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Szeptember végére készülhet el a kerékpárút
Az aszfaltcsík szeptemberben érhet össze a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint, így végre
biztonságosan lehet majd kerekezni Algyő és Szeged között. A mintegy másfél kilométeres szakasz csaknem nettó nyolcvanöt
millió forintból épül meg.
Részletek a 12. oldalon

Jól kezdtek
futballistáink

Eddig minden tétmérkőzését megnyerte az Algyő SK férfi labdarúgócsapata:
Takács Zoltán együttese a bajnokságban
eddig egy nehéz találkozón van túl. A következő ellenfél a nyáron megerősödött
Bordány lesz, majd az UTC ellen lépnek pályára, szeptember közepén pedig a
SZVSE érkezik Algyőre.

Tuningolt gépcsodák és
adománygyűjtés Algyőn

Részletek a 17. oldalon

Hetedik alkalommal rendezték meg a Sun City Tuning Találkozót. A legmes�szebbről érkező versenyző 2900 kilométert utazott, a szervezők pedig csaknem
70 ezer forint adományt gyűjtöttek a koraszülötteknek a rendezvény keretében.
Részletek a 16. oldalon

Ugyanazt kérdeznék Pakson, mint Algyőn
Formai okok miatt elutasította a Helyi
Választási Iroda a Nemzeti Zöld
Koalíció népszavazási kezdeményezését.
A migránsok letelepedéséről kérdezték

volna az algyőieket, egészségügyi
vizsgálatokról, továbbá arról, hogy
szeretnének-e biokertet az iskola és az
óvoda mellé.
Részletek a 13. oldalon
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Szabadban varrás

CSONTKOVÁCS kezelésre időpont egyeztetés:

06 (30) 979-8079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén

az Algyői Tájházban

is! 8-20 óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta

Olló vágta- cérna varrta

2017. szeptember 30-án,

Minden kedden, a piactéren kapható!

Divatáru, sportruházat, fehérnemű, török gyógypapucsok és

szombaton

munkaruha a készítőtől kapható. 6-11 óráig. 06 (30) 717-2416

9-12 óráig
várjuk a varrni vágyó érdeklődőket.
Az Algyői Foltvarrók Köre tagjai segítségével
elsajátíthatnak egy egyszerű, ám mutatós technikát.

PIETAS TEMETKEZÉS

Alapanyagot és eszközöket biztosítunk.

Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu

Regisztrálni az alábbi elérhetőségeken lehet:
06-30/415-0435

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

tajhaz.algyo@gmail.com-on lehet.

Telefon: 06 (70) 616 2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

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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...a Tisza Virága

Immár csendesebb a nagyközség 47-es főút felőli része
Augusztus 30-ai határidővel rendelte
meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a zajvédő fal építését Algyőnél,
lapzártánkkor jártunk az építkezésen,
s látszott, jól halad a munka, elkészülnek határidőre. Azóta van igény Algyőn
arra, hogy zajvédő fal legyen a 47-es
számú főút mentén, amióta négysávosították azt. A szakasz 2015-ös megerősítésekor az önkormányzat jelezte ezt a
lakossági igényt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felé, tavaly
év végén zajmérést is készíttettek, idén
pedig döntés is született a zajvédő fal
meghosszabbításáról a halászcsárdáig.

A gurálok földjén járt a nyugdíjas klub
Lengyelországban jártak a nyugdíjas klub tagjai, Némethné Vida Zsuzsanna készített beszámolót a feledhetetlen utazásról.

Nem jártam még soha ezen a tájon, de
most hívogatott a hely. Tudtam, ha a csapattal tartok, sok meglepetés nem érhet. Két határt átlépve érkeztünk meg
Zakopánéba, ebbe a hegyekkel ölelt
kisvárosba. Itt az egyik legnagyobb élmény az volt, amikor siklóval felmentünk a Gubalowkára, és onnan 1200
méter magasból nézhettük a Tátra fö-

lénk emelkedő 2000 méteres csúcsait.
Legalább ilyen színfoltja a városnak a
piac, ahol a kínálat óriási, de kis csapatunk főképpen a különleges sajtokat
és a mesés vajkaramellát részesítette
előnyben.
Szívesen emlékszem vissza arra a
napra is, amikor tutajozni indultunk
a Dunajecre. A csodálatos természeti
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környezetbe vájt, gyors folyású, de sekély vizű folyón a gurálok biztos kézzel és botokkal kormányozzák a furcsa
klasszikus tutajnak éppen nem nevezhető építményeket.
Erdélyben közülünk már sokan látták a parajdi illetve a tordai sóbányákat,
de itt legalább annyira szemet gyönyörködtető bánya működik. A wieliczkai
sóbánya után Krakkó felé vettük az
irányt, ahol elsőként a főtéren található Mária templomot tekintettük meg,
mely a város legszebb temploma, valamint Európa legnagyobb fából készült
szárnyas oltárával büszkélkedhet. Ezt
követően elmentünk a Wawel dombon
található gyönyörű gótikus stílusban
épült királyi kastélyba látogattunk el.
Hazautazásunk előtt újból a felhők
felett találtuk magunkat. Kétezer méter
magasan az ember agya kitisztul, csak
befogadni akar és elmerülni a látványban. Hogy miért írtam le mindezt?
Elsősorban azért, hogy megköszönjem
Kneipné Marikának, a nyugdíjas klub
vezetőjének mindazt, amit a kirándulásunk sikeréért tett.
Némethné Vida Zsuzsanna

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Óvodai tetőcseréről és a lakópark kivitelezéséről tanácskoztak
Tetőcserére szorul az óvoda egyik épülete – derült ki a képviselő-testület ülésén, ahol a délnyugati lakópark kapcsán
kiírt közbeszerzések kivitelezőjét is kiválasztották a beérkezett ajánlatok közül. Az ülésen tájékoztató hangzott el
arról is, hogy energetikai korszerűsítést hajtanak végre, pályázati forrásból újul meg az egészségház, a civilek háza,
valamint a községháza 2020-ig, a jelenlegi európai uniós költségvetési ciklus végéig.

