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Tábla hirdeti: az Év Tájháza lett az algyôi
2015. október 2-án Terényben 
adták át az Év Tájháza 2015 díjat, 
ezzel együtt egy táblát is adomá-

nyoztak, mely majd az Algyôi Táj-
ház homlokzatán hirdeti a kiváló 
minôsítést.

Virtuális Falu Program
Az Algyôi Ifjúsági Stratégia máso-
dik elôkészítô találkozóját 2015. 
október 14-én, 18 órakor tartották 
a Virtuális Falu Program struktu-
rált párbeszéd eseményének ke-
retein belül az algyôi Faluházban. 
A találkozón 24 személy vett részt, 
köztük önkormányzati képviselôk, 
intézmények és vállalkozások ve-
zetôi, civil szervezetek vezetôi és 
helyi ifjak. A fiatalok helyi foglal-
koztatására, az oktatására és fej-
lesztésére, a szabadidô hasznos 
eltöltésére, az ifjúsági helyzetfel-
mérésre 4 kérdés segítségével 
egyeztettek a résztvevôk. 

A world café módszer új utakat 
nyitott meg a találkozó vendégei 
számára, mivel kötetlenebb for-
mában lehetôségük nyílt komoly 

hangvételû témákról beszélgetni. 
Mindez közelebb hozta a vezetôket 
és a helyi fiatalokat, illetve az egyes 
területek képviselôit és vezetôit is. 
Az eredmények az Algyôi Ifjúsági 
Stratégia kialakítását segítik, 
amelynek életre hívása jelenleg 
fontos feladat a település jövôje 
szempontjából. A résztvevôk hasz-
nos információkat, konkrét meg-
oldási javaslatokat osztottak meg 
egymással, ezek összessége jelen-
ti a kezdeti lépéseket az ifjúsági 
stratégia megalkotásában. 

Az esemény zárásakor mindenki 
pozitív visszajelzésekkel és mosoly-
lyal távozott. A stratégia megalko-
tását közösen folytatjuk a követke-
zô hónapokban.

Torma Tibor

2015. november 28-án, szombaton  
táblaavató ünnepségre várjuk a kedves  

 érdeklődőket az Algyői Tájházba.
PROGRAM:

10:00 ÓRÁTÓL ÜNNEPÉLYES TÁBLA AVATÁS.
A tábla ünnepélyes átadását követően álló fogadással,

kézműves foglalkozásokkal,  
kézműves termékek vásárával és

gyógytea kóstolással várjuk a kedves vendégeinket.

Ezen a napon az Algyői Tájház látogatása  
és a programokon való részvétel ingyenes!
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Hírcsokor a Borbála fürdôbôl
Virágok. Köszöni a Borbála Fürdô 
a virágfelajánlásokat. Az így kivi-
rágosított fürdôre úgy érezzük, 
büszkék lehetnek a felajánlók, hi-
szen igazán jó helyre kerültek 
a növényeik, szépen díszítik 
a gyógyfürdôt.

*

Vízfogó fal. A Borbála Fürdôben 
közlekedôk testi épségét a meden-
cetér bejáratnál vízfogó fal védi. 
Az élményelemek ugyanis renge-
teg vizet spricceltek ki a közlekedô 
felületre. De így, ezen megoldással 
a csúszásveszélyt is okozó helyzetet 
elhárították.

*

Új árak. November 1-jétôl új árak-
kal várja a Borbála Fürdô a ven-
dégeket. A folyamatosan bôvülô 
szolgáltatások kisebb mértékû ár-
emelést tettek szükségessé. Viszont 
akik bérletek megvásárlásáról gon-
dolkoznak, kiváltják a Borbála 
kártyájukat. Akik ezzel együtt fi-
gyelik az akciókat, a kedvezmé-
nyeket, a kombinációs lehetôsé-
geket, akár olcsóbban is tudják 
használni a fürdô bôvülô szolgál-
tatásait, mint korábban. Kérik 
a vendégeket, hogy folyamatosan 
érdeklôdjenek ezen lehetôségek-
rôl a fürdôben vagy a fürdô elér-
hetôségein.

*

Baba-mama szoba. Szépül, kor-
szerûsödik a baba-mama szoba, 
csak ajánlani tudjuk minden kis-
gyermekkel érkezônek.

*

Szauna-szezon. Itt a hûvös ôszi-té-
li idô, ami egyet jelent a nagy-
szerû immunrendszer-erôsítô 

szauna-szezonnal. A Borbála 
Gyógyfürdôben kibôvült lehetô-
ségekkel, teaszolgáltatással várják 
az immunrendszerüket erôsíteni 
szándékozókat. Ne feledje Ön 
sem: a megelôzés, azaz a preven-
ció egyik legjobb módja, a szau-
názás a Borbála Gyógyfürdôben 
is igénybe vehetô

A fürdôvezetôi „receptje”: 
„Meleg vizes tusolás a szauna zu-
hanyzójában, majd szárazra töröl-
közés. 10 perc infra kabin, mint 
elôkészítés. Hûsítô zuhany és szá-
razra törölközés. 15 perc izzadás 
a belsô fényterápiás finn szauná-
ban. Tusolás, majd csobbanás 
a belsô hideg vizes merülô-me-
dencében, egy kis jeges dörzsölés-
sel kiegészítve. Friss hideg víz fo-
gyasztása a vízgépbôl és levegôzés 
a szabadban. Betakarózva (érde-
mes a lábfejet is beburkolni) pihe-
nés a medencetérben 20 percig 
egy kényelmes nyugágyon. 20 
perces úszás az uszodában, majd 
egybôl jöhet a gôzkabin a szauná-
ban 15 percen át. A következô 
lépés ismét a folyadékpótlás és egy 
langyos zuhany, majd 20 perc pi-
henés a nyugágyon. 15 perces ku-
riózum a kültéri finn szaunában, 
amit egy hideg vizes zuhany követ, 
valamint a külsô meleg vizes me-
rülô medencében 20 perces ki-
kapcsolódás. Ne felejtsük el a víz-
pótlást egy finom teával és közben 
kényelmesen elnyújtózhatunk 
a relax zenére…” Ugye, milyen 
sok mindenre elegendô két-három 
óra?!

Kellemes kikapcsolódást kívá-
nunk az algyôi Borbála Fürdôben!

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK:

BURA GERGÔ GYÖRGY – született: 2015. 
10. 08., édesanya: Kovács Katalin, 
édesapa: Bura György.

ÖRKÉNY IVETT - született: 2015. 10. 03., 
édesanya: Kappan-Tóth Erika Melinda, 
édesapa: Örkény Csaba Zoltán.

Jó egészséget!

Biorezonanciás vizsgálatra hívja olvasóit  
a könyvtár

A vizsgálat célja: a szervezet teljes 
felülvizsgálata.

Vizsgált szervek, funkciók: nyi-
rok, tüdô, hormonrendszer, pajzs-
mirigy, keringés, csontsûrûség, 
vitaminhiány, emésztôrendszer 
(vékonybél, vastagbél, gyomor, 
hasnyálmirigy) idegrendszer, al-
lergia, zsíranyagcsere.

Kinek ajánlatos: gyermekeknek 
és felnôtteknek.

A vizsgálat fájdalommentes, 
a kínai orvosláson alapul. Akupunk-

túrás pontokon, lábon és kézen, egy 
biorezonanciás mûszer segítségével 
történik. Idôtartama fél óra. Az ál-
lapotfelmérés ingyenes!

A biorezonanciás vizsgálat ideje 
és helye:

2015. november 11., szerda, 
13–18 óráig, a könyvtár.

Elôjegyzés kérhetô személyesen 
vagy telefonon a könyvtárban: 
Algyô, Kastélykert u. 63.; nyitva 
tartás: hétfôtôl péntekig 9–12 és 
13–18 óra között; telefon: 517-170.
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Üléseztek a képviselôk: véglegesítették a fiatalok elsô lakásszerzését támogató rendeletet
35 témáról tárgyalt Algyô nagyközség Önkormányzati Képviselô-tes-
tülete a 2015. október 22-i ülésén. A munkát Molnár Áron polgár-
mester irányította. A közel tíz beszámoló, tájékoztató és jelentés 
mellett az a nagy horderejû döntés is megszületett, amely a fiatalok 
elsô lakásszerzését és lakhatási támogatását szabályozza. 

– Érkezhetnek a kérvények. Legyen jó 
Algyôn fiatalnak és gyereknek lenni! 
Ez az elsôdleges cél. A fiatalok Algyôn 
tartása, a gyerekes családok lakhatási 
körülményeinek a javítása érdekében 
alkottuk meg a kamatmentes kölcsön-
re esélyt adó rendeletünket. Az infor-
mális érdeklôdés máris óriási, ami 
bizonyítja: olyan döntést hozott a kép-
viselô-testület, ami sok algyôi családot 
érint – fogalmazott Molnár Áron 
polgármester, mikor A fiatalok 
elsô lakásszerzésérôl és lakhatá-
si támogatásáról szóló 20/2015. 
(IX. 30.) önkormányzati rendelet 
bírálati szempontjainak megha-
tározását, a rendelet módosítása 
elfogadásának fontosságát hang-
súlyozta. (A Hírmondó 9. oldalán 
részletesen olvasható a 45. élet-
évüket be nem töltött, nagyjából 
2 éve már Algyôn élô házaspárokat 
és élettársakat érintô rendelet. 
A szerk.) 

– Az Algyôre költözést is segíteni kí-
vánjuk – utalt a 2016. évi tervekre 
az algyôi polgármester. A dél-nyu-
gati lakópark egy részének a köz-
mûvesítése, a telekrendezés elkez-
dôdött. Így várhatóan az elsô ilyen 
telkek pályáztatása 2017 tavaszán 
kezdôdhet el. Elsô körben 19 plusz 
4 telek szerepel a nagyközség ren-
dezési tervében. Ugyanakkor 
a dél-nyugati lakóparkban összesen 
64 telek alakítható majd ki. A kép-
viselô-testület eddigi ülésein is 
szóba került már, hogy az Algyôre 
letelepülni vagy visszatelepülni 
szándékozó új lakók, például 
a nagycsaládok számára is kidol-
goznak majd például telekvásárlá-
si kedvezmény-rendszert. 

– Algyô vonzó lakóhely. A sok ok 
közül a két legfontosabb, hogy a telepü-
lés magas színvonalon szolgáltat, illet-
ve két megyei jogú város között, jól 
megközelíthetô helyen van. Ez látszik 
az ingatlanok magas árán is – összeg-
zi tapasztalatait a polgármester. 
Molnár Áron arra is emlékeztetett: 
a lakásszerzést támogató új rende-
lettel az is célja az önkormányzat-
nak, hogy csökkentse az eladó in-
gatlanok számát. Hiszen míg 7–8 

éve 2–3 ingatlan volt elôadó, addig 
idén ennek a tízszerese vár gazdá-
ra. Az önkormányzat reményei sze-
rint a már meglévô algyôi ingatla-
nok modernizálásához is hozzájárul 
a 45 évnél fiatalabbak lakásszerzé-
sét támogató helyi rendelet.

Elindult az óvodai  
és iskolai tanév

Az algyôi óvodában és iskolában 
kezdôdô 2015/2016-os tanév kez-
detének tapasztalatiról tájékozó-
dott az önkormányzati képvise-
lô-testület legutóbbi ülésén. 

A Szivárvány óvodában a nyáron 
több mint 3 millió 700 ezer forin-
tért felújított környezetben indult 
az új tanév. A hangsúlyt szakmai 
szervezetük és az önértékelés to-
vábbi fejlesztésére kívánják helyez-
ni. A 8 csoportban 177 gyermekkel 
16 óvoda pedagógus, 8 dajka és 2 
pedagógiai asszisztens foglalkozik. 
A férôhely kihasználtság 91 száza-
lékos. A napi nyitva tartás 5 óra 
30 perctôl 17 óráig tart. 

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola tanulói létszáma: 405. 
Az alsó évfolyamokra 206, a felsô-
be 199 diák jár, az 1–4. évfolya-
mon 9 (közte az elsôsök 3), az 5–8. 
évfolyamon 8 osztályban tanulnak. 
A bejáró diákok száma 51, a nap-
köziseké 185, a tanulószobásoké: 
31. Az algyôi iskolában a diákokkal 
33 fôs tantestület foglalkozik. A di-
ákok augusztus 26-án és 27-én 
kapták meg a tankönyveket. Az el-
avult informatikai eszközök kor-
szerûsítésére a költségvetés függ-
vényében kerítenek sort.

A két intézményben eddig el-
végzett munkát megköszönte 
a képviselô-testület.

Tájékozódás a költségekrôl

Az algyôi rendezvények változa-
tossága közismert. A képviselô-tes-
tület kérésére az Algyôi Faluház 
és Könyvtár tájékoztatót készített 
arról, hogy milyen programokat 
valósít meg, mekkora az érdeklô-
dôk száma, milyen a bevétel és 
a kiadás aránya. 

Az idén szeptember 30-ig meg-
valósult 86 algyôi rendezvényen 
összesen 9551 érdeklôdô jelent 
meg. E programok közül 6 kötô-
dött kifejezetten a könyvtárhoz. 
A költségekrôl pedig megállapí-
tották, hogy a bevételek a kiadások 
38 százalékát fedezik.

Mérlegen a nyári táborok és 
a Levendula Hotel konyha

A nyári napközis táborozás ta-
pasztalatiról is tájékozódtak 
a képviselôk. Ennek oka az is, 
hogy erre az önkormányzati tá-
mogatásra is pályázniuk kell 
a szervezôknek.

– Jó és sok tábor szervezôdött Algyôn 
– állapította meg a polgármester 
is. Kifejezte örömét azért is, mert 
e táborok többsége nyereséges is. 

A Faluház által koordinált 4 tá-
borban 92 gyerek számára szervez-
tek hasznos programot, összesen 
367 ezer forint önkormányzati 
pályázati forrást is hasznosítva. 

A 3 civil szervezet (Szent Anna 
Plébánia, Ezerjófû Algyôi Egész-
ségvédô Kör Közhasznú Egyesület, 
a Gyevi Art Kulturális Egyesület) 
által szervezett 4 táborban 120 
gyermek programját 590 ezer fo-
rinttal ugyancsak támogatta az al-
gyôi önkormányzat. 

A Gyevitur Kft. a Borbála Für-
dôben 4, a Tájházban ugyancsak 
4 nyári táborban kínált hasznos 
elfoglaltságot. A fürdôben 71 gye-
rek foglalkoztatásához az algyôiek-
re jutó támogatás 220 ezer forint 
volt, míg a tájházban táborozó 35 
gyerek közül 11 vette igénybe 
az algyôiek kedvezményét.

