a jó! 
Nemsokára átküldöm!

Átküldte, elolvastam. Elenged-
tem. Innentôl csak a korrektúrá-
hoz volt merszem, a többi már 

az övék volt.” – írja az elôadás 
születésérôl Gyalog Eszter.
Jászai Mari: Lázár Kati
Látvány:  Bánki Róza
Munkatárs:  Gyalog Eszter

*

2015. december 12.,  
szombat 19 óra – 

Boldog Péter varázslatos estje
Varázslatok márpedig nincsenek. 
Felnôttként eszünkbe sem jut meg-
kérdôjelezni ezt ebben a mindig 
mindenhová sietô világban. Gye-
rekkoromban, ha tehettem volna, 
minden percemet a Bartók Béla 
úti patinás bûvészboltban töltöm. 
Az új mutatványok nem csak fej-
törôk voltak, hanem egy egészen 
más, új világhoz nyitottak ajtót. 
Ebben a világban az emberekkel 
való kapcsolatteremtés sokkal 
könnyebbé vált. Az illúziók, 
a közös élmények, az egymásra 
való odafigyelés mind lehetôséget 
adnak arra, hogy együtt rájöjjünk: 
varázslatok valóban nincsenek 
– csodák viszont vannak.

*

KAMARAELÔADÁSOK
2015. november 6.,  

péntek, 19 óra –  
Homo Ludens Project:  

Emberkiállítás
Az alkotóközösség a kutyakiállítá-
sokból merítette az Emberkiállítás 
ötletét. Azonban itt kutyák helyett 
emberek mérik össze tudásukat, 
szellemüket, fizikai erejüket. 
A gazdik helyett pedig a büszke 
versenyeztetôk állnak. Fontos tör-
ténelmi állomásokon keresztül 
ismerhetjük meg minden kor esz-
ményi emberét, akik a tökéletes 
ember díjáért küzdenek. Az elô-
adás legfontosabb kérdése, hogy 
mi az ember; mennyiben isteni és 
mennyiben állati lény. Az Ember-
kiállítás nemcsak az egomán 
egyénnel foglalkozik, hanem a tár-
sadalmi felelôsséggel is. Vajon van 
különbség a demokrácia és 
az egyeduralom közt? És végül 
hogyan válik a szeretetet kolduló 
emberbôl önzetlenül szeretô vala-
ki, bárki, akárki, mindenki, senki...

GazdaEmber, VersenyEmber, 
BíraEmber: Frank Tímea, Gyüdi 
Eszter, Gyüdi Sándor, Kovács A. 
Gyula, Szilágyi Szabolcs

HeccMester: Kállai Ákos
Zeneszerzô Ember: Gyüdi Eszter, 

Gyüdi Sándor
Díszlettervezô Ember:   

Kovács A. Gyula
Jelmezkészítô Ember: 
 Mladonyiczki Éva
Fényárasztó Ember:  
 Nahóczki Viktor
Szervezô Ember: Zélity Dávid
Kurátor és Rendezô Ember:  

Benkô Imola Orsolya

*

2015. november 20.,  
péntek, 19 óra –  

Jim Morrison-est.  
A Szegedi Egyetemi Színház 

elôadása
Fiatal, lelkes színészek idézik meg 
Jim Morrisont. Adott a korszak, egy 
lángoló szerelem, egy barát és egy 
minden idillt feldúló lány – hogy 
a végén már azt se tudjuk, hogy 
az egész csak álom, vagy valóság; 
múlt vagy jelen?

*

Bérlet és jegy –  
Algyôi Teátrum,  

kamara elôadások
A mind a 6+3 elôadásra érvényes 
bérlet ára: Teljes árú: 7.000 Ft / 
fô. Nyugdíjas, diák: 4.000 Ft / fô. 