A Délút Kft. építheti a délnyugati lakóparkban utat, járdákat és csapadékvíz-elvezető rendszert, miután ők adták a legkedvezőbb árajánlatot. Molnár
Áron polgármester arról tájékoztatott a
rendkívüli testületi ülésen megjelent öt
képviselőtársát, hogy a bírálóbizottság
az öt beérkezett ajánlat közül a legkedvezőbbet választotta, így nagyjából
bruttó 80 millió forintba kerül a kivitelezés. Tárgyaltak a képviselők lakópark
második üteménél a földfeltöltési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárásról is, szintén öt árajánlatot kaptak, s a
legkedvezőbben ezúttal is a Délút Kft.
adta, bruttó 23 millióval. A polgármester a délnyugati lakópark telekértékesítéseivel kapcsolatban elmondta, hogy a
második ütemben meghirdetett 24 telek
közül már csak kettőnek nincs gazdája,
vagyis sikeres a program, ami felveti a
kérdést, hogy érdemes-e belevágni a
harmadik ütembe, kiváltképp annak
fényében, hogy már most is vannak érdeklődők, akik Algyőn építkeznének.
Erről majd a szeptember után felálló új
képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület feloszlatása előtt
néhány nappal derült ki, hogy augusztus végén távozik az Algyői Faluház és
Könyvtár éléről Bene Zoltán. A képviselők pályázat kiírásáról is döntöttek,
ám lesz egy átmeneti időszak, amíg
megbízott vezetője lesz az intézménynek. Először erről nem rendelkezett
a képviselő-testület, mondván a saját
Szervezeti és Működési Szabályzata
(SZMSZ) alapján Bene Zoltán kijelölheti a megbízottat, de később tájékoztatást kértek a Magyar Államkincstártól,
s mint kiderült, az SZMSZ nem tartalmaz erre nézve szabályozást, így a képviselő-testület jogosult arra, hogy megbízott vezetőt nevezzen ki. A Faluház
közalkalmazottai közül három főnek
van megfelelő végzettsége ahhoz, hogy
ellássa a megbízott vezetői feladatokat,
Gál Boglárkának, Lele Istvánnénak és
Dudásné Molnár Adélnak. A jogi bizottság tárgyalta a témát, Gonda János elnök
azt mondta, Lele Istvánnét javasolják,
a másik két személy esetében ugyanis
összeférhetetlenség áll fenn. A bizottság
javaslatát egyhangúlag megszavazták.
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Támogatják a
horgászok rendezvényét
A szeptember 10-i időközi választással
kapcsolatban is volt teendője a testületnek, ugyanis a szavazatszámláló bizottságok póttagjairól határoztak a helyi
választási iroda vezetőjének javaslata
szerint. Angyal Zsolt jegyző elmondta, szavazókörönként három tagot kell
választani, azonban a szavazatszámláló
bizottságoknál elvárás, hogy öttagúak
legyenek. Hozzátette, a póttagok munkájára valószínűleg nem lesz szükség,
hiszen mind a négy polgármesterjelölt
is delegált tagokat, de a biztonság kedvéért póttagokat is kijelölnek. A szavazásnál Kassné Bakó Ildikó tartózkodott.
Az is kiderült a rendkívüli ülésen,
hogy az Algyői Természetvédő Horgászegyesület szeptember 23-án tartja
évadzáró versenyét, és azzal a kéréssel
fordultak az önkormányzathoz, hogy
ingyenesen használhassák a rendezvény
idején a horgásztanyát. A jogi bizottság tárgyalta és támogatta a kérelmet,
Gonda János annyit jegyzett meg, hogy
érdemes lenne például bizottsági vagy
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 ivatali hatáskörbe adni az erre vonath
kozó döntést, hogy ne a képviselő-testületnek kelljen ezzel foglalkoznia. Molnár
Áron ezzel egyetértett, de megjegyezte,
már a tavak és a tanya megvételekor ezt
javasolta, ám a testület többsége akkor
ezt nem támogatta.
Teljesen új tetőszerkezetet
építenek az óvoda egyik épületére
Felújításra mindenképp, de leginkább
cserére szorul az Algyői Szivárvány
Óvoda utcafronti bal oldali épületének
tetőszerkezete – ez derült ki a képviselők elé letett anyagból. A korszerűsítés
terve nem új keletű, két ízben is pályázott rá az önkormányzat, bizonyos ös�szegeket el is különítettek az esetlegesen
felmerülő költségekre és önrészre, ám a
pályázatokat tartaléklistára helyezték.
A nyári viharok után észlelték, hogy
az egyik csoportszoba beázott és a tetőn
is azonnali munkálatokat kellett végezni a balesetveszély elhárítása érdekében.
Statikussal és az ő kérésére faanyagvédelmi szakértővel is megvizsgáltatták a
tetőszerkezetet, amelyből kiderült, hogy
nem halogatható a rekonstrukció. Molnár Áron emlékeztetett, erre a főépületre kerültek 2013-ban a napelemek, s
akkor elmulasztották a tetőszerkezetet
felmérni, hogy elbírja-e a pluszterhelést.
Berényi András, a településfejlesztési és
üzemeltetési csoport vezetője arról tájékoztatott, hogy a statikus közlése szerint
meg lehetne úgy erősíteni a szerkezetet,
hogy kibírjon egy nagyobb vihart vagy
éppen télen a hó terhelését, ám mivel
kisgyerekek tartózkodnak az épületben,
ezt semmilyen szakértő nem meri majd
írásba adni. Hozzátette, a hibák kijavítása is járható út lehet, ám véleménye szerint teljesen új tetőszerkezetet kellene
inkább készíttetni.
A költségvetésben korábban félretett
összeg az előkészületi munkákra elegendő, és három millió forintos blokkokra is lehet bontani, így a pénzügyi
bizottság dönthet a kérdésben. Ki kell
ugyanis üríteni a csoportszobát, a tetőről leszerelni a napelemes rendszert,
majd elbontani a tetőszerkezetet, amit

