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Elfogadták az idei költségvetést

Több mint 2,7 milliárdból gazdálkodhat idén Algyő – derült ki a képviselő-testület ülésén, amelyen arról is döntöttek, hogy
megkezdik a délnyugati lakópark telkeinek értékesítését licitálás útján, illetve a település rendezési tervén is módosításokat
helyeztek kilátásba.
Részletek a 4. oldalon

Lázár: Algyő élvezi a
kormány támogatását

Zajvédő fal épül a 47-es mentén
Egészen a halászcsárdáig megépíti a NIF Zrt. a zajvédő falat a főút mellett, ami
várhatóan augusztusra el is készül – tájékoztatott Molnár Áron polgármester.
A fal megépültével a Ladik utcai lehajtó valószínűleg megszűnik.
Részletek a 3. oldalon

Érvénytelen
referendumon van túl Algyő
Kevesebben járultak az urnák elé
február 26-án, mint ahányan aláírták a
népszavazási kezdeményezésről szóló
íveket. Az érdektelenség nem véletlen,

hiszen a görög befektető néhány
nappal a referendum előtt bejelentette,
nem épít üzemet Algyőn.
Részletek a 6-7. oldalon

A húsz éve önállóvá vált Algyő példaértékű
fejlődésen ment keresztül, legfőképp az itt
élők szorgalmának köszönhetően – jelentette ki Lázár János. A térség o
 rszággyűlési
képviselője megerősítette, a nagyközség
élvezi a kormány támogatását, jelenleg is
több fejlesztéshez nyújtanak anyagi segítséget.
Részletek a 13. oldalon
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Betyárkártyák a Faluházban
A betyárok világát idézi meg Vargyas Ildikó
gyergyóalfalvi képzőművész kártyái, amelyeket
március 10-éig lehet megtekinteti az Algyői
Faluházban. Motívumvilága a magyar díszítőművészeten alapul, ám az alkotó új díszítéssel látta el a sorozatjeleket: az alsó, felső és király lapokra híres betyárok portréját, az ászokra
pedig újabb évszak allegóriákat rajzolta. A kártyákon megjelenik a nevezetes bakonyi betyár,
Sobri Jóska, a piros számozott lapokon pedig
egy Rózsa Sándorról és Petőfi Sándorról szóló
történeti monda tárul elénk.
Az ász lapok az évszakokra utalnak, ugyancsak
egyedi módon: például a tavaszt egy torockói
viseletbe öltözött, kezében bárányt ölelő; az
őszt egy kalotaszegi ruhát viselő, ölében szőlőfürtöket tartó leány jelképezi.
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...a Tisza Virága

Zajvédő fal épül a 47-es mentén Algyőnél
A meglévő szakasztól egészen a halászcsárdáig zajvédő falat építenek a 47-es számú főút mellett Algyő nagyközségnél
– tájékoztatott Molnár Áron polgármester. A beruházás várhatóan a nyár végére elkészül.

Az, hogy szükség lenne a 47-es algyői
szakaszánál zajvédő falra, nem a főút
Szeged és a nagyközség közötti felújított hét kilométeres szakaszának az
átadójakor merült fel a helybéliekben,
hanem azóta téma volt, amióta négysávos lett a főút. Molnár Áron polgármester elmondta, azért is indokolt a
beruházás, mert ha valaki végighalad az
úton, láthatja, hogy a jelenlegi zajvédő
faltól a halászcsárdáig több helyen szinte az út mellett is vannak a lakóházak.
„A 2015-ös útrekonstrukciókor már
jeleztük a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. felé ezt a lakossági igényt,
informális megbeszéléseket is folytattunk, és a NIF nem is zárkózott el ettől.
Tavaly év végén zajmérést rendeltünk
meg, hogy lássuk, pontosan milyen a
terhelés a környéken, ezzel is alátámasztva az igényünket” – tájékoztatott
a nagyközség első embere. A mérések
azt mutatták, hogy jelenleg éppen a
határérték körül mozog az érintett szakaszon a zajterhelés, vagyis egy minimális forgalomnövekedés esetén meg
is haladhatja azt. A friss adatok bir-

tokában felkereste az önkormányzat a
NIF Zrt.-t, ahonnan arról értesítették
a települést, hogy elindult a tervezése is
a védfalnak, így akár augusztus végére
elkészülhet a mostani faltól a halászcsárdáig tartó szakasz.
Berényi András, a településfejlesztési
és üzemeltetési csoport vezetője azt
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mondta, a Kőfal utcánál egy olyan ingatlan van, amely annyira közel épült a
47-eshez, hogy ott már az út felújítása
előtt is határértéken felüli zajterhelést
lehetett mérni, és mivel egyetlen h
 ázat
megvédeni egy rövid falszakasszal
nem lehet, ezért épült meg 210 méter
hosszan. A 2015-ös útátadó idején a
NIF Zrt. által mért adatok azt mutatták, hogy a várható forgalomnövekedés több mint 10 év múlva éri el azt a
szintet, hogy a zajterhelés átlépje a határértéket, ám mindössze egy év távlatából az látszik, hogy a vártnál többen
használják a megerősített útszakaszt,
így a mostani mérés már 4 éven belüli
időszakra prognosztizálta ezt.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen zajvédő fal fog épülni, de
a jelenlegi információk szerint a meglévő nyomvonalat folytatják, így kisajátításokra nem lesz szükség. Az is fontos
információ, hogy a kerékpárút is a falon
belül lesz, vagyis a biciklisek is nagyobb
biztonságban közlekedhetnek majd.
A Ladik utcai egyirányú lehajtó a 47-esről viszont várhatóan megszűnik, ha
ugyanis azt a szakaszt kihagynák, a kkor
elvesztené funkcióját a zajvédő fal.
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Több mint 2,7 milliárdból gazdálkodik idén a település
Egy tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület a nagyközség idei költségvetését, az eredeti előterjesztéshez
képest minimális módosításokkal. Döntött a grémium arról is, hogy megkezdik a délnyugati lakópark második üteme
keretében a telkek értékesítését, továbbá a rendezési terven is változtatásokat kívánnak eszközölni a jövőben.

Algyő idei költségvetése második olvasatban került a képviselők elé, első
alkalommal egyetlen módosító javaslat
sem érkezett a tervezethez. Molnár Áron
polgármester arról tájékoztatott, hogy az
önkormányzat központi költségvetésből
történő támogatása ebben az évben tovább csökken, így egyre több területet
kell saját forrásból finanszírozni. Összesen valamivel több mint 118 milliót kap
a település, új elemként idén megjelent
a szolidaritási hozzájárulás, ezen a jogcímen mintegy 266 milliót vonnak el a
nagyközségtől. A polgármester hangsúlyozta, a központi támogatás folyamatos
csökkenését az önkormányzat adó formájában nem terheli sem a lakosságra,
sem pedig a helyi vállalkozásokra.
Gonda János többek között arra
tett javaslatot, hogy egy ’48-as és egy
Trianon emlékhelyet alakítsanak ki a településen, erre eredetileg egy új keretet
hozatott volna létre, végül azt szavazták
meg, hogy a településfejlesztési és üzemeltetési bizottság a műszaki csoporttal
együttműködve véleményezi a kérdést,
és ha indokoltnak látják, legkésőbb az
áprilisi testületi ülésig a testület elé terjesztik a témát. Arról is döntöttek, hogy
a templom órájának a javításáról egyeztetnek a plébánossal, és ezt a kérdést

előterjesztés formájában újratárgyalják,
jelenleg egy 750 ezer forintos árajánlattal rendelkeznek a munkálatokra.
A költségvetést és annak végrehajtási
rendeletét végül Gonda János tartózkodásával szavazta meg a többség.
A társadalmi szervezetek támogatási
igényeit is elbírálták, összesen 8 millió
140 forintot kapnak a szervezetek, két
szervezet esetében nem ítéltek meg ös�szeget. A településen ugyanis két szervezete is működik a Vöröskeresztnek,
amivel kapcsolatban Kassné Bakó Ildikó
azt vetette fel, hogy egy ekkora faluban
ugyan miért működik kért fiókszervezet, amivel egyetértett Pongrácz Tamás
is, s azt javasolta, egyeztessenek a megyei
szervezettel. Végül arról döntött a többség, hogy a jogi bizottság meghívja a feleket, és a megbeszélés fényében esetleg
később szavaznak meg támogatást nekik.
Másodízben került a testület elé
a Gyevitur ügyvezetői megbízatásával kapcsolatos előterjesztés is, mellyel
kapcsolatban a pályázat kiírása mellett
döntött a testület. A napirend tárgyalásakor Molnár Áron arról tájékoztatott,
hogy a cég dolgozói levélben keresték
fel az önkormányzatot, támogatásukról
biztosítva a jelenlegi ügyvezetőt, Szűcs
Szabolcsot.
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A rendezési terv módosítása első
olvasatban került a testület elé, az
előterjesztésben szereplő témákról
egyenként szavaztak. A délnyugati
lakóparknál két telek esetében akár
fel is oldhatják a beépítési korlátokat,
átment a Gyevi Tanács javaslata is,
mely szerint érdemes lenne Algyőn
a 30%-os beépítési korlátot 40%-ra
emelni úgy, hogy átsorolják kisvárosi lakóterületté a nagyközség egészét,
úgyhogy ezt is megvizsgáltatják. Szintén a tanács vetette fel, hogy a 47-es
melletti terület véderdő átsorolású legyen a település mentén végig, és azt
is támogatta a többség, hogy kisipari
területté nyilvánítsák az új bekötőút
menti területet. A pénzügyi bizottság
pedig azt kezdeményezte, hogy a korábbi HÉSZ-t állítsák vissza azon a
telken, ahová a görög vegyi üzem települt volna.
A testület azt is megszavazta, hogy
megkezdik a délnyugati lakópark második ütemében a telkek értékesítését,
első körben licitálás útján 7500 forintos négyzetméteráron.

