
Algyői HírmondóAlgyői Hírmondó
XXIX. évfolyam 6. szám kulturális közéleti havilap2020. június

Algyőn 1931. május 28-án szállt fel az első repülőgép a község akkori legelőjéről. Erre, a repülés helyi történetére, valamint az 
elhunyt hősökre emlékeztek a Levendula Hotel mellett található hangárnál. 

A hősökre emlékeztek a hangárnál A hősökre emlékeztek a hangárnál 

Részletek a 5. oldalon

Csodavilág a Magyar családnálCsodavilág a Magyar családnál
A papagájok iránti szerelem még gyermekkorban kezdődött Magyar Lászlónál, és 
azóta is tart. Az algyői férfi azért kedveli különösen ezeket a madarakat, mert szé-
pek, színesek, hálásak és okosak. Részletek a 11. oldalon

Kikapcsolódási lehetőség nélkül a ka-
ratén ideje alatt sem maradtak a nagy-
község lakói. A Közösségek Hetében 
három program is várta virtuálisan az 

érdeklődőket. Tartottak öko kézmű-
ves foglalkozást és virtuális tárlatve-
zetés is volt. 

Részletek a 10. oldalon

300 milliót  300 milliót  
csoportosítanak átcsoportosítanak át
A koronavírus-járvány miatt több mint 
300 milliós átcsoportosítást eszközöltek 
a költségvetésben. A Gyevitur Nkf.-nél 
pedig jelentős létszámleépítésre is kény-
szerültek, nem akarták ugyanis kockáz-
tatni a kötelező feladatellátást.

Részletek a 4. oldalon

A TARTALOMBÓL

Elismerték a  
polgárőrök munkáját ���������������� 7

Trianon üzenete ����������������������� 9

Újra kajakosok a Tiszán ��������� 14

Otthonunk neve:  
Csongrád-Csanád megye ������� 16

Közösségek Hete Algyőn Közösségek Hete Algyőn 
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PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Telefon: 06 (70) 616-2055

Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!

Ingyenes kiszállás!
Telefon:  

06 (70) 774-4184
Országh Miklós

Szily Nóra
- Sokoldalú Nő -  

Életreceptek

2020.11.30.  
Hétfő 19.00

Csongrád Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara,

Konferencia terem
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Jegyvásárlás: jegy.hu
vagy info@palladiumszeged.hu

APRÓHIRDETÉSEK

Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont egyez-
tetés: 06 (30) 979 8079-es telefonszámon. Minden nap, 
hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív 
mozgás- és masszázsterapeuta és Bakó Ibolya ev. termé-
szetgyógyász-akupresszőr.

Bartók Béla utcában vagy közelében GARÁZST bérel-
nék, mai piaci (nem nyomott) áron.  
Telefonszám: 06 (20) 394-4539 
e-mail: laszloormandi.szt@gmail.com
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E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Felelős kiadó: az Nkft. vezetője • Felelős szerkesztő: Vajgely Pál •  

Hirdetésfelvétel: Molnár Adél 06 (20) 269-4030 • Nyomás: Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő • Megje-
lenik: Algyőn • Azonosítószám: ISSN 2063-3173 • Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,  

és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Minden jog fenntartva!
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...a Tisza Virága

Algyő Informatika:  
számítógépek,  

laptopok, tabletek,  
mobiltelefonok  

javítása, telepítése,  
karbantartása.  

 
Vásárlási segítségnyújtás, 

szak tanácsadás.  
 

Keressen bizalommal!  
 

Zsigovics Péter 
06 (30) 779-1501 

Negyven fecskefészket helyeztek ki a nagyközségben

Az önkormányzat kezdeményezésére 
mű fecskefészkeket helyeztek fel Al-
győn a polgármesteri hivatalra, a sport-
központra, a volt zöld iskola melléképü-
letére és a Búvár utcai bérlakásra is. Az 
otthonok molnár fecskék számára ké-
szültek, pelenka is tartozik mindegyik-
hez, így nem a járdára, földre potyog 
majd a villás farkúak ürüléke.

Berényi Andrástól, az önkormányzat 
fejlesztési és üzemeltetési csoportjának 
vezetőjétől megtudtuk, a fészkek célja, 
hogy minél több fecskét csábítsanak a 
településre, hiszen a madarak szúnyo-
gokkal is táplálkoznak, így az invázió 

ellen ezzel a biológiai módszerrel sze-
retnének védekezni. Tavaly különösen 
sújtotta a Tisza-parti községet a szú-
nyoginvázió, idén ez ellen szeretnének 
tenni.

A fészkek főként olyan épületekre 
kerültek, ahol már korábban is voltak 
fecskék által készített lakhelyek. A hely-
színek kiválasztásában szakmai segítsé-
get is kaptak a településen élő Verseczki 
Nikoletta természetvédelmi szakember-
től.

Eredetileg a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesülettől sze-
rettek volna kész fészkeket vásárolni, 

azonban készlethiány volt, így csak egy 
mintapéldányt kaptak ajándékba. Ezért 
a helyi kézművesektől kértek segítsé-
get, akik az Alkotóházban gyártották le 
a minta alapján a madárhajlékokat. A 
helyszín mellett az agyagot és az ége-
tőkemencét is a Gyevikult Nkft. bizto-
sította. Az elkészült fészkeket pedig a 
Gyeviép Nkft. helyezte fel az épületek 
homlokzatára.

A fészekkészítés fortélyait hamaro-
san a településen élők is elsajátíthatják 
majd foglalkozások során a nyáron, így 
bárki készíthet majd a saját házára saját 
fészket a fecskének.

A szúnyoginvázió ellen a fecskékkel szeretne védekezni az önkormányzat. Ezért mű fecskefészkek készültek több 
ingatlanra, sőt hamarosan az algyőiek is megtanulhatnak fészket készíteni.

Szombaton kinyithat a szabadstrand

Megtörtént a hatósági helyszíni szemle 
a múlt hét során az algyői szabadstran-
don, valamint a nyitás előtti vízmin-
tavétel is lezajlott, már csak a nyitási 
engedélyre várnak. Katona Antal, az 
üzembentartó Gyeviép Nonprofit Kft. 
ügyvezetője elmondta, a tervek szerint 
június 6-án kezdődhet meg a strandsze-
zon a településen.

Idén továbbfejlesztették a fürdőzők 
kényelme érdekében a területet. Kato-
na Antaltól megtudtuk, mintegy ötszáz 
méteren partélrendezést végeztek a kö-
zelmúltban. Aljnövényzetirtás történt, 

valamint tiszta környezetet alakítottak 
ki a strand körül. A növényzet helyére 
füvet vetettek, ami már szépen zöldell. 
Hozzátette, így még nagyobb területen 
lehet majd napozni, játszani.

A Szent Anna kikötőnél és a szabad-
strandnál is helyreállították a kerékve-
tőket, valamint a strandröplabda pálya 
homokját is felfrissítették az igazi stran-
délmény érdekében. 