A 6 nagy elôadásra érvényes 
bérlet ára: Teljes árú: 5.500 Ft / 
fô. Nyugdíjas, diák: 3.000 Ft / fô

A 3 kamaraelôadásra érvényes 
bérlet ára: Teljes árú: 1000 Ft / 
fô.Nyugdíjas, diák: 600 Ft / fô

A helyszínen, az elôadás elôtt is 
válthatók jegyek, ezek ára elô-
adásonként változik az alábbiak 
szerint:

Október 15. – Lukács Sándor estje 
– 900 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 600 Ft 
/ fô. Október 31. – Gregor Bernadett 
és Szarvas Attila estje – 900 Ft / fô, 
nyugdíjas, diák: 600 Ft / fô.

November 6. – Emberkiállítás 
– 500 Ft /fô, nyugdíjas, diák: 300 
Ft / fô. November 13. – Neil Simon: 
Nôi furcsa pár – 1.600 Ft / fô, nyug-
díjas. diák: 900 Ft / fô. November 
20. – Jim Morrison-est – 500 Ft /
fô, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fô.

December 4. – Lázár Kati 
– 1.200 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 
700 Ft / fô. December 12. – Boldog 
Péter estje – 700 Ft / fô, nyugdíjas, 
gyerek: 300 Ft / fô.
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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)

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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Csongrád Megye Díjugrató Bajnokság, Döntô
Október 10-én szombaton az elô- 
és középdöntôket, 11-én vasárnap 
pedig a döntôket rendezik meg 
Algyôn, a Téglás útcai lovaspályán. 
A megye díjugrató sportjának ki-
emelkedô eseményére a tavasszal 
kezdôdô, nyolc minôsítô fordulót 
számláló idény zárásaként kerül 
sor, amelyen a következô kategó-
riákban avatnak bajnokot: kezdô 
ló – és lovas, ifjúsági lovas, amatôr, 
felnôtt egyéni és felnôtt csapat. 
Szombaton a legrangosabb ver-
senyszám (egyben a felnôtt közép-

döntô) a B4-es magasságon (125 
cm) magrendezett Algyô Nagydíj 
lesz, míg vasárnap a mezôny a baj-
noki címekért, ill a Real-Hungary 
díjának elnyeréséért száll majd nye-
regbe. A programot díjlovas és ku-
tyás bemutató valamint line-dance 
tánccsoport fellépése színesíti. Az 
esemény fôtámogatói: Algyô Nagy-
község Önkormányzata, Real-Hun-
gary Kft, Aranypatkó Lovasbolt, 
Algyôi Sportkör, Algyôi Lovasklub, 
Gyeviép Nonprofit Kft. Médiapart-
ner a Rádió7 és a szegedMA.hu.

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

Mi is az a Zöldségkosár rendszer?
Egy olyan lehetôség, ami immár 
Szegeden is több éve mûködik és 
az alapja, hogy segítse a környék-
ben élôket, hogy a multikat és 
a viszonteladói rendszert kike-
rülve juthassanak vegyszermen-
tes, egészséges zöldséghez és 
gyümölcshöz. A szervezet igyek-
szik összegyûjteni azokat a ter-
melôket a megyébôl, akik nyitot-
tak az ökológiai, biodinamikus 
szemléletre és folyamatos kom-
munikációt tartanak fenn a vásár-
lóikkal. A kosarat heti rendsze-
rességgel rendelni, interneten 
keresztül. Az aktuális héten ked-
dig fogadnak rendelést és csütör-
tökön szállítanak. Feltüntetik 
a következô heti termények lis-
táját és a dobozok tartalmát is, 
így a rendelésnél, ha esetleg 
az egyik fajtára nem tartunk 
igényt, megjelölhetünk a rende-
lôlapon helyettesítô terméket. 
Ezen felül egy állandó kínálatból 
válogathatunk kiegészítve a ko-
sarunkat pl.: friss fûszernövénye-
ket, száraztésztákat, lekvárokat, 

szörpöket stb., amiket mind kis-
termelôk készítettek, vegyszer-
mentesen. 

