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Algyô négy közintézménye lesz nyitva 
a nemzetközi Kulturális Örökség Napján

Nemzeti koordinátorként a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal 
felhívására az Európa-szerte is-
mert és népszerû Kulturális Örök-
ség Napjához 224/2012. (VI.27.) 
Kt. Határozatával idén Algyô nagy-
község is csatlakozott. A központi 
téma az örökölt üzenet, a Szakrális 
Mûvészetek Hete, valamint a szellemi 
kulturális örökség elemeinek bemuta-
tása helyi szinten.

Az Európa Tanács védnökségé-
vel már 48 országban rendezik 
meg az egyre nagyobb népszerû-
ségnek örvendô örökségi napokat. 
A program célja, hogy a lakosság, 
a nagyközönség figyelmét ráirá-
nyítsák az országos és helyi szelle-
mi örökségekre, az épületek érté-
keikre, kiemelten azokéra, melyek 
máskor részlegesen, idôlegesen, 
illetve csak a társadalom egyes 
rétegei által látogathatók, esetleg 
év közben folyamatosan zárva van-
nak. 

A Kulturális Örökség Napjai 
rendezvényhez való csatlakozás jó 
alkalom arra, hogy Algyô is orszá-
gos sajtómegjelenés mellett mutat-
hassa be helyi értékeit és felhívja 
a figyelmet azok sérülékenységére, 
mulandóságára, a kihaló népi mes-
terségekre, a megôrzés fontossá-
gára. 

Az algyôi programra szeptem-
ber 15-én, szombaton 9–16 óra 
között várják az érdeklôdôket a 
római katolikus Szent Anna templom-
ba és annak harangtornyához (képün-

kön), az Algyôi Tájházba (a Herke 
István emlékszobába, a bemutatófészer-
hez, a gyógynövénykertbe), az Algyôi 
Alkotóházba (ahelyi kézmûves bemu-
tatózásra), valamint a település új is-
kolájába, az Algyôi Fehér Ignác Álta-
lános Iskolába és annak ’C’ típusú 
tornacsarnokába. 

A rendezvényt az Algyôi Falu-
ház, Könyvtár és Tájház munka-
társai szervezik. A szervezôk kérik 
a lakosságot, az érdeklôdô vendé-
geket, hogy a megtekinteni kívánt 
épületet megnevezve az alábbi 
elérhetôségeken elôzetesen jelent-
kezzenek be! Faluház: a 62/517-
172 telefonszámon, faluhaz@al-
gyoktv.net e-mail címen. A kijelölt 
épületekben szakmai idegenveze-
tést tartanak, az érdeklôdôk apró 
ajándéktárgyakat, egyéb megle-
petéseket kaphatnak. 

A hivatalos honlap: www.orok-
segnapok.hu. B.L.N.

Algyô Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját, barátait 

az ALGYÔ NAPJA alkalmából rendezett ünnepi eseményekre.
2012. szeptember 28., péntek
1000 Koszorúzás Fehér Ignác emléktáblájánál (Kastélykert u. 59.).
1030 Koszorúzás a temetôben a hôsök és a díszpolgárok sírjainál.
1300  Ünnepi testületi ülés a Faluház színháztermében: 

Herczeg József polgármester ünnepi köszöntôje, 
Kitüntetések és díjak átadása.

1430 Ünnepi mûsor.
1800  „Aranykalitkák és angyalszárnyak” – irodalmi est a színház-

teremben. Az est válogatást nyújt Szilágyi-Perjési Katalin 
alkotásaiból. 
Vendég: a szerzô. 
Közremûködnek: Beslin Anita, Fabulya Andrea, Kiss Ernô és 
Kosztolányi József.
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Anyakönyvi hírek
Házasság:

Gubacsi Szilárd és Süli Rita 2012. 08. 
04-én;
Vörös Tamás és Miklós Mariann 2012. 
08. 05-én;
Ács-Sánta Gyula és Terhes Szilvia 2012. 
08. 10-én;
Vörös László Zoltán és Simon Tünde Mó-
nika 2012. 08. 11-én;
Lakatos Péter és Kunsági Zsanett Ildikó 
2012. 08. 11-én;
Apró László Zoltán és Kocsis Alexa 2012. 
08. 19-én;
Dohány Mihály és Csokmai Hajnalka 2012. 
08. 21-én;
Vôkuti Zoltán és Pálinkó Dóra 2012. 08. 
25-én;
Molnár Gábor Alajos és Németh Judit 
2012. 08. 25-én
házasságot kötött.

Sok boldogságot!
*

Halálozás:

Szabó Ferenc 2012. 08. 14-én elhunyt.
Béke poraira!

*
Születések:

TóTH BeNCe – született: 2012. 07. 22., 
édesanya: Varró Linda, édesapa: Tóth Péter.

AGóCS NóRA – született: 2012. 07. 27., 
édesanya: Dr. Butora Mónika, édesapa: 
Agócs László.

KABóK NoéMI – született: 2012. 07. 31., 
édesanya: Zombori Mariann, édesapa: 
Kabók Béla.

SoMoGyVÁRI oLGA és SoMoGyVÁRI VeN-
DeL – születtek: 2012. 07. 24., édesanya: 
oláh Krisztina Gréta, édesapa: Somogy-
vári Péter Róbert.

Jó egészséget!

Apróhirdetések
Kerékpárok teljes körû javítását rövid határ-
idôvel vállalom. Használt, jó állapotban 
lévô kerékpárok értékesítése. 
Telefon: 06-20/431-8503.

*

Vállalkozásra, nyaralónak is alkalmas, a 
csongrádi Körös-torokhoz közeli 2 szoba 
összkomfortos kertes családi ház eladó, 

vagy – értékegyeztetéssel kisebb algyôi 
házra, szegedi lakásra cserélhetô. Irányár: 
9,5 millió forint. Érdeklôdni: 30/3802139

*

A sárvári fürdôhöz közel családi ház eladó, 
vagy – értékegyeztetéssel – szegedi la-
kásra cserélhetô. Irányár: 9 millió 900 ezer 
forint. Érdeklôdni: 30/3802139

Önkéntes szemétszedôk:  
közel 6 köbméter szemét a Kuktor tóból

Önkéntesek takarították közös ter-
mészeti kincsünket: az Algyôi Ter-
mészetvédô Horgászegyesület 
tagjai augusztus 25-én Algyôn, az 
úgynevezett Kuktor tó lomtalaní-
tását végezték el. 

A szemétszedés alkalmával az 
önkéntes segítôk közel 5–6 köb-
méter szemetet és veszélyes hul-
ladékot gyûjtöttek be. A tó meg-
tisztításában az alábbi személyek 
segítettek: Biacsi Máté, Biacsi Sán-

dor, Miklós Sándor, Rózsa Alex, Kneip 
Ferenc, Lele István, Szabó István, 
Szabó Imre, Tóth Lakos, Zombori Szil-
veszter, Koltai József, Sebôk Sándor, 
Tóth István, Süli Zakar Ferenc és 
Karasz Béla. Áldozatos munkájukat 
ezúton is köszönjük! 

Egyúttal felkérjük a Tisztelt La-
kosságot és minden érintettet, 
hogy közösen óvjuk, védjük, vi-
gyázzuk környezetünket, közös 
természeti értékeinket! P.H.

Bérletárusítás
Az Algyôn arra jogosultak az autó-
busz bérleteket október 3-án, 4-én, 
5-én, 9-tôl 17 óráig a Szolgáltató-
házban (Algyô, Kastélykert utca 

49. szám) vehetik át, illetve vásá-
rolhatják meg. További informá-
ció: Gyeviép Nkft. +36209134602 
telefonszámán.

Szolgálnak és védenek
Az algyôi körzeti megbízottak neve és elérhetôsége:
Tóth Gábor rendôr fôtörzsôrmester 06 20 209 5319,
Horváth Zoltán rendôr fôtörzsôrmester 06 20 209 5318,
Mihálkovics János r endôr fôtörzsôrmester. 

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 utca 44., KMB 
iroda.

Rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112. 