A későbbiekben a már kialakított 
parkolók is új talajt kapnak, így egy eső-
zés után sem jelent majd gondot autóval 
megállni a strandnál.

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaaj-
tók, szalagfüggönyök, napellenzők, 
szúnyoghálók szerelése. 5 év garan-
cia! Zsinór és gurtni csere, javítások. 
Tel.: 06 (30) 953-0395.
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Több mint 300 millió forintot csoportosítanak át

Nem lehet megjósolni, hogy meny-
nyi iparűzési adóbevétele lesz a nagy-
községnek, részben ez indokolta, hogy 
Molnár Áron polgármester arra kérte az 
önkormányzati cégek vezetőit, tervez-
zék újra idei költségvetésüket, illetve azt 
is átvizsgálták, hogy mi mindenen lehet 
spórolni.

Fejlesztéseket halasztanak

A településvezető a közösségi oldalra 
felöltött videóban kifejtette, hogy át-
vizsgálták a fejlesztéseket, és csak azo-
kat viszik végig, amelyeknél már élő 
szerződés volt, a többit felfüggesztik. 
Ez nem jelenti azt, hogy lemondanak az 
adott projektről, csak azt, hogy későbbre 
halasztják.

Nem lesz idén aszfaltozás, az erre 
elkülönített 65 millió forintból 60-at 
tudnak átcsoportosítani, a fennmaradó 
rész elment a tervezésre. A délnyugati 
lakópark 2-es üteménél például 59 mil-
liót költöttek volna csapadékvíz-elve-
zető rendszerre és járdaépítésre, ezt is 
későbbre halasztják. A játszóterek fej-
lesztésében is gondolkodtak, ám idén 
csak a karbantartásra jut pénz, a közvi-
lágítás fejlesztését is szűkebbre szabták, 
a külterületi csatornák karbantartása 
pedig várat magára. A Nemzeti Szaba-
didős Egészség Sportpark Programban 
is részt vesz Algyő, de ezzel a fejlesztés-
sel sem számolnak idén.

A dologi kiadásoknál is végeztek 

átcsoportosításokat, például a vállal-
kozások 5 milliós támogatási alapját is 
felfüggesztik, lefelezték az egészség-
ügyi és a polgármesteri alapot, a most 
kiírt ösztöndíj alapot sem viszik végig. 
Csökkentik a beruházás előkészítési 
alapot, nem vásárolnak gépjárművet, a 
kamatmentes kölcsönökre létrehozott 
30 milliós alap sem elérhető, illetve az 
elmaradó halfesztivál 2 milliós tervezett 
költségét is tartalékba helyezték.

Az önkormányzati cégek és intézmé-
nyek nagyjából 8 milliót tudnak spó-
rolni, ehhez jön a dologi kiadásoknál 
tervezett 159,4 milliós átcsoportosítás, 
így összességében több mint 300 millió 
forint összeget tudnak a járvány hatása-
inak mérséklésére fordítani.

Szeptember végéig kell várni

Molnár Áron megjegyezte, a kormány 
meghozott intézkedései nagyobb hatás-
sal lesznek az önkormányzatokra, mint 
sokan gondolják.

Elmondta, a 23 milliós gépjárműadó 
elvétele nem rázta meg a költségvetést 
természetesen, de azt át kell utalnia Al-
győnek, ráadásul a kormány nem füg-
gesztette fel a szolidaritási adó fizetési 
kötelezettséget, ami idén 270 millió fo-
rint. A legfontosabb kormányzati dön-
tés az önkormányzat számára az, hogy 
a cégeknek szeptember 30-ig kell be-
vallást készíteniük, és az iparűzési adó 
befizetését is akkorra halasztották.

„Ez azért nagyon nehéz helyzet, 
mert az iparűzési adóból tartjuk fenn 
az intézményeinket és a lakosságot se-
gítő programjaink is abból vannak fi-
nanszírozva. Papíron teljesen rendben 
van a költségvetésünk, csak miközben 
nekünk jelentős összegeket kell befi-
zetnünk a központi költségvetésbe, a mi 
számlánkra nem érkezik semmi, csak 
szeptember 30-án” – magyarázta.

40 embertől váltak meg

Az önkormányzat három cége közül a 
válságnak leginkább kitett a Gyevitur 
Nkft., hiszen turizmusból és vendég-
látásból élő társaságról van szó. Jelen-
leg csak a közétkeztetésből élnek, ami 
nagyjából 8 millió forint bevételt hoz 
havi szinten. Idén 64 millió forint ön-
kormányzati támogatást ítéltek meg a 
Gyeviturnak, de a számokból az raj-
zolódott ki, hogy a társaságot még 
minimum 50 millióval kellett volna 
támogatni ahhoz, hogy működőképes 
maradhasson az önkormányzati társa-
ság.

„Arról kellett döntsünk, kockáztas-
suk, hogy eljön a pillanat, amikor a kö-
telező feladatainkat nem tudjuk ellátni, 
mint például óvoda vagy a szociális in-
tézmény fenntartása, illetve a települé-
süzemeltetés, vagy lépünk” – mondta 
Molnár Áron.

Emlékeztetett, már a nyitás óta van-
nak problémák a hotellel, azzal küzde-
nek, hogy önkormányzati cégként egy 
profitorientált piacon talpon maradja-
nak. Akár a fürdő, akár az étterem vagy 
a hotel szolgáltatásait veszi igénybe va-
laki, azt részben az algyői lakosok finan-
szírozzák, ugyanis veszteséget termel a 
cég.

„Jelen pillanatban ezt fenntartani 62 
ember foglalkoztatásával nem lehet. 
Nem lehet kockáztatni azt, hogy emiatt 
veszélybe kerüljön az óvoda vagy a szo-
ciális intézmény működése” – közölte. 
Szó volt arról is, hogy csökkentik min-
denkinek a fizetését, végül a létszám-
leépítés mellett döntött a cég vezeté-
se. Lesznek olyanok, akiket valószínű, 
hogy vissza tudnak majd venni, de nem 
mindenkit, és nem akarnak senkit sem 
hitegetni. Molnár Áron kijelentette, je-
len pillanatban Algyő érdekében nem 
lehetett mást csinálni.