A Levendula Hotel és a konyha 
személyzete elkülönül. Kialakult 
a hotel arculata, a programok kí-
nálatára több együttmûködés szü-
letett. A hátrányos pozícióból in-
duló hotel szépen teljesített 
az elmúlt hónapokban – a Gyevi-
tur Kft. vezetôje szerint. A 600 
adagos mintakonyhában dolgozók 
képzést kapnak a modern konyha 
használatáról.

Új irányban fejlôdik  
a Borbála Gyógyfürdô

Elkészült a fürdôfejlesztés tanul-
mányterve a 10X15 méteres él-
ményt is nyújtó, mert csúszdás, 
ugyanakkor oktató medence épí-

tésérôl. Ez körülbelül 110 millió 
forintba kerülne. 

– A korábban megterveztetett él-
ménymedence megépítésérôl kénytelen 
lemondani az önkormányzat az óriási 
költségek miatt, és mert ilyen jellegû 
pályázati forrásra nincs kilátás. Közel 
900 millió bruttó költség önerôs be-
vállalása lehetetlen, hiszen a befektetés 
megtérülése nem várható. A mûköd-
tetése is olyan magas lenne, ami nem 
segítené a fürdô veszteségeinek a ki-
küszöbölésében – tette hozzá a pol-
gármester. – A másik lépés a 33 
méteres, szabadtérre tervezett, úszó-
medence téli lefedésenek megtervezése, 
amelynek megvalósítására pályázati 
forrást is igyekszünk bevonni. 

Döntött a képviselô-testület 
az algyôi fürdô fejlesztési koncep-
ciójának felülvizsgálatáról, aktua-
lizálásáról, amelynek részletei 
a következô, vagyis a 2015. no-
vemberi ülésen kerülne terítékre.

Mindez nem érinti az újonnan 
fúratott kút körüli jogi problémá-
kat, ugyanis az említett két me-
dencét nem gyógyvízzel táplálnák. 
Ugyanakkor a termálvizes kútra 
alapozták a fürdôhöz közeli isko-
lai és sportközpont fûtését. Ezért 
ezen intézmények fûtésére alter-
natív megoldást keres az önkor-
mányzat. Az ezzel kapcsolatos 
elôterjesztés még idén a képvise-
lôk elé kerül – tudtuk meg a pol-
gármestertôl.

A képviselôk módosították, 
a jelen feladataihoz igazították 
a Gyevitur Kft. Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatát.

2016-ra gondolva

Alaposan megvitatták az algyôi 
képviselôk a 2016. évi fejlesztési 
koncepciót. A több mint negyven 
elképzelést a polgármesteri hiva-
tal fejlesztési és településüzemel-
tetési csoportja részletesebben 
kidolgozza, majd ezt követôen 
ismételten véleményezik a bizott-
ságok és képviselôk. A kiegészíté-
sek után decemberben ismét terí-
tékre kerül a téma a 2016. évi 
költségvetéssel egyetemben. A cél, 
hogy a pályázati lehetôségek meg-
nyílásakor kész fejlesztési tervei 
legyenek az algyôi önkormányzat-
nak.

A. H.
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Iskolai határidô napló
November:

5. 14:30
 Iskolai mese- és prózamondó ver-
seny az 3–4. évfolyam számára.
6. 8:00–16:00
A nagy dia nap – mesefilmek ve-
títése az iskolai könyvtárban.
9. 16:30
Fogadó óra.
11. 14:15
Kovács Antal matematika emlék-
verseny az 5–8. évfolyam részére.
12–13.
Pályaválasztási napok a z Ifjúsági 
Házban.
13.
Laborfoglalkozás a 8. évfolyam 
számára a SZeReTeD laborban 
Szegeden.
14.
Pályaválasztási nap a szegedi Agó-
rában.
16–20.
Iskolába csalogató program: Nyílt 
napok az alsó tagozatban.
19. 14:30
Iskolai Kazinczy verseny az 5–8. 
évfolyam számára.
20. 9:00
Regionális természetismereti ve-
télkedô felsô tagozatosok számára.
23–26
Iskolába csalogató program: Nyílt 
napok az alsó tagozatban.

27 8:00
Gyevi zsongás úszóverseny.
27.
Negyedéves szöveges értékelés.
30. 17:00
Pályaválasztási szülôi értekezlet 
a 8. évfolyam számára.
30. 17:00
Szülôi értekezlet az 1.c, 2.a, 2.b, 
3.a, 4.a, 4.b osztályokban.

December:
1. 17:00
Szülôi értekezlet az 1.a, 1.b, 3.b 
osztályokban.
1.
Téli ünnepek, szokások – napkö-
zis projektnyitó.
2–3. 17:00
Szülôi értekezlet az 5–8. évfolyam-
ban.
8. 14:30
Regionális karácsonyi vásár.
9. 7:00–17:00
Ebédbefizetés (16 napra).
10. 8:00–12:00
Ebédbefizetés (16 napra).

*

Tanítási hetek: 
november 2–6. B hét; 
november 9–13. A hét; 
november 16–20. B hét; 
november 23–27. A hét; 
november 30. – december 4. B hét.

Iskolába csalogató rendezvénysorozat:  
Karácsonyi vásár

Az Algyôi Fehér Ignác Általános 
Iskola és a Junior Achievement Ma-
gyarország (JAM) december 8-án 
14:30 órától az algyôi iskolában 
karácsonyi vásárt rendez. A vendé-
gek: a dél-alföldi ökoiskolák diákjai 
és a JAM diákvállalkozásai. Prog-

ramok: a diákok által természetes 
anyagokból készített „ökós” kará-
csonyi díszek, ajándékok vására; 
a vendégek és az algyôi diákok han-
gulatos elôadásai. Mindenkit sok 
szeretettel várnak – az Algyôi Fehér 
Ignác Általános Iskola diákjai.

Olasz és francia nyelvtanfolyam indulhat
Kedves Érdeklôdôk! Szakirányú 
egyetemi diplomával rendelkezô 
nyelvtanár vezetésével olasz és 
francia nyelvtanfolyamokat indí-
tunk a Faluházban. A tanfolyamo-
kat heti egyszer 90 perces rend-
szerességgel tartják meg. Az óradíj 
– csoportlétszámtól függôen 
– 500–600 Ft/45 perces szimplaó-

ra. A kurzusok népfôiskola jelle-
gûek, tehát várjuk minden kor-
osztály jelentkezését.

Az érdeklôdôket kérjük, hogy rész-
vételi szándékukat mielôbb e-mail-
ben (krivaan@gmail.com) vagy tele-
fonon (30/369-9131) jelezzék.

Kriván Gabriella,  
francia-olasz nyelvtanár

Honismereti témahét  
az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolában

A mára már hagyománnyá vált 
honismereti témahetet az idei tan-
évben is megszerveztük iskolánk-
ban, szeptember 21–25. között. 
Célja, hogy minden tanuló meg-
ismerkedjen a település múltjával, 
az ôsi mesterségekkel, szokások-
kal, alakuljon ki bennük a múlt 
értékeinek megbecsülése, a hagyo-
mányok tisztelete, ápolása. 

A tanév elején a diákok a „kosár-
fonás” témakört választották té-
mául, így a honismereti témahéten 
háttértudásukra építve ezt dolgoz-
tuk fel játékos és gyakorlati úton. 
A kosárfonás múltjával, lehetséges 
alapanyagaival, a fonás techni-
káival, valamint a vesszô sokszínû 
felhasználási területeivel tanítási 
órákon, délutáni foglalkozásokon 

és a település megújult Tájházá-
ban, kihelyezett tanórákon ismer-
kedhettek meg a tanulók. 

A témahét idôszakában kiállítást 
is rendeztünk az iskola aulájában, 
ahol a gyerekek által otthonról 
hozott vesszô-, csuhé-, gyékény-, 
szalma alapanyagból készült, ma 
is az otthonukban használatos tár-
gyakban, valamint az osztályok 
által készített, a témahéthez kap-
csolódó közös alkotásokban gyö-
nyörködhettünk. 

Nagyon szépen köszönjük azt 
a számos anyagot, amelyekbôl lét-
rehozhattuk színvonalas kiállítá-
sunkat és külön köszönjük a sok-sok 
szülôi segítséget is!

Szabó Beáta,  
a Zöld Munkaközösség vezetôje

„Egészséges életmód” vetélkedô
Az általános iskolák nyolcadik osz-
tályos tanulóinak idén is meghir-
dette az „Egészséges életmód” 
vetélkedôjét a Szegedi Szakkép-
zési Centrum Kossuth Zsuzsanna 
Szakképzô Iskolája. A 2015. októ-
ber 14-i megmérettetésen az al-
gyôi iskolát mi – Borbás Viktória, 
Gyurcsik Andrea és Bura Beatrix –, 
8.b osztályos tanulók képviseltük 
és III. helyezést értünk el. 

A vetélkedô elôzetes feladata-
ként „ellenreklámot” kellett elô-
adnunk egészségtelen ételrôl vagy 
italról, melyet a zsûri több szem-
pont alapján értékelt. 

Játékos, gondolkodtató és moz-
gásos feladatokban is részt vettünk. 
Bemutatták, hogy hogyan segíthe-
tünk, és mit kell tennünk, ha az utcán 
egy eszméletlen embert találunk. 

Az eredményhirdetés elôtt az 
öregségi, valamint terhességi szi-
mulátorok segítségével megtapasz-
talhattuk az idôsek és a várandós 
nôk mindennapi nehézségeit, 
helyzetét. 

A vetélkedôn részt vevô csapa-
tok nagyon felkészültek voltak, 
a feladatokat vidáman, aktívan és 
kreatívan oldották meg. 

Bura Beatrix 8.b osztályos tanuló
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Közlekedésbiztonsági hét  
az Algyôi Szivárvány Óvodában

Óvodánkban évek óta megrendez-
zük a Közlekedésbiztonsági hetet. 
A programok komplexitása jel-
lemzi ezt a hetet. Minôsített jó 
gyakorlatunk továbbfejlesztésével 
egyre sokoldalúbb programokat 
tudunk óvodásaink számára biz-
tosítani. 

A Közlekedésbiztonsági hét 
célja, a különbözô korcsoportok-
nak való megfelelô tudás és él-
mény tapasztalatszerzés átadása, 
a veszélyérzet kialakítása, és ez 
által a helyes magatartásformák 
elsajátítása. A prevenció hatékony 
formájának tartjuk, hogy már 
ebben az életkorban olyan infor-
mációk, tudástartalmak birtokába 
juttassuk a gyermekeket, amelyek 
alapján fel tudják ismerni a ve-
szélyhelyzeteket, el tudják kerülni 
és reagálni is tudnak rá.

Tudatosan készültünk a hétre, 
az udvarunkon lévô közlekedési 
pályát az algyôi Polgárôrök át-
festették. A gyermekek behozták 
a közlekedéssel kapcsolatos köny-
veiket. A csoportokban folyama-
tosan a biztonságos közlekedésrôl 
folyt a beszélgetés. A folyosón és 
a termekben a dekorációk a téma 
fontosságát tükrözték.

Jó gyakorlatunk továbbfejleszté-
se érdekében más fórumokkal tö-
rekedtünk kapcsolatépítésre. Ke-
restük a lehetôségeket, hogyan 
tudnánk egy országos program 
keretében együttmûködést kialakí-
tani. 2011-ben csatlakoztunk az or-
szágos OVI - ZSARU programhoz, 
melyben a továbblépés lehetôségét 
láttuk. Dr. Zélity László rendôr ezre-
des, rendôrségi fôtanácsos úr támo-
gatásával, engedélyével egész évben 
folyamatos segítséget kaptunk az al-
gyôi Horváth Zoltán rendôr fôtörzs-
ôrmestertôl és Tóth Gábor rendôr 
fôtörzsôrmestertôl. 2012 óta Mu-
csiné Szabolcski Ágnes rendôr száza-
dos asszony is segített feldolgozni 
a napi programot. Kérdéseikkel 
felhívták a gyermekek figyelmét 
a veszélyforrást rejtô helyzetekre, 
melyek otthon és közvetlen környe-
zetünkben érhetik ôket.

Ebben az évben a gyalogos és 
az autós közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel volt a fô témánk. 
Mucsiné Szabolcski Ágnes rendôr szá-

zados elôadását a biztonságos köz-
lekedésrôl az interaktív tábla adta 
lehetôség tette színesebbé, válto-
zatosabbá. A helyes közlekedési 
szabályok betartását rajzfilm meg-
tekintésével zártuk.

Az udvaron felállított akadály-
pályán a középsô csoportosok bal-
esetmentesen mentek végig. A leg-
kisebbek a gyalogos közlekedést 
is gyakorolhatták a közlekedési 
pályán. A legnagyobbak ,,kerék-
pártúrán” vehettek részt az óvoda 
körül – rendôri irányítás és polgár-
ôri felügyelet biztosításával.

Minden csoport új készségfej-
lesztô játékokat készített, melyeket 
a Gyermekkert kültéri foglalkoz-
tatójában próbálhattak ki.

A heti program zárásaként az ér-
deklôdô szülôk megtekintették 
az óvoda aulájában a kiállítást, ahol 
a gyermekek rajzai, az otthon bar-
kácsolt újrahasznosított anyagok-
ból elkészült jármûvek és az új saját 
készítésû játékok láthatóak.

Megtapasztaltuk, hogy már óvo-
dás korban érdemes elkezdeni 
a szabálykövetô magatartás kiala-
kítását, hiszen biztonságos közle-
kedésre neveljük ôket. Program-
hetünkkel ehhez nyújtunk 
segítséget. Elhivatottságunkkal és 
megfelelô kommunikációnkkal pél-
dát mutatunk nemcsak ezen 
a héten, hanem egész évben.

Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni Dr. Zélity László rendôr ezredes 
úrnak és munkatársainak segítô 
támogatását – azt az önzetlen segít-
séget, amivel nagyban hozzájárultak 
programunk sikerességéhez.

Bakosné Szöllôsi Ágnes és Juhász 
Csilla Brigitta óvodapedagógusok

Szüreti mulatság az óvodában
Idén októberben megtartottuk 
a már hagyománnyá vált szüreti 
mulatságunkat. Mindig egy-egy 
ôszi gyümölcs vagy termés köré 
építjük tevékenységeinket. Most 
a választásunk a kukoricára esett, 
amit valamilyen formában min-
denki szívesen fogyaszt.