...a Tisza Virága

Idősellátás és egyéb szociális szolgáltatások
Idén esedékes Algyő szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata, hiszen immár öt éve született meg
a jelenlegi dokumentum. Azon felül, hogy a nagyközség általános demográfiai, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális
helyzetéről ad általános képet a koncepció, a szociális ellátások bemutatása mellett jövőképet, stratégiai célokat, célkitűzéseket kell megfogalmaznia.

A szolgáltatástervezési koncepció
megújításához fontos tudni, mi változott Algyőn az elmúlt öt évben, milyen
irányba halad a település, milyen célokat, igényeket fogalmaznak meg a lakosok, kitekintve a gazdasági, környezeti, pályázati és egyéb lehetőségekre.
Algyő nagyközség szociális területen
is helytállt az elmúlt években, magas
szintű szakmai hátteret biztosítva lakosai számára a szociális szolgáltatásokon
keresztül.
Egy korábban már működő, a település számára nem kötelezően ellátandó, azonban vágyott szociális szolgáltatási forma újra és újra az érdeklődés
középpontjába kerül. Ez nem más,
mint a szakosított ellátási formákhoz
tartozó, ápolást, gondozást nyújtó intézmények közül az átmeneti és a tartós elhelyezést nyújtó intézmény, ezen
belül az idősek otthona, illetve az időskorúak gondozóháza.
Az algyői önkormányzat, mint
fenntartó, Szállást Biztosító Idősek
Klubját működtetett korábban tizenegy fő részére egészen 2008-ig. Ez az
intézmény lényegében átmeneti elhelyezést biztosított időskorúak részére
a nagyközség közigazgatási területén

belül. Az önkormányzat 2007-ben
felülvizsgálta az átmeneti elhelyezést

biztosító ellátását, annak finanszírozási
hátterét, és a 222/2007. (XII. 19.) határozatban kezdeményezte a működési
engedély visszavonását. A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala 2008. június 19. napjától jogerősen visszavonta a
Szállást Biztosító Idősek Klubja működési engedélyét, így a településen jelenleg nem található szakosított szociális
ellátási forma, amelynek megszervezése Algyőnek egyébként nem kötelező
feladata.
A jelenlegi jogszabályi háttér lehetővé teszi legalább 10, legfeljebb 150
fővel a fent felsorolt intézmények létrehozását, a fenntartóra bízva az építtetés, működtetés finanszírozásának
mérlegelését, meglehetősen szigorú
szabályozással biztosítva a létrejövő
szolgáltatást igénybevevők jogait, így
például az elhelyezési előírásokat és
térítési díjak is.
Egy település népességmegtartó
erejét jelentős mértékben befolyásolja, hogy az itt élő lakosság mennyi és
milyen színvonalú szolgáltatásokhoz
jut. Ezen szolgáltatások közé tartozik
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a szociális ellátás intézményrendszere
is. Éppen ezért fontos annyira, hogy
az algyői önkormányzat meghatározza
azokat a célokat, amelyeket megvalósítani kíván a szociális ellátás területén.
Azonban a szociális szolgáltatások fejlesztésének, stratégiai céljainak, fő irányainak meghatározása előtt érdemes a
lakosság igényei és a település lehetőségei közötti egyensúlyt megtalálni.
A helyi szociális célkitűzések a szociális törvényben felsorolt, kötelezően
ellátandó feladatokon túl, az önként
vállalt szociális ellátási formák kialakításának, a hatékonyabb működési formák keresésének irányába mutatnak.
Az időskorúak növekvő száma, a 
fogyatékkal élő személyek, a
pszichiátriai- és a szenvedélybeteg emberek jelenléte szükségessé teszi annak
vizsgálatát, milyen új ellátási formák
bevezetésével lehet a jövőben kezelni a
megjelenő szociális igényeket.
Ilyen ellátási forma lehet a jelző
rendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás, a támogató szolgáltatás
és a szakosított szociális ellátások esetében egy tartós, bentlakást nyújtó idősek otthona kialakítása.
A hatékonyabb működési forma
vizsgálatakor számolni kell a rendkívül
gyorsan változó jogszabályi háttérrel,
valamint a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott
támogatások mértékével.
A szociális szolgáltatástervezési
koncepció megújítását lakossági igényfelmérés után érdemes tervezni, ezért
az év első felében kérdőív segítségével
fontos lenne a lakosság véleményét
összegezni a jelenleg elérhető szolgáltatásokról, illetve az igényeket, ötleteket felmérni a jövőbeli célkitűzések
meghatározásának érdekében.
Jankovicsné Veres Katalin
Egyesített Szociális Intézet
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Érvénytelen referendumon van túl Algyő
Összesen 4409 választásra jogosult lakos él Algyőn, közülük mindössze 832-en járultak az urnák elé, azaz 19 százalék alatt maradt a részvételi arány, kevesebben mentek el szavazni, mint ahányan kezdeményezték a referendumot.
Előzetesen sem volt várható nagy érdeklődés, hiszen egy olyan vegyi üzem tervezett építéséről mondhattak véleményt
a lakosok, amelynek tulajdonosa néhány nappal a népszavazás előtt bejelentette, nem épít gyárat a településen.

Tizenkilenc százalék alatt maradt a
részvétel, azaz érvénytelen a február
26-i algyői népszavazás. A névjegyzékben szereplő 4409 választópolgárt négy
szavazókörben várták, a faluházban, a
sárga, a fehér, valamint a zöld iskolában.
Összesen 832 fő jelent meg a referendumon, ami 18,87%-os részvételt jelent,
s ez kevesebb, mint ahányan a népszavazási kezdeményezést annak idején ellátták kézjegyükkel. Igen szavazatokból
427 érkezett, míg a nem szavazatok száma 402-t tett ki. Érvénytelen szavazat is
akadt, 3 darab. A helyi népszavazás akkor lehetett volna érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen
szavazott volna. Az más kérdés, hogy a
referendumon feltett kérdés valójában
milyen következményeket vonhatott
volna maga után, ugyanis azt kérdezték
az algyőiektől, hogy akarják-e, hogy az
adott helyrajzi számú telken üzemet létesítsen a befektető.
Mint ismeretes, a 47-es út mellett az
új körforgalom túloldalán a vasúti sínekig terjedő területet egy görög befektetőnek ajánlotta ki a Nemzeti Befektetési
Ügynökség, azaz a HIPA, miután a háztartási vegyipari alapanyagokat, jórészt

mosóporok, tusfürdők és fogkrémek
habzásnövelő adalékait gyártó K&P
Chem Kft. jelezte, üzemet kíván létesíteni Magyarországon. A HIPA adatbázisában lévő telkek közül az algyőit tartották a legideálisabbnak részint a vasút
és az autópálya közelsége miatt. A befektető 4 milliárdos beruházásával első
körben 50-55 munkahelyet teremtett
volna, munkát biztosítva vegyészeknek,
technikusoknak és IT-szakembereknek
is. Az éves szinten 50 millió eurós forgalmat tervező üzemhez kapcsolódóan
egy kutatóközpontot is létrehoztak volna a későbbiekben, ami további 20-40
embernek adhatott volna munkát. A
gyár kapcsán vitát és kétkedést részében az váltott ki, hogy felső küszöbértékes veszélyes üzemről van szó, ugyanis
a területen bizonyos mennyiség felüli
etoxi-alkoholt tárolnak, ami egy nem
éghető, nem robbanásveszélyes anyag,
de a környezetbe kijutva káros, mert nehezen bomlik le.
A népszavazást előbb a képviselő-testület ülésein heves, végeláthatatlan vita, majd sajnálatosan eldurvult
kampány előzte meg. A képviselők
először a májusi ülésen három és fél
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órán keresztül kérdezgették a HIPA, a
beruházó és egy környezetvédelmi cég
képviselőit, végül júliusban módosította a képviselő-testület a helyi építési
szabályzatot (HÉSZ), ami ahhoz volt
szükséges, hogy a betelepülni kívánó
görög vegyi üzem tervezése megkezdődhessen. Akkor név szerinti szavazást
tartottak a HÉSZ módosításáról, amit
Balázs Zsolt, Gubacsi Enikő, Herczeg
József, Molnár Áron és Torma Tiborné R. Nagy Mária támogatott, míg a
Fidesz-frakció tagjai, azaz Gonda János,
Kassné Bakó Ildikó, Pongrácz Tamás és
Roczkó András
nem szavazott meg.
Egy helybéli lakos, Jánossy Attila a
jegyzőnél kezdeményezte, hogy népszavazást tartsanak, az általa feltett kérdést
hitelesítették. A népszavazási kezdeményezés mellé állt a helyi Fidesz-frakció,
amelynek vezetője, Pongrácz Tamás
akkor azt közölte, támogatják a beruházást, de szerintük a telek túl közel van az
általános iskolához és az új lakóparkhoz.
Egy novemberi lakossági fórumon
Vasileios Papaioannou, a K&P Chem
Kft. projektmenedzsere azt hangsúlyozta, a maguk részéről a párbeszédre hajlanak, jó kapcsolat kialakítására
törekednek, ám maga a népszavazási
kezdeményezés, a 47-es út betonelválasztóin megjelent feliratok és egyéb
röplapok azonban azt sugallják nekik,
viszonyuk nem lehet üzleti. Úgy fogalmazott, ha népszavazást tartanak a cég
betelepüléséről, úgy elmennek Algyőről. Azt is világossá tette a projektmenedzser, hogy tavaszig semmiképp nem
várnak az építkezéssel, pedig már akkor látszott, hogy a referendumot nem
lehet kiírni 2016-ra. A népszavazási
kezdeményezéshez végül 976 érvényes
aláírás érkezett, ami meghaladja a választójoggal rendelkezők 20%-át, tehát
kötelező volt kiírni a helyi népszavazást.