A koronavírus-járvány következményeire szeretne időben felkészülni az algyői önkormányzat, ezért több mint 300 
milliós átcsoportosítást eszközöltek a költségvetésben. A Gyevitur Nkf.-nél pedig jelentős létszámleépítésre is kény-
szerültek, nem akarták ugyanis kockáztatni a kötelező feladatellátást.
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A hősökre emlékeztek a hangárnál

A Levendula Hotel melletti hangár fa-
lára még 2004-ben helyezett el emlék-
táblát az algyői önkormányzat, valamint 
a szegedi veteránrepülő egyesület: a 
Hősök napja alkalmából egykori pilóták 
és repülősök gyűltek össze a korábbi re-
pülőtéren, hogy emlékezzenek a repülés 
történelmére és a már nem élő hősökre.
Ványai László ezredes, a Honvédelmi 
Szövetség alelnöke beszédében kitért rá, 

Algyőn 1931. május 28-án szállt fel az 
első repülőgép a község akkori legelőjé-
ről. A trianoni békeszerződés kötelezte 
hazánkat, hogy építse le a honvédséget, 
így például nem is lehetett légi hadereje. 
Ennek ellenére rejtett módon, Szegeden 
és Algyőn egy időben, ikertanfolyam 
keretében zajlott ezekben az időkben a 
pilótaképzés. Az első tanfolyam végén 
épült Algyőn két fahangár, valamint 
11 sátorban a legénység és a parancs-
nok szállhatott meg. 1939-ig szünetelt 
a repülés, majd az akkori testület úgy 
döntött, hazafias kötelességből öröm-
mel eleget tesz a Magyar Aeroszövetség 
kérelmének, és azzal a kikötéssel, hogy 
a réten a legeltetés tovább folytatódhat, 
helyet ad a repülésnek.

A rendszeres repülés 1940. július 15-
én kezdődött Algyőn, motoros és sport-
repülés is zajlott. Többek között Szent-
györgyi Albert az algyői repülőtéren tett 
vitorlázórepülő A és B vizsgát is.

A második világháború frontja idején 
kiürítették a repteret, majd 1948 szep-
temberében indult újra a repülés Al-
győn. 1968-ban az alatta talált földgáz 
miatt kiürítették és kisajátították a rep-
teret, ekkor szűnt meg végleg a repülés a 
nagyközségben. 

Füzesy István alpolgármester hozzá-
tette, pár évvel ezelőtt próbálták újrain-
dítani a repülést, de ez a MOL és egyéb 
objektumok közelsége miatt lehetetlen. 
Az 1939-ben épült hangárt felújították, 
így most közösségi színtérként, kiállí-
tás- és esküvőhelyszínként hasznosítják. 

Az esemény végén egy közös koszo-
rút helyeztek el a résztvevők az emlék-
táblánál.

Koszorút helyeztek el a Levendula Hotel mellett található hangárnál: az algyői repülés történetére és az elhunyt hő-
sökre emlékeztek egykori pilóták.

APRÓHIRDETÉSEK

Duguláselhárítás�  
Éjjel-nappal!  
Ingyenes kiszállás!  
Telefon: 06 (70) 774-4184 
Országh Miklós 

Autószerelői állásra keresünk 
autószerelőt, vagy rokon szak-
mával rendelkező munkavállalót. 
Gépszerelői gyakorlattal ren-
delkezők jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezni, Gaszmann Autó-
szerviz Kft.  
Algyő, Sirály utca.  
Telefon: 06 (20) 312-1423
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AJÁNDÉK FERTŐTLENÍTŐ KRÉM AZ ÓVODÁSOKNAK

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Őszi Balázsnak, hogy az Algyői Szivárvány Óvodába járó gyermekek egészsé-
gének védelmében kézfertőtlenítő krémeket ajánlott fel. A higiénikus környezet kialakítása érdekében nagy segítséget 
jelentett az önzetlen felajánlás minden kispajtás és kolléga számára. Feladatunk, hogy minimalizáljuk a fertőzés terjedé-
sének kockázatát, ehhez hozzájárul a termék használata.

Köszönjük! 
Az óvoda dolgozói

Huszárcsákót és magyaros pártát készítettek a gyerekek

A párta és a kalap alkotása során a tár-
gyi népművészeti forma-, szín- és díszí-
tő világa követendő modell volt a gye-
rekek számára. A februári programon 
lehetőség volt a régi népviselettel való 
ismerkedésre, rácsodálkozásra, és ezeket 
tevékenységbe ágyazva gyakorolhatták 
az óvodások, például laminált népvisele-
ti babákat öltöztethettek korhű ruhákba. 

A program célja és feladata volt, hogy 
formálja a gyerekek vizuális alkotáshoz 
szükséges készségeit, képességeit.

A tapasztalatok és eredmények alap-
ján elmondható, hogy a gyerekek derűs, 
harmonikus körülmények között fejlőd-
tek, lehetőségük volt az önállóságra, az 
önkifejezésre, személyiségük, tehetsé-
gük kibontakoztatására.

A kézműves foglalkozáson a hagyo-
mányőrző díszítő technikáival, művészetőr-
ző formáival is megismerkedhettek a gyere-
kek. Elvként kezeltük, hogy a tevékenység 
célja ne az alkotás, hanem az örömteli cse-
lekvés legyen. Segítettük az eltérő fejlett-
ségű gyerekek manuális készségének fejlő-
dését is. A program lehetőséget biztosított 
a finommotoros készségek fejlesztéséhez és 
hozzájárult kreativitásuk beteljesítéséhez.

A gyerekek büszkén próbálták fel az 
elkészült népviseleti fejdíszüket, amelyet 
majd még Háry és Örzse lakodalmán visel-
nek.

Bakosné Szöllősi Ágnes és  
Szalainé Tombácz Erika

óvodapedagógusok

A Kincses Kultúróvoda programban egy érdekes kézműves foglalkozás is helyet kapott, Háry János huszárkalapját és 
Örzse pártáját készíthették el a gyerekek.
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Ajándék ózongenerátorral védik a kisgyermekek egészségét

Kiss Róbert képviselő elmondta, amint 
értesült arról, hogy a mentősök 50 da-
rab ózongenerátor készüléket vetnek 
be a koronavírus és más kórokozók 
ellen, egyből arra gondolt, hogy ez a 
technológia igazán hasznos megoldás 
lenne a község óvodájában, bölcsődé-
jében egyaránt. Így nem habozva, ado-
mányozott egy-egy ózongenerátort az 
Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
Bóbita Bölcsődének és az Algyői Szi-
várvány Óvodának.

Jankovicsné Veres Katalin, az Al-
győi Egyesített Szociális Intézmény 
vezetője, Gyömbér Kornélia, a Bóbita 
Bölcsőde szakmai vezetője és Ozsváth 
Lászlóné, az Algyői Szivárvány Óvo-
da vezetője köszönte meg a készülé-
ket. Elmondták, mindannyian tudják, 
hogy az ózonos fertőtlenítő készü-
lékek megkönnyítik dolgukat a vírus 
elleni küzdelemben, a higiénikus kör-
nyezet kialakításában. Az eddigi taka-
rítási folyamatot immár kiegészíthetik 

egy igazán átfogó fertőtlenítési mód-
szerrel. A Molnár Áron polgármester 
jelenlétében megrendezett ünnepélyes 
átadón mindannyian tájékozódtak az 
ózonos fertőtlenítés előnyeiről.