Az egyetem és a munka mellett 
sajnos én sem nem tudok idôt 
szakítani konyhakert gondozására, 
viszont fontosnak tartom azt, hogy 
milyen minôségû ételt veszek ma-
gamhoz. Visszajáró zöldségkosár 
rendelô vagyok és azt tapasztal-
tam, hogy megfelelô minôségi 
alapanyagokhoz tudok hozzájutni 
meg sem közelítvén a bio-piaci 
árakat. Szerettem volna erre a le-
hetôségre felhívni mások figyel-
mét is. 

Amennyiben van érdeklôdés és 
igény ennek kipróbálására, 5 fô 
megrendelôtôl ingyenes kiszállí-
tást vállalnak egy megnevezett 
átadópontra! 

A Faluházban van lehetôség fel-
iratkozni, illetve akár e-mailben is 
várjuk az érdeklôdôket a frankti-
mea@gmail.com e-mail címen.

További információ: http://www.
szeged.zoldsegkosar.hu/

Tanuljon olaszul és vagy franciául!
Kedves Érdeklôdôk!
2015. októberében szakirányú egye-
temi diplomával rendelkezô nyelv-
tanár vezetésével olasz és francia 
nyelvtanfolyamokat indítunk a Falu-
házban. A tanfolyamok heti egyszer 
90 perces rendszerességgel kerülnek 
megtartásra. Az óradíj – csoport-
létszámtól függôen - 500-600 Ft/45 
perces szimplaóra. A kurzusok nép-
fôiskola jellegûek, tehát várjuk min-

den korosztály jelentkezését. Óra-
megbeszélés végett kérem, hogy 
az érdeklôdôk fáradjanak be a Falu-
házba október 14én 17 óra 30 perc-
re. Aki ebben az idôpontban nem 
tud megjelenni, az legyen szíves 
részvételi szándékát e-mailben (kri-
vaan@gmail.com) vagy telefonon 
(30/369-9131) jelezni.

Kriván Gabriella 
francia-olasz nyelvtanár
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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

Az Algyôi Teátrum októberi kínálata
2015. október 15.,  

péntek 19 óra –  
Az elûzött álom

Lukács Sándor elôadóestje
Lukács Sándor Az elûzött álom 
címû kötetébôl ad egy válogatást. 
Az elhangzó versek között beszél 
születésük körülményeirôl, vala-
mint színházi és magánéletének, 
emlékezetes eseményeirôl.

*

2015. október 31.,  
szombat 19 óra –  

„Mi ketten...” 
Gregor Bernadett és  

Szarvas Attila pódium mûsora

Egy színész házaspár, akik nem-
csak a privát életben, hanem 
a színpadon is partnerek. Kapcso-
latuk sokrétû, hiszen házastársak, 
kollégák és egymás legjobb bará-
tai is egyben.

Mûsorukat igyekeztek sokszínû-
vé tenni, elhangzik benne vers, 
monológ, kabaré jelenet, valamint 
sanzon, musical és operett. Izgal-
mas kirándulás a különbözô pró-
zai és zenei mûfajok világában. 

*

A bérlet- és jegyárakról infor-
máció: lapunk 19. oldalán olvas-
ható

Október 6.: Virtuális falu program
A Virtuális Falu Program mûhely-
találkozójára hívják az algyôieket 
2015. október 6-án a Faluházba. 
Ez az Algyôi Ifjúsági Stratégia ki-
alakításának második találkozója. 
A meghívott résztvevôk – önkor-
mányzati képviselôk, civil szerve-
zeti vezetôk, vállalkozók – mellett 
ifjúsági szakemberek és algyôi fia-

talok vesznek részt a mûhelymun-
kán. 

A world café módszer lehetô-
séget biztosít a résztvevôk véle-
ménynyilvánítására, a fiatalok és 
a vezetôk közötti egyeztetésre. 