Tiszai Vízi rendészeti Rendôrkapitányság, Szolnoki Rendôrkapitányság:
telefonszám: 56/375-145,
honlap: www.police.hu

Vízi rendészeti Rendôrôrs Szeged
telefonszám: 62/420-528

Köszönet!
Szeretném megköszönni a polgármester úrnak és kedves feleségének, hogy 
a szabadidejüket nem kímélve önzetlenül viszik az arra rászorulóknak az 
adományokat. Bné
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Szolgáltatások és elérhetôségek 2012. 09. 01-jétôl:

ESZI Védônôi Szolgálat (Algyô, Egészségház u. 42.),
telefonszám: 62-267-234, 06-20-554-85-70;

Kismama tanácsadás: kedd 13:00–15:00 között,
Csecsemô tanácsadás:csütörtök 12:00–16:00 között.

ESZI Gyermekjóléti Szolgálat (Algyô, Piac tér 17.),
telefonszám: 62-765-980, 06-20-425-90-77,

ügyfélfogadási rend:
hétfô, kedd, szerda: 8:00–15:30 óra között,
csütörtök: 10:00–15:30 óra között,
péntek: 8:00–13:30 óra között.

ESZI Családsegítô Szolgálat (Algyô, Búvár u.1.)
telefonszám: 62-267-866, 06-20-554-85-12,

ügyfélfogadási rend:
hétfô, péntek: 8:00–12:00 óra között,
kedd, csütörtök: 12:00–16:00 óra között,
szombat: 10:00–18:00 óra között.

ESZI Idôsek Napközi Otthona (Algyô, Piac tér 17.),
telefonszám: 62-267-048, 06-20-554-86-12,

nyitva tartás:  
hétfô, kedd, csütörtök: 8:00–16:00 óra között,
szerda: 8:00–18:00 óra között,
péntek: 8:00–14:00 óra között,
ebédosztás: 11:00–12:00 óra között,
ebéd helyben fogyasztása: 12:00–13:00 óra között.

ESZI Házi Gondozói Szolgála t(Algyô, Piac tér 17.),
telefonszám: 62-765-980, 06-20-773-81-12,

ügyfélfogadás:
minden nap 8:00–9:00 között.

ESZI Bóbita Bölcsôde (Algyô, Kastélykert u.15.),
telefonszám: 62-517-368, 06-20-358-92-11,

nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 6:00–17:00 óra között.

INFORMÁCIÓ: 
Adománygyûjtés és osztás: minden csütörtökön 8:00–10:00 óra között 
a fehér iskolában.
Krízishelyzet esetén hívható ügyeletes telefonszám munkaidôn kívül: 
06-20-55-48-612.

Polgármesteri és alpolgármesteri  
fogadóórák a községházán

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy Herczeg József polgármester 
és Némethné Vida Zsuzsanna alpol-
gármester Algyô Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalában (Algyô, 
Kastélykert utca 40.) minden héten 
szerdán 14–17 óra között fogadó-
órát tart. A legközelebbi idôpontok: 

2012. szeptember 12.,  szeptember 
19. A soros, nyílt képviselô-testü-
leti ülés idôpontja: 2012. szeptem-
ber 26. (szerda) 9 órától. INFO: 
Algyô Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala, telefonszám: 62/517-517, 
e-mail: pm@algyo.hu, alpm@algyo.
hu, honlap: www.algyo.hu. 

Pályázati felhívás
Algyô Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testülete pályáza-
tot hirdet az Algyô, Egészségház 
utca 42. szám alatti ingatlanon 
lévô, 2. számú, kb. 16 m2 alapte-
rületû garázs, legfeljebb 5 évre 
történô bérbeadására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, a ga-

rázsban tárolandó, a pályázó tu-
lajdonát képezô gépjármû forgal-
mi engedélyének másolatát;

– a nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó a pályázati feltételeket 
elfogadja;

– a bérleti díjra, valamint a bér-
leti idôre tett konkrét ajánlatot.

A pályázók közül azok részesül-
nek elônyben, akik a magasabb 
összegû bér fizetését vállalják. 

(A bérleti díj kiinduló összege: 
6579 Ft/hó). A bérlôt a pályázók 
közül a Képviselô-testület választ-
ja ki.

A pályázatok elbírálásának ideje: 
2012. szeptemberi képviselô-tes-
tületi ülés (szeptember 26.). 
Az eredményrôl az érintettek írás-
ban értesülnek. Az értesítés kéz-
hezvételétôl számított 5 napon 
belül köthetô meg a garázsbérleti 
szerzôdés, amennyiben erre pá-
lyázó hibájából nem kerül sor, a 
bérlôkijelölés hatályát veszti.

A pályázatokat Algyô Nagyköz-
ség Polgármesteréhez (6750 Algyô, 
Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 
2012. szeptember 14-én 12 óráig.

Herczeg József  
polgármester

Iskolai programok
Az algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskolában is szeptember 3-án kez-
dôdött meg a 2012/2013. tanév. 

Idén 329 diák kezdi meg tanul-
mányait az algyôi iskolában. Az 
elsô évfolyamon 50 kisdiák várta 
izgatottan a tanév kezdetét. Szá-
mukra Algyô Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselô- testülete 
ingyenesen biztosította a tanköny-
veket, melynek értéke 12 ezer 80 
forint, vagy 8 ezer 550 forint, attól 
függôen, hogy részt vesznek-e 
angol nyelvi képzésben elsô osz-
tálytól. 

Az új iskola adta lehetôségeket 
figyelembe véve módosították pe-
dagógiai programjukat. Ennek kö-
szönhetôen közoktatási típusú 
sportiskola képzés kezdôdik az 1. 
és az 5. évfolyamon. Elsôdleges cél 
az utánpótlás-nevelés: kézilabda, 
úszás és labdarúgás szakterületeken. 

Hagyományaikhoz híven tovább-
ra is sok színes programmal vár-
nak minden kedves érdeklôdôt 
egész tanévben! 

További információ: az www.
algyoiskola.hu honlapon, illetve az 
iskola hirdetôtábláin.

Családi ház te-
hermentesen 

eladó 
Algyô Sport u. 2 

szám alatt.
Ár.: 28 millió Ft.
Érdeklôdni Kneip 

Ágnes  
06 70/314-48-16 

szám alatt.

Homlokzati és  
gurulóállvány bérelHetõ.
Festést, mázolást, gipszkartono-

zást, külsõ-, belsõ hõszigetelést és 

festés utáni takarítást vállalok. 

érdeklõdni  

a 06-30/987-40-60-as  

telefonszámon.
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Algyôi Vállalkozói Klaszter

Az elmúlt hetekben egy levélben 
kereste meg az algyôieket az Al-
gyôi Vállalkozói Klaszter. Ezzel 
céljuk a klaszterben rejlô lehetô-
ségek és az általuk képviselt új 
irányvonalak megismertetése volt 
a lakossággal – tudtuk meg Szutor 
Lajos klaszter elnöktôl.

Nyugat-Európában a klaszter-
mozgalom már látványos sikereket 
ért el. A helyi vállalkozások össze-
fogásán keresztül segíti a gazda-
sági válság negatív hatásainak 
mérséklését, a település intenzí-
vebb fejlôdését, a résztvevô vállal-
kozók munkájának mennyiségi és 
minôségi, illetve családjaik élet-
színvonalbeli növekedését.

– Mind fontosnak tartjuk Algyô 
fejlôdését és gazdasági erôsödését. 
Ehhez elengedhetetlen a helyi vál-
lalkozók és rajtuk keresztül lakos-
ság megfelelô munkalehetôségei-
nek biztosítása – vall a klaszter 
alapítás motivációjáról az elnök. 

Az Algyôi Vállalkozói Klaszter fô 
célja, hogy föltárják azokat a gaz-
dasági lehetôségeket, új irányokat, 
amelyek Algyô fellendülésének 
hátteréül szolgálhatnak. Lehetô-
ség szerint ezek megvalósításával 
juttatva munkához a helyi vállal-
kozásokat. Elsô lépésként egy in-
kubátorház beruházását segítjük, 
támogatjuk az egyik klaszterta-
gunk részvételével. Ez a megújuló 
energia irányába jelenthet kitöré-
si pontot, és új munkalehetôsége-
ket az algyôieknek.

Ezen célok elérése együttmûkö-
dést igényel. Együtt kell gondol-
kodni a lehetséges új célkitûzések-
rôl, irányvonalakról. A klaszter 
lehetôséget teremt, hogy ezeket 
eredményesebben tudjuk kidol-
gozni, népszerûsíteni, illetve a 
megfelelô fórumokon érvényesí-
teni. 