Süli Gabriella, az OZONEGENE-
RATOR csapatát képviselve részle-
tesen bemutatta a készülék működé-
si elvét. Innentől nem kell tartaniuk 
attól, hogy bármely felület nem lett 
rendesen lefertőtlenítve. Ugyanis az 
ózon gáz halmazállapota miatt bejár-
ja az egész teret. Eljut a nehezen el-
érhető felületekhez is, behatol még a 
textil tárgyak szövetei közé is. Ahogy 
a bemutatón elhangzott, ez egy telje-
sen vegyszermentes eljárás, hiszen a 
készülék a levegőben lévő oxigénből 
állítja elő az ózont, amely a kezelés 
során visszaalakul oxigénné. Nemcsak 
a levegőt fertőtleníti, hanem például 
a falakat, az asztalt, székeket, ágyakat, 
párnákat, játékokat, kilincseket, tehát 
minden felületet, ahova eljut az ózon. 
Este, mielőtt bezárnák az intézmé-
nyeket, elindítják az ózongenerátort, 
és reggelre az ózon elpusztítja a víru-
sokat, baktériumokat a szobákban, kö-
zösségi terekben.

Igazán nemes cél valósult meg az algyői gyermekek egészségének védelmében. A hatásos fertőtlenítés érdekében Kiss 
Róbert önkormányzati képviselő ózongenerátor készülékeket ajándékozott két intézménynek is.

Elismerték az algyői polgárőrök áldozatos munkáját

Batiz István, a Csongrád Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke azt mondta, 
hogy az egyesületeket 40-60 ezer fo-
rinttal támogatták azért, mert példá-
san teljesítettek a koronavírus-járvány 
alatt. Mint ismert, a polgárőrök a ki-
járási korlátozás alatt jellemzően idő-
seknek és tanyákon élőknek segítettek. 
Volt, akinek bevásároltak, de sok helyre 
szállították ki a megrendelt ételt, illet-
ve olyan is előfordult, hogy a betegek 

szállításában segítettek megyeszerte. A 
járványidőszakban egyébként minden 
megyei polgárőrszervezet kapott 40-50 
darab maszkot, kesztyűket és több liter 
fertőtlenítő folyadékot, hogy biztonság-
ban végezhessék munkájukat

Gulyás Sándor, az Algyői Faluvédő 
Polgárőr Egyesület elnöke köszönetet 
mondott minden tagtársának a járvány 
ideje alatt végzett humanitárius tevé-
kenységéért.

Egymillió forintot osztott szét 21 Csongrád megyei polgárőr egyesület között a Csongrád Megyei Polgárőr Szerveze-
tek Szövetsége, az algyői csapat munkáját is elismerték.
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BORBÁLA Nyári táboroztatás 2020
Időpont Tábor neve: Létszám: Díj: Programok:

Június 15.-19. Borbála Tábor I. 25 19.800 Ft Kézműves foglalkozások, sor- és váltóversenyek, bosu labda, népi játékok, kültéri játékok 
és foglalkozások

Június 22.-26. Borbála Tábor II. 25 19.800 Ft Kézműves foglalkozások, sor- és váltóversenyek, bosu labda, népi játékok, kültéri játékok 
és foglalkozások

Június 29.-07. 03. Hősök hete. 25 19.800 Ft Tűzoltóság, rendőrség, mentők, víziéletmentés, rendőrkutyás bemutató
Július 06.-10. Focitábor I. 25 19.800 Ft Labdarúgás
Július 13.-17. Sport Mix I. 25 19.800 Ft Sárkányhajó, horgászat, floorball, íjászat, kajak-kenu, jóga, aerobik
Július 20.-24. Labda bűvölő I. 25 19.800 Ft Foci, kézilabda, kosárlabda, rögbi, röplabda
Július 27.-31. Focitábor II. 25 19.800 Ft Labdarúgás
Augusztus 03.-07. Sport Mix II. 25 19.800 Ft Sárkányhajó, horgászat, floorball, íjászat, kajak-kenu, jóga, aerobik
Augusztus 10.-14. Labda bűvölő II. 25 19.800 Ft Foci, kézilabda, kosárlabda, rögbi, röplabda

A táborok fő alaptevékenységei mellett kézműves foglalkozások, mesenézés, ügyességi feladatok. Az uszoda nyitásával mindegyik 
táborban megjelenik plusz programként a strandolás, úszásoktatás.
A táborban két étkezés biztosított: ebéd, uzsonna�
Jelentkezés: telefonon vagy e-mailben Volosinovszki Anitánál a 06 (30) 848-0462-es számon vagy a borbalafurdo.tabor@gmail.
com címen.
Tábor díjának rendezése: átutalással, készpénzben és SZÉP kártyával lehetséges.
Tábor helyszíne: Levendula Hotel 6750 Algyő, Téglás utca 151.
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Trianon üzenete száz év távlatából

„Magyar az, akinek fáj Trianon” – 
mondta Patrubány Miklós, a Magyarok 
Világszövetsége (MVSZ) elnöke egy 
2000-ben elmondott beszédében. Ez a 
mondat fejezi ki talán legjobban a ma-
gyarság viszonyát az 1920. június 4-én a 
versailles-i Kis-Trianon palotában aláírt 
békediktátumhoz. Igen, diktátum, hisz 
egy ilyen békét egyetlen ország, egyet-
len politikusa sem írt volna alá önként. 
Mi vezetett Trianonhoz? Természetesen 
naiv lenne egyszerűen azzal válaszol-
ni, hogy az első világháború elvesztése, 
hisz nem mi voltunk az egyetlen vesz-
tes ország, de senkire nem sújtottak le 
ilyen erővel a győztesek, mint a Magyar 
Királyságra, ami ráadásul nem is önál-
lóan vett részt a háborúban, hanem az 
Osztrák–Magyar Monarchia társor-
szágaként. Sok lehetséges magyarázat 
született az elmúlt száz évben. Kezdve a 
csehszlovák, a román és a szerb soviniz-
mus megerősödésétől, a nagyhatalmak 
geopolitikai érdekein át, az antant ha-
talmak vezetőinek személyes bosszúiig 
bezárólag. Mindezek azonban vélemé-
nyem szerint még nem vezettek volna el 
egy ilyen becstelen szerződés megszüle-
téséhez. A mélyebb ok valószínű inkább 
az, hogy a Habsburgok uralma alatt 
amúgy is meggyengült, több száz vagy 
akár ezer éves, Európa lelkiismeretének 
szerepét többször fölvállaló szakrális 
magyar államiságot egyszer s minden-
korra földbe döngöltessék.

Azon a napon délelőtt 10 órakor – az 
aláírás vélelmezett időpontjában – a tör-

ténelmi Magyarországon megkondultak a 
harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, 
az iskolákban, hivatalokban gyászszüne-
tet rendeltek el, a zászlókat félárbócra 
eresztették, tíz percre leállt a közlekedés, 
bezártak az üzletek. Az emberek az utcá-
kon sírtak és összeölelkeztek.