A Csigabiga csoportos Belovai 
Péter, mint kisbíró minden csopor-
tot meghívott és köszöntötte a ven-
dégeket. Elôször megválasztottuk 
a kukoricakirályt. A Cica csoportos 
Daru Mátyás hozta a legnehezebb 
kukoricát, így az ô fejére került 
a korona. Köszönjük a Szülôknek 
az ötletes, otthon barkácsolt ku-
koricákat és a nagyon finom, kü-
lönleges süteményeket.

A koronázás után következett 
a nagycsoportosok szüreti mûsora, 
amire nagyon készült a Csigabiga 
és a Micimackó csoport apra-

ja-nagyja. A Hagyományôrzô cso-
port táncházzal táncba hívta a gye-
reket és a vendégeket.

A mulatság után jól esett a gyer-
mekeknek a finom szôlôlé és in-
dulhatott a játszóházi programok 
sora, többek között koszorú készült 
pattogatott kukoricából. A Gyer-
mekkertben a kukorica volt ter-
mészetesen a mozgásos játékok 
eszköze. A kültéri foglalkoztatóban 
Montessori játszóház várta a kicsi-
ket és a nagyokat.

Köszönjük a Szülôknek a sok 
ôszi gyümölcsöt, termést, finom-
ságot.

A „Szivárvány” óvodások a héten 
sok új ismeretet szereztek és vál-
tozatos, színes programokon ve-
hettek részt.

Búsné Lami Anikó  
és Kakuszi Ildikó

óvodapedagógusok
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„Tánccal az egészségért”  
– népmûvészeti bemutató az iskolánkban

Iskolánk a TÁMOP-6.1.2. A-14/1-
2014-0001 számú „Komplex in-
tézményi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési al-
programok megvalósítása az álta-
lános iskolákban, többcélú intéz-
ményekben valamint szabadidôs 
közösségi mozgásprogramok és 
kapcsolódó egészségfejlesztési al-
programok megvalósítása az isko-
lán kívüli szereplôk bevonásával.” 
címû pályázat keretén belül októ-
ber 13-án népmûvészeti bemutatót 
szerveztünk diákjainknak. 

A mozgásprogramok kiegészí-
téseként intézményi szinten, 288 
iskolában rendeztek a szervezôk 
október végéig ilyen népmûvésze-
ti bemutatót, melynek segítségével 
erôsíteni tudjuk a gyerekekben 

a társadalmi befogadást, valamint, 
hogy olyan mozgásformát ismer-
hessenek meg játékos, kötetlen 
formában, melyek a mindennapos 
mozgást, helyes testtartást, meg-
felelô mozgáskoordinációs készség 
elsajátítását helyezik elôtérbe. 
A mi intézményünkbe a Rozsda-
maró zenekar érkezett Nagy Gábor 
vezetésével, akik hagyományos 
hangszeres kísérettel mutatták be 
népzenei és néptánc elôadásukat. 
A bemutatójuk alatt egyre több és 
több láb kezdett a zene ütemére 
mozogni és örömmel tapasztaltuk, 
hogy sikerült több, mint 150 diá-
kunkat egy közös táncház keretén 
belül megtáncoltatniuk. 

Benczédi Gyöngyi és Koczka Ágnes 
intézményi koordinátorok

Magyar Diáksport Napja az algyôi iskolában
Iskolánk az idei tanévben is részt 
vett a Magyar Diáksport Szövetség 
által meghirdetett Magyar Diák-
sport Napja programban. Szívesen 
vettük a felhívást, hiszen iskolánk 
elkötelezett a sport iránt, mint 
sportiskolai illetve emeltszintû 
testnevelés osztályokat mûködtetô 
intézmény. Az alsó tagozatos diá-
kok a kölyökatlétika sporteszkö-
zeivel sorversenyeztek egymással, 
a felsôsök kipróbálhatták magukat 
különbözô ügyességi számokban, 
a kézilabda, a labdarúgás, a floor-
ball és az atlétika sportágaiban. 
A szünetekben az udvarra felfestett 
ugróiskolák mellett a célba dobás-
ra, ugrálókötelezésre is lehetôsége 
nyílt a tanulóknak. A nap legna-
gyobb eseménye a 2015 méteres 
futóverseny volt, melyen az elsô 
három leggyorsabb futó érmet ka-
pott, korcsoportonként és nemen-
ként. 

Az 1–2. osztályos lányoknál I. 
Ács Emese 2.a, II. Molnár Zengô 2.b, 
III. Zakar Zsolna 1.b, IV. Moczó 
Csenge 1.b, V. Szabó Boglárka 2.b, 
VI. Temkó Kata 2.b, VII. Belovai 
Anna 2.b, VIII. Böjti Maja 1.b, IX. 
Juhász Milla 1.b és X. Mészáros Dzse-
nifer 2.a; a fiúknál I. Canjavec 
Tamás 2.a, II. Bozóki Joel 2.a, III. 
Csiszér Barnabás 2.b, IV. Czente Bo-

tond 2.b, V. Megyeri Dominik 2.a, 
VI. Juhász Kevend 2.a, VII. Hollósi 
Alex 2.a, VIII. Kovács Bálint 2.a, 
IX. Varga Ádám 1.a és X. Czirok 
Levente 2.a; a osztályos tanuló. 
A 3–4. évfolyamon a lányoknál I. 
Belovai Petra 4.a, II. Moczó Gréta 
3.b, III. Bakos Jázmin 4.b, IV. 
Gál-Joó Jázmin 4.b, V. Urbán Do-
rottya 4.a, VI. Füzesy Vanda 4.a, VII. 
Fábián Réka 3.b, VIII. Lantos Van-
essza 4.a, IX. Kovács Hanna 4.a és 
X. Márta Enéh 4.a; a fiúknál I. 
Németh Bercel 4.a, II. Forgó Dániel 
4.a, III. Lajter Szilárd 4.a, IV. Ja-
necskó Alex 3.a, V. Kiss Levente 3.a, 
VI. Szénási Kristóf 4.a, VII. Bakos 
Attila 4.a, VIII. Pácza Dániel 3.a, 
IX. Zahuczky Dávid 3.b és X. Varga 
Zoltán 3.a osztályos tanuló. 

5–6. évfolyamon a lányoknál I. 
Kiss Virág 6.b, II. Igaz Nikolett 6.a 
és III. Szabó Krisztina 6.b; a fiúknál 
I. Major Szabolcs 6.a, II. Szilágyi 
Benjámin 6.a és III. Farkas Dávid 
5.b osztályos tanuló. A 7–8. évfo-
lyamon a lányoknál I. Bura Ale-
xandra 7.b, II. Zakar Zsanett 7.b és 
III. Nagy Natália 8.a; a fiúknál I. 
Kollár Martin 8.a, II. Pap Dániel 
8.a és III. Koza Zsolt 7.a osztályos 
tanuló. Felkészítô testnevelôk: 
Varga Ágnes, Retkes Zsolt, Ficsór Bar-
nabás.

MOL-Suliváltó
2015. október 10-én szombaton ren-
dezték meg Szegeden, a Dóm téren 
a megyei általános és középiskolák 
részére a MOL-SULIVÁLTÓT. Is-
kolánk alsó tagozatos tanulói az in-
duló 14 csapat közül az elôkelô ne-
gyedik helyen végeztek. A csapat 
tagjai: Lajter Szilárd, Belovai Petra, 

Forgó Dániel 4.a osztályos tanulók. 
Az 5–6. osztályosok között az indu-
ló 17 csapat közül a hetedik helyen 
végzett a Szilágyi Benjámin, Juhász 
Enikô, Major Szabolcs alkotta 6.a osz-
tályos csapat. Felkészítô testnevelôk: 
Varga Ágnes, Retkes Zsolt, Ficsór Bar-
nabás testnevelôk 

Egy lépés az egészségünkért!
Színes élményekkel, sikerekkel, mosoly-
lyal és örömteli szórakozással várunk 
minden kedves mozogni vágyó csalá-
dot a 3. CSALÁDI FITNESZ NAP A TEST-
NEK ÉS LÉLEKNEK

elnevezésű rendezvényünkre, ahol 
főszerepet kap a mozgás. 

A rendezvény ideje alatt az egész-
séges életmóddal kapcsolatos termé-
kek kóstolására, vásárlására lesz lehe-
tőség. A  gyermekeknek a  számukra 
kialakított gyermekkuckó nyújt szóra-
kozási lehetőséget. Mindemellett tom-
bolával, értékes nyereményekkel, 
remek hangulattal, gyermekfitnesz 
bemutatóval várjuk az érdeklődőket, 
valamint frissítő italokat kínálunk, és 
az álmaihoz vezető ÚT első lépéseivel 
várnak mindenkit nagyon sok szere-
tettel! 

November 07-én, szombaton, az al-
győi Faluházban – A program:

10 órakor: Megnyitó.

10 óra 15 perctől 11 óráig: Eszközös 
step aerobic Badar-Kovács Krisztával.

10 óra 15 perctől: Jóga Molnár Ist-
vánnal az emeleti klubteremben.

11 órától 12 óráig: Sztárvendég 
– Cseresnyés Bea master trainer, BEAC-
TIVE Complex – 600 kcal edzés.

12 órától 13 óráig: Iron Boksz Kaku-
szi Ildikóval.

13 órától 14 óráig: CrossFit edzés 
Török Sándorral.

14 órától 15 óráig a Fit-Feeling Gyer-
mekfitnesz és az Algyői Faluház fitnesz-
csoportjának bemutatója, és TOMBO-
LASORSOLÁS.

15 órától 16 óráig: Zumba Kunhalmi 
Istvánnal.

A belépés INGYENES!

A rendezvény főtámogatói: Algyő 
Nagyközség Önkormányzata, Algyői 
Egyesített Szociális Intézmény, Algyői 
Faluház és Könyvtár.
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Ôszi munkálatok házon kívül
Szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki kérés nélkül vagy kérésemre idôrôl 
idôre gondozza az ingatlana elôtti köz-
területet.

Elérkezett az ôsz. A növények vege-
tációs idôszaka lassan véget ér. A le-
velek lehullanak, a fák nedvesség 
tartalma lecsökken. Elérkezik a le-
mosó permetezés és metszés ideje.

Bálint gazda inkább tudna kerté-
szeti tanácsot adni, én a könnyebb 
közlekedés érdekében szeretnék néhány 
dolgot javasolni, kérni.

Szeretném, hogy mindenki vizsgál-
ja meg közterületen lévô fáit, bokrait 
a gyalogosok szemszögébôl is. A járda 
teljes szélességében, lehetôleg 220 cm 
magasságban, az ágak ne akadályoz-
zák a gyalogos közlekedést.

Másrészt, fôleg a sarki, sarok köze-
li, de a beljebb lakó ingatlantulajdo-

nosok is próbáljanak az autósok szem-
szögébôl is körül nézni. Sajnos nagyon 
sok felé tapasztalom, hogy egy-egy 
belógó ág, túl magasra nôt sövény vagy 
dús útszéli bokor akadályozza az utak 
beláthatóságát, ami balesetveszélyes. 
Ez nem csak az utakon közlekedôkre, 
hanem a kapualjakból kihajtókra is 
veszélyt jelent. Ugye senki sem szeret-
né, hogy felelôsségre vonják egy eset-
leges baleset miatt!?

Kérem, hogy a levágott, gondosan 
összegyûjtött ágakat, gallyakat, leve-
leket szállítsák el az algyôi hulladék-
udvarba, vagy hasznosítsák háztájon 
(komposzt, tüzelô), de semmiképp se 
hagyják a ház elôtt.

Köszönöm segítô együttmûködésü-
ket.

Piri László  
parkôr

Felülvizsgált rendeletek:  
karácsonyi csomag és esélyegyenlôség

Pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokról szóló rendeletet módosítot-
ta az önkormányzati képviselô-tes-
tület 2015. október 22-i ülésén. 
A karácsonyi csomagra való jogo-
sultságot nem szociális rászorult-
ságtól tett függôvé, hanem alanyi 
jogon részesít karácsonyi ajándék-
ban minden olyan algyôi lakost, 
aki betöltötte 75. életévét.

A családsegítés és gyermekjó-
léti szolgáltatási feladatok ellátá-

si módját felülvizsgálta az algyôi 
önkormányzat. Erre azért volt 
szükség, mert a családsegítés 
immár nem lakosságszámhoz kö-
tött, hanem minden esetben biz-
tosítania kell az önkormányzat-
nak, ha polgármesteri hivatalt 
mûködtet.

A helyi esélyegyenlôségi prog-
ramot, a törvényi elôírásoknak 
megfelelôen, ugyancsak felülvizs-
gálták a képviselôk.

Föld, forgalomlassítás, tûzcsap
A MOL-tól vásárolt 3 földterület 
szorgalmi jogok alapításáról is tár-
gyaltak a képviselôk október végi 
ülésükön.

Földhasználati jogot állapítottak 
meg a Gyeviép NKft. részére 
a Kastélykert utcai telephelyen 
épített csarnokkal összefüggésben.

Az algyôi Tiszavirág utcában 
történt, szerencsére személyi sé-
rüléssel nem járó baleset hatására 
felülvizsgálta az önkormányzat 

korábbi döntését: az utcában for-
galomlassító küszöböket helyeznek 
el.

Egy súlyos anyagi kárral járó 
tûzeset hívta fel arra a figyelmet, 
hogy a szükségesnél kevesebb 
(csak 101) tûzcsap található a fa-
luban. A harmadik egyeztetési kör 
végén a plusz 55 tûzcsapot kell 
kialakítani ahhoz, hogy tûz esetén 
megfelelô vízellátás segítse a láng-
lovagok munkáját.

A hulladékgyûjtô szigetekrôl
Felülvizsgálták az algyôi képvise-
lôk 2015. októberi ülésükön a hul-
ladékgyûjtô szigetek helyzetét. 
Megállapították: nem esztétikusak, 
részben azért, mert folyamatosan 
megtelnek és egy részük rossz he-
lyen található.

Ezentúl havonta – az eddigi 1 
alkalom helyett – 2 ürítést rendel 
az önkormányzat a szolgáltatótól. 
Ez havonta bruttó 131 ezer forintba 
kerül a falunak. Áthelyezik a Búvár 
u. 1. szám elôl a Faluház mögé, il-

letve a Bartók Béla utca – Sport utca 
sarkáról a Coop ABC Bartók Béla 
utcai gazdasági bejáratához a hul-
ladék-szigetet. Ezzel párhuzamosan 
megvizsgáltatja az önkormányzat, 
mi az oka annak, hogy ennyire 
hamar megtelnek e tárolók. Kérdés, 
hogy a lakosságon kívül mennyire 
támaszkodnak ezekre a hulla-
dék-gyûjtô szigetekre a közeli üzle-
tek vagy vendéglátó-helyek. A vizs-
gálat eredményével következô 
ülésükön foglalkoznak a képviselôk.