vasbeton koszorú készítés követhet. A
pénzügyi bizottságban helyet foglaló
Roczkó András elmondta, a grémiumnak
is az az érdeke, hogy a gyerekek biztonságban kezdhessék meg a nevelési évet,
így tagként garanciát vállal arra, hogy
amikor döntéseket kell hozni az óvoda
ügyében, a lehető leghamarabb összeül
majd a pénzügyi bizottság.
Energetikai korszerűsítésekre
nyertek forrásokat
Tájékoztatót kaptak a képviselők arról is,
hogy három önkormányzati épület újul
meg pályázati forrásból a nagyközségben. Energetikai korszerűsítést végeznek
a községháza mellett a civil szervezetek
házán, valamint az egészségházon, a
100%-os támogatási intenzitású projektet 2020-ig kell befejezni. Kassné Bakó
Ildikó afelől érdeklődött, hogy a megvalósítandó pályázati elemeken szükség
esetén változtatni lehet-e, például előfordulhat, hogy nem lesz gyermekorvos
néhány év múlva a nagyközségben, s akkor vegyes praxis alakulhat ki, mint más
településeken is. Ha ez bekövetkezne,
akkor a felnőtt orvosi rendelőt át kellene újfent alakítani, hiszen az ÁNTSZ
előírásai szerint úgynevezett fertőző
bejáróra is szükség van a gyermekorvosi rendelőknél, ami most nem adott.
Berényi András csoportvezető azt válaszolta a képviselőnek, hogy elsődlegesen
energetikai korszerűsítésről szól a pályázat, ám ha az operatív szerv befogad
módosításokat, akkor természetesen van
mozgásterük a kivitelezésnél. Hozzátette, ha vegyes praxist kellene létrehozni,
akkor akár a gyermekorvosi rendelőben
is lehetne az, hiszen ott van külön bejá-
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rat a fertőző betegeknek. Molnár Áron
hozzátette, ésszerű plusz fejlesztéseket
akár az önkormányzat saját forrásaiból
is eszközölhet, hiszen az a cél, hogy jól
használható legyen az intézmény.
Nem kaptak többséget
az ipari parkos témák
Az Algyő Park Kft. lapzártánk utáni
taggyűlésén három napirendi pontot
tárgyaltak, s mivel az önkormányzatnak is van tulajdonrésze, szavazati joggal is rendelkeznek. Az első napirendi
pont az ipari park kihasználtságáról
szólt, amelyből kiderült, hogy jelenleg mindössze három irodahelyiség
vár bérlőre, négy új betelepülő is van,
míg az egyik bérlő bővítéseket eszközölt, újabb csarnokot vett használatba.
A második napirendi pont a hitelek
visszafizetésének ütemét taglalta, Ormay Tamás ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint összevonták három
meglévő hitelüket, s így a fizetendő
kamat is csökkent 4%-ról 1,65%-ra.
Az előterjesztésből kiderült, a bevételek függvényében előtörlesztésben
is gondolkodik az Algyő Park Kft. A
taggyűlés harmadik pontja pedig arról
szólt, hogy amennyiben megvesznek
egy céget, az abból származó bevételeket beruházásokra és hiteltörlesztésre
fordítanák.
Az Algyő Park Kft. taggyűlésén tartózkodott Molnár Áron a szavazáson,
ugyanis a képviselő-testület jelenlévő
hat tagja közül hárman, Kassné Bakó
Ildikó, Gonda János és Roczkó András
tartózkodott, és a szavazategyenlőség
miatt a településvezetőnek is ezt kellett
tennie a taggyűlésen.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Piri Józsefre emlékeznek Algyő születésnapján
Immár két évtizede, 1997. október elsejétől önálló Algyő nagyközség. Az újra függetlenné válás évfordulójához
kapcsolódóan – a helyi nyugdíjasok kezdeményezésére – domborművet avatnak a községháza falán Piri József polgármester előtt tisztelgésül.

Bánvölgyi László műhelyében jártunk, a
szobrászművész készíti el Algyő függetlenné válásának huszadik évfordulójára
Piri József volt polgármester domborművét, akitől szerettei és tisztelői tavaly
vettek végső búcsút. A köztiszteletben
álló egykori településvezető, a község
díszpolgára a rendszerváltás után a szegedi önkormányzat részönkormányzati képviselőjeként állt ki Algyőért, ő
készítette elő a 900 éves falu Szegedtől történő elszakadásának folyamatát.
Szülőfaluja iránti szeretete és tisztelete
hatotta át minden gondolatát, ezért is
mondanak köszönetet neki a domborművel, amely bronzba öntve is hirdeti
maradandó munkásságát.
Arra, hogy a nagyközség immár két
évtizede önálló, többnapos programsorozattal készülnek: egy kiadvány is
bemutatja Algyő múltját, szeptember
végén kiállítás nyílik a könyvtárban, lesz
továbbá harmonikafesztivál, tervezik,
hogy Fehér Ignác volt algyői iskolaigazgatót, díszpolgárt az algyői temetőben
helyezzék végső nyughelyére a család
kérésére, továbbá Piri József emléke
előtt domborműavatással tisztelegnek.
Bánvölgyi László kiemelte, összetett
munkafolyamat egy dombormű elkészítése, sok esetben szobrászkollégáit

is megkéri, hogy nézzék meg a készülő alkotásokat, mert előfordul, hogy az
ember saját magát is belelátja egy-egy
portréba, és amikor friss szemmel valaki
rápillant, könnyebben észrevehet esetleges hibákat, ami fölött az alkotó átsiklik. „Nagyon jó fényképeket kaptam
Piri Józsefről, s a tekintet sok mindent
elárul, amit mindig próbálok visszaadni
egy portrén vagy domborművön. Ezen
felül minden alkalommal végzek kutatómunkát is, hogy az illető munkásságát
is a lehető legteljesebben megismerjem”
– tette hozzá. A keretbe foglalt dombormű egy része túlnő a kereten, amivel azt
szeretné láttatni a művész valamilyen
asszociatív módon, hogy milyen nagy
munkát is végzett Piri József azért, hogy
Algyő önálló lehessen. „Az ő munkássága, meggyőződése és életvitele messze
túlmutat a kereteken, amit nem egyszerű megfogalmazni és megformálni
egy domborműben, ezzel a megoldással
próbálom szemléltetni” – fogalmazott a
szobrászművész.
A készülő alkotást megtekintették
Piri József családtagjai is a szobrász műtermében, továbbá Molnár Áron polgármester is. A településvezető az Algyői
Hírmondónak elmondta, 1997. október
elsején jelentette be a köztársasági el-
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nök, hogy újra önálló lett a nagyközség.
„Úgy érzetük, ennek az évfordulónak a
méltó megünneplése lenne, hogyha az
a személy, akinek kulcsszerepe volt a
leválásban, kapjon egy méltó megemlékezést az algyőiek részéről. Egy olyan
emberre emlékezünk ily módon, aki
mintegy húsz évig meghatározó személyisége volt Algyőnek, sokáig vezette
településünket, és ha nem is lett volna
kulcsszerepe a Szegedtől való elválásunkban, akkor is megérdemelné, hogy
közössége egy emléket állítson neki. Ez
a dombormű kifejezi az algyőiek szeretetét és megbecsülését Piri József iránt”
– fogalmazott.
Algyő Napját minden évben nagyszabású programokkal és kitüntető címek
adományozásával ünnepli a település,
idén sem lesz ez másként. „Szeretnének
visszaemlékezni arra az euforikus hangulatra, ami akkor jellemezte Algyőt,
arra, hogy egységesen tudtunk összefogni egy cél érdekében. Azt is üzeni
ez az ünnepségsorozat, hogy ha akkor
ezt megtudtuk tenni, akkor ez bármikor
lehetséges” – fűzte hozzá Molnár Áron.
A dombormű a községháza homlokzatára kerül, október elsején leplezik le.