Miért kell száz év után is emlékezni, 
és foglalkozni Trianonnal? Azért, mert 
fáj. Így, száz év után is fáj. Leginkább 
nem is az ország területe 71 százaléká-
nak, az összlakosság 60 százalékának, a 
magyarság egyharmadának, a gazdasági 
erőforrások tetemes részének az elvesz-
tése fáj. Az igazságtalanság fájt és fáj 
azóta is. Mert a magyar lélek bonyolult 
ugyan, de legkevésbé az igazságtalansá-
got bírja elviselni. Ezt a történelmünk 
számos eseménye igazolja.

A jelenkor feladata Trianonnal kap-
csolatban az emlékezésen túl az, hogy 
megfelelő válaszokat adjunk arra a kér-
désre, hogy miként tudjuk össznemze-
ti szinten feldolgozni ezt a traumát, és 
hogyan tudunk esetlegesen építkezni 
belőle.

Rossz válasznak tartom, ha elbagatel-
lizáljuk Trianon fontosságát, mondván, 
hogy minek foglalkozni a múlttal, át kell 
végre lépni rajta és a jelennel, illetve jö-
vővel kell csak törődni. Ugyanúgy rossz 
válasznak vélem az erőszakos, fegyveres 
határrevíziót. Másnak és magunknak is 
fájdalmat okozva nem lehet az igazság-
talanságot semmisé tenni.

Sajnos az elmúlt száz év politikuma 
e kettőn kívül semmilyen más lehető-
séggel nem szolgált. Nem kérdés, hogy 
Európának is szüksége lenne egy új, 
Kárpát-medencei szövetségre, amely 
azon értékek mentén szerveződik, ame-
lyek a mai napig szinte teljes mértékben 
hiányoznak a magyar politikai életből. 
Tisztesség, becsület, jóra való törekvés. 
A magyarságnak példaképek kellenek, 
és akkor ő maga is példát tud mutat-
ni, amellyel nem csak önmagát, hanem 
a környező népeket is képes fölemelni. 
Számomra ez Trianon üzenete.

Molnár Áron
polgármester

1942. Budapest, Szabadság tér. Irredenta emlékhely virágokból. Fotó: Fortepan/Carl Lutz

A nemzeti összetartozás napja

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, és 1921. július 26-
án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a trianoni szerződést, amely kimondta, 
hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként 
Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 
93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 
millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 
napját, június 4-ét. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta: „a több 
állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozá-
sa valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme”.
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Online tárlatvezetés, kézműves foglalkozás és pozitív üzenetek

Algyő is csatlakozott a Közösségek Hete 
országos rendezvénysorozathoz, amit 
idén május 11-e és 17-e között rendez-
tek meg hazánkban. Ez a hét a telepü-
lésekről, azok értékeiről és közösségeiről 
szól évről-évre. Így történt ez idén is, de 
a kialakult járványügyi helyzetre való te-
kintettel a szokásoktól eltérően, virtuális 
formában zajlottak a programok.

Az Algyői Tájház és a Faluház ren-
dezvényének egyik eleme volt, hogy 
pozitív üzeneteket vártak a településen 
élőktől. Arról kellett fotókkal üzenni az 
intézmények közösségi oldalán keresz-
tül, hogy kinek melyik volt a kedvenc 
eseménye, milyen programokat szeretne 
a jövőben, és melyik foglalkozást várja a 
legjobban a karantén feloldása után.

Továbbá öko kézműves foglalkozás is 
volt május 11-én. Ennek során a tájház 
facebook-oldalán közzétett képek segít-
ségével lépésről-lépére sajátíthatták el a 
zokniállatkák készítését az érdeklődők. 
Az elkészült lényeket pedig a kommen-
tekben lehetett megmutatni fényképeken.

A harmadik és talán a legérdekesebb 
program a május 13-i virtuális tárlatve-
zetés volt, mely időutazás is volt egyben. 

Izibékiné Cseuz Gabriella, az Algyői Táj-
ház vezetője kalauzolta a számítógépek 
és okostelefonok előtt ülő látogatókat 
szobáról-szobára. Sok hasznos informá-
ciót bezsebelhettek az érdeklődők, példá-
ul arról, hogy a tájház kapuját, amely még 
ma is áll, az épület utolsó tulajdonosa saját 
kezével készítette. Ő Elekes Gyula volt.

Kiderült az is, hogy a ház, amelyben 
2001 óta a tájház működik, egykor ura-
dalmi épület volt hatalmas ablakokkal 
és tágas szobákkal, valamint gyönyörű 
udvarral. Még 1879-ben építették. Több 
mester is dolgozott az udvarban, pél-
dául kádár, bognár és kovács is. Utóbbi 
műhelye még ma is megvan, a Tisza és 
az algyőiek kapcsolatát mutatják be itt. 
De megismerheti a látogató azt is, ho-
gyan készül az ízletes algyői halászlé, a 
folyó árterében milyen növények élnek, 
valamint a nagyárvíz emléke hogyan él 
a helyiekben.

Nemcsak a kovácsműhely, hanem a 
tornác is a vízi élettel foglalkozik, a ha-
lászat és a horgászat minden eszközét 
szemléltetik. Onnan belépve egy foglal-
koztató terem vezet át a hetvenes évek 
konyhájába és fürdőszobájába, majd 

szintén az akkori kornak megfelelő be-
rendezésekkel ellátott hálószobába. A 
tájház egyik éke egy 1938-as naptár, 
amit már a következő szobába átérve 
lehet megtekinteni, így néhány lépéssel 
rögtön negyven évet repülhetünk vissza 
az időben. Az 1938-as szoba a bútoro-
kat, eszközöket és az algyőiek életvitelét 
is megmutatja.

A helyiek közül biztosan sokan jár-
tak már az épületben, azonban érdemes 
visszanézni a videót a Facebook oldalon, 
hiszen több érdekes tudnivaló is elhang-
zik benne.

Kikapcsolódási lehetőség nélkül a karatén ideje alatt sem maradtak az algyőiek. A Közösségek Hetében három prog-
ram is várta virtuálisan az érdeklődőket.
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Csodavilág a Magyar családnál

A papagájok iránti szerelem még gyer-
mekkorban kezdődött Magyar László-
nál, és azóta is tart. Az algyői férfi azért 
kedveli különösen ezeket a madarakat, 
mert szépek, színesek, hálásak és oko-
sak. A kék-sárga arája már negyvennél 
is több szót tud, de nevén szólítja a há-
rom házőrzőt, valamint a többi papagájt 
is, többek közt Maját, Pepét, Ramit és 
Fankát is.