Közmeghallgatás
November 19-én tartja következô 
képviselô-testületi ülését az önkor-
mányzati testület. Akkor véglegesí-
tik a témát és idôpontot, de az algyôi 

önkormányzati képviselô-testület azt 
tervezi, hogy közmeghallgatást tart, 
várhatóan 2015. novemberének 
utolsó hetében.

PIZZÁK:  28cm 32 cm

MARGARÉTA 680 Ft 780 Ft 
(paradicsomszósz, sajt)

FÜSTI MARGARÉTA 680 Ft 780 Ft 
(paradicsomszósz, füstölt sajt, trappista sajt)

SONKÁS 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, sonka, sajt)

SZALÁMIS 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, szalámi, sajt)

KOLBÁSZOS 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, kolbász, sajt)

KÖLYÖK 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)

SONKÁS- GOMBÁS 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)

HAWAII 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)

PEPPERÓNIS 850 Ft 990 Ft 
(paradicsomszósz, sonka, pepperóni, sajt)

SON-GO-KU 990 Ft 1190 Ft 
(paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)

KERTÉSZ 990 Ft 1190 Ft 
(paradicsomszósz, gomba, kukorica, paradicsom, 
paprika, sajt)

ALGYŐI SIRATÓS 990 Ft 1190 Ft 
(csípős alap, füstölt tarja, csípős kolbász,  
csípős pepperóni, sajt)

PIEDONE KEDVENCE 1150 Ft 1390 Ft 
(paradicsomszósz, kolbász, bab, kukorica, pepperóni, 
lilahagyma, sajt)

OLAJBÁNYÁSZ KEDVENCE 1150 Ft 1390 Ft 
(paradicsomszósz, kolbász, füstölt szalonna,  
csemege uborka lilahagyma, sajt)

MÍTOSZ 1150 Ft 1390 Ft 
(fokhagymás-tejfölös alap, gyros hús, lilahagyma, 
olívabogyó, fetasajt, paradicsomkarika, sajt)

ROPPANTÓS 1150 Ft 1390 Ft 
(tejfölös alap, füstölt tarja, virsli, lilahagyma, kukorica, sajt)

MAGYAROS 1150 Ft 1390 Ft 
(magyaros alap, füstölt tarja, füstölt szalonna, kolbász, 
lilahagyma, paprika, sajt)

FITNESS 1150 Ft 1390 Ft 
(joghurtos alap, csirkemell, paradicsom, fetasajt, sajt) 

HA ENNÉL EGY JÓ PIZZÁT!

POSZEIDÓN KEDVENCE 1150 Ft 1390 Ft 
(fokhagymás-tejfölös alap, tengergyümölcsei,  
lilahagyma, olívabogyó, citromkarika, sajt)

TENGERÉSZ 1150 Ft 1390 Ft 
(paradicsomszósz, kagyló, citromkarika, sajt)

SAJTIMÁDÓ 1150 Ft 1390 Ft 
(sajtkrémes alap, camembert sajt, füstölt sajt,  
fetasajt, trappista sajt)

FELTÉTEK:

Sonka, szalámi, kolbász, tarja, füstölt szalonna, virsli  160 Ft

Gyros husi, kagyló, tengergyümölcse 180 Ft

Gomba, ananász, kukorica, pepperóni, paradicsom, 
paprika, lilahagyma, bab, csemege uborka 140 Ft 

SAJTOK 
trappista, camembert, füstölt, feta 180 Ft

PIZZA DOBOZ 150 Ft

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
(Algyő területén) 

RENDELÉS A 06 70 538 7871 telefonszámon 
Címünk: 6750 Algyő, Búvár u. 5.  

NYITVA: HÉTFŐTŐL–PÉNTEKIG: 11–20-ig

FALUHÁZ KÁVÉZÓ 
ÉS PIZZÉRIA
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A múlt és az emlékei
Fényképeket nézegettünk: férfiak 
arcát, akiknek mosolyát sohasem 
láthatták; kezeket, melynek simo-
gatását sohasem érezhették szü-
leik, testvéreik, feleségeik, gyer-
mekeik. Ôk a két Nagy Háború 
áldozatai, akiknek teste idegen 
földben nyugszik. Sírjaiknál vagy 
a közös sírnál katonatársaik és 

a tábori pap búcsúzott. Évtizedek 
múlva pedig a távoli országokban 
emlékhelyek jelzik a magyar ka-
tonák nevét, mementóként. 

Hallgattam, szavait gyermek-
koromban Erzsike néninek, aki 
halottak napja elôtt szomorú arc-
cal mondta, hogy férje, valahol, 
az orosz fonton esett el, így sírjá-
hoz soha sem jutott el. 

Hallgattam történetét Gercsó 
Györgynek, aki a Don folyó mellet-
ti csatákat túlélte, két komoly se-
besüléssel, majd 7 év hadifogság 
után térhetett haza. 

A hazatértek, akik a parancsszóra 
bátran indultak a csatákba, rokkan-
tan, testi, lelki sebekkel, hosszabb 
vagy rövidebb ideig éltek, élnek sze-
retteikkel, azokkal az emlékképek-
kel, amiket átéltek a támadás alatt: 
a golyók süvítô hangját, az aknák 
robbanását, a katonatársak hiányát… 

A politikai nézetek fegyveres 

összecsapásának is vannak algyôi 
áldozatai. Talán ennyi év távlatá-
ban, elhihetjük az eddig megis-
mert anyagokban leírtak alapján, 
hogy a véletlen okozta a szenve-
dést és/vagy a halálukat. Ôk vala-
mennyien a mi Hôseink. 

Telnek az évek, évtizedek, ge-
nerációt új generáció követ, az em-
lékek a tudatunkban ott vannak, 
de olyan mélyen, hogy ritkán be-
szélünk róla, sokszor a megígért 
elmesélés is elmarad. Ezért gyûjt-
jük, és gyûjteni szeretnénk a képe-
ket, mert „akarjuk”, hogy hôseink 

képei egy albumba kerüljenek. 
Lehet, hogy nem lesz benne min-
denki képe, különbözô okok miatt, 
de a csapatképeken a hiányzók is 
ott lehetnek.

*

A halál életünk része, születünk és 
elmegyünk. A temetéssel kapcso-
latos feladatokat még az 1950–70-
es években is falunk katolikus val-
lási rituáléi határozták meg, 
amelyek ma már csak részben lel-
hetôk fel. A halálesetet jelenteni 
kellett a körzeti orvosnak, majd 
a községházán. Az elhunyt család-
tagot otthon ravatalozták fel, a bú-
torok nagy részét kivitték a szobá-
ból, a tükröt letakarták. Mindig volt 
a faluban olyan személy, aki temet-
kezéssel foglalkozott. Ô végezte 
az elhunyttal kapcsolatos teendô-
ket, fürdetés, öltöztetés. A férfit 
öltönyébe, kalapot mellé helyezve, 
a nôt a legszebb ruhájába, nagy-
lányt gyakran menyasszonyi ruhá-
ba öltöztették fel. Az idôsek, jel-
lemzôen, elkészítették a ruhát 
utolsó útjukra. A ház ablakában 
gyertya, vagy petróleum-lámpa 
égett. A családtagok személyesen 
keresték fel a rokonokat, értesítet-
ték a történtekrôl és a temetés idô-
pontjáról. A háznál, a ravatal körül, 
fekete ruhába öltözött asszonyok 
és férfiak énekeltek. A templomunk 
tornyában lévô, valamikor a falu 
adományából – többek közül 
a Belák malom tulajdonosának je-
lentôs összegû hozzájárulásából 
– készített harangok egyikének, 
majd a temetôi harang hangja je-
lezte és jelzi a szomorú eseményt. 

Lovas kocsi vitte a koporsót a te-
metôbe. A hozzátartozók és isme-
rôsök ruhájára gyászszalagot tûz-
tek. A lobogókra fekete szélû 
zsebkendô került. A falu papja 
a kántorral búcsúztatott beszédé-
ben, énekeivel, melyhez a temeté-
sen megjelentek is bekapcsolódtak. 
A temetést követôen gyászmisét 
tartottak. A családi háznál pedig 
halotti torral várták a rokonságot, 
ahol a megjelentek, elfogyasztották 
az elkészített ételeket és a mérték-
kel kínált italt. Beszélgettek, em-
lékeztek. 

Falunkban a katolikus valláson 
kívül más felekezetek tagjai is éltek 
illetve élnek: pl. nazarénusok, re-
formátusok, szombatisták. Mindig 
tisztelettel és megértéssel fogadták 
ôseink is az ô vallásukkal kapcso-
latos szokásaikat. 

Közeledik a halottak napja, ami-
kor temetônk sírjaira friss virág, 
koszorú és gyertya kerül. Este a gyer-
tyák fénysugarai jelzik az ég felé, 
hogy emlékezünk és nem feledünk.

*

Köszönjük mindenkinek az októ-
ber 1-jén, Alygô napján a könyv-
tárban nyílt kiállításon bemutatott 
gyûjteményhez biztosított fotókat. 
Kérjük továbbra is segítségüket, 
hogy a személyes emlékek közös-
ségi értékké váljanak, úgy a kato-
naôsök, mint a hagyományok és 
a múltra vonatkozóan. 

A fotók szkennelésére lehetôség 
van a Könyvtárban és a Kastélykert 
utca 89. szám alatt.

Gavallér Istvánné  
Családkutató Klub- Könyvtár

Köszönet a kézimunkázóktól
Az Algyô Fürge Ujjak Mûhelye 
köszöni a csoportnak adományo-
zott kötô és hímzô fonalakat. Se-
gítségükkel hasznos és szép dol-
gokat fogunk készíteni. Továbbra 
is várjuk a kézimunkázni vágyókat 

hétfônként délután 4 órától 6 
óráig az Alkotóházba (Kastélykert 
utca 106.)

Gyerekeket is várunk! Nem kell 
hozni mást, csak a fürge kezet, no 
meg a jókedvet!

Köszönô levél
Sütkéreztünk ôszi napsütésben október 
7-én, Algyôn a Faluházban rendezett 
Idôsek napi ünnepségen. A kedves 
nosztalgia dallamok elvarázsoltak ben-
nünket. Köszönet az Idôsek klubja 

vezetôinek, munkatársainak, a polgár-
mester úrnak, a hivatal vezetôinek, 
képviselôinek a kedves hozzáállásukért.

A szép korúak nevében:  
Id. Gábor Józsefné

Az algyôi Családfa Kutató Klub tagjai a világháborús hôsökrôl összeállított, 2015. 
október 1-jén az algyôi könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT  
az algyői Faluházba december 5-én szombaton 18 órakor  
az immáron harmadik alkalommal megrendezésre kerülő  

komolyzenei jótékonysági estünkre. 

A KONCERTEN FELLÉPNEK  
a Király König Péter zeneiskola tanárai  

és a faluház drámaszakkörös csoportja. 

A RENDEZVÉNY TELJES BEVÉTELÉT BETEG  
ALGYŐI GYERMEKEKNEK AJÁNLJUK FEL.

„A zene az kell, mert nem adjuk fel, 
egy ritmus vagy jel, csak ne vesszünk most el,  

a zene az kell, mert körülölel,  
ha van elég szív, a dal az csak így lesz szép!”

A LG YŐ I  FA LU H Á Z  É S  A LG YŐ I  K E R E C S E N  E G Y E S Ü L E T
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Tájékoztató a fiatalok elsô lakásszerzésérôl  
és lakhatási támogatásáról

Jogszabályi hivatkozás: Algyô 
Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselô-testületének a fiatalok elsô 
lakásszerzésérôl és lakhatási támo-
gatásáról szóló 20/2015. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete. A ren-
delet 2015. október 1-tôl hatályos.

A rendelet hatálya kiterjed 
– Algyô Nagyközség Közigazgatá-
si területén a kérelem benyújtását 
megelôzôen legalább két éve algyôi 
állandó lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkezô magyar 
állampolgárra és az Európai Unió 
tagállamainak állampolgáraira, 
valamint a letelepedési engedéllyel 
rendelkezô külföldi személyekre, 
vagy állandó tartózkodásra jogo-
sító személyazonosító igazolvány-
nyal rendelkezô bevándoroltakra. 

Kérelmezô: 45. életévüket be 
nem töltött házaspárok (élettársak), 
ideértve a gyermekét egyedül ne-
velô kérelmezôt is, aki igazolt mun-
kahellyel és állandó jövedelemmel 
rendelkezik, és a munkaviszony 
legalább 2 éve folyamatosan fenn-
áll, valamint a családjában az egy 
fôre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének hat-
szorosát, azaz a 171.000,- Ft-ot.

A támogatás igényelhetô Algyô 
Nagyközség közigazgatási területén 
elhelyezkedô: elsô lakásingatlan 
építése, elsô lakásingatlan vásárlá-
sa, építési telek vásárlása, lakásin-
gatlan bôvítése és felújítása céljából.

Az elsô lakás építése-, vásárlása, 
építési telek vásárlása céljából a tá-
mogatás csak abban az esetben 
folyósítható, amennyiben a kérel-
mezô, illetve házastársa (élettársa) 
egyéb lakhatás céljára alkalmas 
ingatlannal, állandó lakáshaszná-
lati joggal vagy az önkormányzat 
tulajdonában lévô, illetôleg szol-
gálati vagy munkakörhöz kötött 
lakásra bérleti jogviszonnyal nem 
rendelkezik, kivéve, ha arról ér-
vényesen írásban lemondott, és 
a bérbeadó azt írásban elfogadta.

A támogatás egy igénylô részé-
re csak egy alkalommal és egy 
jogcímen vehetô igénybe.

Nem adható támogatás akkor, 
ha a támogatást igénylô közeli 
hozzátartozójától vásárolja meg 
az ingatlant.

Nem állapítható meg támoga-
tás, ha a Képviselô-testület által 
a támogatás céljára biztosított ke-
retösszeg elfogyott.

A támogatás csak olyan igénylô 
részére nyújtható, akinek az ön-
kormányzattal szemben nem áll 
fenn bírságból adódó, vagy egyéb 
tartozása.