Cél, hogy az algyôi vállalkozások 
nagyobb szerepet kaphassanak a 

helyi és környékbeli beruházásokban. 
Ehhez elengedhetetlen a vállalkozá-
sok érdekérvényesítô tevékenysé-
geinek erôsítése. A klasztermozga-
lom lehetôséget teremthet olyan 
nagyságrendû, széles körû szol-
gáltatáskínálat kialakítására, me-
lyek az egyéni lehetôségeken túl-
mutató vállalási nagyságot teremthet 
a kisebb cégek számára is. Ezen 
túl a helyi lakosok számára is le-
hetôség van egy újfajta szolgálta-
tási rendszer kialakítására, ezzel 
biztosítva, hogy az algyôi munká-
kat algyôi vállalkozók valósítsák 
meg.

Szutor Lajos beszélt az eddigi 
eredményekrôl is: A fentebb em-
lítettek alapján a klaszterrel meg-
kezdtük a megvalósítást biztosító 
célrendszer és feladatkör kialakí-
tását, valamint a támogató kör 
szervezését. Az elmúlt hónapok-
ban három alkalommal szervez-
tünk a vállalkozók részére tájékoz-

tató fórumot, amelyek lehetôséget 
adtak konzultációra, meghívott 
szakértôkkel történô egyeztetésre. 
Kitelepültünk a falunapon, amikor 
több új, lehetséges taggal sikerült 
kapcsolatba kerülni. 

Keressük az együttmûködô part-
nereket, felvettük a kapcsolatot az 
önkormányzattal. Fontos, hogy 
látókörbe kerüljenek, megismer-
jük azon vállalkozásokat, amelyek 
kivitelezést tudnak vállalni mun-
kákban. Szükséges regisztrációjuk, 
kapacitásuk, tevékenységi körük 
ismerete.

A klaszter résztvevôi arra kérik 
az algyôi lakosokat vállalkozókat, 
hogy amennyiben egyetértenek 
céljaikkal: véleményükkel, szemé-
lyes közremûködésükkel segítsék 
munkájukat. Az Algyôi Vállalkozó 
Klaszterrel az avk@algyoert.hu e-ma-
il címen, illetve a +3670/7742110 
telefonszámon tudják fölvenni a 
kapcsolatot.

Súlykorlátozás az új útszakaszok megóvása érdekében
Algyô Nagyközség Képviselô-tes-
tületének döntése alapján a Berek, 
a Szüret, a Nyírfa utcában elkészült 
az útburkolat felújítása. Az új asz-
falt védelme érdekében az 5 tonna 
össztömegû gépjármûvek behajtá-
sára korlátozást jelzô közlekedési 
táblákat helyezett ki az önkor-
mányzat. (Össztömeg: a gépjármû 
teljes (rakott állapotú) súlya.)

Az önkormányzat által, a tele-
pülés teljes területére elkészíttetett 
forgalomtechnikai felülvizsgálat 
alapján a fenti településrészen ta-
lálható utcák besorolása: lakóút.

A kivitelezés – a megvalósulási 
terv szerint – ennek megfelelô 
paraméterekkel épült meg.

Az utak tulajdonosa: Algyô 
Nagyközség Önkormányzata és a 
kezelôi jogokat is az önkormány-
zat gyakorolja. A tilalmak vagy 
korlátozások a forgalom bizton-

ságának és egységesítésének, „az 
út (mûtárgy) mûszaki állapotának 
védelme és környezetvédelmi 
szempontok érdekében rendelhe-
tôk el”.

Amennyiben a korlátozás alá esô 
utakra szeretne valaki behajtani az 
engedélyezettnél nagyobb tömegû 
jármûvel, úgy lehetôsége van kö-
zútkezelôi hozzájárulást kérni az 
üzemeltetôtôl, jelen esetben az ön-
kormányzattól. A jelzôtábla által 
meghatározott össztömeget meg-
haladó jármûvek közlekedésérôl 
szóló 13/2010. (X.5.) NFM rende-
let alapján lehet a kérelmet be-
nyújtani, megjelölni a gépjármû 
típusát, rendszámát, üzemben tar-
tóját, szállításhelyét, idejét (kezde-
te, vége). A közútkezelôi engedély 
kiadásáért a kérelmezô eljárási 
díjat fizet az említett rendelet 2. 
melléklete szerint.

A közút kezelôjéhez benyújtott 
kérelem a 13/2010. (X.5.) NFM ren-
delet 5. § (4) bek. b) szerint elutasí-
tásra kerülhet, ha az út teherbírása, 
vagy az út feletti-melletti szabad tér 
mérete nem alkalmas, hogy azon a 
megengedett össztömeget megha-
ladó gépjármû közlekedjen.

A KRESZ a megkülönböztetett 
jelzéssel ellátott jármûvek közle-
kedésére a súlykorlátozás alól ki-
vételt biztosít. 

Algyô Nagyközség Önkormány-
zati Képviselô-testülete 2012. au-
gusztus 13. napján az alábbi hatá-
rozatot hozta: „Algyô Nagyközség 
Képviselô-testülete a Berek, Szüret 
és Nyírfa utcákban, az utakra a 
15 tonna össztömegû jármûvekre 
vonatkozó súlykorlátozás beveze-
tését rendeli el.

A Képviselô-testület felhatalmaz-
za Herczeg József Polgármestert, 

hogy a korlátozás alá esô területre 
történô ennél nagyobb össztömegû 
jármû eseti behajtására – legfeljebb 
évi négy alkalommal – külön en-
gedélyt adjon. Az engedély kiadá-
sának feltétele, hogy a kérelmezô 
a 13/2010. (X.5.) NFM rendelet 
szerinti kérelmet nyújtson be, va-
lamint az engedélyes részére ki-
adott közútkezelôi hozzájárulás 
tartalmazza, hogy teljes kártéríté-
si felelôsséggel tartozik a behajtás-
sal okozott mindennemû kárért.

Az önkormányzati pénzbôl a 
településrészen lakók érdekében 
és véleményének figyelembe vé-
telével készült beruházás mûszaki 
állapotának megóvása és a rendel-
tetésszerû használat biztosítása 
érdekében hozott szabályozás 
fenntartására kérjük a közösség 
segítségét és megértését!”

P.H.
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Kirándulás az egészség jegyében

Az Ezerjófû Egészségvédô Köz-
hasznú Egyesület július közepén 
3 napos kirándulást tett a Bükk-
ben. Pénteken kiadós egri séta és 
várnézés után érkeztünk meg hol-
lóstetôi szállásunkra. 

Az elhelyezkedés és berendez-
kedés után útnak indultunk a gyó-

gyító kövekhez. Bükkszentkereszt 
mellett a hegyoldalban egy na-
gyobb katedrális méretû területen 
található ez a különös hangulatú 
hely, melynek területén lévô kövek 
és fák gyógyhatásáról sokan meg 
vannak gyôzôdve. Közülük a leg-
jelentôsebb a Boldogasszony köve, 

melyen a néphit szerint Mária pi-
hent meg egykor. Térkép segítsé-
gével igyekeztünk megtalálni 
több-kevesebb sikerrel a számunk-
ra legfontosabb köveket. Végül 
feladván a próbálkozást, belefe-
ledkeztünk a hely különleges ki-
sugárzásába, amely befelé fordu-
lásra, meditációra készteti az ott 
tartózkodót.

Az este hangulatos szalonna és 
sasliksütéssel gyorsan elszaladt. A 
tiszta hegyi levegô segítette éjsza-
kai pihenésünket.

Másnap Bükkszentkereszten a 
bükki füvesember, Szabó Gyuri 
bácsi által szervezett Gyógynövé-
nyes Napok programjain vettünk 
részt. Csaknem 10 ezer ember volt 
ott rajtunk kívül, és a kiváló szer-
vezésnek köszönhetôen mégsem 
volt tumultus sehol. Meghallgattuk 
Gyuri bácsi elôadását, és nyilvános 
tanácsadását. Más elôadóktól is 

sok új információt kaptunk a ter-
mészetes gyógymódokról. Szá-
munkra a legfontosabb program 
mégis Gyuri bácsi gyógynövény 
kertjének a megtekintése volt. 
A virágzó szurokfû, orbáncfû, le-
vendula, zsálya, citromfû és citro-
millatú macskamenta ültetvény 
pompázatos látványa után kisebb 
ágyásokban, bemutató jelleggel a 
legfontosabb hazai gyógynövénye-
ket láthattuk.