...a Tisza Virága

Erről határozatban döntött a képviselő-testület december közepén, s végül
február 26-ára írták ki a referendumot.
A K&P Chem Kft. február 21-én
jelentette be, hogy eláll a projekt Algyőn való megvalósításától, de az egy
nappal későbbre meghirdetett lakossági fórumok központi témája is a nép
szavazás maradt. Molnár Áron polgármester a faluházban rendezett másnapi
kerekasztal-beszélgetésén úgy fogalma
zott, hogy csorbult Algyő renoméja a
népszavazást övező acsarkodás miatt.
Arra is felhívta a figyelmet, hiába okafogyott a népszavazás, a Nemzeti Választási Iroda állásfoglalása szerint meg
kell tartani, és feleslegesen költ el erre a
település több mint 2,7 millió forintot.
Kifejtette, hogy Algyő fejlődése miatt
pozitív hozadéka lett volna a cég betelepülésének, ráadásul a szakhatóságok nem
látták kockázatosnak a nagyközségre
nézve a gyárat. Azt is leszögezte, ebben
az ügyben két partner volt, a befektető és
a kormány, és az önkormányzat semmilyen szerződést nem kötött semelyikükkel, csak a HÉSZ módosítása érintette a
testületet.
A térség országgyűlési képviselője,
Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter az iskolában tartott fórumán
azt javasolta, hogy döntsön az algyői
képviselő-testület rendkívüli ülésen arról,
hogy ne tartsák meg a népszavazást. Mint
mondta, ezzel a helyi kasszát kímélnék, s
úgy értékelt, hogy egy ilyen önkormányzati döntés ellen nem emelne törvényességi kifogást a kormányhivatal sem. A
politikus arról is beszélt, hogy hibát kö-

vetett el a görög befektető, amikor nem
tájékoztatta megfelelően az algyőieket,
szerinte ha eloszlatták volna a kételyeket,
akkor lehet, hogy nem is kezdeményeztek volna népszavazást a kérdésben.
Megfogadva Lázár javaslatát, másnapra össze is hívták a képviselő-testületet, amelyen a Fidesz-frakció négy
tagja, valamint a volt polgármester
megszavazta, hogy vonják vissza a decemberi, a népszavazás kiírását tartalmazó határozatot annak ellenére,
hogy Varga Ildikó jegyző törvényességi
észrevétellel élt. Ismertette a Nemzeti
Választási Irodától kért állásfoglalást,
mely szerint meg kell tartani 26-án a
népszavazást, és arra is emlékeztetett,
hogy a Helyi Választási Bizottság elnökeként tevékenykedő jegyzőt nem
utasíthatja semmire a testület, csakis a
felettes szerve, azaz a Nemzeti Választási Bizottság teheti ezt meg.
A képviselő-testület döntése értelmében február 23-án a Szegedi
Törvényszékhez is eljuttatták a hatá-
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rozatot, mely szerint visszavonják a
népszavazás kiírásáról szóló döntést.
A bíróság két nappal a referendum előtt
közleményben reagált, amely szerint a
hatályos jogszabályok alapján a testület
a helyi népszavazás elrendeléséig vonhatta volna vissza az általuk benyújtott
helyi népszavazási kezdeményezést.
Mivel a választási törvény ezenfelül
nem tartalmaz a kezdeményezés vis�szavonására vonatkozó rendelkezéseket, a törvényszéknek nincs hatásköre
arra, hogy a kérdésben érdemben eljárjon, vagyis meg kellett tartani a referendumot.
A népszavazást követően a település
első embere Molnár Áron is köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazatával hozzájárult a népszavazáson elért
eredményhez. „Az eredmény jól mutatja, hogy a településen élők – a fals és
félrevezető információk ellenére – egy
fontos ügyben a szakmai érvek figyelembevételével, a település jövőjét szem
előtt tartva hoztak felelősségteljes döntést” - fogalmazott.
A Fidesz-frakció tagjai és a volt
polgármester ugyancsak köszönetet
mondtak mindenkinek, aki elment szavazni, és „élt legalapvetőbb demokratikus jogával annak ellenére, hogy a népszavazás okafogyottá vált.” Azt írták
továbbá: „annak érdekében, hogy ne
lehessen még egyszer hasonló beruházást elindítani az algyőiek véleményének megkérdezése nélkül”, a február
28-i testületi ülésen kezdeményezték
a HÉSZ eredeti állapotára való vissza
állítását.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Április 21-én avatják fel a Nepomuki-szobrot
Egészen az 1950-es évekig egy Nepomuki Szent János szobor emlékeztetett a töltésen arra, hogy Algyő egykoron
halászfalu volt. A szobor visszaállítását határozta el az ALTE, és a nagyközség életében egyedülálló módon gyűjtést is
hirdetett az egyesület, hogy részben a helybéliek összefogásával emeljék újra a szobrot.

A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és
halászok védőszentjeként, a gyónási titok
mártírjaként tartják számon Nepomuki
Szent Jánost, aki Közép-
Európa leg
ismertebb szentjei közé tartozik. Számtalan helyen hidak és folyóvizek mentén
láthatjuk alakját, sok helyen mutatóujját
ajkára téve, mintegy csendre intve magát
és másokat. Algyőn a múlt század elején
emeltek szobrot a szentnek, néhány száz
méterre a templomtól a töltés tetején,
ám ma csak a talapzata áll. „Az algyői
szobrot az ötvenes években vandálok
zúzták össze, és maradványait a Tiszába
hajigálták” – írja ifj. Lele József a Nepomuki Szent János szobrok Szeged környékén című művében, vagyis több mint

hat évtizede nem őrködik már a Tisza
algyői szakasza fölött a szent. Az Algyői
Hírmondó 1998 januárjában írt a szoborról, akkor Ács S. Sándornak a halfogó
mester, Mészáros Balázs is arról nyilatkozott, hogy jó lenne visszaállítani a töltés
ékét, a halászok védőszentjét.
A tavalyi falunapokra egy Tiszáról
szóló tárlattal készült az Algyői 

Tisza
Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesületet (ALTE), be
mutatva a szőke folyó és a nagyközség
kapcsolatát. A jövőről is szólt azonban
a kiállítás, az egyesületet ugyanis azt
kezdeményezte, hogy a töltésen állítsák
vissza a szobrot, amit a kommunista rendszerben senki sem akart helyreállíttatni.
Az ALTE elnöke, Füzesy István lapunknak kifejtette, vallásos kegyhely is
lehet a töltésen a szobor, másrészt turisztikai szempontból egy új látványosságává válhat a nagyközségnek. Algyő
egyébként is gondolkodik a Tisza fejlesztésében, a vízi élet fellendítése is szerepel céljaik között, például hajókikötőt
alakítanának ki pályázati forrásból,
amelyhez pont Nepomuki-szobránál
lehet majd lemenni, vagyis még tájékozódási ponttá is válhatna. „Tárgyalt

a település többször a Magyar Kajak-
Kenu Szövetséggel, és b
 ekapcsolódunk
a Bejárható Magyarország Programba
is, amelynek keretében a különféle jármódokat, vagyis a kajak-kenut, a vitorlázást, a kerékpározást, lovaglást és gyaloglást fogjuk összekötni” – magyarázta
Füzesy. H
 ozzátette, ezen felül határon
átnyúló, szintén a Tiszához kapcsolódó
programokban is részt vesz Algyő.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
püspöke, Kiss-Rigó László is hozzájárult
a szobor elkészíttetéséhez, illetve Molnár Áron a polgármesteri alapból támogatta a kezdeményezést. „A legfontosabbnak azt tartom, hogy az algyőiek
milyen pozitívan álltak a témához,
rengeteg felajánlást kaptunk, mindenki az anyagi helyzetétől függően adott
pénzt, volt, aki 500 forintot, mások többet. Nem is az összeg számít, hanem
az, hogy volt egy közös szándék olyan
együttműködést hozott létre, amire
büszke lehet minden helybéli” – hangsúlyozta az ALTE elnöke.
Bánvölgyi László szobrászművész
nagyjából 190 centiméter magas alkotását április 21-én 16 órakor avatják fel
az eredeti talapzatnál, a Tisza-gáton.

Búcsúzik nyugdíjasától a Bóbita Bölcsőde
Emlékezetes nap marad a Bóbita Bölcsőde életében 2017. február08-a. Az első nyugdíjas búcsúztatónk napja volt ez.
Vera néni, a szakácsunk a negyvenéves szolgálati idő megszerzésével, ekkor köszönt el tőlünk. A munkatársak, a gyerekek
jelenlétében, könnyekkel küszködve énekelték „Az én időm egyszer lejár, jól tudom, ha majd lejár, tőletek elbúcsúzom…”
Talán a meghatottságtól nem is tudtuk megköszönni, hogy kilenc éven át főzött-sütött ránk, öregbítve intézményünk jó
hírét. Mindig legjobb tudása szerint tette a dolgát, készséges volt szülővel, kollégával egyaránt.
Immár nincs több hajnali ébresztő, nincs létszámegyeztetés, nincs, kiszabat...
Köszönjük Neked az együtt töltött éveket és azt, hogy mindig számíthattunk rád. Mindannyian azt kívánjuk, hogy
nyugdíjas éveid boldogan teljenek, legyen egészséged, vegyen körül szeretet és a közös emlékeket őrizd meg szívedben!
„Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
Könnyűnek látszik a búcsúzás
De búcsúzni mindig nehéz.”
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Lázár János: Cél, hogy a tram-traint az algyőiek is használják
Már a tram-train üzemeltetésének tervezése zajlik, amely kapcsán nem feledkeznek meg az algyőiekről sem – jelentette
ki Lázár János lakossági fórumán. A politikus leszögezte, az a cél, hogy az algyőiek is használják, így keresik azokat a
lehetőségeket, hogy miként is tudják majd megközelíteni az ipari parkban lévő megállót.