A találkozó központi témái: 
a fiatalok foglalkoztatása, képzése 
és a szabadidô hasznos eltöltése.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember 25. – október 21. – a Fürge Ujjak mûhelyének kiállítása a Faluház 

Galériában�
Október 2., péntek, 18 óra – a Zsibongó Néptáncegyüttes önálló estje a Faluház 

színháztermében� 
Október 3., szombat, 17 óra – A MATASZ Dél-Alföldi Harmonikabarátok Klub-

jának harmonikafesztiválja a Faluházban�
Október 7., szerda, 14 óra – az Algyôi Egyesített Szociális Intézmény Idôsek 

Napi rendezvénye a Faluházban�
Október 5-12. – Nagy Könyvtári Show: 10 év partnerségben, közösségben� – 10� 

Országos Könyvtári Napok�
Október 5., hétfô, 17 óra – Kezdô és haladó számítógépes önképzô tanfolyam 

megbeszélése a Könyvtárban�
Október 8., csütörtök, 17 óra – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek� Részvételi 

díj: 300 Ft / fô�
Október 10., szombat, 15 óra – Idôsek Napja a Faluházban�
Október 14., szerda, 18 óra – Virtuális Falu Program – Ifjúsági Stratégia II� 
Október 15., csütörtök, 19 óra – Algyôi Teátrum� Lukács Sándor estje a Falu-

házban� Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 600 Ft / fô�
Október 16., péntek, 21 óra – Stílusmix: Rockbuli a Faluház elôcsarnokában.
Október 17., szombat, 9-16 óráig – az Ambrózy Béla Báró Méhész és Környe-

zetvédô Egyesület szakmai ismeretterjesztô konferenciája a Faluházban�
Október 18., vasárnap, 9-13 óráig – az Ambrózy Béla Báró Méhész és Környe-

zetvédô Egyesület szakmai ismeretterjesztô konferenciája a Faluházban�
Október 21., szerda, 17 óra 30 perc – Életreform klub�
Október 22., csütörtök, 17 óra – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek� Részvé-

teli díj: 300 Ft / fô�
Október 23., péntek, 17 óra – Nemzeti Ünnep� Megemlékezés az Országzász-

lónál� Közremûködnek az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola diákjai�
Október 28., szerda, 18 óra – Világjáró Klub a Faluház emeleti klubtermében� 

Radvánszky János: N71 – Kerékpárral az Északi fokra� (A 80 napos út története�)
Október 29., csütörtök, 15 óra – „Ôszi díszek” – kézmûves foglalkozás gyere-

keknek a Könyvtárban�
Október 30., péntek, 17 óra – Halloween játszóház az EzerJóHázban.
Október 31., szombat, 19 óra – Algyôi Teátrum� „Mi ketten���” Gregor Bernadett 

és Szarvas Attila pódiummûsora� Belépô: 900 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 600 Ft / fô�

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u� 38�):
Október 7. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Október 9. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Október 14. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Október 22. (csütörtök) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�
Október 27. (szerda) 9–11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár�
November 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár�

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN.
Október 2-án, pénteken  
és október 5-én, hétfőn  

valamint november 3. és 5. között  
(keddtől csütörtökig) 9 és 17 óra között  

a Faluház földszinti kistermében.

Hímezz! Köss! Horgolj!
Fürge Ujjak Mûhelye minden hét-
fôn délután 5-tôl 7-ig a nyári idô-
számításig, utána délután 4-tôl 

6-ig várja a horgolni, kötni, hí-
mezni vágyókat az Alkotóházba 
(Kastélykert utca 106. szám).

Ingyenes jogi tanácsadás
Az algyôi Faluházban ingyenes 
jogi tanácsadást, jogi szolgáltatást 
nyújt minden hónap elsô hétfôjén 
17.00 órától Dr. Szûcs Szilveszter, 

aki egyéb idôpontban elérhetô: 
telefonos egyeztetés szerint, tele-
fonszám: +36705584346 

2015. NOVEMBER 6-ÁN  
(pénteken) 18 órakor.
Babits Mihály: Jónás könyve és imája című
elbeszélő költeményét előadja  
Publik Antal előadóművész.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUK!
GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET TOLLFORGATÓK KÖRE