20 féle gyógynövényt kellett fel-
ismerni a gyógynövény felismerés 
játékban, melyen 3 csomag málna-
levél teát nyertünk.

Vasárnap reggeli után felszede-
lôzködtünk és útnak indultunk 
Lillafüredre. Kisvasúttal felmen-
tünk Garadnára, és visszafelé 6 
kilométeres sétát tettünk. Útköz-
ben gyógynövényeket gyûjtöttünk, 
és megnéztük az ôskohót és a piszt-
rángos tavakat. E. E. K. E.

Bajai csapatépítô foltvarrós találkozó
Az idei karcagi foltvarró táborban 
kezdôdött internetes ismeretség 
után, személyesen is találkozhattam 
Reiner Ritával, a Magyar Foltvarró 
Céh egyik vezetôségi tagjával, a 
bajai Sugovica Foltkör vezetôjével. 

A táborban lehetôségem nyílt 
arra, hogy gratuláljak Ritának: 
idén július 12-én Guinness Rekor-
dot állított fel, mert 51 foltvarró 
társunk segítségével néhány óra 
leforgása alatt, 1080 darab külön-
féle színes textildarabból varrták 
meg a Magyar Nemzeti Lobogót. 
A zászló végleges mérete 200x400 
centiméter. Ennek kapcsán merült 
fel a gondolat bennem, hogy ezt 
a hatalmas remekmûvet megmu-
tassam az algyôi foltvarró társaim-
nak. Rita gondolatai tovább gördül-
tek. Meghívta az Algyôi Foltvarró 
Kört Bajára egy csapatépítô közös 
varrásra.

Augusztus 15-én hajnalban in-
dultunk Bajára az önkormányzat 
kisbuszával. Ezt a napot körülte-
kintô, alapos szervezés elôzte meg. 
A csomagtartó megtelt varrógép-
pel és a varráshoz szükséges esz-
közökkel. Az utastérben pedig 
izgalommal telve vártuk a meg-
érkezést és a találkozást a bajai 
foltos társakkal.

A Bácskai Kultúrpalotába érkez-
tünk, ahol megcsodálhattuk a re-
kord lobogót és az azt körülvevô 
szebbnél szebb foltvarrott mun-
kákból álló kiállítást. Ebben az 
inspiráló környezetben találkoz-
tunk és varrtunk közösen a bajai 
Sugovica Foltkör tagjaival és Rei-
ner Ritával.

Rita egy Magyarországon még 
nem ismert technikát mutatott 
meg nekünk. A neve: Pixel appli-
káció. A lényege, hogy az elkészí-
tendô fotó alapján kiválasztott 
textileket apró darabokra vágjuk. 
Majd a megfelelô helyre illesztve 
egy anyagra felvasalva alakul ki a 
kép. Szabad gépi tûzés és kerete-
zés után kész is a munka.

Délelôtt igyekeztünk minden 
apró darabot elôkészíteni, ezeket 
a helyére tenni, felragasztani az 
alap textilre. Aprólékos, sok türel-
met, figyelmet, koncentrációt 
igénylô munka szükséges ehhez a 
technikához.

Sajnos az idô gyorsan elrepült, 
szomorúságunkra el kellett bú-
csúznunk az új ismerôseinktôl.

Néhány algyôi kézmûves aján-
dékkal tudtunk kedveskedni a 
vendégül látó Ritának. A csomag-
ban az Ezerjófû Egyesület teái mel-

lett, Boldizsár Attiláné Marika szap-
panjai illatoztak Szalmáné Simon 
Évi kosarában. Egy tûtartó és egy 
textil ékszer is került az ajándékok 
közé.

Ez alkalommal lehetôségünk 
nyílt a bajai rádióban is megerô-
síteni Algyô és Baja foltvarró kap-
csolatát.

Nagy reménnyel telve tértünk 
haza, hogy a két település tovább 
fogja mélyíteni a foltos kapcsolatot.

Köszönetet szeretnék mondani 
Polgármester úrnak, hogy igénybe 
vehettük az önkormányzat buszát, 
Antal Jánosnak pedig az önzetlen, 
segítôkészségét, mellyel eljuttatott 
bennünket Bajára. Köszönöm al-
gyôi foltvarró társaimnak, hogy 
megbíztak bennem és elkísértek 
erre az izgalmas találkozásra.

Üdvözlettel: Izbékiné Cseuz Gab-
riella, Gyevi-Art Kulturális Egye-
sület, Algyôi Foltvarrók Köre
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Nyári sporttábor Visegrádon

Mindent belesûrítettünk a négy 
napba 2012. augusztus 13. és 16. 
között. Már igazi sportcsemegék 
is helyet követeltek maguknak, 
mint például: a SYMA csarnokban 
a hazatérô olimpikonok ünneplé-
se; a Magyar Sportmúzeum, a bu-
dapesti Népstadion Története 
kiállítás megtekintése a Puskás 
Ferenc Stadionban; majd szintén 
itt a Magyarország-Izrael barátsá-
gos válogatott labdarúgó mérkô-
zést szurkolhattuk végig. A Mar-

gitszigeten ugyanott edzhettünk 
egy alkalommal, ahol a nagy olim-
piai és világbajnokaink tették, és 
teszik még ezt remélhetôleg so-
káig. 

Visegrád már harmadik éve ad 
otthont a négynapos táborunknak. 
A szálláshelyünknek most is az 
Apátkúti-völgyben a Dunakanyar 
Erdei Iskolát választottuk. Ez az 
erdôbe belesimuló gyönyörû épü-
let nem vesztett varázsából, bár 
komoly gondokkal küzdenek az 

állag megôrzése terén is. Innen 
messzirôl is kívánjuk, hogy ma-
radjon mindig a gyerekek oktatá-
si helye!

A három év visszatérô program-
jai: a Palota, Fellegvár, a nyári 
bobozás, a Rám-szakadék szépsé-
ges szurdoka, az Esztergomi Ba-
zilika. A Mária Valéria hídon át-
sétálva Párkány vendéglôse és 
cukrászai a kedvenceink. Jó vissza-
térni mindig, úgy hozzánk nôttek, 
mint Algyô Tisza-partja, Szeged 
Dóm tere. Megnyugszik, megbékél 
a szívünk itt. Ez a harmónia sze-
retnénk, ha tanítványainkra is 
hatna és utána ôk is keresnék a 
világ minden pontján ezeket a 
helyeket. 

A „csipet”csapatunkat alsós gye-
rekekbôl választottuk, éves sport-
munkájuk alapján 20 gyereket. A 
jó sportoló gyerekek jutalmazását, 
ilyen módon, nagy összefogással 
sokan támogatták.

Köszönet a támogatóinknak! Így 
Herceg József polgármester úrnak, 
az Algyôi Általános Iskola Alapít-
ványának, az Algyôi Fehér Ignác 
Általános Iskolának és a szülôknek, 
Makra Zsoltnak és az Algyôi SK 
Labdarúgás vezetôinek a váloga-
tott focimeccsre a jegyekért. Jaksa 
Zoltánnak és Magosi Krisztinának, 
akik már három éve önzetlenül és 

nagy szeretettel vannak a táboro-
zó gyerekekkel. Az ô segítségük 
nélkül nem valósulhatott volna 
meg a nyári sporttábor. 

Algyôn igen sok nyári tábor volt, 
így most váltani szeretnénk. Azt 
tervezzük, hogy a visegrádi sport-
tábort téli síeléssel szerveznénk 
meg. 

M. K.

Anyatejes Világnap
Szeptember 13-án 15 órai kezdet-
tel anyatejes világnapot tartanak 
az algyôi Faluházban.

Program:
1. Baba-mama jóga – elôadó: 

Dr. Isaszegi Katalin természetgyó-
gyász – jógaoktató.

2. Szájhigiéné és táplálkozás 
fontossága a terhesség alatt és azt 

követôen – elôadó: Bácsfalusi Ka-
talin dentálhigiénikus.

3. Homeopátiás termékbemu-
tató – elôadó: Csányi Mónika ke-
reskedelmi képviselô.

Minden kismamát, kisbabát, 
apukát és nagyszülôt szeretettel 
várunk.

Védônôk

Ezerjófû tábor

Az ezerjófû egészségvédô Közhasznú egyesület augusztusi táborában idén is sok gyerek 
vett részt.