A tram-trainnel kapcsolatban azt a
legfontosabb kérdés, hogy miként jutnak majd ki az algyőiek oda – vetette
fel Lázár János lakossági fórumának
egyik résztvevője. Az asszony szerint a
helyi képviselő-testületnek azon kellene törnie a fejét, hogy ezt megoldják,
például elektromos buszokkal. Ebben
egyetértett vele a Miniszterelnökséget
vezető miniszter, a térség országgyűlési
képviselője, mint mondta, ez valóban
felmerült már kérdésként, hiszen Szegeden és Hódmezővásárhelyen kívül
csak Algyőn fog megállni a tram-train.
„Az a cél, hogy minél több ember
használja, most annak a tervezése zajlik, hogy miként is fog zajlani az üzemeltetés, és annak mekkora költségei
is lesznek várhatóan. Az biztos, hogy
Algyő polgárait valamilyen helyi szállító járművel el kell vinni a megállóig.
Ez nem is kérdés. Ez ugyanis jelentősen növeli a beruházás megtérülését,
vagyis az a cél, hogy az algyőiek is ezt
használják, még annak az árán is, hogy
egy átszállást be kell iktatniuk” – jelentette ki Lázár János.
A politikus hozzátette, Vásárhelyen
evidens lesz, hogy a tram-traint választják majd az emberek, hiszen jó helyen lesznek a megállók, a kerékpárokat
is lehet rajta szállítani, és egyszerűen be

lehet jutni Szegedre. Mivel Algyőn is
megáll a szerelvény, fontos volna, hogy
az itt élők is tudják használni, de mint
mondta, a speciális településszerkezet
miatt, ha nem hordják rá az embereket
a tram-trainre, akkor valóban nehezebb lesz a használata.
A Nemzeti infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzésen február
közepéig kereste a tervezőt és kivitelezőt a Szeged és Hódmezővásárhely
közötti tram-train vasúti munkálataira. A feladatra 20 hónapot ad majd
a NIF, s ezzel egy olyan kötöttpályás

közlekedési kapcsolat jön létre a két
megyei jogú város között, amely a településeken belül villamosként, míg
azokon kívül vonatként közlekedik.
A MÁV-START Vasúti Személyszállító
Zrt. pedig nyílt közbeszerzésen járműszállítót keres. A 8, plusz opcionálisan
4 darab dízel-villamos járművet 77 hónap alatt kell leszállítani. A kiírásban
járművenként 138 és 198 fő közötti kapacitás a volt a feltétel, ezen felül
járművenként 2-4 mozgássérült helyet
is kell majd biztosítani, opcionálisan
pedig ajánlható mozgássérültek által használható zárt rendszerű WC is,
kézmosóval és szárítóval. A tram-train
Szeged és Vásárhely között csak egyetlen helyen, Algyőn fog megállni. Németh
Zoltán Ádám, a 
Szegedi Közlekedési
Kft. ügyvezető igazgatói megbízottja a SZEGEDma.hu-nak azt mondta, a buszközlekedéshez képest előnynek számít majd, hogy két belvárosi
részt köt össze a tram-train. A jármű
a szegedi Rókusi pályaudvarnál még
50 kilométer per órával menne, a
Szatymazi utca vonalánál 70-re gyorsítana, a nagyvasúti részt pedig már 80nal éri el, végül 100 km/órával hajt majd.

Forrás: Wikipedia
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Alapítványi bál – játékokra gyűjtöttek
Tizenkilencedik alkalommal rendeztek alapítványi bált az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában, amelynek a
mottója „Álom és valóság” volt, a befolyt összeget pedig kül- és beltéri játékok megvásárlására szeretnék fordítani.

A bálra lelkesen készülődtek az algyői
iskolások, a kicsik és a nagyok is. Az estét – hagyományainkhoz híven – Molnár
Áron polgármesterés Horváthné Kunstár
Andrea megbízott intézményvezető
nyitotta meg beszédével.
Az alapítványi bál műsorát végzőseink az „Álom és valóság” mottó keretében
egy angolkeringővel nyitották meg, felkészítő tanáruk Ujváriné Lőrincz Tünde;
ruhájukat térítésmentesen a szentesi Szilver Tánccsoport Egyesület biztosította.
A nyitótánc után a nyolcadikos diákjaink
keringőre kérték fel szüleiket, pedagógusaikat. Ezt követően Hegedűs Edit alsós
néptáncosai az Ellopták az oláh leány
kecskéjét című zenére mutatták be mezőföldi táncukat. Őket Nagy Anna Sára
és Kiss Virág Fanni 4.b osztályosok duett
tánca követte Pharell William Happy
című számára. A duó után az 1.a, 3.a, 3.b
és 6.a csapata következett, akik Willy
William Ego számára mutatták be akrobatikus emeléssel fűszerezett táncukat,
a táncot betanította Kakuszi Ildikó és
Retkes Zsolt. A 2.c osztályosokat osztályfőnökük, Szabóné Kálmán Mária készítette fel Alvaro Soler Sofia mai slágerére.
Ezután a népszerű Grease musical zenéire mutatták be műsorukat a 4.b osztályosok, a táncot betanította Torma Tiborné.
A Zsibongó Néptáncegyüttestől – Hegedűs Edit vezetésével – szatmári táncokat láthattunk. Az est zárásaként Flipper

Öcsi Tedd a szívedre a kezed, Gina és
Arrivederci Amore számai csendültek

fel, melyre az 1-7. évfolyamosok swing
és jive-rock and roll előadását láthattuk,
a táncot Ujváriné Lőrincz Tünde tanította be.
Köszönöm az este folyamán szereplő diákoknak, szülőknek, felkészítő pedagógusaiknak és az iskola valamennyi
segítő dolgozójának a munkáját, a nagyon színvonalas előadásokat, a színes
dekorációt és a segítséget. A szenzációs műsort követően a vendéglátásról a
Sport & Life Party Service Szeged és a
Kastélykert Fogadó, a vendégek szórakoztatásáról pedig a Travel Trió gondos-
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kodott egészen hajnalig.
A Szülői Szervezet nevében szeretnénk köszönetet mondani a következő
magánszemélyeknek, intézményeknek,
cégeknek, vállalkozóknak, akik hozzájárultak az alapítványi bálunk sikeréhez:
a tombola fődíj felajánlását köszönjük
Molnár Áronnak, Gubacsi Enikőnek és
Urbán Magdolnának, Algyő nagyközség önkormányzatának a bál lebonyolításához nyújtott segítségét. Köszönettel tartozunk Katona Antalnak és a
Gyeviép Nkft. dolgozóinak a csarnok
leszőnyegezéséért, a parketta lerakásáért, elszállításáért, a rend visszaállításáért, így közel százezer forint értékű

...a Tisza Virága
munkájukkal támogatták az alapítványt.
A bál előkészületeiben, az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesületnek a rendezvény
zavartalan lebonyolításához nyújtott támogatásukat köszönjük, valamint Szabó
Rózsának a báli plakátok, meghívók és
belépők megtervezését, Kertész Ibolyának,
Csajkás Zoltánnak, Zombori Mariannak,
Boldizsár Attilánénak, az Algyői Szivárvány Óvodának, a Hóvirág Virágüzletnek, a Fürge Ujjak Műhelynek, a Borbála
Gyógyfürdőnek a tombolatárgyak felajánlását és a Floratom Kft.-nek a virágokat.
Ezúton szeretném megköszönni
minden kedves szülőnek áldozatos és
fáradhatatlan munkáját, segítségét és
közreműködését, akik a fellépő ruhák készítésében, a plakátragasztásban, a szervezésben segítségemre voltak, támogattak
a bál előkészületeiben illetve a bál levezetésében; külön szeretném megköszönni
Horváthné Nemes Nikolettának, Fodorné
Nemes Andreának, Boldizsár Annáéknak és
Sulyok Lászlónak a segítségét.
Az alapítványi bálon befolyt felajánlásokat erdei iskolák hazai és külföldi útjainak támogatására, versenyek lebonyolítására és díjazására, kül- és beltéri játékok
megvásárlására szeretnénk fordítani.
Greksáné Kurucz Irma, a Szülői
Munkaközösség elnöke
Új elnök a Gyevi Art élén
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Közgyűlése február 18-án megújította az elnökséget. Az új elnök Horváth József lett,
alelnöknek pedig Kocsisné Kuk Ildikót és Nagy Miklósnét választották. Az egyesület titkára Fábián Péter, elnökségi tagok
pedig Ménesi Lajosné, Izbékiné Cseuz Gabriella és Kecskemétiné Hegyi Edit. A Közgyűlés elfogadta a Ptk-nak megfelelően
módosított alapszabályt, az egyesület 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékleteit, továbbá a 2017-es költségvetést.
Hímes tojás díszítő szakkör az Alkotóházban
A Gyevi Art Kulturális Egyesület húsvét közeledtével hímes tojás díszítő szakkört indít gyerekeknek és felnőtteknek: március 11-én, 25-én és április 6-án várják az érdeklődőket 9-től 12 óráig. A szakkörön résztvevők megismerkednek a hímes
tojás díszítésének történetével, a motívumok jelentésével és különféle technikákkal (egyszínű piros hímes tojás, maratott
díszítési technika, piros-fekete díszítés). Alkalmanként 2-3 darab tojást írhatnak meg. A részvételi díj alkalmanként 500
forint fejenként, azonban aki mindhárom szakkörön részt vesz, azoknak összesen 1000 forint. Jelentkezni március 8-áig lehet
Szabó Beáta népi játszóház foglalkozásvezetőnél a szabobeatarita@gmail.com, illetve a gyeviart@gmail.com címeken, vagy a
06 (30) 516-1307-es telefonszámon.