A fehérbóbitás kakadu szótára is egy-
re bővül, érkezésünkkor egy hellóval kö-
szöntött minket, amikor pedig gazdája 
arról érdeklődött nála, hogy okos ma-
dár-e, akkor tollait felemelve bólogatott. 
Vannak jákó papagájai is, ők képesek a 
leggyorsabban megtanulni beszélni.

Lászlótól megtudtuk, nem egysze-
rű a beszéd megtanítása, több ezerszer 
kell egy szót elmondani a papagájoknak, 
hogy megjegyezzék, de van olyan fajta 
is, amelyik egyáltalán nem fogékony rá. 
Hozzátette, egymástól is megtanulnak 
szavakat. Sőt, azt is jelzik, ha megszólalt 
a csengő.

Tizennégy-tizenöt fajta, több tucat-
nyi madarat gondoz a férfi és családja. 
Láttunk például sárga vállú arát, nagy 
sándorpapagájt, király és hullámos pa-

pagájt, zöld szárnyú és harlekin arát is az 
udvarban. Egy külön házban új-guineai 
nemespapagáj párral találkoztunk, majd 
egy másik házba betérve a szivárvány 
minden színe tárulkozott elénk, minden 
madár más színben pompázott. Például 
feketesapkás bohócmadarak is élnek ott, 
amelyekről kiderült, igazi tornászok.

Néhány nagyobb testű madárral is 
szembe találtuk magunkat a Magyar 
családnál, ugyanis strucc és pávák is él-
nek náluk. Minden állatot közösen gon-
doznak, de csakis hobbiból. Mindegy, 
hogy hideg van, hétvége vagy épp ün-
nep, a madarak nem várhatnak. László 
elmondta, hálás a szomszédoknak, hogy 
elviselik a folyamatos hangzavart, főleg, 
amikor front érkezik, hiszen akkor na-
gyon hangosak a papagájok, akár több 
utcával odébb is hallani őket.

A családhoz gyermekek is szoktak lá-
togatóba érkezni nyaranta. Díjmentesen 
mutatják be a bölcsődések, óvodások és 
iskolások számára a különleges madara-
kat, állatokat, lovakat simogatnak, és a 
bátrabbak fel is ülhetnek egy körre.

A szivárvány minden színében pompáznak Magyar Lászlóék papagájai, amelyek közül több beszélni is tud, nem is 
keveset. Legalább tizennégy-tizenötféle papagájuk van, de kakadu, strucc, páva és ló is él náluk.
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Az emlékek, amelyek megszínesítik a mindennapokat

Történik mindez pünkösd hétfőjének 
délutánján, a Vásárhelyi út 60. szám 
alatt. A ház, amelyet az 1920-as évek 
végén a néhai Gonda József és felesége 
Muhari Erzsébet épített, még ma is sta-
bilan állít emléket egy szegényebb, küz-
delmesebb világ építési szokásainak. 

Az esemény oka pedig nem más, mint 
még egyszer – talán utoljára – összejönni 
és emlékezni a még élő testvéreknek az oly 
sok emléket őrző, mára már felújított ódon 
falak között. Ezzel megvalósítva a ház je-
lenlegi tulajdonosának, Bakos Józsefnek, 
mint unokának és feleségének, Veronkának 
régóta dédelgetett gondolatát.

A kezdetben a szülőknél, a Dózsa utcá-
ban élő Erzsébetnek és férjének, Józsefnek 
8 gyermeke született. Legidősebb lányuk 
Erzsébet 1922-ben, a legfiatalabb Lídia 
pedig 1937-ben. Közben érkezett Ilona, 
József, Mária, Anna, Katalin és Lídia. Egy 
testvérüket, Juliannát fiatalon elveszítették. 
Napjainkig számos fővel bővült a család, 
hiszen a nyolc testvérnek összesen 9 gyere-
ke, 18 unokája és 19 dédunokája született. 
Milyen volt gyermeknek lenni Algyőn? 
Mivel töltötték a mindennapokat? Erről 
meséltek a Hírmondónak öten. A 94 éves 
Gonda József, Nacsa Lászlóné Mária, Bakos 
Józsefné Anna, Csányi Péterné Katalin, Bor-
za Józsefné Lídia, akik még ma is közöttünk 

vannak és őrzik a régmúlt idők emlékeit.
„Abban az időben olyan szegénység 

volt, hogy a gyermekeket odaadták a 
szülők szolgálni más tehetősebb csa-
ládokhoz, gazdákhoz” – kezdett bele 
Mária a történetbe. Hol takarítottak, 
hol libát őriztek vagy éppen répát egyel-
tek. Utóbbit például Pallavicini grófnál. 
A Vásárhelyi utcán lévő telken kezdet-
ben földbe vájt kunyhóban laktak, amíg 
épült a ma is meglévő ház. Az élet nem 
volt egyszerű, sokat kellett dolgozni. Lí-
dia mosolyogva emlegette, amikor egyik 
nővérével ketten próbálták a tanyáról a 
faluba vinni a tejet és más terményeket 
egy tehén által húzott kiskocsin, ami az 
utolsó percben a kapu előtt felborult és 

minden az árokban kötött ki. Anna pe-
dig nevetve elevenítette fel, hogy a ta-
nyájukon lévő földbe vájt kunyhó teteje 
azért szakadt be, mert két szem tehenük 
közül az egyiknek arra támadt kedve 
felmenni. József édesapjával járt a falu-
ban dolgozni. Nagyon sok ma is meglé-
vő házat ők építettek. Sokszor csak egy 
jó szóért dolgoztak, hiszen mindenkin 
igyekeztek segíteni. Ő például a Szov-
jetuniót is megjárta, hiszen a háború 
után Szevasztopolban töltött három és 
fél évet fogságban, manapság pedig az 
Algyő Napja rendezvénysorozaton szó-
rakoztatja harmonika játékával a közön-
séget.

A történeteket hallgatva a legtanul-
ságosabb dolog talán az az életfelfogás, 
az a derű, amellyel a testvérek mesél-
tek. Nem volt egyszerű, ahogy ma sem 
egyszerű megállni bárkinek a helyét a 
nagybetűs életben, de ott ültek ők egy-
más mellett, ki-ki végigjárva a saját út-
ját és mosolyogtak. Nemcsak egymásra 
és azokra, akik ott voltak velük, hanem 
az eljövendőkre is. Hiszen a közel 100 
éves életút alatt, tele emlékekkel, együtt 
a család. Hát ezért nagyon fontosak az 
emlékek. Fontos, hogy elmondják és 
megőrizzék a történeteket. 