Kézilabdásaink rajtolnak
A KSZSE – ALGYÔ nôi kézilabda 
csapata a tavalyi szezonban meg-
szerezte az indulás jogát az NBI/B 
osztályba. Az NBI/B keleti csoport-
jában szereplô gárda szeptember 
15-én, szombaton 16 órától (ifjú-
sági csapat 18 órától) játssza elsô 
hazai mérkôzését a VASAS SC 
ellen.

Az FKSE - ALGYÔ NBII-es férfi 
kézilabda csapata szeptemberben 
megkezdi a bajnokságot. Elsô 
hazai mérkôzésüket szeptember 
22-én, szombaton 18 órától (ifjú-

sági csapat 16 órától) játsszák. 
Mindkét csapatunk az Algyôi 
Fehér Ignác Általános Iskola tor-
nacsarnokában, a Sport utca 5. 
szám alatt várja az érdeklôdôket. 
Szurkoljunk együtt az Algyônek!

További mérkôzések:
szeptember 29. 16 óra KSZSE-Al-

gyô – Orosházi NKC,
október 06. 18 óra FKSE-Algyô 

– Mezôtúr AFC.

Forgóné Canjavec Eszter  
sportmenedzser
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Tûzifa  
eladó!

Érdeklôdni:  
20/455-72-31,
30/571-36-40

Büfé – Pizzéria 
 üzlet BérBeadó

algyô,  
Kastélykert u. 104.

telefonszám:  
20/542-62-60

Kedves  
vásárlóinK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EGÉSZ-

SÉGKUCKÓ és PAPÍR-ÍRÓSZER  

üzletünk OKTÓBER 1-tôl új helyszí-

nen, a COOP ABC-ben várja régi  

és új vásárlóit kibôvült árukészlettel!

 Nyitva tartás:  

hétfôtôl–péntekig.: 8–12, 13–17,  

szombaton: 8–12

Újra ALGYÔI GONDOLAT!
Hosszú szünet után ismét olvasható lesz 

a GONDOLAT!

Várható megjelenés: 
2012. szeptember vége

Keresse az újságot az alábbi helyeken:
Ari Market

Joker Plussz Abc
100 forintos

Faluház
Könyvtár

Vas, mûszaki bolt
Hóvirág Abc

     Ára:

Az OTP LAkás-TAkArékPénzTár kiemeLT sTrATégiAi 
partnere Csoportvezető kollégát keres. Cégünk meghatározó 

szerepet tölt be a lakás-takarékpénztár értékesítése területén.

Folyamatosan növekvő, országos hálózatunk további 
bővítéséhez, keresünk vezető kollégát.

Feladatok:
•  Aktív részvétel az értékesítési terv megvalósításában
•  Értékesítő munkatársak toborzása, kiválasztása
•  Az új kollégák irányítása, mentorálása, betanítása

elvárások:
•   Pénzügyi tanácsadói területen szerzett értékesítői és 

középvezetői tapasztalat
•   Munkatársak kiválasztásában, interjúztatásában való jár-

tasság
•  Vezetői tapasztalat
•  Eredményorientált gondolkodásmód
•  Magabiztos, határozott vezetői fellépés
•  Számlaképesség

Előnyök:
•  Lakás-takarékpénztári termékismeret és értékesítési gyakorlat
•  Felsőfokú végzettség
•  PSZÁF hatósági vizsga (pénzügyi hatósági tanúsítvány)

Amit kínálunk:
•  Kiemelt vezetői jutalék lehetősége
•  Havonta célprémium lehetősége
•  Betanítás, tréningek

Miért érdemes itt dolgozni:
•  Magas kereseti lehetőség
•  Előre lépési lehetőség
•  Kiemelt piaci környezetben lévő stabil cégcsoport
•  Sikerorientált vezetői csapat
•  Egyéb vezetői juttatások

Extra lehetőség:
Megnövekedett az OTP Lakás-takarékpénztár iránti lakossági 
érdeklődés, az árfolyamrögzítés miatt!
Fényképes önéletrajzát várom a: zsolt961@gmail.com címre!
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Miénk a tér
A „Miénk a tér” elnevezésû nyár-
végi zenés, táncos, irodalmi kaval-
kádot immár 3. alkalommal ren-
deztük meg Algyô Fô terén. 

Három éve készült el a tér, rajta 
egy gyönyörû szökôkúttal, melyen 
Algyô testvértelepüléseinek neve 
látható: Heberstfelden, Martonos, 
Újvár és Kórogy. Akkor a Gyevi 
Art Kulturális Egyesület vezetése 
úgy gondolta, hogy ki kell hasz-
nálni a tér nyújtotta adottságokat 
egy össznépi kavalkádra. Kapja-
nak szerepet a téren az algyôi 
emberek, az algyôi civilek! Az el-
gondolást tett követte, és azóta 
minden évben megrendezzük ezt 
a kavalkádot, vagy úgy is mond-
hatnánk kulturális seregszemlét. 
Fellépnek itt fiatalok, idôsek egy-
aránt algyôiek, és algyôiek isme-
rôsei. 

Így lépett fel az idén a helyiek 
mellett a csanádpalotai fúvószenekar 
Mátó Mátyás vezetésével, a Szegedi 
Linedance Klub contry csoportja és 
Dani Imre vásárhelyi költô, tanár.

A helyiek közül a zenét az Algyôi 
Halászcsárda cigányzenekara – 

Bakró Lajos prímás, Báder Béla nagy-
bôgôs, Virág Ferenc brácsás –, az 
algyôi hagyományôrzô citerazene-
kar Süli Tibor vezetésével, valamint 
Kalusi Dénes harmonikás képviselte. 

A komoly zenét Pataki Andrea, 
Papp Miklós és tanítványaik – Bíbor 
Máté, Gyurcsik Andrea, Gáli Fanni, 
Kertész Laura és Süli Virág – elô-
adásában hallgathattuk.

A népdalokat, nótákat, dalokat 
Fábián Péter, Antal János, a nyug-
díjasokból álló Búzavirág Asszony-
kórus és a Hagyományôrzô Egye-
sület, Lele Krisztián és Pallagi Anna 
énekelte.

A néptáncot az Algyôi Gyöngy-
virág Néptánccsoport – vezetôjük 
Hegedûs Edit –, a tánc modernebb 
formáját a Booming Dance Klub 
mutatta be. Ôket Koltai Enikô ta-
nítja.

Hallottunk verseket Barta Lász-
ló, Gonda Károlyné, Farkas Sándor-
né és Varga Sándorné elôadásában, 
és saját verseit zenésítette meg és 
adta elô gitár és szájharmonika 
kísérettel Dani Imre hódmezôvá-
sárhelyi költô.

Egyesületünknek 3 csoportja 
van, a Parlandó Énekegyüttes, a 
tollforgatók és az alkotók köre. Az 
alkotók a téren kiállították saját 
kézmûves munkáikat, amelyeket 
a helyszínen meg lehetett vásárol-
ni.

 Tudni kell, hogy csupán civil 
erôbôl nem tudott volna megva-
lósulni ez a program. Algyô Nagy-
község Önkormányzata anyagilag 
támogatott bennünket, az Algyôi 
Faluház pedig az anyagi támoga-

tás mellett a megvalósításban is 
közremûködött. 

Köszönjük a Gyeviép Kht, vala-
mint az Algyôi Polgárôrség segít-
ségét, és külön köszönjük Olajos 
Gyuri kiváló technikai segítségét, 
kitartó munkáját! Köszönjük a kö-
zönségnek, hogy olyan szép szám-
mal megjelentek a forróság elle-
nére, és köszönjük a fellépôknek 
a szép délutánt.

Ménesi Lajosné, a Gyevi Art Kul-
turális Egyesület elnöke

Ünnep a szaporhegyi keresztnél
Államalapítási nemzeti ünnepünk 
alkalmából immár második éve 
gyûltek össze Algyô és Sándorfal-
va civil szervezeti a szaporhegyi 
keresztnél.

Egyesületünk kezdeményezé-
sére a volt tanyasi iskola udvarán 
állott keresztet az elmúlt évben 
visszaállította a két település ön-
kormányzata. Algyô a talapzatot, 
Sándorfalva pedig a keresztet 
készítette el. A tavalyi ünnepsé-
gen Sándorfalva plébánosa szen-
telte fel a keresztet, és a két tele-
pülés elhatározta, hogy minden 
évben együtt ünnepelnek a ke-
resztnél.