Tisztelt Olvasóink!

Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények,
szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit!
Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.
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Megalakult a Gyevi Tanács Algyőn
Az egykori önkormányzati képviselőkből álló tanácsadó testületet Molnár Áron polgármester hívta össze. Célja,
hogy a falu ügyeire szakmai rálátással, és nagy tapasztalattal rendelkező tagok tanácsaikkal segítsék a nagyközség
vezetőjének munkáját.
A polgármester által kezdeményezett megbeszélés után február 7-én megalakult Algyőn a Gyevi Tanács. Tagjai olyan
egykori képviselők, akik hosszú évekig részt vettek a falu irányításában, így megalapozott szakmai tapasztalattal és rálátással bírnak mind a falu életére, mind a hivatali munkára.
Mindannyian ismert, és elismert tagjai a falu közösségének,
a mai napig aktív közéleti szerepvállalás jellemzi őket.
A tagok – id. Bakos András, Bakos József, Borbély János, Juhász
István, Karsai Lászlóné, Loydl Péter, Némethné Vida Zsuzsanna
és ifj. Vidács László – az alakuló ülésen megegyeztek abban,
hogy rendszeresen ülésezni fognak, és a javaslataikat, véleményüket a szélesebb nyilvánossággal is meg fogják ismertetni.
Bíznak benne, hogy több évtizedes tapasztalatukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szeretett településükön az eddig közösen elért eredmények megmaradjanak, és Algyő tovább fejlődjön. „Nagyon fontos, hogy mi ügyek mentén dolgozunk, és
ajánlásokat fogalmazunk meg megfontolásra a képviselő-testületnek, de a napi pártpolitikát kizárva tesszük mindezt” –

hangsúlyozta id. Bakos András. Ő már a település önállóvá
válásakor megválasztott első testületnek is tagja volt, s mint
mondta, akkor azt fogalmazták meg, hogy nekik elsősorban
a falu érdekeit kell képviselniük, nem pedig pártok programja
szerint politizálniuk. Reméli, hogy ez az elv a mai viszonyok
között is alkalmazható lesz a tanács tagjai részéről.
Elmondta, még a közös munka elején tartanak, de néhány
javaslatuk már volt. Például jó ötletnek tartanák, ha a 47-es
számú főút mentén végig véderdő lenne a településnél, ezen
felül az új bekötőút mentén kisipari területet lehetne kialakítani szerintük, a fürdő és a 47-es közötti részen sport- és rekreációs tevékenységekre alkalmas fejlesztéseket szorgalmaznak. „Igaz Molnár Áron polgármester kért fel bennünket, de
bárki fordulhat hozzánk olyan kérdésekkel vagy felvetésekkel,
amelyek a településünk fejlődését szolgálják” – tette hozzá.
Azt is megtudtuk, hogy a tanácsadó testület eleinte hetente
ülésezik, a későbbiekben pedig attól függ a találkozóik gyakorisága, hogy mennyi és milyen ügyekkel keresik fel őket.

Gyógytorna és klubfoglalkozás
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubjában
minden hétfőn gyógytornát és klubfoglalkozást tartanak.
A foglalkozásokra továbbra is várják az érdeklődőket.
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Lázár: Algyő élvezi a kormány támogatását
A húsz éve önállóvá vált Algyő példaértékű fejlődésen ment keresztül, legfőképp az itt élők szorgalmának köszönhetően – jelentette ki Lázár János, a térség országgyűlési képviselője lakossági fórumán. A politikus elmondta, a nagyközség élvezi a kormány támogatását, jelenleg is több fejlesztéshez nyújtanak anyagi segítséget.
ramot felülvizsgáltatják az ÁNTSZszel, hiszen 900 háztartásban kellett
volna jobb minőségű szolgáltatást biztosítani, ez azonban nem valósult meg,
számtalan a lakossági panasz, és volt,
ahol az új hálózatban fertőzésveszélyes a víz a tisztiorvosi szolgálat adatai szerint. Azt ígérte, megvizsgáltatja
az algyői helyzetet, és szükség esetén
– akárcsak a többi érintett településen
– a kormány kiegészítő támogatást fog
nyújtani ahhoz, hogy megfelelő minőségű ivóvízhez jusson mindenki.
Ha az ember végigmegy a településen,
azt láthatja, hogy egy jól prosperáló
nagyközség Algyő, ami mögött ott van
több polgármesternek és képviselőnek a
munkája, de elsősorban az itt élők szorgalmának az eredménye – fogalmazott
Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter az iskolában tartott lakossági
fórumán. A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus kitért
arra is, hogy a nagyközség megtervezte a
2020-ig tartó európai uniós ciklus kereteinek a felhasználását, és természetesen
Algyő is részesülni fog a kormány által
biztosított EU-s forrásokból, tehát van
mód újabb fejlesztések megvalósítására.
Lázár közölte, az algyői polgárok élnek
is a kormány által felkínált lehetőséggel,
új építkezéseknél, átépítéseknél igénybe
veszik a családok otthonteremtési kedvezményét (CSOK), több új ház építése
is folyamatban van, és további engedélyezési eljárások is indultak. Hozzátette,
komoly előrelépés történt a munkanélküliek arányát tekintve is, míg 2010-ben
6,3%-os volt a munkanélküliségi ráta,
addig tavaly már csak 2%. Ez a honatya
szerint szintén azt mutatja, hogy jó úton
jár, fejlődik a település.
Emlékeztetett arra is, hogy 2013 és 15
között összese 8,8 milliárd forint támogatást kapott az önkormányzat, most

1 milliárdos fejlesztési keretből gazdálkodhatnak, ami az uniós forrásokat illeti. Ezen felül Lázár több fejlesztéshez
ígért támogatást, példaként elmondta,
hogy Molnár Áron polgármester utak
aszfaltozásához, csapadékvíz-elvezető
rendszer, valamint parkoló építésében
kérte az országgyűlési képviselő segítéségét, míg a délnyugati lakóparknál a
tereprendezésre és közművesítésre kérte
Algyő a kormány támogatását, mintegy
3 milliárd forint értékben.
„A kormánynak az a szándéka, hogy
amennyiben Algyőben van elhatározás
és tervek, azokat maximálisan támogatja. Meg tudom nyugtatni önöket, a
kormány továbbra is kiemelt partnerként kezeli a nagyközséget, nagyon jók
az itteni ipari-gazdasági adottságok,
akárcsak az infrastrukturális ellátottság, vagyis minden föltétel adott ahhoz,
hogy ide egy befektető számára ajánlatot
tegyünk” – hangsúlyozta Lázár János.
Lakossági kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a régóta várt kerékpárút
megépül, és várhatóan augusztusra elkészül. Tóth József arra panaszkodott,
hogy büdös az ivóvíz, hiába ígértek a
helybélieknek jó minőségű és ízű ivóvizet a fejlesztés révén. Lázár arról tájékoztatott, hogy a kormány döntött,
mindegyik ivóvízminőség-javító prog
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Áramszünet
A Horgásztanya melletti trafó
karbantartási munkái miatt
Az EDF Démász Zrt. értesítése alapján
március 10-én és 13-án 8.00 órától
15.00 óráig áramszünet lesz a Horgásztanya melletti trafó karbantartása
miatt a Horgásztanya környezetében
tájékoztatott az áramszolgáltató.

Apróhirdetés
Algyőiek figyelem!
Vakcinázott előnevelt csibe
(állatorvos által nevelt) kapható.
Tel.: 06 (30) 360-6662
Belovainé, Fazekas u. 38.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Zsíros kilincs immár másodszor – a legjobb kolbásztöltőt keresték
Csókási Ferenc és unokái bizonyultak a legjobbnak a II. Zsíros Kilincs Kolbásztöltő Versenyen a szakmai zsűri értékelése szerint a tizenhét induló közül Algyőn.