...a Tisza Virága

Viszont látásra, Algyő!

A mai magyar nyelvben egy emberöltő
alatt 25-35 esztendőt értünk, mert en�nyi idő szükséges ahhoz, hogy kiteljesedjék egy-egy nemzedék. Amennyiben így,
ezzel a szép csengésű „mértékegységgel”
mérem az időt, azt mondhatom, legalább
egyharmad, legfeljebb fél emberöltő telt el
azóta, hogy 2006. március 1-én elkezdtem
dolgozni az Algyői Faluház és Könyvtárban, ami akkor még az Algyői Faluház,
Könyvtár és Tájház nevet viselte. Azok a
gyerekek, akik abban az évben kezdték az

általános iskolát, ma már dolgoznak vagy
egyetemre járnak; akik akkor voltak óvodások, ma a középiskolák padjait koptatják. Tizenegy és fél év egy ember életében
egyáltalán nem rövid idő. Fölsorolni sem
tudnám, mi minden változott Algyőn ez
a alatt bő évtized alatt, mi minden történt
azon a 4202 napon, amit itt töltöttem.
Nem is próbálom leírni mindezt, óhatatlanul kimaradnának fontos dolgok. Amiképpen arra sem vállalkozhatom, hogy
fölsoroljam mindazokat, akiket az algyői
évek során megismertem és megszerettem
– túl hosszúra nyúlna a lista, s végtére is
nem sajátíthatom ki az újságot.
Mindenesetre nem volt könnyű döntés, amit idén májusban, hosszas tusakodás után meghoztam, s bevallom, igen
szomorú szívvel mentem a gyermeknapi
rendezvény másnapján, május 29-én a polgármesteri hivatalba, hogy polgármester
úrnak átnyújtsam azt a levelet, amelyben
arra kérem, járuljon hozzá, hogy augusztus 31-én elhagyjam a Faluházat. Az intézményért nem aggódtam, és most sem

Irodalmi délután a könyvtárban
Radnai István költő, novellista, a Magyar Írószövetség tagjának rendhagyó
irodalmi délutánjára invitál az Algyői Könyvtár és az Algyői Tollforgatók Köre
szeptember 13-án, szerdán 17 órára a bibliotékába.
Radnai István élete több irodalmi alkotóperiódusra osztható. 1972 és 1975
között mintegy 50 verset, illetve prózai művet publikált irodalmi folyóiratokban és hetilapokban. 2008 óta, új alkotóperiódusában számos folyóiratban jelennek meg írásai. Többek között az Alföld, a Jelenkor, az Életünk, a PoLíSz,
a Budapest Bristol, a Napút közölte verseit.
„Az ihlet inkább nem hagy el, minthogy meglepne. Életformám, és van mit
mondanom ennek a világnak! Egyébként a vers önmagát írja, a novella történeti szála pedig nem hagy békén – emlékezem vagy reagálok – aszerint, mely
korról mesélek. Soha nem a papír vagy a gép elé ülök, hogy a tollat vagy az
ujjamat szopjam. Gondolataim szüntelenül pásztázzák a horizontot, szemem
követi, észleli a környezetet, a változásokat és a változatosságot… Egy, az öreg
ágát mankóként használó fűz éppúgy lehet téma, mint a szerelem, a közéleti
anomáliák, a nemzeti öntudat” – nyilatkozta az írásról Radnai István a Montázs magazinnak.
Az algyői irodalmi estre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

7

aggódom, hiszen kiváló, elhivatott kollégákkal dolgozhattam, akik képesek bármit
megoldani.
Távozásom a Faluházból nem jelenti
azt, hogy Algyőnek hátat fordítok. Nem
is tehetném meg, a közel tizenkét itt töltött esztendő nagyon szoros köteléket jelent, ráadásul a Móra Ferenc Népszínház
Egyesület titkári teendőit továbbra is én
látom el. Jóllehet már Szegeden dolgozom
(egy kulturális televízió, valamint a Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat
szerkesztőjeként) és ezen nem tervezek
változtatni, tudom, hogy Algyő mindig is
a részem marad, s közben bizakodom abban, hogy – bármilyen csekély mértékben
is, de – én szintén részéve váltam a településnek.
Köszönöm Algyőnek és az algyőieknek
mindazt, amit kaptam tőlük és ha megengedik, megengeditek, nem Isten veletek!-kel köszönök el, hanem úgy, hogy:
Viszont látásra!

Bene Zoltán

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az Algyő Fürge Ujjak Műhelyének tagjai munkáiból készült kiállítás megnyitójára,
mely szeptember 22-én (pénteken)
lesz a Faluház Galériájában délután
5 órakor.
A kiállítást megnyitja
Magyarné Berta Rozi,
a kultúra lovagja.
A megnyitó hangulatáról az Algyői
Hagyományőrző Citerások gondoskodnak. A kiállításon láthatnak horgolásokat, kötéseket, gobelineket,
hímzéseket és más érdekességeket,
melyre az érdeklődőket várjuk.
A kiállítás megtekinthető október
10-éig a Faluház nyitvatartási idejében.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nem kérdőjelezhető meg Szent István személyének jelentősége
Molnár Áron polgármester szerint hiába vonják kétségbe manapság első királyunk fontosságát, nem szabad elfelejteni,
hogy ő alkotta meg azt a magyar államot, ami évszázadokig az egyik legsikeresebb volt Európában.