Erre az alkalomra került sor ez 
év augusztus 17-én. Az algyôiek 
lovaskocsikkal, kerékpárokkal és 
autókkal mentek a helyszínre, a 
sándorfalviak busszal és személy-
gépkocsikkal.

A mûsor a „Boldogasszony 
anyánk”-kal kezdôdött, amit 
Algyô és Sándorfalva nyugdíja-

sai a közönséggel együtt énekel-
tek.

Ezt követte a két polgármester 
köszöntôje, majd Gonda Károlyné 
mondott verset Útszéli Krisztusok 
címmel.

Ménesi Lajosné az algyôi civil 
szervezetek nevében beszélt az út-
széli keresztek jelentôségérôl, a 
keresztrôl, mint szimbólumról.

Ezt követôen Szabó Dóra, a Ván-
tus István Zenekonzervatórium II. 
osztályos tanulója gyönyörû zsol-
tárokat énekelt citera kísérettel.

A sándorfalviak közül Siska 
Antal, a nyugdíjas klub vezetôje 
beszélt István király szerepérôl, s 
mondanivalójának lényege arról 
szólt, hogy vajon István király mit 
mondana, ha ma közöttünk lenne.

Hódi Viktória Tûz Tamás: Szent 
István király címû versét mondta 
el, majd ismét Szabó Dóra énekelt 
két gyönyörû népdalt.

A keresztnél koszorút helyezett 
el Sándorfalva és Algyô polgár-

mestere valamint a Gyevi Art Kul-
turális Egyesület.

A mûsor az „Ó, Szent István 
dicsértessél” címû fohásszal feje-
zôdött be, amit a sándorfalvi és az 
algyôi nyugdíjasok közösen éne-
keltek el.

A mûsor után fonott kalács, sós 
kifli, bor és ásványvíz mellett még 
sokáig beszélgettek a résztvevôk, 
és a jövô évi újratalálkozás remé-
nyében váltak el egymástól.

Mi, algyôiek, a lovaskocsikon, a 
mikrobuszban kellemes hangulat-
ban, és elégedetten énekeltünk 
hazáig.

Jó volt ismét együtt lenni!
Köszönjük Algyô és Sándorfalva 

Önkormányzatának, Algyô és Sán-
dorfalva nyugdíjas csoportjainak, 
az Algyôi Lovasklubnak - Bakos 
Istvánnak, Vér Szilveszternek, Molnár 
Balázsnak –, a Gyeviép Kht.-nek 
és Makra Sándornak a támogatást, 
segítséget.

M. L.
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A termelôszövetkezetek története Algyôn (12.)
Az agitátor és „Minimenkó vitézei”

Lapunk 2011 júniusi számában kezdtük a termelôszövetkezetek al-
gyôi történetérôl szóló emlékezô sorozatunkat. Azóta harmincnál is 
több interjú készült az elmúlt több mint hatvan évrôl. A téeszekrôl 
szóló algyôi és szegedi „embermeséket” korabeli újságok híradá-
saival is ízesítjük. Alább egy agitátor visszaemlékezésébôl, majd a 
Délmagyarország 1994. januárjának közepén megjelent riportjából 
idézünk: megmutatjuk a kezdetet és a véget.

„Én matematika-fizika tanár akar-
tam lenni, de a gimnáziumi máso-
dik osztály elvégzése után lemond-
tam ebbéli szándékomról. 
1954-ben indítottak traktoros-gé-
pész szakon képzést Makón az ipari 
tanuló iskolában. Jelentkeztem, de 
az iskola kezdés elôtt elmentem a 
(…) Gépállomásra munkagépke-
zelônek. Ez jó elôképzés volt. 1955-
ben sikeres szakmunkásvizsgát 
tettem traktoros-gépész szakmá-
ból. 1955-tôl 1957-ig dolgoztam a 
Gépállomáson traktorvezetôként. 
Aztán 1957–60 között (…) a gyár-
ba lakatosnak mentem” – meséli a 
neve elhallgatását kérô férfi. Ott 
„engem is beosztottak agitátornak, 
mint minden munkást. Kaptunk 
eligazítást, kijelöltek körzeteket és 
ott sorba kellett járni a gazdákat, 
’elbeszélgetni’ velük. Ez körülbelül 
1958–59-ben volt. (…)” Aztán foly-
tatódott 1960 elején is. „(…) A té-
eszesítésnek sajnos voltak nemcsak 
anyagi, hanem ember áldozatai is. 
Sokan nem tudták lelkileg elvisel-
ni, hogy odalett egy élet, vagy a 
szüleik munkája” – ismeri el az 
egykori (kényszer)agitátor.

*

A termelôszövetkezetek történeté-
rôl – az algyôi önkormányzat támo-
gatását élvezô gyûjtômunka ered-
ményeként – számos dokumentum, 
fotó került elô a családi albumokból, 
kaptunk naplórészletet, és sok-sok 
emléktöredéket. A föltárt doku-
mentumokból, visszaemlékezések-
bôl folyamatosan ízelítôt adtunk az 
Algyôi Hírmondó hasábjain – kedv-
csinálónak a további múltidézéshez. 
Eljutottunk Csikós Mihályhoz is, az 
úgynevezett „kis Rákóczi” téesz má-
sodik (és egyben utolsó) elnökéhez. 
Tôle kaptuk a 18 évvel ezelôtt 
nyomtatott újságoldalt. A Délma-
gyarország hasábjain Horváth Dezsô 
újságíró Csikós Mihályt kérdezve 
1994. január 18-án arra kereste a 
választ, hogy „Algyô, hol vagy?” Az 

akkori riportból most közreadunk 
egy részletet – így ugrunk az idôben 
nagyot.

„Majdnem olyan ez a vidék, mint 
Magyarország. Trianon után süt-
hették ki rá, hogy körös-körül saját 
magával határos. Akármerre for-
dulunk is a hajdani Rákóczi Tsz 
földjén, mindenfelé Rákóczi Tsz-t 
találunk. A Tápai réten is Rákóczi 
lett a Tiszatájból, és Rákóczi névre 
hallgat a marosleleiek szövetkeze-
te is. Az országra, persze, csak neve 
szerint hasonlít, mert a vele határos 
két másik Rákóczi talán ükapáik 
ükapja idején se tartozott hozzájuk. 

Kicsike volt mindig az algyôi, a 
megyében a legkisebb, összesen 
ötszáz hektárral, ennélfogva min-
dig fenyegette a veszedelem, hogy 
egyesítik valamelyik másikkal, anél-
kül, hogy a nevén változtatniuk 
kellet volna, de mivel az övék min-
dig megállt a lábán, miközben a 
többi erôsen lengedezett a viharok-
ban, egészen mostanáig megúszta.

Csikós Mihály tehát az, akivel a 
hajdani téeszmajor kapujában ösz-
szetalálkozunk. Tisztázzuk elôször, 
ez már valóban algyôi föld, ennek 
volt utód-elnöke, miután Parónai 
János nyugalomba ment, egészen 
addig, amíg el nem úszott alóla a 
szövetkezet. Beinvitált bennünket 
a hajdani irodaépületbe, mert az 
még áll, bár összesen egy szobája 
van használatban.

– Szintén vitéz?
– Az én apám cseléd volt, nem 

vitéz, de nem nagyon vitézkedik 
itt már senki. Ha jól tudom, a 
megszüntetés kezdetekor már 
aktív korú vitézünk egy se volt. Az 
elsô világháború után fejenként 
tíz holdat kapott minden vitézi 
rangot szerzett parasztember.

– És képes volt ezért kiköltözni 
ide, a világ végére? Hány kilo-
méterre van ide a falu?

– Tizennyolcra. Lele is, Tápé is 
tízre esik csak, de Algyô Algyôhöz 

tartozik. Nem idegenbe ment 
azonban senki, mert mindnek volt 
itt már tanyája, egyszerûen hozzá-
mérték a tíz holdat. Akinek mégse 
volt, mert egy-kettô ilyen is akadt, 
az épített rá. Az egyesüléssel pedig 
úgy voltunk, Tápé inkább velünk 
akart egyesülni, és nem Vásár-
hellyel, de minek egyesültünk 
volna egy ráfizetéses szövetkezet-
tel? Tehenészként kezdtem én, 
aztán traktoros lettem, a végén 
pedig elnök.