A támogatás formája: kamat-
mentes kölcsön, mértéke maxi-
mum 5.000.000,- Ft, de lakásingat-
lan bôvítése, illetve felújítása esetén 
nem haladhatja meg az ingatlan 
értékének 50%-át. A támogatási 
összeg maximuma: elsô lakásingat-
lan építése esetén: 5.000.000,- Ft;

elsô lakásingatlan vásárlása esetén: 
5.000.000,- Ft; építési telek vásárlása 
esetén: az építési telek vételárának 40 
%-a, de maximum 2.000.000,- Ft; 
lakásingatlan bôvítése esetén: 
3.000.000,- Ft, lakásingatlan felújítá-
sa esetén: 3.000.000,- Ft, csak fürdô-
szoba felújítás esetén: 1.000.000,- Ft.

Az önkormányzat javára a támo-
gatás összegének erejéig a támo-
gatással érintett ingatlanra jelzá-
logjog kerül bejegyzésre 
az ingatlan-nyilvántartásba.

A támogatás összegét, a vissza-
fizetés határidejét, mely maximum 
10 év, a törlesztô részletek összegét 
a benyújtott kérelem, az igénylô 
szociális és jövedelmi helyzetének 
figyelembe vételével a Képvise-
lô-testület határozza meg.

A kérelem benyújtható: Algyô 
Nagyközség Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szoci-
ális Csoportnál: új ingatlan építése 
esetén az építési engedély jogerôre 
emelkedése és az e-építési napló 
megnyitása napjától a használatba 
vételi engedély jogerôre emelkedé-
sének évében, új és használt lakás, 
illetve építési telek vásárlása esetén 
a vonatkozó adás-vételi szerzôdés 
megkötésének napjától számított 
120 napon belül, lakás bôvítése ese-
tén az építési engedély jogerôre 
emelkedése és az e-építési napló 
megnyitása napjától a használatba 
vételi engedély jogerôre emelkedé-
sének évében, ingatlan felújítása 
esetén a munkálatok megkezdéséig.

A támogatásra való jogosultság 
megállapításáról, illetve elutasítá-
sáról a Képviselô-testület dönt. 

AESZI intézményvezetôi  
pályázata 

406/2015. (X.22.) Kt. határozat 
melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Algyô Nagyközség Képvise-
lô-testület pályázatot hirdet az 
Algyôi Egyesített Szociális In-
tézmény intézményvezetôi ál-
láshely betöltésére

Képesítési  
és egyéb feltételek:

•   a 1/2000 (I.7) SzCsM rende-
let 3. sz. mellékletében elôírt 
iskolai végzettség;

•   legalább  5  év  szakmai  gya-
korlat;

•   büntetlen elôélet;
•   a Kjt. 20. §. (2d) bekezdésé-

ben foglalt feltételeknek való 
megfelelés;

•   magyar állampolgárság;
•   cselekvôképesség;
•   vagyonnyilatkozat-tételi  el-

járás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál  
elônyt jelent:

•   integrált  intézményvezetôi 
gyakorlat;

•   szociális szakvizsga megléte.

Pályázathoz csatolni kell:
•   részletes, szakmai önéletrajz; 
•   intézmény vezetésére, fejlesz-

tésére vonatkozó szakmai el-
képzeléseket tartalmazó 
program;

•   végzettséget,  szakképzettsé-
get igazoló okiratok másola-
ta;

•   az  elôírt  szakmai  gyakorlat 
meglétének igazolása;

•   3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány;

•   nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagban szereplô 
személyes adatok kezeléséhez 
a pályázati eljárással össze-
függésben hozzájárul;

•   nyilatkozat  vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség válla-
lásáról;

•   nyilatkozat a Kjt. 41–44.-§-ai 
szerinti összeférhetetlenségi 
ok nem áll fenn, illetve azokat 
az állás betöltése esetén 
a megbízás idôpontjáig meg-
szünteti.

Bérezés:
A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXIII. törvény 
rendelkezései irányadók

A beosztás betöltésének  
idôpontja: 

2016. január 01.

A magasabb vezetôi  
megbízás idôtartama:

2016. január 01.–2020. decem-
ber 31.

A pályázat benyújtásának 
módja és helye:

Postai úton a pályázatnak az 
Algyôi Polgármesteri Hivatal 
címére történô megküldésével 
(6750 Algyô, Kastélykert u. 40.) 
vagy személyesen benyújtva dr. 
Varga Ildikó jegyzônek.

A pályázati anyagot egy pél-
dányban kell benyújtani, a bo-
rítékon kérjük feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplô 
azonosítószámot, valamint 
a munkakör megnevezését. 

A pályázat benyújtásának  
határideje:

2015. november 30.

A pályázat elbírálásának  
határideje:

2015. december 17.

A döntési jogkör gyakorlója:
Algyô Nagyközség Képvise-
lô-testülete

A pályázati hirdetmény  
közzétéve:

Közigazgatási és Igazságügyi Hi-
vatal internetes oldalán, Algyô 
Nagyközség hivatalos honlapján.
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Miben élünk?  
–  a KSH kérdez Algyôn

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Algyôn, a KSH elnöke által 
engedélyezett, önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételt hajt végre 2015. október 
10-tôl november 30-ig. 

A Miben élünk? – Lakásviszo-
nyok, 2015 címû felvétel Országos 
Statisztikai Adatgyûjtési Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási 
száma: 2008. Az összeírás átfogóan 
vizsgálja a háztartások lakáshely-
zetét, a lakóépületek minôségét, 
felújítását, a háztartások lakással 
való elégedettségét, költözéseit és 
lakásváltoztatási terveit. 

Az összeírási munkát a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal megbízásából 
a Statek Kft. igazolvánnyal, illet-
ve megbízólevéllel ellátott kér-
dezôi végzik. A felmérésben részt 
vevô háztartások címét véletlen-
szerûen választottuk ki, az e ház-
tartásokban élôk számára a válasz-
adás önkéntes. 

Az adatfelvétel kizárólag statisz-
tikai célból történik, az adatok csak 
összesített formában kerülnek nyil-
vánosságra. Az egyedi adatokat 
bizalmasan kezeljük, azok mások 
számára nem hozzáférhetôk. 
Az adatgyûjtés során a statisztikáról 
szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, 
valamint az információs önrendel-
kezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek  megfelelôen járunk el.

A lakosság és az önkormányzat 
részére munkanapokon 8.00 és 
16.30 óra között a 06 80 200 766 
telefonszámon és a mibenelunk@
ksh.hu e-mailcímen adunk további 
felvilágosítást. Az adatgyûjtések 
módszertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldal nyújt tájé-
koztatást.

Kocsis-Nagy Zsolt  
KSH fôosztályvezetô

Kirándulás a Tollforgatókkal
A Gyevi Art Kulturális Egyesület-
tel Gödöllôre, a Grassalkovich 
Kastélyba és a budapesti Petôfi 
Irodalmi Múzeumba látogattunk. 

Ez utóbbi helyen sok irodalmi 
információval gyarapodtunk, 
korhû ruhákban fotózkodtunk. 

Utolsó állomásunk Máriabes-
nyô volt, ahol – bár fáradtan, 
mégis nagy lelkesedéssel – kö-

vettük idegenvezetônket, Juszti-
kát, hogy tartalmas sétát tegyünk 
a kis falu nevezetességét meg-
csodálva, a Nagyboldogasszony 
Bazilikát.

Gyönyörû idôben tölthettünk 
egy kellemes és izgalmas napot 
együtt. Köszönjük a szervezést és 
a részvételt, az Algyôi Önkormány-
zatnak a támogatást. 

Rózsa Sándor emléktúra ÁSOTTHALMON
A Mozgáskorlátozottak Algyôi 
Szervezete 2015. október 20-án 
31 fôvel kirándulásra indult Ásott-
halom térségébe.

A beállt hidegebb idôjárás és 
a bérelt autóbuszunk idônkénti ak-
kumulátor hibája kissé nehézzé tette 
a tervezett látnivalók megtekintését.

Kora reggel az ásotthalmi pol-
gármesteri hivatalnál viziteltünk, 
egy tea és kávé erejéig.

Mellette a római-katolikus temp-
lom megtekintése volt a cél. 
A templom belseje meglepett mo-
dernségével, világos színeivel, 
az oltár, az ablakok és a szószék 
szépségével.

Következett a külterületen lévô 
emlék-múzeum, amelyben a hely-
ben élôk mindennapos életére, 
munkában használt tárgyaira, a ta-
nyai életformára lehetett vissza-
emlékezni. Itt még rövid reggeli 
is következett, teljesen helyileg 
összeállított anyagokból.

Dél körül irányt vettünk a „Rúzsa 
fája” célponthoz, amely Rózsa Sán-
dor, a hírhedt betyár kedvenc bú-
vóhelye volt.

Az ôt üldözô pandúrokat itt 
verte át, amikor felmászott a fára 
és a lombkoronában elbújva ül-
dözôi ellovagoltak. Az esemény-
rôl a helyi polgármester, Torocz-
kai László úr is beszámolt, 
valamint kis elôadást tartott a te-
lepülésrôl, amely nemrég kapta 
meg a nagyközség címet, továbbá 
Ásotthalom kialakulásáról, ere-
detérôl, valamint távlati, turisz-
tikai jövôjérôl.

Visszafelé egy fényképezésre 
megálltunk a „Rózsa Sándor búvó-
helye” pihenôhelyen, ahol fából 
kifaragva látjuk hôsünket. A falu-
ban van egy múzeum, ahol panop-
tikum, mozi, és emlékhely találha-
tó. Egy fiatal kísérô betyárnak 
beöltözve ismertette a „hírhedtbôl 
híressé” vált hôsünk tetteit, szüle-
tését, elfogását, a börtönökben el-
töltött idôket stb., aki a bíróságon 
is az igazat mondta és csak négy 
gyilkosságot ismert el, azt is csak 
önvédelembôl. Megtekintettük 
börtönének mását is, ahol erede-
tinek megfelelô, életnagyságú 
RÓZSA SÁNDOR megszólalt és 
intett a kezével, az utolsó szó jogán.

Délután a „BÛBÁJ” birtok kö-
vetkezett ebéddel és kaláccsal. 
A hotelszerûen kiképzett birtokon 
vízesés, tó, borospince, fából ké-
szített értékes bútorok, kandalló 
megalapozhatja az idegenforga-
lom jövôjét. Ide érkezett a mi pol-
gármesterünk is-egy kis eszme-
cserére.

Hazafelé megtekintettük a Mó-
rahalmon megépített új „MINI 
HUNGARY PARK”-ot. A szabad-
téren, két hektáron felépített ki-
állítás kastélyok, várak, paloták, 
mûemlékek sorát mutatja be.

Kirándulásunkon a jelent néz-
tük és a jövôbe tekintettünk, ahogy 
az ásotthalmi polgármester is el-
mondta, utólag minden széppé és 
hasznossá vált.

Itt köszönjük meg az ásotthalmi 
önkormányzat vendégszeretetét!

Grószpéter Zoltán

mailto:mibenelunk@ksh.hu
mailto:mibenelunk@ksh.hu
http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/
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Novemberre megújult a 47-es autóút
A felújított és megerôsített 47-es fôút mûszaki átadást 2015. novem-
ber 3-ra idôzítették. Az algyôiek életét is befolyásoló útról, a fel-
újítás hatásairól a jeles nap elôtt kérdeztük Algyô polgármesterét, 
Monár Áront.

– Minek középre a betonelem?
– New Jersey-elemnek hívják 

azt a forgalomtechnikai eszközt, 
azt a betonelemet, amelyet sorba 
rakva fizikailag is megakadályoz-
zák az úton való áthajtást. A beton-
elemek elhelyezése lehetôvé teszi, 
hogy a Szeged és Algyô közötti 
körforgalmak közötti szakaszokon 
is felgyorsulhasson a forgalom.

– Ez azonban akadályozza a nagy 
ívben jobbra vagy balra kanyarodást, 
megnehezíti például a Szeged irányá-
ból az autóbusz megállókba érkezôknek 
az áthaladását a túlsó oldalon lévô 
munkahelyükre, földjükre.

– Néhány éve, amikor kiderült, 
hogy ezeket a betonelemeket majd 
elhelyezik az 47-es útra, az érintett 
vállalkozók, gazdák megkeresték 
az algyôi és a szegedi önkormány-

zatot, a hatóságokat, de nem sike-
rült kompromisszumos megoldást 
találni. Így aztán csak plusz kilo-
méterek megtételével, a körfor-
galmaknál lehet majd átjutni gép-
jármûvel a túlsó oldalra. Az út 
mellett gyalogolni viszont nem 
hinném, hogy lehetséges és nem 
is tanácsos a felgyorsuló jármûvek 
miatt növekvô balesetveszély miatt.

– Miért szüntetik meg az úgyneve-
zett Y bekötôutat?

– Az úgynevezett Y-bekötô út 
kiváltását az ottani balesetveszély 
is indokolta. Az út tervezésekor 
az akkori szabályok nem tették 
lehetôvé, hogy az Y-bekötôút ma-
gasságában épüljön egy újabb, 
a MOL-körforgalomhoz közeli 
csomópont. A 47-es út megerôsí-
tésével együtt épülô új – a 

MOL-benzinkút és az algyôi vas-
útállomáshoz közeli körforgalom 
közötti – csomópont azonban 
egyelôre csak az egyik irányba 
vezet célba. Az út másik oldalán 
egyelôre üres a telek.

– Miért épült medence az új algyôi 
körforgalom mellé?

– Az útról lefolyó csapadékvíz 
összegyûjtése a cél, tudtommal. 
Ilyet szoktak kialakítani a nagyobb 
utak mellé.

– Melyik oldalon épül meg a régóta 
kért és ígért kerékpárút az algyôi híd-
tól Szegedig?

– A közbeszerzés értékelése, 
a hiánypótlás megtörtént – tud-
tommal október végén. Ez azt je-
lenti, ha ez problémamentes, 
akkor megköthetik a szerzôdést, 
és kezdôdhet a munka. Nem tud-
juk még pontosan a nyomvonalat, 
de információim szerint két rész-
re bontották a közbeszerzési el-
járást. Ha megépül, akkor a Kas-
tély étteremig biztosan elkészül.