Algyőn immár több éve nem tartottak
augusztus 20-i ünnepséget, azonban az
idén a Gyevi Art Kulturális Egyesület
ekkorra szervezte meg a VIII. Miénk
a tér rendezvényét, így a település úgy
döntött, hogy ezt kiegészítik egy megemlékezéssel. A nagyközség elképzelhetőnek tartja, hogy a kezdeményezés hagyományteremtő lesz, azaz a helyiek az
elkövetkezendő esztendőkben mindig
így tisztelegnek az államalapítás előtt.
Molnár Áron polgármester azzal
kezdte beszédét, hogy napjainkban a
nemzeti ünnepeket olyannyira aktuálpolitikai célokra használják fel a politikusok, hogy nehéz bármi érdemit mondani a jeles dátumok kapcsán. Úgy véli,
ilyenkor is a mindennapos problémák
kerülnek előtérbe, amiket a különböző
oldalakon álló csoportok másként magyaráznak. „Holott augusztus 20-a az
egyik legrégebbre visszavezethető ünnepünk, s egyre inkább kezdenek megoszlani a vélemények Szent István értékelésével kapcsolatban. Elindult egy olyan
folyamat, ami a személyiségének és a
korának a fontosságát kérdőjelezi meg;
olyan kételyek merülnek fel, hogyan ala-

kult volna a magyarok sorsa nélküle, egy
másik uralkodóval. A történelmünkben
rengeteg a feltételezés, és sok eseményről kiderül, hogy nem úgy zajlott, mint
ahogy azt korábban gondoltuk, vagy
éppen meg sem történt, csak legendák
szóltak róla. Véleményem szerint nem
helyes Szent István jelentőségét megkérdőjelezni, ugyanis ő volt az államalapító, aki a népünkből egységet kovácsolt, és egy országnak törvényt alkotott,
ami által évszázadokon át Európa egyik
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legerősebb hatalma lehettünk. Megmutatta őseinknek az utat, hogy merre kell
menniük, és kiépítette azt a közösséget,
ami a mai napig jellemez bennünket” –
jelentette ki a politikus.
Kiemelte, a mindenkori vezetőknek
óriási felelőssége, hogy a magyarságot a
siker útjára vezessék. Ennek érdekében
szerinte további Szent Istvánokra van
szükség, akiknek mindig azt kell szem
előtt tartaniuk, hogyan tudnak számunkra elég fényt és szeretetet biztosí-

...a Tisza Virága

tani. Molnár végül azt kívánta, a nemzet
a jelenben is legyen olyan eredményes,
mint az államalapítás és az azt követő évszázadok idején volt.
Algyő és Kelebia régóta baráti kapcsolatot ápol egymással, a Parlando Énekegyüttes Fábián Péter vezetésével több éve
visszatérő vendég a vajdasági településen.
Erről még tavaly tavasszal egy együttműködési megállapodást is kötöttek a felek.
Ennek fényében Kelebia plébánosa szentelte meg a nagyközség kenyerét. Paskó
Csaba rámutatott, minden olyan írás és
gondolat, ami Szent István fontosságát
kétségbe vonja, az a gyökereinktől való
megfosztást jelenti. Illyés Gyula gondolatát idézte: „A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol”. Felhívta a figyelmet
arra is, ha feladjuk a múltunkba vetett
hitünket, akkor a gyökereinktől szabadulunk meg, és minden megtépázhat
bennünket. Hozzátette, Szent István ünnepéhez nem hiába kapcsolódott egy nagyon szép szokás a Kárpát-medencében,
az új kenyér megszentelése ugyanis nem
csak a táplálékunk alapját, a napi betevő
falatunkat jelenti, hanem a megélhetésünket, az egzisztenciánkat, és a jövőnk
lefektetését is szimbolizálja. A plébános
szerint a gyökereinkre a kereszténységben is szükség van, ugyanis csak így tudjuk értelmezni a jelent, és azok által tudunk előre tekintetni a jövő kihívásaira.

Horváth József, a Gyevi Art Kulturális
Egyesület elnöke az Algyői Hírmondónak elmondta, a Miénk a tér rendezvényre idén közel 160 fellépő érkezett,
hogy közösen búcsúztassák el a nyarat.
Többek között a Szeged Linedance
Klub, a Csólyospálosi Tamburás Együttes, a Hunyai Nyugdíjas Klub, valamint
a Hódmezővásárhelyi Ritmus Tánc- és
Fitnesz Stúdió Szépkorúak Tánccsoportja is képviseltették magukat a vidám
kavalkádon.
A mulatságról természetesen az algyői
Búzavirág Asszonykórus sem hiányozhatott, mely a nemrégiben ismét arany minősítést szerzett. Ménesi Lajosné, a csoport
vezetője lapunknak felelevenítette, 2011ben a Szőke Tisza Nyugdíjas Klub tagjaiból alakultak meg. A nótakedvelő asszonyok már előtte is énekelgettek, ám akkor
döntöttek úgy, hogy szervezett formában
hódolnak a dallamok szeretetének. Azóta
rendszeresen jelen vannak a település rendezvényein, a Hagyományőrző Citerazenekar kíséretében. „Kezdetben még egyedül álltunk színpadra, de rájöttünk, hogy
magasabb színvonalat képviselünk így.
Régebben csak magyar nótákat és csárdást adott elő a kórus, most már azonban
népdalokkal is foglalkozunk” – fejtette ki.
A Búzavirág rendszeresen képviselteti magát versenyeken és országos Ki mit
tud? megmérettetéseken. Utóbbin már
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öt alkalommal vettek részt, és háromszor
jutottak el a döntőig, ahol arany minősítéssel gazdagodtak. Legutóbb a nyáron,
Hajdúszoboszlón ítélte nekik oda a
legmagasabb fokozatot a szakmai zsűri. A munka után pedig édes a pihenés,
így a tagokat egy soproni nyugdíjas táborba hívták, ahol a közös éneklésen
és a kapcsolatok ápolásán túl egy bécsi
kirándulás is szerepelt a programok
között. Az augusztus közepén megrendezett háromnapos találkozón mintegy
száznyolcvanan vettek részt. A korábbi
arany minősítések után Görögországban és Erdélyben jártak az algyőiek.
Mint ahogy az lenni szokott, természetesen az augusztus 20-i programra is
lázasan készültek a tagok, akik számára az alkalom különlegesnek számított,
ugyanis Molnár Áron polgármesteri
alapjából a közelmúltban új népviseleti ruhákat kaptak, s az öltözetben még
nem léptek a helyi közönség elé. Ezúttal a Szent István dallal és himnusszal,
valamint egy népdalcsokorral szórakoztatták a Miénk a tér látogatóit.
Az ünnepség tűzijátékkal és utcabállal zárult. A rendezvény ideje alatt
kézműves vásár nyílt az Alkotók Köre
munkáiból, míg a gyermekeknek ingyenes csillámtetoválással kedveskedtek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Négyen mérettetik meg magukat a polgármesteri székért
A regnáló Molnár Áron mellett Roczkó András a jelenlegi testületnek is tagja, valamint Barna Zoltán a Magyar Környezetvédők Pártja, illetve Budai László a Magyar Munkáspárt színeiben indul a polgármesteri tisztségért.
A szeptember 10-ére kiírt
időközi választáson összesen 28 nevet találnak majd
a szavazólapokon, 4-en
a polgármesteri székért
indulnak, 26-an pedig a
képviselőségért. Jelölőszervezetből mindössze kettő
van, a Magyar Környezetvédők Pártja Barna Zoltánt jelölte, míg a Magyar
Munkáspárt Budai Lászlót,
a többiek függetlenként
mérettetik meg magukat.
A Molnár Áron mögé felsorakozók „Algyő legyen
az algyőieké!” jelmondattal
szólítják meg a választókat,
míg Roczkó András csapata
az „Egységben Algyőért!”
jelszót választotta.