– Most pedig? 
– Táppénzen vagyok.
– Senkinek nem irigylem a táp-

pénzét, harag se legyen belôle, de 
hogyan van az, hogy a legtöbb 
elnök azonnal rájön, nagybeteg, 
amikor kicsúszik alóla a szék?

– Ne kívánja ezt az állapotot. 
Azt nem tudom, más hogyan van 
vele, de nekem gyomoridegem 
van. Idegileg kibuktam. Vissza va-
gyok rendelve vizsgálatra. Azt 
mondhatnák, föstöm magamat, 
ha elkezdeném sorolni, az a ren-
geteg hercehurca, amivel egy szö-
vetkezet szétszedése jár, mennyire 
tönkreteszi az embert.

– Miért kellett szétszedni?
– Mérleghiányosak lettünk so-

rozatban. Sajnos, nem a mi hi-
bánkból.

– Autóbaleseteknél szokták 
mondani: nem a látási viszonyok-
nak megfelelôen vezetett.

– Sok mindennek mondták már 
a szövetkezetet, de autónak még 
nem. Minden téesz lejtôre került, 
és igen kevés tudott csak megka-
paszkodni.

– A géphez nem beteg?
– Itt van mellettem a fiam, min-

denben ô segít.

– A tagok örülnek az önállóság-
nak?

– Azt hiszem, rosszabb nekik kint, 
mint bent volt. Az elsô évben mind-
járt úgy elvert bennünket a jég, to-
tálkárosok lettünk, amit viszont 

utána vetettünk, a rettenetes aszály 
tette tönkre. Rengeteg kölcsönt vett 
föl mindenki, hogy el tudjon indul-
ni, a bérleteket fizetnünk kell, de 
hogy mibôl, senki nem tudja. Mini-
menkó fizetést se kapunk, ez a baj.

– Minimenkó? Még ezt sose hal-
lottam.

– Volt egy víkendtelkünk, az 
már biztosan nem marad meg.

– Szóljon, ha verik a dobot.
– Szólok. Még a tévének is. Csú-

nya világ lesz itt, attól félek. (…)”
*

Milyen világ következett 1994 után? 
Errôl is kérdeztük Csikós Mihályt 
és a téeszekrôl ma még mesélni 
hajlandó más algyôieket is. „Hol 
vagy, algyôi mezôgazdaság?” A vá-
laszt hamarosan emlékkötetben 
nyújtjuk majd át – Algyô históri-
ájának újabb mozaikkockájaként.

Harmonikák és harmonikások hétvégéje
A MATASZ részeként mûködô 
Délalföldi Harmonikabarátok 
Klubja október 12-én és 13-án 
ismét megrendezi nagy sikerû éves 
Harmonikafesztiválját. A fesztivál-
program idén is október 12-én 
(pénteken) 18 órakor az algyôi a 
Faluházban kezdôdik. Másnap, 
13-án (szombaton) 17 órakor Sze-
geden a tápai Heller Ödön mûve-

lôdési házban folytatódik a be-
mutató kiváló hazai és külföldi 
harmonikások közremûködésével. 
Belépôjegyet a helyszínen, így pél-
dául Algyôn lehet vásárolni, az ár: 
800 forint / fô. Minden érdeklôdôt 
szeretettel vár a klub rendezôsége.

Bakos József elnökségi tag,  
helyi szervezô

„Tehenészként kezdtem én, aztán traktoros 
lettem, a végén pedig elnök” – mesélte 
magáról 1994-ben az algyôi Csikós 
Mihály.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

ReNDeL:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.

Szeptember 10–14-ig 12:30–16:30-ig
Szeptember 17–21-ig 8:00–12:30-ig

Szeptember 24–28-ig 12:30–16:30-ig
Október 1–5-ig 8:00–12:30-ig

Október 8:00–12-ig 12:30–16:30-ig

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

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!

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 fajtása • esztétikus tömések • ultrahangos fogkô 

eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás • fogékszer felrakása garancia idôvel 
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

egészségkártya elfogadóhely
www.fogorvos.gportal.hu

GYeVI PATIKA
Algyõ, egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

NYITVA TARTÁS: 
 hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfô,szerda 12,30 órától 16,30 óráig ( délután)

Kedd, csütörtök, péntek 07,30 órától 11,30 óráig ( délelôtt)

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

ReNDeL:
Szeptember 10–14-ig 07:30–12:00
Szeptember 17–21-ig 12:30–16:30
Szeptember 24–28-ig 7:30–12:00

Október 1–5-ig 12:30–16:30
Október 9–12-ig 7:30–12:00

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

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 

AZ ISTEN SZERETET
Az ô akarata az, hogy egészséges légy !

Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl !

Adj lehetôséget magadnak, és
Gyere el Isten szent jelenlétébe,

Ahol imádkozunk a gyógyulásodért.

Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
 Algyô, Géza u. 1.

Minden csütörtök 16,30
Részvétel ingyenes

Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor
Telefon: 06 20/2046-66-138

E-mail: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséret vezetô Fróna Mihály

Web: www.ksze.org

ALBÉRLET
Algyôn 2.5 szobás, gázfûtéses magánház hosszabb távra kiadó!

Érdeklôdni: 30-995-4487
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Könyvvásár a könyvtárban
Újra lehetôség van selejtezett és 
hagyaték könyvek megvásárlására 
az algyôi könytárban. Könyvritka-
ságok, klasszikusok, best-sellerek, 
krimik, lexikonok, szótárak, be-
kötött folyóiratok, szakácskönyvek, 
kertészeti könyvek között válogat-
hatnak kedvükre. Gyarapítsa 
magán- vagy családi könyvtárát 

kedvezô áron! Leljen ritkaságokra 
és különlegességekre a Könyvtár-
ban! A könyvek darabonként 
50 Ft-ba kerülnek.

Nyitva tartás: h.–p.: 9–12; 13–18 
óráig.

Várunk szeretettel Mindenkit!
 

Adél és Noémi

Október 6-a – az Aradi Vértanúk Emléknapja 
A Kormány a nemzeti ünnepek, 
valamint a kiemelkedô fontosságú 
rendezvények elôkészítésének és 
lebonyolításának rendjérôl szóló 
1137/2010. (VII.1) Korm. Határo-
zat módosításáról szóló 1026/2011. 
(II. 15) Korm. Határozat 1. pont 
be) bekezdésében október 6-át az 
Aradi Vértanúk Emléknapjának 
nyilvánította.

Október 6-án országszerte meg-
emlékezéseket tartanak az aradi 
vértanúk napján, amelyet 2001-
ben a magyar nemzet gyásznapjá-

vá nyilvánított a Kormány. Délelôtt 
a nemzeti lobogó félárbocra eresz-
tésével megkezdôdnek a nemzeti 
gyásznap rendezvényei. Ország-
szerte számos városban lesznek 
hivatalos programok, koszorúzások 
és megemlékezések.

Az algyôi programokról tájéko-
zódjon a www.algyo.hu honlapon. 

1849. október 6-án végezték ki 
Aradon a magyar szabadságharc 
13 honvédtábornokát, Pesten pedig 
Batthyány Lajost, az elsô magyar 
felelôs kormány miniszterelnökét.

„Algyô, az én falum”
A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Algyô Napja alkalmából pályázatot 
hirdet két kategóriában - „Algyô, 
az én falum” címmel, tehát Algyô-
höz kapcsolódó alkotásokat vá-
runk.

1. kategória: irodalmi alkotások 
(vers, próza, mese, visszaemléke-
zés). 1 alkotással bárki nevezhet, 
korhatári megkötés nincs, azon-
ban a pályázat terjedelme maxi-
mum 3 gépelt oldal lehet.

Díjazás: I., II., III. díj névre 
szóló gravírozott toll.

A pályázat 2012. szeptember 
17-ig folyamatosan beküldhetô az 
alábbi e-mail címre: mjuszti@gmail.
com, vagy postai úton: Ménesi La-
josné, 6753 Szeged, Éva u. 14.

2. kategória: kézmûves alkotá-
sok (rajz, festmény, kép, üveg-
festés, varrás, fafaragás, szövés, 
fonás, kerámia, tûzzománc,… stb) 
1 alkotással bárki nevezhet, kor-

határi megkötés nincs, azonban 
az elbírálásnál elônyben részesül-
nek a természetes anyagokból ké-
szült alkotások.