– A zajvédô fal csonkának tûnik.
– A NIF illetékes vezetôjének 

elküldte Algyô önkormányzata 
a kérését, hogy a megépült 200 
méternyi zajvédô falat a Halász-
csárdáig hosszabbítsák meg. A ké-
résünk oka, hogy a kevésbé prob-
lémás szakaszon épült meg a fal. 
Bár a döntést indokolhatta, hogy 
a körforgalomnál a gépjármûvek 
gyorsítása és lassítása miatt na-
gyobb a zajterhelés, mint az azt 
követô szakaszon. Levelünkre vá-
laszt még nem kaptunk, de úgy 
tudjuk, az országgyûlési képvise-
lônk, Lázár János is lobbizik ez 
ügyben.

– Milyen hatása lesz Algyô életére 
a 47-es gyorsforgalmi autóútnak?

– Az út megerôsítése jó. A lo-
gisztikai megközelítésünk javult, 
így ez Algyô és a Jura Ipari Park 
gazdaságára élénkítôen hathat, 
vonzóbb lesz a térségünk a be-
fektetôk, a cégek, és így a lakosság 
szempontjából. Ú. I.

Mikortól utazhatunk villamossal Algyôre?
A „Városi és elôvárosi közösségi közlekedés fejlesztése” címû fel-
hívásra Hódmezôvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a Közlekedés Operatív Program támogatási rendszerében nyújtotta 
be a pályázatot. Ám, ha 2020-tól elkészül az úgynevezett tram-train 
fejlesztés, az az Algyôn élôk, illetve az itt dolgozók életét is jelentô-
sen befolyásolhatja. 

Mi a tram-train? 
„A vasút-villamos vagy tram-tra-

in rendszerek célja a települések 
belterületét kiszolgáló közúti vas-
utak (villamosok) és a városhatáro-
kon kívüli tágabb vonzáskörzetben 
található hagyományos vasutak 
összekapcsolása oly módon, hogy 
a hálózaton átszállásmentes utazá-
sok váljanak lehetôvé a városon 
kívüli területek és a városközpont 
között” – írja az internetes szabad-
lexikon, a wikipédia. „A tram-train 
rendszerek a helyi és a regionális 
vasúti rendszerek elônyeit ötvözik.”

Hányan ingáznak Algyôrôl Sze-
gedre vagy Vásárhelyre? 

„Az utazási szokások és igények 
felmérése a tanulmány készítése 
során megtörtént. Hetente többször 
utazik Szegedre a hódmezôvásár-
helyi lakosok 11%-a, az algyôiek 
55%-a. Mindkét településrôl a hely-

közi autóbusz illetve a személygép-
kocsi a szegedi utazások fô eszköze” 
– olvasható Hódmezôvásárhely hon-
lapján a „tram-train” fejlesztési pro-
jektet megalapozó számokról. Az is 
kiderül, hogy egy átlagos munka-
napon kb. 8000 utazás történik a két 
irányban közvetlen Hódmezôvásár-
hely és Szeged között, míg 7000 
Algyô és Szeged között. Ez azt jelen-
ti, hogy Algyô és Szeged között 30 
vasúti, 2500 autóbuszos és 4500 
gépkocsis utazás történik, míg Hód-
mezôvásárhely és nagyközségünk 
között e számok: 20, 150 és 200.

Milyen gyakran közlekedne 
majd a tram-train? 

A tervek szerint: Hódmezôvásár-
hely és Szeged közötti tram-train 
rendszert vezetnek be. Ez a hód-
mezôvásárhelyi villamosvasúti fej-
lesztést igényel: óránkénti 100 kilo-
méteres sebességet a vasúti pályán, 

Hódmezôvásárhelyen közúti vasút 
építését, valamint összekötés ki-
alakítását Szeged-Rókuson a sze-
gedi 1-es villamos vonallal. Ennek 
eredményeként 20 (csúcsidôn kívül 
30) perces ütemes menetrenddel, 
tram-train jármûvek közlekedné-
nek a két megyei jogú város között, 
aminek elônyeit a köztük lévô 
Algyô is élvezhetné. A helyközi au-
tóbuszjáratok száma persze csök-
kenne.

Mikorra lehet a tram-train terv-
bôl valóság?

A projekt megvalósításának elô-
készítése elkezdôdött, befejezése 
2020-ra várható. 

Milyen elônyei és hátrányai 
lennének a tram-trainnek az al-
gyôiek szemszögébôl?

– Most készülnek a tervek a tra-
im-trainnel kapcsolatosan. Például 
az oda vezetô út és a kialakítandó 
parkolók tervét most kapta meg 
véleményezésre az algyôi önkor-
mányzat – tudtuk meg Molnár Ár-
ontól. Az algyôi polgármester el-
mondta: az autóbusz közlekedés 
– az önkormányzat erôfeszítéseinek 
köszönhetôen – magas színvonalon 

biztosítja Szeged irányába az ingá-
zást. Ám a traim-train elônye lehet, 
hogy ugyanazzal a jeggyel mind-
ként nagyváros irányába a centru-
mig utazhatunk. Egyébként az al-
gyôi fejlesztési elképzelések között 
már 2014-ben is szerepelt a tra-
im-train. – Ám Algyô álláspontja 
az, hogy elôbb meg kell várni az ál-
lami tervek elkészültét, majd ezt 
kell kiegészíteni azokkal az elemek-
kel, amelyek Algyô és az itt élôk 
számára is fontos. Mert a jelenlegi 
algyôi vasútállomás környékének 
megújítása, megközelítésének 
a megkönnyítése a tram-trainnel 
kapcsolatos elvárások és teendôk 
között szerepel.

További részletek: http://www.
tramtrain.hu/; 

http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/
% E 2 % 8 0 % 9 E t r a m - t r a i n -
%E2%80%9D-integralt-villa-
mos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezete-
se-hodmezovasarhely-es-szeged-viszony-
lataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezo-
vasarhelyen-%E2%80%93-elokeszi-
tes-%28rmt-elkeszitese%29-8067

Ú. I.

http://www.tramtrain.hu/
http://www.tramtrain.hu/
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067
http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/%E2%80%9Etram-train%E2%80%9D-integralt-villamos--es-nagyvasuti-rendszer-bevezetese-hodmezovasarhely-es-szeged-viszonylataban-es-villamos-fejlesztes-hodmezovasarhelyen-%E2%80%93-elokeszites-%28rmt-elkeszitese%29-8067


12 2 0 1 5 .  n o v e m b e r  •  H í r m o n d óV i s s z a p i l l a n t ó

Hagyományos augusztusi rendezvények  
a Gyevi Art Kulturális Egyesület szervezésében

Több éve szervezzük meg a sza-
porhegyi koszorúzást (errôl a Hír-
mondó szeptemberi számában 
olvashattak) és a fôtéri kavalkádot. 

A „Miénk a tér” elnevezésû nyár-
búcsúztató kavalkádot 6. alkalom-
mal rendeztük meg Algyô Fô terén 
– bôvülô fellépôkkel és sokrétû mû-
sorszámmal, valamint az Algyôi 
Faluház és Könyvtár segítségével –, 
a szökôkútnál. Errôl a szökôkútról 
azt kell tudni, hogy Algyô négy test-
vértelepülése – Heberstfelden, Mar-
tonos, Újvár, Kórogy – szerepel 
az oldalán, s a nagyközség ezen te-
lepülések elôtt tiszteleg. Régi terv 
– s remélem, egyszer megvalósul –, 
hogy a testvértelepülések is vegye-
nek részt a kavalkádon.

Soha nem volt ekkora sajtó- és 
médiavisszhangja – beharangozó-
ja, tudósítása – a rendezvénynek, 
mint a mostaninak (Rádió 7, Pro-
menad.hu, Szegedma.hu, Délma-
gyarország). Az online felhívás is 

hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vény ne csak Algyôn váljon ismert-
té. A Facebookon több mint 2000 
embert ért el, több tucat megosz-
tással, megjegyzéssel, s megjelent 
Algyô és a Gyevi Art honlapján is.

Aki még nem olvasta a tudósí-
tásokat, az alábbi elérhetôségeken 
megteheti:

https:/ /szegedma.hu/hir/sze-
ged/2015/08/algyon-neptanccal-bu-
csuztattak-a-nyarat-fotok.html

http://promenad.hu/cikk/elbucsuz-
tak-a-nyartol-157471

http: / /www.algyo.hu/ index.
php/2566-elbucsuztak-a-nyartol?Ite-
mid=2012

A nyárbúcsúztató kavalkád dísz-
vendége idén a Tompáról érke-
zett a Kolo Tánccsoport volt, 
közremûködésükkel tartottuk meg 
a rendezvényt is lezáró táncházat. 

A délutáni forgatagban – többek 
között – a tápai, dusnoki, földeáki, 
és hódmezôvásárhelyi fellépôk is 

képviseltették magukat. Mûsort 
adott az Algyôi Hagyományôrzô 
Citerazenekar, az Algyôi Zsibongó 
Tánccsoport, az Algyôi Búzavirág 
Asszonykórus, a Ritmus Tánc- és 
Fitnesz Stúdió, a Szeged Linedan-
ce Klub, Király Imre és tanítványai: 
Süli Virág és Kertész Laura, Kopri-
vanacz Lilla Dusnokról, a Török 
József Hagyományôrzô Együttes, 
a földeáki Bazsarózsa Nóta- és 
Népdalkör, a Szépkorúak Tánc-
csoportja Hódmezôvásárhelyrôl, 
a szatymazi Ficánkák, és a Szeri 
Népdalkör is. 

A hôség ellenére nagyon jó han-
gulatban telt a több mint 180 fellépô 
közremûködésével megvalósuló 
nyárbúcsúztató kavalkád, szép szám-
mal látogattak ki az algyôiek. A tom-
paiak, akik utolsóként táncoltak 
a fôtéren, szintén nagyon jól érezték 
magukat. A fellépôk közül többen 
is jelezték, jövôre ismét szeretnének 
részt venni. A fellépôk kerámiából 

készült szökôkutat és emléklapot 
vihették haza ajándékba. 

A programok között a gyerekek 
is megtalálták a számukra legér-
dekesebb elfoglaltságokat a kéz-
mûves játszóházban. 

Az Alkotók Köre tagjai kézmû-
ves termékeiket kínálták. 

A Szôke Tisza Nyugdíjas Klub 
tagjai közel 1000 szendvicset ké-
szítésében segítkeztek, melybôl 
nemcsak a fellépôknek, hanem 
a közönségnek is jutott. 

A kavalkád kuriózummal zárult: 
idén elôször tûzijáték zárta a ren-
dezvényt, amire évek óta nem volt 
példa Algyôn.

Köszönjük Algyô Nagyközség 
Önkormányzatának és az Algyôi 
Faluház és Könyvtárnak a támoga-
tást, az Algyôi Nyugdíjas Klubnak, 
az Algyôi Polgárôr Egyesületnek, 
a Gyeviép Kht-nak és egyesületünk 
tagságának a segítséget.

Ménesi Lajosné egyesületi elnök

https://szegedma.hu/hir/szeged/2015/08/algyon-neptanccal-bucsuztattak-a-nyarat-fotok.html
https://szegedma.hu/hir/szeged/2015/08/algyon-neptanccal-bucsuztattak-a-nyarat-fotok.html
https://szegedma.hu/hir/szeged/2015/08/algyon-neptanccal-bucsuztattak-a-nyarat-fotok.html
http://promenad.hu/cikk/elbucsuztak-a-nyartol-157471
http://promenad.hu/cikk/elbucsuztak-a-nyartol-157471
http://www.algyo.hu/index.php/2566-elbucsuztak-a-nyartol?Itemid=2012
http://www.algyo.hu/index.php/2566-elbucsuztak-a-nyartol?Itemid=2012
http://www.algyo.hu/index.php/2566-elbucsuztak-a-nyartol?Itemid=2012
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A söprûkötô Makra Mihály és felesége
A kislányok többsége már egész 
kicsi korában megpróbálja az édes-
anyja söprögetését utánozni. Nem 
marad el az újabb próbálkozás és 
végül a mindennapok részévé 
válik.

Algyôn, de a környezô városokban 
és falvakban, 1945-tôl a háziasszo-
nyok a Makra Mihály (1905–1988) 
által készített söprûvel takaríthattak. 
A földes padlózatú, majd a mind 
több házban lévô kôpadlós lakások-
ban, jól szolgálta a napi munkát. 
A földön levô minden piszkot össze-
szedett, de meszeléskor a fal porta-
lanításakor is jól simult.

Leánya, Kovácsné Makra Irénke 
otthonában még ma is ôrzi édes-
apja mûhelyét. Elmesélte, hogyan 
lett édesapja söprûkötô kisiparos.

Édesapja fiatalemberként, az al-
gyôiekhez hasonlóan, kubikos volt 
a töltésépítésnél, hídépítésnél, 
majd néhány évet Szegeden a Sep-
rûgyárban dolgozott. Ott szerette 
meg a szakmát. Bevonult katoná-
nak, részt vett a II. világháború-
ban. Hazatérése után úgy döntött, 
hogy a „maga ura” lesz. A szüksé-
ges célgépeket egyedül, vagy szak-
emberekkel készíttette el. 1945. 
szeptember végén megkapta a kis-
ipari engedélyt. Feleségével, Szüki 
Máriával (1913–1996) – 56 évig 
élt házasságban – közösen készí-
tették a söprût.

Az alapanyag, a cirok, saját és 
bérelt földön termett. Lóval, ko-
csival rendelkeztek, így maguk 
mûvelték a földeket, valamint 
a szállításokat is el tudták végezni. 
Tapasztalatukat és reális gondol-
kodásukat tükrözi, hogy szüksé-
gesnek tartották a több lábon állást. 

A házasságukból 7 gyermek szü-
letett. Eltartásukhoz, nevelésük-
höz, taníttatásukhoz a kisipari 
munka nem biztosíthatott elegen-
dô jövedelmet, ezért növényter-
mesztéssel és állattartással valamint 
szôlôtermesztéssel is foglalkoztak. 

A család otthona az állomáshoz 
vezetô Géza utcában, ma Téglás 
utcában áll. A családi ház hátsó 
részében alakították ki a kb. 15 
m2-es mûhelyt. Irénke a még most 
is mûködôképes géppel megmu-
tatta a söprû készítésének menetét. 