Roczkó András jelölti bemutatkozójában úgy fogalmaz:
„Hiszek abban, hogy Algyő
egy sikerre ítélt település. Az
itt élők szorgalma és munkája alapozza meg mindazt,
amire a jövőben szükségünk
lehet. Azért döntöttem úgy,
hogy polgármesterjelöltként
kérem az algyői választók
megtisztelő bizalmát, mert
szeretnék egységet teremteni. Meggyőződésem, hogy a
viták és a széthúzás gátolják
Algyő fejlődését. Véleményem szerint a település első

emberének kötelessége, hogy
mindenkivel
párbeszédet
folytasson, a vitás kérdéseket
rendezze és egységet teremtsen. Csapatom mindegyik
tagja bizonyított már a civil életben. Algyőn ma ne a
pártpolitika, hanem a józan
ész döntsön! Hiszek az ös�szefogásban, hiszek az egységben és hiszek az algyőiekben!”

Barna Zoltán azt emelte ki, hogy azért szeretne
Algyő polgármestere lenni,
hogy képességei kihasználásával, a fenntartható
fejlődés tükrében különlegessé tehesse a lakosokkal
együttműködve a kisváros
méretű falut. „A Nemzeti
Zöld Koalíció környezetvédő zöldpárt, mely kiemelten
figyel: az egészséges lakókörnyezetre; az egészséges
munkakörnyezetre, beleértve a stresszelő főnökök
elleni jogvédelmet is; a minél nagyobb biodiverzitás
létrehozására, amit tonnákban is értünk; a lehető
legegészségesebb közlekedési módokra; az egészséges
élelmiszerek előállításának
terjesztésére; az egészségügyre, kezdve a törvényektől, az elosztórendszeren

keresztül a természetgyógyászatig”. Meglátása szerint ennek a világnak az
egyik fő problémája a hatalom helytelen használata,
amin mindenképp változtatni kell.

Molnár Áron úgy értékelt, hogy az elmúlt 3 évben hite és meggyőződése
szerint
demokratikusan
irányította az algyőiek életét. „Egyetlen algyői polgármesterjelöltként
nem
tehetem meg azt, hogy
betarthatatlan
választási
ígérgetéssel eltereljem az
önök figyelmét. Ehelyett
egy valódi és kézzelfogható
közös jövőképet szeretnék
fölvázolni. A cél egyértelmű: a magas adóerő képességgel rendelkező Algyő
már ne csak a folyamatos
infrastruktúra-fejlesztéssel,
az építkezésekkel, a magas
szintű intézményi rendszer
fönntartásával járuljon hozzá az itt élők életminőségének a javításához, hanem
közvetlenül is segítse, támogassa, ösztönözze az algyőieket. Szeptember 10-én
nem csak abban kérem a támogatásukat, hogy a megkezdett munkát folytathassam, hanem abban is, hogy
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olyan képviselőket bízzanak
meg a feladattal, akik valódi
segítséget tudnak nyújtani”.

A Munkáspárt Budai
Lászlót ajánlja Algyőnek.
„A Munkáspárt olyan gazdaságot akar, amely nem
attól gyarapszik, hogy mindenki hajt a pénzért, hanem attól, hogy mindenki
megteszi azt, amire a közösségnek szüksége van. A
Munkáspárt szerint polgármesternek, képviselőnek
lenni nem hatalom, hanem
felelősség. A képviselő-testületben nem a politika
csatáit kell vívni, hanem
a településen élő emberek
életét kell jobbá tenni. Nem
elég a választáson nyerni,
meg is kell őrizni az emberek bizalmát: munkával,
odafigyeléssel, törődéssel.
Nem elég jól dolgozni, a
képviselőtársakkal együtt
is kell működni. Ez pedig
csak akkor lehetséges, ha a
felek tisztességesek. Azért
ajánljuk Algyőnek Budai
Lászlót, mert fiatal munkásember, aki nemcsak
megérti, hanem meg is éli
a dolgozók sokszor kilátástalannak látszó helyzetét”
– olvasható a jelölt bemutatkozójában.

...a Tisza Virága
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Szeptember végére készülhet el a kerékpárút
Egy telektulajdonos akasztotta meg perekkel, hogy összeérjen a Szeged és Algyő közötti kerékpárút, majd a közbeszerzési
eljárás húzódott el, de végre már épül a bicajút hiányzó szakasza. A NIF Zrt. tájékoztatása szerint szeptember végére ös�szeér az aszfaltcsík, és biztonságosan lehet majd kerekezni a két település között.