Minden család életében vannak emlékek, amelyeket örömmel vagy éppen bosszankodva idéznek fel az idősebbek és 
a fiatalabb generációk. Ám ahogy telnek az évek, egyre fontosabbak lesznek az emlékek, hiszen ezek tartják össze a 
családot. Nincs ez másképpen egy tősgyökeres algyői famíliánál sem, ahol öt testvér, túl a 80, sőt többen a 90 éven is 
mosolyogva és nevetve emlegeti fel a nem éppen egyszerű gyermekkor napjait.
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Tájékoztatás az Algyői Polgármesteri Hivatal működéséről
Érvényes 2020� május 25� napjától visszavonásig

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Algyői Polgármesteri Hivatalban 2020� május 25� napjától a személyes ügyfél-
fogadásra az alábbiak szerint van lehetőség�
1� Ügyfélfogadási napok: 

Hétfő: 8:00–12:00 és 13:00–15:00 óra között; 
Szerda: 8:00–12:00 és 13:00–17:00 óra között; 
Péntek: 8:00–12:00 óra között. 
Keddi és csütörtöki napokon a hivatal az ügyfelek részére zárva tart, ügyfélfogadás az ügyintézővel való előzetes egyezte-
tés alapján lehetséges.

2� Felhívom figyelmüket, hogy
• a hivatalba belépve az előtérben kézfertőtlenítő igénybe vehető;
• a hivatal ügyfélfogadó irodáiban az ügyfelek száma korlátozva van: egy időben maximum egy ügyfél tartózkodhat a 

helyiségekben;
• kérem, hogy az ügyfelek egymástól és az ügyfélszolgálatos munkatárstól tartsák meg a 1,5 méteres távolságot, és 

viseljenek szájmaszkot;
• a hivatalban a helyszíni pénztári kifizetések helyett lehetőség szerint törekedjenek a postai úton vagy átutalással 

történő kifizetés igénybevételére;
• személyes ügyfélfogadás helyett kérjük törekedjenek az elektronikus (e-ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/szol-

galtatasok, e-papír, e-mail) és a postai úton történő kapcsolattartásra, valamint a telefonos egyeztetésre. Az ügyinté-
zők elérhetősége megtalálható a www.algyo.hu oldalon;

• kérjük betegen, vagy a vírussal való – akár csak lehetséges – érintkezése esetén semmiképp se keresse fel személyesen 
ügyfélszolgálatunkat, helyette az elektronikus kapcsolattartás valamely formáját válassza;

• a hivatali nyomtatványok letölthetők a www.algyo.hu oldalról, és elektronikus formában a titkarsag@algyo.hu e-mail 
címre megküldhetőek.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Algyő, 2020. május 20. Varga Ákos 
 jegyző

Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház utca 42�, 4� szám alatt megüresedett 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

A lakás adatai:   Algyő, Egészségház utca 42�, 4� sz�, 79,5 m2 alapterület, 3 szoba; komfortfokozata: összkomfortos, 
lakbér 42.453 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.) kell benyújtani 2020� június 
15-én 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. június 18-i polgármesteri döntés. Az eredményről az érintettek írásban érte-
sülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre 
pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. július 1. napjától foglalható 
el. A részletes felhívás és az adatlap a www.algyo.hu honlapon érhető el.
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Újra kajakosok a Tiszán

Az Algyői Vízisport Egyesület tagjai a 
téli alapozó edzéseket az edzőteremben 
végezték, heti öt edzéssel. Március köze-
pén már a vízre szállást tervezték, amikor a 
vírushelyzet és a vonatkozó kormányren-
delet miatt le kellett állítani az edzéseket. 

„Folyamatosan követtük a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség ajánlásait. Néhány 
hét után, amikor a gyerekek már az iskolai 
online oktatásba beleszoktak, lassan elin-
dítottuk az edzéseket a világhálón. Ennek 
vegyes fogadtatása volt, néhányan komo-
lyan vették, néhány gyereket elveszettünk 
az online térben” – kezdte Kövér Imre, az 
Algyői Vízisport Egyesület elnöke. 

A karantén edzések mellett egyéni 
futásokra és online kihívásokra buzdí-
tották a gyerekeket.

„Ilyen házi kihívás egyik nyertese lett 
Hegedűs Hugó, aki a beküldött videójá-
val a fekvőtámasz versenyt nyerte. Nagy 
sikere volt az MKKSZ által indított 
#maradjotthon kajak-kenu kihívásnak 
is. Itt a magyar kajak-kenu élsportolói 
adták fel az erőnléti és ügyességi felada-
tokat, amelyeket a gyerekeknek négy 
héten keresztül kellett feltölteni. Aki 
minden feladatot feltöltött, a végén sor-
soláson vett részt. Országosan csaknem 
900 gyerek indult a sorsoláson, végül 50 
nevet húztak ki. Az Algyői Vízisport 
Egyesület beküldői közül Laczi Zalán és 

Vágvölgyi Szilárd versenyzőnknek ked-
vezett a szerencse. Egy külön kihívás-
ban, amelyet Kammerer Zoltán olimpiai 
bajnok sorsolt, Vágvölgyi Előd és Vágvöl-
gyi Szilárd került a szerencsés nyertesek 
közé” – részletezte Kövér Imre.

A kihívás második felében a sportág-
gal kapcsolatos tesztek voltak, ott újra 
Vágvölgyi Elődnek kedvezett a szerencse.

A versenyzők online munkája alatt 
a klub sem tétlenkedett. A kajakokat 
leköltöztették a téli tároló helyről a Ti-
sza-partra, közben tizenegy kajakot ja-
vítottak meg és újítottak fel új lábtáma-
szokkal. A hajótárolóba készítettek egy 
lapáttartót, valamint a Gyeviép Nkft. új 
tárolóhelyeket is kialakított a hajóknak. 

Szükség is volt rá, mert a téli szezonban 
további kajakokkal és lapátokkal bővült 
az eszközállomány.

Május elején a szabályok enyhítésével 
lassan elindultak az edzések. Mivel ezek 
a szabadban zajlanak érintkezés nélkül, 
így csak az edzések előtti és utáni idő-
szakra kellett szabályokat bevezetniük. 
A spártai körülmények miatt ezek nem 
okoztak nagy problémát. A karantén a 
versenyzők erőnlétére is rányomta bé-
lyegét. Jelenleg a kilométerek gyűjtése és 
a technika finomítása a cél.

„Ne felejtsük el megemlíteni, gyereke-
ink legrutinosabbjai is csak egy éve ültek 
először kajakba, hiszen tavaly tavasszal 
kezdtük meg velük a munkát. Rengeteget 
fejlődtek és vannak köztük kiemelkedő 
teljesítményre képesek. Ennek ellenére 
hetente érik meglepetések a klubot, hogy 
néhányuk mekkora változáson megy át” 
– mondta az egyesület elnöke.

Toborzásuk jelenleg is zajlik, várják 
az új, 7-12 éves korosztályú kajakosok 
jelentkezését hétfő, szerda, péntek 15 
órakor a Tiszavirág kikötőben a hajótá-
rolónál.

„Végül, de nem utolsó sorban szeret-
ném megköszönni a sok szülő és támo-
gató segítségét! Nélkülük nem jutottunk 
volna idáig” – zárta Kövér Imre.