„Szárított napsugár, tündérpor, mosoly
és jókedv – ezeket a titkos összetevőket kevertük a húshoz” – tudtuk meg a
Zsibongó Néptáncegyüttes csapatának
legmagasabb tagjától, Fodorné Nemes
Andreától, azaz Hófehérkétől, akinek
természetesen törpék voltak a segédei.
Annyit azért elárult, hogy aszalt szilvát
is tettek a különleges kolbászhúshoz, és
mint mondta, mivel szívüket- lelkület
beletették a műbe, csakis finom lehet,
amit készítettek. Egy másik asztalnál az
önkormányzat csapata dolgozott, s ahogy
Gubacsi Enikő alpolgármester elmondta, a műszaki csoport oszlopos tagjának,
Ludányi Attilának a titkos tótkomlósi
családi receptje alapján fűszerezték a
húst, amit Molnár Áron polgármesterrel
közösen gyúrtak össze. „Már magával
a részvétellel is mindenki n
 agyon sokat
nyert, kiváló a hangulat. Tavaly még nem
indult az önkormányzat a versenyen,
Molnár Áronnal viszont itt voltunk” –
tette hozzá az alpolgármester.
A Zsíroskesztyűk fantázianevű csapat és egyben az ökölvívó szakosztály
edzője, Oltványi Dávid portálunknak
elmondta, azért jelentkeztek, hogy tovább színesítsék tudásukat, szakmai
vezetőjük pedig Fiskovics Zsolt volt.
„Taktikai döntés volt a részünkről, hogy
később kezdünk, mint a többi csapat, a
munkát természetesen egy jó pálinkával és zsíros kenyérrel indítottuk, ezért

t űnhetett úgy, hogy csúszásban vagyunk,
de a végeredmény bizton állíthatom,
hogy kiváló” – fűzte hozzá Oltványi
Dávid. „Három csapattal is indultunk,
mindenki más ízesítésű kolbászt készít.
Az egyikben nincs paprika, a másikban
kevés, míg a harmadikba többet tettünk, akárcsak köménymagból. Ennyi
az egész, tradicionális, régi receptekkel
dolgozunk” – mondta el a mozgáskorlátozottak egyesületének tagja, Biczók
Györgyné. Azt is elárulta, azért indultak
három csapattal is, hogy elkészült kolbászt majd nőnapra sütik ki a brigádnak,
s így mindenkinek jutni fog belőle.
Az algyői baráti társaságok mellett
egy születésnapos brigád is megméret-
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tette magát a II. Zsíros Kilincs Kolbásztöltő Versenyen budapesti és vásárhelyi tagokkal. Torma Tibortól, a faluház
művelődésszervezőjétől
megtudtuk,
négytagú szakmai zsűri bírálta el a
tizenhét csapat teljesítményét, mindegyikük hentes és mészáros. Tóth Ferenc
57 éve ennek a szakmának az elismert
mestere, rajta kívül az algyői Kothencz
Tibor bírált, a 20 éve hentesként tevékenykedő Lajkó Gábor, aki a makói Füstöltkolbász Kft. üzemvezetője, valamint
a NÉBIH-től Tari József. A versenyt a
Csókási és unokái csapat nyerte meg,
második helyen a MATASZ végzett, a
harmadik pedig az Ezerjófű Egyesület
végzett. Különdíjat is kiosztottak, amelyet a fonott kolbászt k észítő Bányipetei
Ászkolbász nevű csapat érdemelt ki.

...a Tisza Virága
Férőhelyek alakulása
a Bóbita Bölcsődében
A 2017-2018-as nevelési évre
szolgáltatást igénylő gyermekek
száma 45 fő, várólista 
alakult
ki. Aki még nem jelentkezett a bölcsődébe, de igényelné
az 
ellátást, mihamarabb tegye
meg azt a 06 (62) 517-368-as
telefonszámon, vagy személyesen
a bölcsőde irodájában.
A 2018-2019-es nevelési évre
jelentkezett gyermekek száma

24 fő, a szabad férőhelyek száma
12. Felhívják a szülők figyelmét,
ha gyermekük 2016-os évben
született, és szeretnének majd
bölcsődét igényelni számára,
akkor előjelentkezésüket tegyék

meg mihamarabb. Az előjelentkezés nem jelent iratkozást csak
helyfoglalást. A jelentkezéshez
algyői lakcímmel kell rendelkezni, ahol életvitel szerűen él a
család. Ezt lakcímkártyával kell
igazolni. Felvételi kérelem adatlap igényelhető személyesen a
bölcsőde irodáján.
A 2016-2017-es évre már nincs
szabad kapacitása a bölcsődének,
jelenleg a szolgáltatásra várakozó
gyermekek száma 7 fő.

Köszönet az 1%-ért!

A Gyevi Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy az Szja 2015. évi, az adófizető magánszemélyek által
felajánlott 1%-os összegét, összesen 117 ezer 642 forintot a március 15-i és október 23-i ünnepségre, tanfolyami
költségre, szerzői jogdíjra, a 15 éves Parlandó Énekegyüttes operett gálaműsorának költségeire, és a nyári kézműves
táborra használtuk fel. Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük.
A 2017-es évben is várjuk és megköszönjük felajánlásaikat. Adószámunk: 18469927-1-06
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Hírek a Fehér Ignác Általános Iskolából
Első helyezés
a német nyelvű szavalóversenyen

A hódmezővásárhelyi Németh László
Gimnázium és Általános Iskola német
nyelvű versmondó versenyt rendezett
5-12. osztályos diákok számára. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolát Jernei Richárd 7.b osztályos tanuló képviselte, aki a Zehn kleine Fledermäuse
című költeménnyel a 7-8. osztályos
kategóriában I. helyezést ért el, tanára
Nagyné Szabó Andrea.
Elődöntőbe kerültek
a szertornások
A Szegedi Arany János Általános Iskolában rendezték meg a megyei Szertorna
„B” kategóriás diákolimpiát. I. korcsoportos tornász lányaink Tóth Lotti óvodás, Forgó Noémi 1.a, Herczeg Kincső,
Molnár Dorina 2.c és Szabó Boglárka 3.b a VII. helyen végeztek. III.
korcsoportos tornász csapatunk Kiss
Virág Fanni 4.b, Füzesy Vanda, Sulyok
Rebeka, Varga Liza, Vidács Viktória
5.a, Karasz Luca 6.a és Zsurka Luca
6.b az elért V. helyezésével bejutott az
országos elődöntőbe! Edzőjük Forgóné
Canjavec Eszter.
Pickball utánpótlás
kézilabda torna
Még január 22-én vette kezdetét a
Pickball U10-es fiú utánpótlás kézilabda tornasorozat. Az FKSE-Algyő
csapatából Janecskó Alex 4.a osztályos
tanulónk a legjobb mezőnyjátékosnak
járó díjat a Pick Szeged brazil balátlövőjétől, Thiagus Petrus Goncalves Dos
Santos-tól vehette át.

Dobogós helyezések az Úszó
Diákolimpia megyei döntőjén
Hódmezővásárhelyen,
a
Gyarmati
Dezső Sportuszodában rendezték meg
a 2016/2017. tanévi Úszó Diákolimpia I-VI. korcsoportos megyei döntője.
Iskolánk diákjainak eredményei:
az I. korcsoportban 50 méteres
g yorsúszásban VI. Forgó Noémi 1.a,

X. Buzás Bálint Bende 1.a, XI. Gargács-Acsai Gergő 2.c, 50 méteres mellúszásban bronzérmes lett Borsodi-Kalmár Gréta 2.b, VI. Tornyi Olivér 2.b, 50
méteres hátúszásban III. Forgó Noémi
1.a, VI. Buzás Bálint Bende 1.a.

A II. korcsoportban 50 méteres
g yorsúszásban VIII. Belovai Fanni

4.a és Juhász Kevend 3.a, 50 méteres
mellúszásban VI. Németh Sarolta 4.b,
VIII. Kertész Mihály 4.b, 50 méteres
hátúszásban VI. Juhász Kevend 3.a,
IX. Füzesy Vanda 5.a. A II. korcsoportos fiú gyorsváltónk: Canjavec Tamás,
Juhász Kevend 3.a, Janecskó Alex 4.a
és Kertész Mihály 4.b VII. helyezett
lett. A III. korcsoportban 100 méteres 
g yorsúszásban VII. Szénási Kristóf 5.a és Karasz Luca 6.a, 50 méteres
mellúszásban V. Bogdán Bence 7.a, VI.
Szutor Adél 6.b, 100 méteres hátúszásban V. Karasz Luca 6.a. A III. korcsoportos lány gyorsváltónk: Balogh Lili,
Vidács Viktória 5.a, Karasz Luca 6.a és
Szutor Adél 6.b IV. helyezett lett, a III.
korcsoportos fiú gyorsváltónk: Szénási
Kristóf 5.a, Keresztes Kolos 6.a, Farkas
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Ádám 6.b és Bogdán Bence 7.a VIII. lett.
A IV. korcsoportban 100 méteres
gyorsúszásban VI. Karasz Bence 8.b,

100 méteres mellúszásban V. Jernei
Richárd 7.b, 100 méteres hátúszásban
bronzérmes lett Karasz Bence 8.b, a
IV. korcsoportos fiú gyorsváltónk: Igaz
Roland, Szilágyi Benjámin 7.a, Jernei
Richárd 7.b és Karasz Bence 8.b VII. lett.
Felkészítőik: Varga Ágnes, Retkes Zsolt
és Ficsór Barna testnevelők, valamint
Magosi Krisztina, Szabó-Zsura Brigitta
és Kőhegyi Ferenc edzők.
Puszirablók – író-olvasó
találkozó Vig Balázzsal
A Községi könyvtár szervezésében Vig
Balázs meseíróval találkozhattak a 3.b
és a 4.b osztályosok. A szerző kalózkapitánynak öltözve köszöntötte a gyerekeket, és a legbátrabb jelentkezőt, Süli
Szilvesztert „el is rabolta”, aki kampókéz kalózkapitány képében tért vissza az
íróval. Balázs a Puszirablók című könyvének mesélésbe nemcsak a gyerekeket,
hanem a két kísérő tanító nénit, Marika
nénit és Judit nénit is bevonta. A történet szereplőinek bőrébe bújva, a gyerekek is átélhették az eseményeket, így a
mesék rabul ejtették őket. Azt, hogy miként végződik a kaland, természetesen
nem tudtuk meg, ennek átélése a lelkes
olvasó közönségre vár, akik kikölcsönzik
Vig Balázs könyveit. A találkozó végén
Balázs egy-egy dedikált könyvjelzővel
ajándékozott meg minden résztvevőt és
az iskolai könyvtári könyvét is dedikálta.