„Szeged és Hódmezővásárhely Algyő
közvetítésével még közelebb került egymáshoz a 47-es út hét kilométeres szakaszának felújításával” – fogalmazott Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter még 2015 novemberében a 47-es
út Algyő és Szeged közötti felújított szakaszának átadóján. A térség országgyű-

lési képviselője akkor úgy értékelt, hogy
e három településnek egy agglomerációt,
egy fejlesztési térséget kell alkotnia.
A 47-es számú főút ezen szakaszának
felújítási programjához kerékpárút építése is kapcsolódott, meg is kezdődött két
éve a kivitelezés, ám egy rövidke szakasz
kimaradt, és ennek csak most kezdték
meg az építését. Egy telektulajdonos miatt csúszott a fejlesztés, aki eljárást kezdeményezett az állammal szemben, majd
megtámadta az építési engedélyt is. A
jogi huzavona után pedig a közbeszerzési
eljárás is elhúzódott, így a biciklisek eddig kénytelen-kelletlen a főúton kerekeztek a hiányzó szakaszon vagy a padkán,
ami az igencsak forgalmas szakaszon balesetveszélyes.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. (NIF) szóvivője, Kiss Boglárka arról

tájékoztatta lapunkat, hogy a hiányzó,
mintegy 1,5 kilométer hosszúságú kerékpárút szakasz megépítése nem volt része
a 2015-ben lezárult beruházásnak. A
most megépülő II. ütemre vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás sikeresen
lezárult, a szerződést a nyertes pályázatot benyújtó Hódút Kft.-vel megkötötte
a NIF. A kivitelezés megkezdődött, és a
jelenleg érvényes ütemezés szerint szeptember végén befejeződik. Kiss Boglárka hozzátette, a kivitelezés hazai forrás
felhasználásával valósul meg, nettó 84,9
millió forintból.
Megtudtuk, a beruházás keretében a
kerékpárút építésén túl a 47-es számú
főúton a Kastélykert Fogadó környezetében lévő két gyalogos átvezetéshez
változtatható jelzésképű, veszélyt jelző
táblákat is telepítenek.

Ismét belakjuk a folyópartot – II. Algyői Tisza-parti Party
Másodízben népesül be a szőke folyó partja, és ezúttal is a mozgás és a sport lesz a rendezvény középpontjában, továbbá a
Tiszához kapcsolódó fejlesztések, amelyek hamarosan megvalósulnak.
„Vegyük birtokba a Tisza partot!” – ezzel
a szlogennel invitálták tavaly a folyópartra
az algyőieket és a mozogni, kikapcsolódni
vágyókat, és a rendezvény sikerén felbuzdulva az Algyői Tisza Szabadidő, Sport,
Környezetvédő és Rekreációs Egyesületet
(ALTE) szeptember 9-én újfent megrendezi az Algyői Tisza-parti Partyt. Füzesy
István, az ALTE elnöke elmondta, ezúttal
is mozgalmas programokkal színesített
napot álmodtak meg a Közösségi térhez, amely a természetről, a Tiszáról és a
sportról szól.
Terepfutó versenyt rendeznek, amelyre
előzetesen az ALTE-nél és a könyvtárban
lehet jelentkezni, de akár a szeptember
9-én is bárki dönthet úgy, hogy teljesíti a távot. Lesz mód sárkányhajózásra is,
amelyre szintén várják a csapatok regisztrációit, de a helyszínen is lehet majd

dönteni az indulás mellett. Akárcsak tavaly, idén is kajakba vagy épp kenuba
pattanhatunk, de bemutatkoznak a helyi
sportszakosztályok, lehet majd íjászkodni
is, illetve az Algyői Off-Road Club is bemutatót tart.
Sportolókkal is találkozhatunk a rendezvényen, és akárcsak tavaly, idén is tájékoztatót tartanak a szezonról az FKSE
Algyő kézilabdacsapat tagjai, de érkezik
Algyő arca, Kopasz Bálint is.
Az ALTE elnöke lapunknak elmondta, bár idén még nem lehet fürödni a Tiszában a Közösségi térnél, de a
rendezvény lehetőséget teremt arra,
hogy megmutassa, miként is fejlődik a
partszakasz, így az önkormányzatnak a
folyóhoz kapcsolódó nyertes pályázatait is bemutatják egy kiállítás keretében.
Meg lehet majd nézni például az új ki-
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kötő terveit is, amelyet a Gabonakikötő
területén alakítanak ki.
„Az Algyői Falunapok keretében tavasszal nyolc partner írta alá a Dél-Tiszavölgy vízi turizmusának fejlesztését célzó
együttműködési megállapodást, partnereinket is invitáljuk a Tisza-partra, az
együttműködés keretében első ízben rendhagyó találkozót rendezünk, méghozzá
autentikus környezetben. Legfőbb célunk,
hogy áttekintsük a turisztikai és fejlesztési lehetőségeket a dél-alföldi térség vízi
életének, turizmusának fellendítése érdekében” – részletezet az egyesületi elnök.
Bizonyára szó esik majd a szabadstrandról
is, hiszen igaz idén még nem lehet csobbanni a Tiszában Algyőnél, de egy nyertes
pályázat jóvoltából jövőre már teljesülhet
a helyiek régi álma, ismét lehet legálisan
fürödni a folyóban.

...a Tisza Virága

Formai okok miatt elutasította a HVI a népszavazási kezdeményezést
Három kérdésben kíváncsi az algyőiek véleményére a Nemzeti Zöld Koalíció, furcsa mód a paksiaktól is ugyanazokat a
dolgokat kérdeznék, igaz két további kérdéssel megspékelve. Az is minimum érdekes egybeesés, hogy Pakson is szeptember 10-én lesznek időközi választások, igaz ott csak új polgármestert keresnek a lemondott vezető helyére.
tartalmi szempontból a HVB dönthet, amennyiben újra próbálkozik a
Nemzeti Zöld Koalíció a benyújtástól
számított harminc napon belül” – fűzte
hozzá a megbízott jegyző.