Sok sportághoz hasonlóan az Algyői Vízisport Egyesület is kényszerszünettel kezdte a szezont, de mára már újra élet-
tel teli a hajótároló a Tiszavirág kikötőben. Elindult a munka, a gyerekek a vízen gyűjtik a kilométereket.

KAJAK TÁBOR

Az Algyői Vízisport Egyesület kajak tábort hirdet 7-14 éves gyerekek 
számára. Időpontja: július 6-10, 8-16 óráig és július 27-31, 8-16 óráig.  
Helyszín: Algyő, Strandfürdő, Tiszavirág kikötő. Programok: kajakozás,  
kenuzás, biciklizés, strandolás, exatlon, vetélkedők, vízi KRESZ. Napi há-
romszori étkezést biztosítanak. Úszni nem tudó gyerekek részére a vízi prog-
ramok alatt mentőmellényt biztosítanak. További információ és jelentke-
zés: Kövér Imrénél a 06 (20) 488-6218-as számon vagy a koverimi@gmail.
com címen, illetve Canjavecné Borbás Annamáriánál a 06 (30) 369-1259-es  
számon vagy a bantsa@freemail�hu címen.
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Házasságot kötött  
2020� 05� 23-án  
Vidács István  

és Kiss Alexandra Zsófia

Gratulálunk!

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

TISZTELT ALGYŐIEK!

Minden algyői, hogyha segítségre szorul, és semmilyen 
más formában nem sikerül megoldani a problémát, akkor 
hívja az alábbi, éjjel nappal hívható telefonszámot: 

06 (20) 554-8612
A háziorvosaink is elérhetőek egészségügyi kérdésekben a 
lenti mobilszámokon:

 Dr� Tóth Mária Dr� Kálmán Antónia  
 06 (30) 638-1863 06 (30) 249-5708

Dr� Szabó J� Attila  
06 (20) 523-4446

TISZTELT ALGYŐI LAKOSOK!

Algyő Nagyközség területén a szelektív hulladékszállítá-
si szolgáltatás 2020. június 1-től megváltozik. A szállítást 
minden páratlan héten pénteken végzi el a szolgáltató.

Első szállítási nap: 2020� 06� 05� (péntek)

Algyő Nagyközség Önkormányzata

SzületéSek Algyőn

Zombori Ramóna
Szül.: 2020. 04. 12.
Anya: Zombori-Patyi Lilla
Apa: Zombori Zsolt

Tájékoztató a lomtalanításról

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy JÚNIUS 20-án, szombaton lomtala-
nítást végez a település területén�

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon leg-
később reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretű 
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, stb.). A későn kihelyezett hulladékok, valamint az építési tör-
melékek, üveges ablakok, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (például akku-
mulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban.

Lomtalanítással kapcsolatos információ a 06 (62) 425-231-es telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltántól, a  
06 (30) 563-15-11-es telefonszámon.



Június 4-től otthonunk neve: Csongrád-Csanád megye

„Csongrád megye 1950 óta működik 
a mai közigazgatási határai között. A 
kommunista diktatúra kiépítésének 
egyik utolsó fázisaként ugyanis Rákosi 
Mátyás és pártállama fölszámolta a ha-
gyományos magyar önkormányzatisá-
got és annak történelmi szerveit, köztük 
a vármegyerendszert, helyette pedig a 
szovjet mintájú tanácsrendszert vezette 
be. Ekkor alakult ki tehát a mai Csong-
rád megye. Három egykori történelmi 
vármegyei entitásból áll: a 11. században 
Szent István által alapított Csongrád 
vármegye és Csanád vármegye, valamint 
a 13. században szerveződött Torontál 
vármegye területének kisebb-nagyobb 
része terül el megyénk jelenlegi határai 
között” – foglalta össze Miklós Péter tör-
ténész, aki 2017-ben a megyei közgyű-
lés tagjaként terjesztette elő a névváltoz-
tatás anyagát.

Megyénk mai területének jelentős 
részét az egykori Csongrád megye adja. 
1950-ben ehhez csatolták a modern 
korban makói székhelyű Csanád megye 
mintegy felét, valamint a csaknem 10 

ezer négyzetkilométeres egykori Toron-
tál vármegye egy kis részét.

„Annak ellenére, hogy 70 évig Csong-
rádnak nevezték megyénket, a csaná-
di részen élők ma is igyekeznek őrizni 
csanádi identitásukat” – hangsúlyozta 
Miklós Péter.

„Trianon igazságtalan békediktátu-
ma száz évvel ezelőtt mély sebet ejtett 
hazánkon, s ez talán soha nem fog be-
gyógyulni. Bár a végleges felépülés nem 
jöhet el számunkra, de némi gyógyírt 
jelenthet – legalábbis nekünk, Csongrád 
megyeieknek” –, hogy Trianon századik 
évfordulóján szűkebb otthonunk neve 
immár Csongrád-Csanád megye lesz – 
jelentette ki Juhász Tünde kormánymeg-
bízott a névváltoztatásról tartott sajtótá-
jékoztatón.

Hozzátette: másrészről az 1000 éves 
magyar közigazgatás fontos egysége, a 
legrégebbi vármegyénk, Csanád neve ily 
módon a harmadik évezredben is tovább 
él, őrizve múltunkat, örökségünket.

Gémes László, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke arról számolt be, hogy 

a megyei önkormányzat egy hat centi-
méter átmérőjű bronzérmével emlékezik 
meg a névváltásról. Az érme előlapján 
Csongrád-Csanád megye címere látha-
tó a régió elnevezésével, hátlapján pedig 
a megye korvonala szerepel az egykori 
és mai megyeszékhelyekkel, valamint a 
megyék pajzsaival. Egy térkép is készül, 
amelyen a mai megye mellett a korábbi 
megyehatárok is láthatók.

A névváltoztatás ötlete egyébként a 
makói járásban élő lakosoktól érkezett, 
ezt karolta fel Lázár János, a térség or-
szággyűlési képviselője. 2017 nyarán a 
megyei közgyűlés többsége is támogat-
ta, hogy az elnevezés Csanáddal bővül-
jön, csak az MSZP-s Havasi Jánosné 
szavazott nemmel, egy párttársa, Móra 
József Antal pedig tartózkodott. A me-
gyei közgyűlési többség támogatása 
után került az Országgyűlés elé a kér-
dés, és Lázár javaslatára – ellenszavazat 
nélkül – módosították a megye nevét.

Fontos tudni, hogy a megyében élők-
nek nincs teendőjük a névváltoztatás 
miatt.

A trianoni békeszerződés 100. évfordulójától, június 4-étől megyénk immár Csongrád-Csanád megye. Napjaink 
Csongrád megyéjének délkeleti egysége az egykori, 1030-ban alapított Csanád vármegye két délnyugati járása volt 
korábban. Hetven év után neve a csanádi identitást is őrzi.