...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
Február 24. – március 10. Faluház Galéria

Betyárkártya. Betyárok a magyar kártya lapjain. Vargyas Ildikó kiállítása

Március 4. (szombat), 19:00, Faluház színházterem

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Bakó Ildikó (Tel.: 62/267-202, 30/635-4717)
Rendel: hétfőn, kedden, pénteken: 8.00-12.00;
szerdán, csütörtökön: 12.00-16.00
Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 62/267-707, 30/638-18-63)
Rendel: hétfőn, szerdán: 12.30-16.30;
kedden, csütörtökön, pénteken: 7.30-11.30
Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 62/267-909, 30/249-57-08)
Rendel: hétfőn, szerdán: 12.30-16.30;
kedden, csütörtökön: 7.30-12.00; pénteken: 7.45-12.00

Algyői Teátrum – Pintér Béla: A Démon gyermekei. A Szegedi Egyetemi
Színház előadása. Korhatár 16 év! Belépő: 600 Ft/fő, nyugdíjas, diák: 300 Ft/fő

Március 8. (szerda), 18:00, Faluház színházterem
Nőnapi köszöntő az algyői férfiaktól az algyői hölgyeknek.

Március 10. (péntek), 10:00, Faluház színházterem

Vasútállomás. Tóth Péter Lóránt rendhagyó irodalomórája József Attiláról.
A belépés ingyenes!

Március 10. (péntek), 19:00, Faluház klubterem

Algyői Teátrum – Kamaraelőadás MŰSORVÁLTOZÁS! Tóth Péter Lóránt
Vasútállomás című, József Attila verseiből és prózáiból összeállított pódiumestjére várjuk az érdeklődőket! Belépő: 500 Ft/250 Ft

Március 14. (kedd), 17:00, Könyvtár

Algyő20. Kiállításmegnyitó. A belépés ingyenes!

Március 14. (kedd), 18:00, Faluház színházterem
Kátó Sándor Emlékest. A belépés ingyenes!

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 8.00-12.00;
kedden 8.00-11.00; szerdán 13.00-16.00;
csütörtökön 8.00-10.00; pénteken 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS

Kovács Ágnes (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: hétfőn és kedden 12.00-18.00;
szerdán és pénteken 8.15-14.15; csütörtökön 07.00-13.00
Szíjártó Márta (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.)
Rendel: hétfőtől csütörtökig

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; tel.: 62/517-261
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-18.00;
szombaton 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől)Tel.: 62/433-104

Március 15. (szerda), 10:00, Országzászló
Nemzeti Ünnep

Március 18. (szombat), 21:00, Faluház

Retro buli. Belépő: 700 Ft / fő, éjfél után 1000 Ft / fő

Március 22. (szerda), 09:30, Faluház színházterem

Gyermekszínpad − Grimm-Busz Színház: A csodálatos lámpás. Mesejáték a
Grimm testvérek meséjéből. A belépés ingyenes!

Március 22. (szerda), 17:30, Faluház klubterem
Életreform Klub. A belépés ingyenes!

Március 24. (péntek), 19:00, Faluház színházterem

Algyői Teátrum – Zalavári András: Casting (vígjáték) – a Genéziusz Színház
előadása. Egy stáb szereplőválogatást tart egy szappanoperához, az érdekek
egymásnak feszülnek, azonban még senki sem tudja pontosan, ki mit nyer:
karriert, megváltást, vagy éppen – családot… Belépő: 600 Ft / 300 Ft

Március 28. (kedd), 12:00, Faluház színházterem
Filharmónia-koncert

Március 29. (szerda), 18:0, Faluház klubterem

ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány.
Reformáció500 – 500 év öröksége. Szabó Pál történész előadása arról, mit
jelent a fél évezredes reformáció a magyar kultúrában. A belépés ingyenes!

Április 4. (kedd), 14_30, Faluház színházterem

Gyermekszínpad – Furfangos Péter. A Zenthe Ferenc Színház előadása.
A belépés ingyenes!

Vásárok a civil szervezetek házában (Kastélykert u. 38.)
Március 06. (hétfő) 9-11 – Vegyes iparcikk vásár
Március 22. (szerda) 9-11:30 – Vegyes- és apró iparcikk vásár
Március 27. (hétfő) 9-11 – Vegyes iparcikk vásár
Március 31. (péntek) 9-11 – Ruha- és vegyes iparcikk vásár

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

Bérletárusítás a faluházban

Tóth Gábor r. főtörzsőrmester: 20/209-53-19
Horváth Zoltán r. főtörzsőrmester: 20/209-53-18
Jaksa Zoltán c. r. főtörzszászlós
Fogadóórák időpontja: hétfőn 1400-1600; szerdán 1600-1800
Cím: Kastélykert u. 44., KMB iroda

Április 3-5-ig (hétfőtől szerdáig) kaphatók a bérletek a Faluház földszinti kistermében 9 és 17 óra között.
A falugazdász minden kedden 9-16 óra között tartja fogadóóráját a
Faluház földszinti kistermében!
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fentebb kapaszkodnának tavasszal labdarúgóink
Véget ért az Algyő SK téli felkészülése, a megyei I. osztályban szereplő csapat márciusban már bajnoki mérkőzésen
lép pályára.

Az ötödik helyen tölthette a téli szünetet a Csongrád megyei I. osztályban
szereplő Algyő SK labdarúgó csapata.
Ahogy azt Takács Zoltán, a gárda vezetőedzője elmondta, a felkészülésük az előzetes tervek mentén haladt,
mindegyik edzőmérkőzésüket a tökéletes minőségű algyői műfüves pályán
játszhatták le, és szerencsére többnyire
a sérülések is elkerülték a csapatot, csupán a hosszabb ideje sérüléssel bajlódó
Czebe Norbert, valamint Makra Zsolt
hagyott ki edzéseket. Az algyőiekre a
tavaszi idény elején papíron könnyebbnek ígérkező meccsek várnak, ám ahogy
Takács Zoltán hozzátette, nem szabad,
hogy ezek elaltassák őket. „Ősszel is
megnyertük az első négy mérkőzésün-

ket, de ugyanolyan fontos a bajnokság
közepe és vége is, mint a rajtja. Vannak
persze olyan meccsek, amelyek papíron
könnyebbnek ígérkeznek, de az ősszel
is az ilyen mérkőzéseken hibáztunk, ha
ezeken javítani tudunk, akkor előrébb
léphetünk a tabellán, ez a célunk is” –
mondta az algyőiek mestere, aki a legfontosabbnak azt tartja, hogy tovább
építsék csapatukat, tekintettel arra,
hogy a nyáron alaposan átalakultak, hiszen összesen kilenc új játékos érkezett
Algyőre. A zömében fiatal labdarúgóknak fel kellett venniük a ritmust, ezáltal Takács Zoltán úgy látja, ez a csapat
jövőre lehet igazán eredményes, mindezzel együtt a keret régebbi tagjaitól is
többet vár tavasszal.

Algyői ezüstérem a Barátság Kupáról
Február első hétvégéjén rendezték meg az idei Barátság Kupa Nyílt ITF
Taekwon-do versenyt Battonyán, amely a 2017-es versenyszezon első megmérettetése volt.
A viadalra 19 klub 139 versenyzője adta le a nevezését, köztük az Algyői sportkör ITF Taekwon-do Szakosztályának versenyzője, Tari Lilla is. Kiélezett, színvonalas küzdelmek jellemezték az eseményt, amelyen Lilla, a dobogó második
fokára állhatott fel, felnőtt női küzdelem -56 kg-os kategóriájában. Felkészítője
Zsarkó Dániel Péter volt.
A Barátság Kupa kiváló felkészülési állomás volt a közelgő ITF Taekwon-do
Magyar Bajnokságra, amit március 11-12-én fognak megrendezni, Békéscsabán.
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Takács Zoltán úgy folytatta, kiegyensúlyozatlanok voltak az őszi idényben,
egy-egy kifejezetten jó mérkőzést, mint
például Csongrád legyőzése, rossz teljesítmény követett, így az őszi bajnok
legyőzését követően is kikaptak a Bordány vendégeként. „Még nincs meg az a
kellő összeszokottság, nem tudunk stabilan, folyamatosan jó játékot nyújtani.
Tavasszal azon leszünk, hogy csapatrészenként és csapatként is stabilizáljuk
a teljesítményünket, merész terveink
továbbra sincsenek, csupán annyi, hogy
feljebb lépjünk a tabellán” – fogalmazott
az Algyő vezetőedzője.
A gárda keretében a télen nem volt
nagy változás: Podonyi Norbert Mórahalomra távozott, míg az érkezési oldalon
az algyői, rutinos Makra Zsolt szerepel.
„Podonyi Norbi egy rutinos, magasabb
osztályt is megjárt játékos, az őszi teljesítményével ugyanakkor nem lehettünk
elégedettek, csupán egy gólt szerzett.
Ettől függetlenül nagy mezőnymunkát
végzett és csapatunk értékes tagja volt,
ifistaként még én raktam be a felnőttekhez. Most az ifjúságiaktól Molnár Szabolcs és Táncos Bence készül velünk, ők
kaphatnak lehetőséget tavasszal. Eddig
is figyeltünk a fiatalokra, Bella Dávid is
meghatározó csapattaggá vált az ifiktől
fellépve. Ha a kellő hozzáállás és tehetség is adott, akkor a fiatalok előtt nyitva
áll a felnőtt csapat kapuja” – zárta Takács Zoltán.