Díjazás: I.díj 5000 Ft értékû kéz-
mûves ajándékcsomag,

II. díj: 4000 Ft értékû kézmûves 
ajándékcsomag,

III. díj: 3000 Ft értékû kézmû-
ves ajándékcsomag.

Mindezeken felül a további IVV–
VI. helyezetteknek ajándékkönyv, 
és az alkotásokat kiállítjuk, íráso-
kat megjelentetjük a www.gyeviart.
hu honlapon.

A kézmûves alkotásokat 2012. 
szeptember 17-ig kérjük leadni 
az algyôi faluházban (Algyô, Búvár 
u. 5.) vagy az algyôi könyvtárban 
(Algyô, Kastélykert u. 63.)

Az eredményhirdetés és a pálya-
munkák kiállítása október elsô 
felében lesz.

GYAKE Tollforgatók Köre

Számítógépes önképzô tanfolyam indul  
újra a könyvtárban

Kezdô és Haladó szinten indulnak 
számítógépkezelôi tanfolyamaink!

Kezdô csoport idôpontja: októ-
ber 1-jétôl, négy héten keresztül, 
minden héten szerdán és pénte-
ken (a kezdési idôpont variálható 
a csoport kérésére).

*

Haladó csoport: október 8-tól, 
négy héten keresztül, minden 
héten minden hétfôn és csütörtö-
kön (a kezdési idôpont variálható 
a csoport kérésére) A CSOPORT 
LÉTSZÁMA MEGTELT!

Újabb haladó csoport indul no-
vember 5-tôl, amire még lehet 
jelentkezni!
Csoportjaink 6 fôvel indulnak, a 
tanfolyam díja: 5000 / fô, minden 
alkalom másfél órás.

Jelentkezni és érdeklôdni lehet 
személyesen a könyvtárban, illet-
ve a könyvtár 517-170-es telefon-
számán vagy a könyvtár Facebook 
oldalán!

Adél és Noémi

A BorBálA Fürdô  

értesíti minden kedves lá-

togAtóját, hogy  

2012. 09. 24. és 2012.10. 02. kö-

zött kArBAntArtási  

munkák miAtt zárvA tArt. 

nyitás: 2012. 10. 03. (szerda) 

8:00 óra.

kérjük szíves elnézésüket!

érdeklôdni: a 06/62/517-520 

telefonszámon lehet.

Borbála Fürdô vezetôsége

„ReKVIeM”  
TeMeTKeZÉSI  

AZ ALGYõI TeMeTõBeN. 
Tel.: 20/32–77–406.

Teljeskörû temetkezési szolgáltatással 

állunk az algyõi lakosok részére, 

bemutatóterem, gyász,  

illetve köszönetnyilvánítás  

(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

ALGYŐN
2012. szeptember 17., 

hétfô
8 óra – ünnepélyes megnyitó. 
8 óra 30 perc – aszfaltrajzverseny 

az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola elôtt.

19 óra – fitness a Faluházban.

2012. szeptember 18., 
kedd

16 óra – modern tánc gyerekeknek 
a Faluházban.

18 óra – jóga a Faluházban. 

2012. szeptember 19., 
szerda

17 óra – Életreform Klub a Falu-
házban.

18 óra 45 perc – Zumba® party 
a Faluházban. 

2012. szeptember 20., 
csütörtök

16 óra – modern tánc gyerekeknek 
a Faluházban.

19 óra – fitness a Faluházban. 

2012. szeptember 22., 
szombat – NEMZETKÖZI  

AUTÓMENTES NAP
8 és 10 óra között – „Biciklire, 

Algyô!” – biciklis falubejárás.
10 és 12 óra között – ügyességi 

és traffipaxos kerékpár-gyorsa-
sági verseny a Csongrád Megyei 
Fôkapitányság munkatársainak 
bevonásával a Szabadidôköz-
pontnál.



ALGYõI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi faluház, Könyvtár és Tájház
felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Herczeg József, Harcsás Gizella, 
Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Újszászi Ilona.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e! 
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
e-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

12 M i ?  H o l ?  M i k o r ?  2 0 1 2  s z e p t e m b e r  •  H í r m o n d ó

Dr. Major József
JOGOSuLT  

ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási  

területén rendel:
hétfôtôl péntekig  

7–9, 17–19 óra között.
Cím:  

Algyô, Géza utca 33.

Algyô, Tápé,  

SándorfAlvA  

külTerüleTén jó minôSégû 

TermôföldeT  

bérelnék, váSárolnék.

elôre fizeTek. 

ár: megegyezés szerint.

Telefonszám: 06-20-591-88-48

vásárnaPtár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában  
(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):

Szeptember 10. (hétfô) 9–12 óra, Vegyesiparcikk vásár,
Szeptember 19. (szerda) 9–11:30 óra, Ruha- és vegyesiparcikk vásár,
Szeptember 24. (hétfô) 9–11 óra, Vegyesiparcikk vásár.

TermékbemutatóK A FALUHÁZBAN:
Október 3. (szerda) 9–11 óra, ÁRKÁD OPTIKA – szemvizsgálat, szemüveg-
készítés.

A Faluház elôtti  parkolóban: 
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–11 óra, Nôi-, fér-
fi- és gyermekruha vásár, cipôk széles választéka,
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–12 óra, Játék, bizsu, ajándéktárgyak vására.

renDezvénynaPtár
Szeptember 12. (szerda), 15 óra – A Mozgáskorlátozottak 
egyesülete Algyôi Csoportjának találkozója.
Szeptember 13. (csütörtök), 15 óra – Anyatejes Világnap a 
színházteremben.
Szeptember 14. (péntek), 18 óra – ÖBK vezetôségi ülés a kisteremben.
Szeptember 15. (szombat), 9–16 óra – Kulturális Örökség Napjai keretében a 
Tájház tárlatvezetéssel várja a látogatókat.
Szeptember 16. (vasárnap), 9 órától – Népek tánca, népek zenéje címû or-
szágos vetélkedô regionális elôdöntôje a színházteremben.
Szeptember 19. (szerda), 17 óra – Életreform Klub az emeleti klubteremben.
Szeptember 28. (péntek), 13 óra – Algyô Napja. ünnepi testületi ülés a szín-
házteremben.
Szeptember 28. (péntek) 18 óra – „Aranykalitkák és angyalszárnyak” – irodal-
mi est a színházteremben. Az est válogatást nyújt Szilágyi-Perjési Katalin alkotá-
saiból. Vendég: a szerzô. Közremûködnek: Beslin Anita, Fabulya Andrea, Kiss ernô 
és Kosztolányi József.
Október 6. (szombat), 15 óra – Idôsek Napja a színházteremben.
Október 9. (kedd), 18 óra – Borestek a Tájházban – Az elsô este. dr. Mód László 
néprajzkutató borkóstolással egybekötött elôadása Az európai szôlô- és borkultúra 
fejlôdése címmel.

Borestek a Tájházban

Október 9. (kedd) 18 óra: dr. Mód 
László néprajzkutató borkóstolás-
sal egybekötött elôadása az euró-
pai szôlô- és borkultúra fejlôdése 
címmel.

Október 30. (kedd) 18 óra: dr. 
Mód László néprajzkutató bor-
kóstolással egybekötött elôadása 
a kárpát-medence szôlô- és bor-
kultúrája (történeti rétegek, ter-

mesztési eljárások, borkészítési 
technikák) címmel.

November 13. (kedd) 18 óra: 
dr. Mód László néprajzkutató bor-
kóstolással egybekötött elôadása 
szôlôhegyi ünnepek, szokások cím-
mel.

Minden érdeklôdôt szeretettel 
várnak: a Borbarátok és a Falu-
ház

„Milyen jó lenne  
nem ütni vissza…”

József Attila verseit elôadja: HOBO
2012. október 13-án, szomba-

ton, 18 órakor az Algyôi Faluház 
színháztermében. 

„Nem József Attilát mutatja be 
ez a mûsor. Ô rég túl van ezen. 

Újrafelfedezésre sem szorul. Sze-
mélyes okból vettem elô sorait. 
Bajban sokszor segít. Úgy forgatom 
kötetét, mint mások a Szent Köny-
veket. Tanításai talán átvezetnek 
ezen a nehezen megfogható és 
jellemezhetô idôn, ahol a Múlt már 
nem érvényes és még nem szüle-
tett meg az Új” – vallja HOBO.

Belépés: 500 Ft