A betakarítás után, elôször a ci-
rokfejet le kellett vágni, majd 
az apró szemû magoktól megtisz-
títani. Ezt követôen a szárítás, ké-
nezés, forrázás – a formázhatóság 
érdekében –, majd az osztályozás 
és végül a bálázás következett. 
A gépen a söprûnyelet befogták, 
majd dróttal rögzítették a legalább 
4 különbözô méretû cirokszálakat. 
Erôs kézzel kellett rendelkezni, 
hogy a drót megfelelôen össze-
fogja a szálakat. Miska bácsi fele-
sége kézzel varrta a söprût, miután 

a rakoncátlan szálakat egy szer-
számba fogta. Ehhez tenyérvédôt 
használt. Volt ruha-, szônyegsöp-
rû valamint a 4–6 varrásos nagy-
söprû. Végül a szálak végét még 
késsel megtépkedték, hogy puha, 
simulékony legyen, ne „kotorjon”. 
Az édesanyja az elkészült árut tízes 
kötegekbe fûzte fel. Szegedre, 
Hódmezôvásárhelyre lovas kocsi-
val vitték a söprûket és a barom-
fikat, tejtermékeket. Természete-
sen az algyôi piacon is állandó 
elárusító hellyel rendelkeztek, de 
otthonukban is felkeresték a sep-
rûkészítôket az asszonyok. Vállal-
tak söprûkészítést hozott anyagból 
is, ilyenkor alku képezte a munka 
díját. A mûhelyt 2–3 naponként 
takarították, mert bokáig jártak 
a cirokszárban, hulladékban. Zsá-
kokba rakták, majd a kemencében, 
üstházban fûtöttek vele. 

Miska bácsiék példaértékû élete, 
döntései, azt mutatják, hogy a jó 
minôségben elkészített termékkel, 
az emberi magatartással évtizede-
ken keresztül folytatható volt a kis-
ipari tevékenység, különösen, ha 
az hiánypótló jellegû is volt. Mind-
ezt akkor érték el, amikor a kis-
iparosság nem volt egy támogatott 
tevékenység, a tûrt kategóriába 
tartozott. 

Az állami elôírásoknak maximá-
lisan eleget tettek, vezették a pénz-

tárkönyvet is. Így megismerhetjük 
az akkori árakat. 1947-ben a söprû 
(a varrás számától függôen) 3,50–
4,00 Ft/db, az alapanyagok közül 
pl. a drót: 8,70 Ft/kg, a nyél: 0,50 
Ft/db. 1955-ben a söprû 12–13,50 
Ft, az alapanyag közül pl. a drót 
6 Ft/kg, a nyél 2,50 Ft/db. 1971-
ben a söprû 24–30 Ft, az alap-
anyagok közül pl. a drót: 12 Ft/
kg, a nyél: 2,50 Ft/db. 

A családból senki sem folytatta 
a mesterséget, csak amikor szük-
séges volt, besegítettek a szülôk-
nek, de Miska bácsi emléke még 
ma is ôrzik.

Köszönjük Kovácsné Makra Irén-
kének, hogy emlékeit felidézte, 
a mûhelyet eredeti állapotában 
megôrizte. Az a gépe is ott áll, 
munkára készen, amely sokszor 
jelezte, kellemes ciripelô hangjával 
a családtagoknak – akik iskolából, 
munkából hazatértek –, hogy szük-
ség van a családi összefogásra. 
Talán, ez a berendezés egyszer 
a megfelelô helyre kerül, ahol 
megismerhetjük egy korszak kis-
ipari technikáját.

Várjuk továbbra is a falunk 
múltját, az itt élôk életét bemuta-
tó fotókat gyûjteményünkbe!

Gavallér Istvánné Családkutató 
Klub - Könyvtár 

Nyári hittantábor 
2015. július 13, 14, 15-én rendez-
tük meg az algyôi nyári napközis 
hittantábor, melyet immár hetedik 
éve szervezünk meg. Ezt az ese-
ményt mindannyian nagyon vár-
tuk. Táborunk sikerét jól jellemzi, 
hogy idén a részvevôk száma ismét 
emelkedett, több mint 60 algyôi 
hittanos gyermek jelentkezett 
a tábor programjaira. 

Az idei tábor mottója: „Ez ki-
rály”, e téma köré csoportosítottuk 
a három nap programjait. Az elsô 
napon megismerkedtünk az ószö-
vetségi bibliai király történetekkel, 
Saullal, Salamonnal, Dáviddal. 
Négy csapatot alkottunk, és mind-
egyik csapat a saját csoportveze-
tôje utasítása szerint dolgozta fel 
a nap témáját. A második napon 
Szegedre kirándultunk, ahol egy 

tartalmas, mozgalmas napot sike-
rült eltölteni. A nagyszámú részt-
vevô miatt két csapatra váltunk, 
az egyik csapat délelôtt városnézô 
kisvonattal megnézte Szeged fôbb 
nevezetességeit, míg a másik csa-
pat a Roosevelt téri játszótéren 
próbálhatta ki a sok-sok szabad-
téri játékot, délután pedig a cso-
portok programjai megcserélôd-
tek. A Port Royal étteremben 
ebédeltünk, ahol a gyerekek na-
gyon elégedettek voltak az ebéd 
mennyiségével és minôségével is. 
A harmadik nap témája Jézus ki-
rálysága volt, mennyiben más ô, 
mint a földi királyok. A tábor lelki 
programjainak zárásaként közös 
szentmisén vettünk részt.

A komolyabb elfoglaltságok 
mellett természetesen jutott bôven 

idô szabad foglalkozásra is, fagyiz-
tunk, aszfalt rajzversenyt rendez-
tünk, a fiúk fociztak, a lányok kéz-
mûveskedtek. A harmadik nap 
délutánját a Borbála fürdôben 
töltöttük, ahol a gyermekek önfe-
ledten pancsoltak és igen szomo-
rúan fogadták a hírt, hogy itt 
a tábor vége. A gyermekek vissza-
jelzései alapján úgy értékelem, 
hogy tartalmasan töltöttük el ezt 
a pár napot, s a gyermekek jól 
érezték magukat. Ebben a siker-
ben sok ember segítsége és mun-
kája van.

A gyermekek és a magam nevé-
ben köszönetet szeretnék mondani 
elsôsorban Molnár Áron Polgár-
mester úrnak és az algyôi Önkor-
mányzatnak, akik jelentôs összeg-
gel támogatták a tábor létrejöttét. 

Az ô támogatásuk nélkül ilyen gaz-
dag program nem valósulhatott 
volna meg. 

Köszönetet mondunk az algyôi 
Levendula Hotel és Étterem veze-
tôjének és dolgozóinak a finom, 
bôséges ebédért, a figyelmes ki-
szolgálásért.

Köszönjük a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye által nyújtott pályá-
zati támogatást. Külön köszönet 
Fazakas atyának, és három hit-
oktatótársamnak, hogy tevékenyen 
részt vettek a tábor programjainak 
szervezésében és lebonyolításában. 
Reméljük jövôre is hasonló élmé-
nyekkel tudjuk egymást gazdagí-
tani!

Kovácsné Veréb Mariann  
hitoktató
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Érdeklôdni: 0630/3092205
Hóvirág u. 32–34.

HÍZÓK  
ELADÓK!

ELADÓ KERT!
A kastélykertben  

kb. 2638 négyzetméteres  
bekerített kert, fele gyümölcsös, 

rendezett, állattartásra,  
kertészkedésre alkalmas,  

beépíthető.

U.i. Here eladó!

Érdeklődni:  
0670/9425-826

ELADÓ 
GÁZBOJLER 

QUADRIGA típusú,  
114 literes. 

Ára:  
30 000 forint.

A helyes megfejtôk közt az Algyôi Teátrum november 13-i (Neil Simon: Nôi furcsa pár címû) elôadására sorsolunk ki jegyeket. 

ELADÓ ALGYŐ  
BELTERÜLETÉN  

1 db. krumpliföld.

Érdeklődni:  
a 62/267-041  

telefonon.

Egyetemi gyakorlóhely lett 
az algyôi gyógynövénykert

A Szegedi Tudományegyetem Mezôgazdasági Kar együttmûködik 
az algyôi Ezerjófû Egyesülettel. E megállapodás részleteirôl folya-
matosan egyeztet az SZTE MGK fôiskolai docense, Jakab Péter 
(jobbról), valamint az algyôi civil szervezet elnöke: Berek Ágota. 

Az SZTE MGK kertészmérnök sza-
kos, gyógynövényekkel foglalkozó 
hallgatóinak tankkertje és szakmai 
gyakorlóhelye immár az algyôi 
EzerJóHáz, a hozzá tartozó gyógy-
növény kert és gyûjtemény. A Hód-
mezôvásárhelyen tanuló egyetemis-
ták közül többen már idén nyáron 
is jártak tanulmányúton a környé-
ken egyedülálló algyôi gyógynö-
vény kertben. Az algyôi Ezerjófû 
Egyesület és a helyi önkormányzat 
összefogásának eredményeként 
ugyanis 120 féle gyógynövény ta-
nulmányozható itt, az EzerJóHáz 
és a Tájház közös területén kiala-
kított kertben – tudtuk meg a civil 
szervezet partneri kapcsolatainak 
kiterjesztésével foglalkozó Kiss Ti-
bortól. Az algyôi egyesület természe-

tes szövetségese Szegeden az SZTE 
Füvészkertje, az Alsóvárosi Tájház 
és a Ferences rendi kolostorkert is. 
A Szegedi Tudományegyetem Me-
zôgazdasági Karával létrejött 
együttmûködés jól illeszkedik az al-
gyôi Ezerjófû Egyesület tevékeny-
ségeihez, hiszen a civil szervezet 
célja az ismeretterjesztés, a felnôtt-
oktatás, a folyamatosan fejlesztett 
és látogatható gyógynövény gya-
korlókert mûködtetése. 
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TiszTelT HozzáTarTozók!

A SZÖGHY TEMETKEZÉS  

új algyői kirendeltsége megnyílt  

a Hóvirág Virágüzletben:

Algyő, Téglás u. 67.,

ahol teljes körű  

temetkezési szolgáltatást  

kínálunk.

KERESSE FEL IRODÁNKAT  
INGYENES ÁRKALKULÁCIÓÉRT!

Telefonszám:  

0620/501 41 00

Szállítási ügyelet (0–24h):  

0630/955 75 56

NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS! 

HÓVIRÁG VIRÁGÜZLET
(TÉGLÁS U.)

hétfõ, csütörtök: 11–16 óra

kedd, szerda, péntek: 8–16 óra

szombat és vasárnap.: 8–12 óra

PIPACS VIRÁGÜZLET
(SPORT U.1. ,  COOP ABC)

hétfõtõl péntekig: 

7.30–12 óra • 14–18 óra

szombat: 7.30–12 óra

Telefonszám: 06 20 501 4100

M I N D E N  K E D V E S  V Á S Á R L Ó N K A T  

S O K  S Z E R E T E T T E L  V Á R J U K  Ü Z L E T E I N K B E N !
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Az Algyôi Értéktár: múlt, jelen, jövô
Az Algyôi Értéktár Bizottság 2015. 
szeptember 28-i ülésén megvitat-
ta a beérkezett javaslatokat, 
s az alább részletezett értékeket 

vette föl az Algyôi Értéktárba. Ja-
vaslataikat továbbra is várjuk a Fa-
luházba! A javaslatokat a Javaslat 
a települési értéktárba történô 

felvételhez elnevezésû ûrlapon 
lehet megtenni, amely a Faluház-
ban és a Könyvtárban vehetô át, 
illetve letölthetô a Faluház hon-

lapjáról: http://www.algyokultura.
hu/images/helyi.ertek.pdf

Az Algyôi Értéktár jelenlegi értékei: 
1. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Süli András életmûve:

Süli András 1896-ban született Algyôn és 1969-ben hunyt el. Naiv festô, fönnmaradt mû-
veinek többsége 1933–1938 között keletkezett. Egyéni ízû, a paraszti és a népi élet esemé-
nyeit sajátos naiv bájjal megörökítô festményeire csak a 60-as évek végén figyeltek fel újra. 

* * *

Gálné Nagy Ildikó népi szövô iparmûvész munkássága:

Gálné Nagy Ildikó szônyegeket, díszpárnákat, tarisznyákat készít hagyományos paraszt-
szövôszékeken, kézi szövési technikával, rongy, pamut és gyapjú alapanyagokból, széles 
szín-, méret- és mintaválasztékban. 2004-ben kapta meg a Népi Iparmûvész címet. 

* * *

Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar:

Az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar az 1970-es években alakult gyermek citera-
zenekarként, majd 2001-ben alakult újjá. Meghatározó szerepet tölt be Algyô népzenei 
életében. A zenekar a határokon túl élô magyarok közé és Németországba is eljutott.

* * *

Móra Ferenc Népszínház:

A Móra Ferenc Népszínház 1998. március 14-én alakult. Hiánypótló szerepet vállal, 
amennyiben a magyar vidék és a határainkon túli, magyarlakta területek színházigényét 
próbálja kielégíteni mûvészi fokon, rangos szerzôk közérthetô mûveinek közérthetô 
módon való bemutatásával. 

* * *

Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola:

 
Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola (Algyô, Sport u. 5.) az ország egyik legújabb és 
legjobban fölszerelt iskolája, sport- és ökoiskola, számos oktatási és természetvédô 
szervezettel mûködik együtt, de a Szegedi Tudományegyetemmel is szoros kapcsola-
tokat ápol. 

2. TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Atka:

Az Atka egy patkó alakú holtág a Tisza algyôi szakaszán. Kiterjedése 107 hektár, hosz-
sza közel 8 km, átlagmélysége 5 méter körülire tehetô. Vízminôsége kitûnô, amit 
ékesen bizonyítanak a dúsan tenyészô vándorkagyló-telepek és az itt megtalálható 
édesvízi szivacs is; a horgászok paradicsoma.

http://www.algyokultura.hu/images/helyi.ertek.pdf
http://www.algyokultura.hu/images/helyi.ertek.pdf
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* * *

Szent Anna-templom:

A templomot Árpád-kori alapokra a XIV. században építették, ám a török idôkben el-
pusztult. 1750 körül teljesen átépítették, 1784-ben leéget, újjáépítése 1788–89 között 
történt. Az 1810. és az 1879. évi árvíz súlyosan megrongálta, 1880-ban és 1930-ban 
átalakították. Szent Anna tiszteletére szentelték föl, ünnepnapja július 26. 

* * *

Hangár:

1931-ben jött létre Algyôn a repülôtár a szegedi kisegítô területeként. 1939-ben kez-
dôdött meg a hangár-, a kiképzô bázis, a parancsnoki épület és a gondnoki lakás épí-
tésének elôkészítése. A hangár 1939 októberére készült el. 

3. EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD
Algyôi Gyógynövénykert:

Az Ezerjófû Egészségvédô Közhasznú Egyesület által fönntartott gyógynövénykert (Algyô, 
Kastélykert u. 42–44. szám alatt található) egy olyan fokozatosan bôvülô növényállo-
mányú gyûjtemény, amely tematikusan csoportosítja a gyógynövényeket. A bemutató-
kertet támogatja egy gyakorlókert, ami az ismeretterjesztési tevékenységen túl a sza-
badból begyûjtött növényeket kiegészítve biztosítják az Egyesület által elôállított 
termékek alapanyagát. 

4. SPORT, TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS
Algyôi Halászcsárda:

A csárda a 47-es fô közlekedési út mellett, Szeged és Hódmezôvásárhely között talál-
ható (Algyô, Vásárhelyi út 53. szám alatt), mindkét várostól nagyjából 10 km-es távol-
ságra, az algyôi Tisza-híd algyôi lábánál. Az épület maga már a két világháború között 
is halászcsárdaként üzemelt. 

5. IPARI ÉS MÛSZAKI MEGOLDÁSOK
Algyôi olajmezô:

Algyôn 1965-ben kezdtek kutatni kôolaj és földgáz után, amely eredményesnek bizo-
nyult. Az elsô algyôi fúrással a kutatók Magyarország addig ismert legnagyobb szén-
hidrogénkészleteit találták meg. A kitermelô üzem 1970-re épült ki, 1990-ig többek 
között 23 millió tonna kôolajat, 7 milliárd m³ földgázt, 3 millió tonna propán-bután gázt, 
7 millió tonna gazolint termeltek ki. Az olajmezô mára nagyrészt kimerült, ám a terüle-
ten stratégiai gáztározók létesültek.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

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

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

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

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN:  
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETÔSÉGE

Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318

Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666 

A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja: 
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,

Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:  
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda) 

RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107, 112. 

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

RENDEL:

hétfô és szerda: 12.30–16.30
kedd és csütörtök: 7.30–12.00

péntek: 7:45–12:00

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

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése 

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.

Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció),  
fogpótlások minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô  

eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.

Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ  
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

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

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

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

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemô és gyermekszakorvos

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

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

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

RENDEL: hétfôtôl csütörtökig

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
Fogpótlások minden fajtája • esztétikus tömések 

• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás 
• fogékszer felrakása garancia idôvel 

• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SÜRGÔSSÉGI 
ORVOSI ÜGYELET

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).

Telefon: 62/433-104 

GYEVI PATIKA
Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261

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

Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.

• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

MENTÔK: 104
TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107

APRÓHIRDETÉS:
Bartók Béla utcai 2 szobás panellakás,  
garázzsal eladó. Irányár: 7 600 000 Ft.  

Érdeklôdni: 06 30 967 2630
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Algyôi Teátrum 
2015. november 13.,  

péntek 19 óra – Neil Simon: 
Nôi furcsa pár
Ivancsics Ilona  

és Színtársai elôadása
Nem csalás és nem ámítás, mert 

egy klasszikus Neil Simon darab-
ról van szó amelyet Jack Lemon 
és Walter Matthau alakitásával 
zárthattunk a szívünkbe. A szerzô 
csavart a történeten egy nagyot és 
megalkotta a nôi változatot. 
Nemre és korra való tekintet nél-
kül, mindannyian magunkra is-
merhetünk ebben a fergeteges 
vígjátékban, amely Bencze Ilona 
kifogástalan rendezésében, termé-
szetesen egy new yorki lakásban 
játszódik, bár történhetne Párizs-
ban vagy akár Budapesten is. 

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

Szereplôk – Florence: Hûvös-
völgyi Ildikó; Olive: Ivancsics 

Ilona; Reneé: Szilvássy Annamá-
ria; Sylvie: Farkasházi Réka / Szu-
melidisz Kriszti; Mickei: Bajza 
Viktoria; Vera: Balázs Andrea; 
Jesus: Bardóczy Attila / Incze Jó-
zsef; Manolo: Agárdi László

Rendezô: Bencze Ilona. Díszlet: 
Peter Sebök. Jelmez: Halasi Zsu-
zsa.

*

2015. december 4.,  
péntek 19 óra – Kripli Mari 

– Lázár Kati Jászai Mari-estje
„Megnéztem Katit egy elôadás-

ban, kapott valakitôl egy csokor 
óriási kardvirágot, segítettem neki 
az autóig, kérdezgettem, min dol-
gozik, miket tervez. Mielôtt be-
szállt, sóhajtott egy hatalmasat. 
– Megcsinálom a Jászait. Muszáj.

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

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

Kati dühös lett. – Az egy piti 
csaló, egy senki gazember, végig 
kihasználta, hát hazudott, csak 

a nemesség kellett neki, Jászainak 
csak egy végsô csalódás volt, egy 
fájdalommal több! 

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

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

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

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

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

Pár hét csönd. Aztán izgatottan 
hívott. – Újrakezdtem az egészet. 

Elölrôl. A szerelmi kínlódás 
a keret, abba szövöm bele a többit. 
Nagyon jól haladok, ez lesz a jó! 
Nemsokára átküldöm!

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

Gyalog Eszter
Jászai Mari: Lázár Kati. Látvány: 
Bánki Róza. Munkatárs: Gyalog 
Eszter

*

2015. december 12.,  
szombat 19 óra – Boldog Péter 

varázslatos estje
Varázslatok márpedig nincse-

nek. Felnôttként eszünkbe sem 
jut megkérdôjelezni ezt ebben 
a mindig mindenhová sietô világ-
ban. Gyerekkoromban, ha tehet-
tem volna, minden percemet 
a Bartók Béla úti patinás bûvész-
boltban töltöm. Az új mutatványok 
nem csak fejtörôk voltak, hanem 
egy egészen más, új világhoz nyi-
tottak ajtót. Ebben a világban 
az emberekkel való kapcsolatte-
remtés sokkal könnyebbé vált. 
Az illúziók, a közös élmények, 
az egymásra való odafigyelés mind 
lehetôséget adnak arra, hogy 
együtt rájöjjünk: varázslatok va-
lóban nincsenek – csodák viszont 
vannak.

*

Algyôi Teátrum – Kamaraelôadások
2015. november 6., péntek,  

19 óra – Homo Ludens Project: 
Emberkiállítás

Az alkotóközösség a kutyakiállí-
tásokból merítette az Emberki-
állítás ötletét. Azonban itt kutyák 
helyett emberek mérik össze tu-
dásukat, szellemüket, fizikai ere-
jüket. A gazdik helyett pedig 
a büszke versenyeztetôk állnak. 
Fontos történelmi állomásokon 
keresztül ismerhetjük meg min-
den kor eszményi emberét, akik 
a tökéletes ember díjáért küzde-
nek. Az elôadás legfontosabb kér-
dése, hogy mi az ember; mennyi-
ben isteni és mennyiben állati 
lény. Az Emberkiállítás nemcsak 
az egomán egyénnel foglalkozik, 
hanem a társadalmi felelôsséggel 
is. Vajon van különbség a demok-

rácia és az egyeduralom közt? És 
végül hogyan válik a szeretetet 
kolduló emberbôl önzetlenül sze-
retô valaki, bárki, akárki, minden-
ki, senki…

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

HeccMester: Kállai Ákos. Zene-
szerzô Ember: Gyüdi Eszter, Gyüdi 
Sándor. Díszlettervezô Ember: 
Kovács A. Gyula. Jelmezkészítô 
Ember: Mladonyiczki Éva. Fény-
árasztó Ember: Nahóczki Viktor. 
Szervezô Ember: Zélity Dávid. Ku-
rátor és Rendezô Ember: Benkô 
Imola Orsolya.

*

2015. november 20., péntek,  
19 óra – Jim Morrison-est. 

A Szegedi Egyetemi Színház 
elôadása

Fiatal, lelkes színészek idézik meg 
Jim Morrisont. Adott a korszak, 
egy lángoló szerelem, egy barát és 
egy minden idillt feldúló lány 

– hogy a végén már azt se tudjuk, 
hogy az egész csak álom, vagy va-
lóság; múlt vagy jelen?

A helyszínen, az elôadás elôtt 
váltható jegyek ára: 

November 6. – Emberkiállítás 
– 500 Ft /fô, nyugdíjas, diák: 300 
Ft / fô.
November 13. – Neil Simon: Nôi 
furcsa pár – 1.600 Ft / fô, nyug-
díjas. diák: 900 Ft / fô.
November 20. – Jim Morrison-est 
– 500 Ft /fô, nyugdíjas, diák: 300 
Ft / fô.
December 4. – Lázár Kati Jászai 
Mari –estje – 1.200 Ft / fô, nyug-
díjas, diák: 700 Ft / fô.
December 12. – Boldog Péter estje 
– 700 Ft / fô, nyugdíjas, gyerek: 
300 Ft / fô.
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ALGYÕI HÍRMONDÓ
Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,  
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida 
Zsuzsanna, Szabó Noémi.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21. napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

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

Komolyzenei jótékonysági est
Szeretettel várunk mindenkit 
az algyôi Faluházba december 
5-én szombaton 18 órakor az im-
máron harmadik alkalommal 
megrendezendô komolyzenei jó-
tékonysági estünkre. A koncerten 
fellépnek a Király König Péter 
zeneiskola tanárai és a faluház 
drámaszakkörös csoportja. 

A rendezvény teljes bevételét beteg 
algyôi gyermekeknek ajánljuk fel.

„A zene az kell, mert nem adjuk 
fel, / egy ritmus vagy jel, csak ne 
vesszünk most el, a zene az kell, 
mert körülölel, / ha van elég szív, 
a dal az csak így lesz szép!”

Algyôi Faluház  
és Algyôi Kerecsen Egyesület

RENDEZVÉNYNAPTÁR
November 6., péntek, 17 óra – Magyarné Varga Anna kiállításának megnyitója 

a Faluház Galériában. 
November 6-án (péntek) 18 órakor: Irodalmi est a könyvtárban; Babits Mihály: 

Jónás könyve és imája c. mûvét elôadja Publik Antal elôadómûvész.
November 6., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum Kamara: Emberkiállítás. A Homo 

Ludens Project elôadása. Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fô.
November 7., szombat, 10 óra – 3. Családi fitnesz nap a testnek és a léleknek 

a Faluházban.
November 7., szombat, 21 óra – Stílusmix: napjaink zenéi buli a Faluházban.
November 11. szerda 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyôi cso-

portjának találkozója.
November 12., csütörtök 17 óra – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek. Rész-

vételi díj: 300 Ft / fô.
November 13., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum: Neil Simon: Nôi furcsa pár. 

Ivancsics Ilona és Színtársai elôadása. Belépô: 1600 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 
900 Ft / fô.

November 13., péntek, 18 óra – Pósa klub a Faluház emeleti klubtermében. 
November 14., szombat 8 óra –Börze Bazár a Faluházban. 
November 18., szerda, 18 óra – Világjáró Klub III. a Faluház emeleti klubter-

mében. Bardócz Attila vetítéssel egybekötött elôadása Szíriáról.
November 20., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum Kamara: Jim Morrison-est. 

A SZESZ – Szegedi Egyetemi Színház elôadása.. Belépô: 500 Ft / fô, nyugdíjas, 
diák: 300 Ft / fô.

November 21., szombat, 21 óra – Retro Party a Faluházban. Belépô: 700 Ft / 
fô, éjfél után: 1.000 Ft / fô.

November 23., hétfô 17 óra – Kádár Annamária elôadása – Mesepszichológia. 
Belépôdíj nincs!

November 25., szerda, 17 óra 30 perc – Életreform Klub a Faluház emeleti 
klubtermében. Berek Ágota természetgyógyász elôadása.

November 26., csütörtök, 17 óra – Kézmûves foglalkozás gyerekeknek. Rész-
vételi díj: 300 Ft / fô.

November 26., csütörtök, 17 óra – A hódmezôvásárhelyi Bessenyei Színkör 
felolvasóestje kortárs irodalmi mûvekbôl a Könyvtárban.

November 27., péntek, 18 óra – Pósa klub a Faluház emeleti klubtermében. 
November 28–29., (szombat-vasárnap) – GyeviArt Adventi Vásár az Alkotó-

házban.
December 3., csütörtök, 16 óra – Adventi díszek – kézmûves foglalkozás gye-

rekeknek a Könyvtárban.
December 4., péntek, 14 óra – Jön a Mikulás a Könyvtárba.
December 4., péntek, 19 óra – Algyôi Teátrum: Kripli Mari – Lázár Kati Jászai 

Mari-estje. Belépô: 1200 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 700 Ft / fô

VÁSÁRNAPTÁR
Vásárok a Civil Szervezetek Házában  

(a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
November 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
November 11. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
November 18. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
November 25. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
December 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN.
November 3. és 5. között, keddtől csütörtökig 

valamint december 2. és 4. között,  
szerdától péntekig 9 és 17 óra között  

a Faluház földszinti kistermében.

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

III. IRODALMI TEADÉLUTÁN  
A KÖNYVTÁRBAN

Felovasóest
Az Algyôi Faluház és Könyvtár 
szervezésében szeretettel meghív-
juk olvasóinkat a Vásárhelyi Bes-
senyei Színkör felolvasóestjére.

A Bessenyei Színkör 3 éve ala-
kult a Bessenyei Ferenc Mûvelô-
dési Központ saját csoportjaként. 
15 felnôtt amatôr színjátszó kezd-
te meg a munkát Benkô Brigitta 
drámapedagógus vezetésével. Már 
az elsô évben számos elôadás ké-
szült, köztük 

Háy János Házasságon innen és 
túl címû két felvonásos színmûve.

A következô években már nem 
csak felnôtteknek szóló elôadáso-
kat vittek színre, hanem gyerek-
darabokat is. 2015-ben nagy siker-
rel mutatták be az Óz, a csodák 

csodája címû mesejátékot. A Vá-
sárhelyi Látóhatár mûvészeti, iro-
dalmi és helytörténeti folyóirat 
irodalmi pályázatot hirdetett 
„Ôszikék 21. század” címmel, ha-
táron inneni és túli alkotóknak.

A pályázatra a Vásárhelyi Ôszi 
Tárlatokon díjazott, rendszeresen 
kiállító tizenkét mûvész alkotása 
közül kiválasztott képhez kapcso-
lódó verset, novellát vagy esszét 
kellett írni.

A díjnyertes pályamunkákból 
hallhatunk igényesen összeállított 
irodalmi mûsort,

2015. november 26-án, csütör-
tökön, 17:30-tól a könyvtárban.

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!