...a Tisza Virága

Plébánosi gondolatok a böjtről
Nagyböjt első vasárnapján az egyház Krisztus felhívó szavait tárja elénk: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az
evangéliumba”. Ezzel mintegy programot szeretne nekünk adni, hogy a nagyböjti időszakba mire is törekedjünk, mi
legyen a legnagyobb célunk.
Másvalaki azt mondta, hogy manapság
csak három fajta ember böjtöl: a sportolók a teljesítményért, akiknek egy
kicsit több van a kellettnél, az pedig

fogyókúra, és a gyomorbajosok, azt meg
diétának nevezik. Ekkor a fiatalember
így szólt: „Ne haragudjatok kiszaladt
a számon, nem akartam erről beszélni.
Akkor szoktam böjtölni, ha úgy érzem,
hogy egy kicsit eltávolodtam volna az én
uramtól, ha szakadozik a kapcsolatom
fölfelé. Tudjátok, ha böjtölve imádkozom, akkor egészen más lesz a kapcsolatom fölfelé. A monológból dialóg lesz.
Érzem a visszarezgését az imámnak”.
A társaság elcsöndesedett és a böjtről
kezdtek beszélni. Amint látjuk a fiatalDe mielőtt erre rátérnénk fontos, hogy ember azért böjtölt, mert az Istennel
írjak egy kicsit a böjt értelméről. Arról, való kapcsolata szakadozott, mert úgy
hogy a böjtöt miért is adta Isten nekünk érezte, hogy imádságára nem jön válasz.
és hogy mire jó az, ha önmagunkat azzal Tulajdonképpen ez a böjtnek a lényege:
sanyargatjuk, hogy nem eszünk bizo- hogy Istennel minél jobban összeforrnyos ételeket. Egy történetet szeretnék junk, hogy Istennel minél jobb kapcsoelmesélni, ami nagyon szépen vázolja a latot alakítsunk ki.
böjt mélységes értelmét. Egy fiatalem- A böjt nem idegen a nagyobb vallásokber, aki komoly hívő volt, egy vendég- nál sem, hiszen minden nagy világvalségbe kapott meghívást, amely keresz- lásban megtalálható. Nem a kereszténytény baráti kör volt. Ahogy megérkezett, ség találta ki. Thomas Merton, a nagy
rögtön elindult a társalgás, és jó magyar misztikus így ír: teli hassal nem lehet
szokás szerint nemsokára finom falatok repülni. A pszichológusok bebizonyíis kerültek az asztalra. Ám a mi fiatal- tották, hogy a jóllakott ember pszichiemberünk, csak egy csésze cukornélküli kus energiáinak zömét az emésztéssel
teát kért. Előre senkinek sem keltett fel- fölemészti, és így nem marad arra ereje,
tűnést, de amikor a háziasszony meglát- hogy lelki, szellemi, spirituális kapcsota azt, hogy nem eszik, nagy sértődötten latot teremtsen fölfelé. Ugyanakkor
megkérdezte: „No, hát miért nem eszik?” a böjt lelkiismeretvizsgálatot követel,
A csendes válasz ez volt: „Ne haragud- hiszen szembe kell nézzünk azokkal
jon, én ma böjtölök”. Erre nagyon so- a dolgokkal, amik elszakítanak benkan felkapták a fejüket, mire a házias�- nünket Istentől, amik közém és Isten
szony megjegyezte: „Hát ez hogy lehet? közém állnak, és az Istennel való kapHiszem maga református! Úgy tudom, csolatomat rombolják. Ezek a kis bálhogy még a katolikusoknál is enyhí- ványok az emberben, amik néha nem
tették a böjtöt, amit bizonyos jócsele- tudatosak, de elfordítanak Istentől. Egy
kedetekkel fel lehet cserélni. Te meg kis csalás, egy kis lopás, egy kis bocsámégis böjtölsz?” Valaki meg is jegyezte: natosnak mondott bűn és máris itt az
„Mi az visszamentél a középkorba?” eredmény.
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A mai ember nem tud választani a kellemes és a jó között. Nem biztos, hogy
minden kellemes dolog jó is nekem.
Ha csendbe maradunk és a csendbe
merünk ezekre gondolkodni, ha meg

merünk ezekkel küzdeni, akkor le fogjuk győzni őket. De ha nem tudatosodik
bennünk, akkor ellenünk fordulnak, és
a mélybe húznak. Éppen ezért vonul ki
Jézus is a pusztába, hogy a nagy munka előtt szorosabb kapcsolatba kerüljön
Istennel. De látjuk, hogy még ott sem
hagyja békén a sátán, hanem megkísérti. Egy székesegyházon láttam, hogy a
sátánt úgy ábrázolta a festő, mint egy
szörnyeteget. Nem kedves testvérek.
Ha ilyen formába jönne a sátán, akkor
nagyon könnyen ellen tudnánk állni
neki. De ő a legsunyibb módon jön és
próbál bennünket megnyerni magának.
Gondoljunk arra, hogy Isten fiával is kikezd, őt is szeretné magának megnyerni,
hát akkor bennünket miért kerülne el?
„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az
evangéliumba.” Nagyon lényeges, a sorrend is: előbb bűnbánat és csak utána
jön a hit. Bűnbánatot tartani annyit jelent, mint szembesülni saját életemmel,
hogy életem Isten tetszését elnyeri-e,
és hogy életünk tükrözi-e az evangéliumba leírtakat. Az előbb említett káros
szenvedélyeket leküzdjük, akkor minél
közelebb jutunk Istenhez.
Ez lenne nagyböjt értelme, hogy majd
minél jobban át tudjuk élni a feltámadás
nagy titkát. A karmester a nagy koncert
előtt felemeli a kezét és egy kis csendet
tart. Ebben a 40 napba arra szólít fel az
egyház, hogy mi is tartsunk magunkba csendet, hogy dobjuk ki magunkból
a rosszat, hogy ezáltal majd jobban át
tudjuk élni Krisztus legnagyobb csodáját, a feltámadást. Ámen.
Fazakas Attila plébános, klinikai lelkész

Születések Algyőn
SVÉD SVÉDASZTAL A
LEVENDULA ÉTTEREMBEN
Svédasztal svédcsavarral, jöjjenek, ebédeljenek velünk
március 26-án 11:30 és 15 óra között. A L
 evendula
Hotel éttermében elrepítjük a svéd tájak ízvilágába,
igazi svéd ételkülönlegességekkel készülünk, hol máshol, mint svédasztalon tálalva. A gyereksarkunk is svéd
dizájnjátékokkal felszerelt, hogy a gyerekek se unatkozzanak ebéd közben. Várunk mindenkit sok szeretettel!
Svédasztal: 2500 Ft/fő; 0-3 éves korig ingyenes; 4-12
éves korig 1900 Ft/fő. Asztalfoglalás: 06 (20) 284-0494
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS A
LEVENDULA ÉTTEREMBEN
Február 20-ától minden nap házhozszállítással kedveskedünk vendégeinknek a Levendula 
Étteremben!
Bisztró menü, levesek, főételek, desszertek széles
választékban.
H-P: 15.30-19.30, Hétvégén: 12.00-20.00
1500 forint feletti rendelés: INGYENES a szállítás!
Házhozszállítás díja: 200 Ft. Doboz: 80 Ft/db
Rendelés: 06 (20) 284-0494, 06 (62) 765-975
Étlapunkat, és az aktuális bisztró menünket a weboldalon és Facebook oldalunkon is megtalálják vendégeink.
NŐNAP A LEVENDULA ÉTTEREMBEN!
Hozza el Kedves Párját az algyői Levendula Étterembe
a Nemzetközi Nőnap alkalmából! A virágot mi álljuk és
természetes, hogy a finom ízeket is biztosítjuk! Lepje
meg Kedvesét egy különleges vacsorával, megfizethető
áron! Színesítse a szerda estét ezen a kiemelt március
8-ai napon, mi szeretettel várjuk 17:00-től 20 óráig.
Nőnapi bisztró menünk
• Tavaszváró saláta (jégsaláta, szőlő, camambert,
feketeerdei sonka)
• Levendulás eperkrémleves vanília fagylalttal
• Grillezett pulykamell, rózsabors mártással,
parmezános burgonyapürével
• Házunk franciakrémese
A menü ára: 1500 Ft/fő
Asztalfoglalás: 06 (20) 284-0494, 06 (62) 765-975

Kokárdakészítés
az Algyői Tájházban!
Készüljünk együtt a nemzeti ünnepre!
Hagyományos és modern technikával készítünk kokárdát
március 11-én, szombaton 9-től 12 óráig
gyöngyből, filcből, szalagból.
Részvételi díj: 500,-/fő
Jelentkezés: Izbékiné Cseuz Gabriella: 06 (30) 415-0435

Varjaskéri Benjamin
született: 2016. 12. 22.
Anya: Rekett-Nagy Szabina
Apa: Varjaskéri Róbert

Túrú Zsófia
született: 2017. 01. 07.
anya: Török Andrea
apa: Túrú Sándor

Török Nóra
született: 2017. 01. 22.
anya: Kutasi Emese
apa: Török Krisztián

Iványi László Gábor
született: 2017. 01. 23.
anya: Kalmár Tímea
apa: Iványi László

Nagy Regő
született: 2017. 01. 24.
anya: Pokorny Krisztina
apa: Nagy Róbert

Bacsa Marcell Kristóf
született: 2017. 02. 02.
anya: Gulyás Amarilla
apa: Bacsa Géza

Nemzeti ünnep az Országzászlónál
Március 15-én 10 órakor tartanak megemlékezést
Algyőn az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulóján az Országzászlónál.
A műsorban fellépnek az
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanulói és
közreműködik a Kistelek Rézfúvós Quintett.