Augusztus huszonkettedikén az alábbi
kérdéseket nyújtotta be Algyőn Helyi
Választási Irodához a Nemzeti Zöld
Koalíció:
„Akarja-e Ön helyi rendelet írja elő,
hogy egészségügyileg indokolt esetben
– Algyőn – az MRI, a CT, az EKG, a
szív ultrahang térítésmentesen egy héten belül helyben álljon minden algyői
állandó vagy ideiglenes lakással bejelentett állampolgár rendelkezésére?”
„Akarja-e Ön helyi rendelet írja elő,
hogy Algyőn minden óvodának és általános iskolának legyen minimum fél
hektáros bemutató biokertje?”
„Akarja-e Ön, hogy a terrorveszély
kiküszöbölése érdekében helyi rendelet tiltsa a migránsok tartózkodását,
letelepedését Algyőn – beleértve a letelepedési kötvényeseket is?”
Elutasították a kezdeményezést
Angyal Zsolt megbízott jegyző az
Algyői Hírmondónak elmondta, a jogszabályoknak megfelelően a népszavazási kezdeményezés kézhez vételétől
számított egy napon belül a település
honlapjára feltették a kérdéseseket.
Innen számítva harminc napja van a
Helyi Választási Bizottságnak (HVB)
arra, hogy döntsön. „A Nemzeti Zöld
Koalíció kezdeményezését, mint a He-

lyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként
elutasítottam, ugyanis formai hibákat
vétettek” – tájékoztatott. A kérelemhez
például nem megfelelően csatolták a
szükséges meghatalmazást, így az nem
felelt meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény feltételeinek. Például az
előírt két tanú helyett csak egy szerepelt a dokumentumon, továbbá nem
csatolta a kérelmező, azaz a Nemzeti
Zöld Koalíció a létesítő okiratát a kérdés benyújtásával egy időben.
Angyal Zsolt hozzátette, ha a hiányosságokat pótolják, akkor természetesen újra beterjeszthetik a kérdéseket.
Amennyiben újra próbálkozik a párt,
és immár a formai követelményeknek
megfelelően nyújtja be kezdeményezését, akkor is leghamarabb jövő év
májusában lehetne a fenti kérdésekről
népszavazást tartani. „A kérdésekről
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A paksiaktól is
ugyanazt kérdeznék a zöldek
Érdekes adalék, hogy Pakson
ugyancsak ezeket a kérdéseket tette
fel a párt népszavazási kezdeményezés formájában, igaz a Tolna megyei
városban további két dologban is kikérték a helybéliek véleményét. Ezen
felül akárcsak Algyőn, Pakson is időközi választásokat tartanak szeptember
10-én, annyi különbséggel, hogy ott
csak polgármestert választanak, képviselő-testületi tagokat nem. Ugyancsak
a hasonlóságok számát növeli, hogy a
Nemzeti Zöld Koalíció egy-egy jelöltje mindkét településen indul a polgármesteri székét, mint ahogy az is egyezik, hogy az adott polgármesterjelöltek
életvitelszerűen nem azon a településen élnek, mint amelyiket irányítanák.
Paks város honlapjáról kiderül, hogy
a helyi népszavazás kezdeményezésére
irányuló kérdés hitelesítését mind az öt
esetben megtagadta a Helyi Választási Bizottság. A határozat ellen tizenöt
napon belül élhet felülvizsgálati kérelemmel a helyileg illetékes törvényszéken annak benyújtója.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Élménybeszámoló a „Magyarnak lenni” táborról
A Gyevi Art Kulturális Egyesület és a kelebiai Gaál Ferenc MME 2016-ban kötött együttműködési megállapodást. Ennek szellemében az elmúlt egy év alatt rendszeresen részt vettünk egymás rendezvényein. Huber Erika és Nikolić Rita írt
beszámolót a „Magyarnak lenni” táborról az Algyői Hírmondónak.

Az elmúlt év kiemelkedő, fontos eseménye volt a Gyevi Art Kulturális Egyesület által szervezett gyermek kézműves
táborában részt vennünk. Az ötnapos algyői tartózkodás alatt tapasztaltuk, hogy
a kelebiai gyermekek nemcsak a szakmai
kézműves foglalkozások (kosárfonás,
agyagozás, nemezelés) iránt érdeklődnek, hanem az anyaországi gyermekek
élete, életkörülményei is megérintették
őket.
Ezért a tábor zárasa után a két egyesület vezetőiként elhatároztuk, hogy
ebben az évben nagyobb létszámmal,
Kelebiára is kiterjesztve szervezzük meg
a tábort, hogy az algyői gyerekeknek is
része legyen a határon túliak vendégszeretében. Az idei táborban 20 gyerek és
négy felnőtt vett részt.
A délelőtti kézműves foglalkozások
az Alkotóházban folytak. Minden nap
más-más „mesterséggel” ismerkedtek
meg a gyerekek, így a kosárfonással,
agyagozással, tűzzománc technikával,
gyöngyfűzéssel, s a kecskeméti Szórakaténusz játszóházban a batikolással.
A népi mesterségek mellé sikerült a
művészetet is belopni, Bakos Erika az

akvarell festés technikáját mutatta be,
míg a foglalkozások közötti szünetekben ismerkedési-, népi- és labdajátékokat játszottak Szabó Noémi irányításával.
Oláh Ernő megtanította nekik a kubbozást, melynek figuráit és űtőit ő maga
faragta. Természetesen a programból
nem maradhatott ki a sport sem, hiszen
a világon elismert mórahalmi kötélugró
csoport segítségével különböző trükköket ismerhettek meg a gyerekek.
Esténként a fiúk kedvelt játéka a floorball volt.
Kecskeméti kirándulásunkon egy kis
részt kaptunk magyarságunkból. Hiszen
nem hagyhattuk ki, hogy Kossuth Lajos szobránál röviden megemlékezzünk
Kossuth híres hadba hívó beszédéről,
a Kodály-emlékműnél a zeneszerző
Psalmus Hungaricus-áról, a színháznál
Katona Józsefről és a többi hírességről,
Petőfi Sándorról, Móricz Zsigmondról,
Jókai Mórról és Mikszáth Kálmánról.
A Planetáriumban nagyon érdekes
előadást hallottunk a csillagokról, bolygókról és a többi égitestről. Lenyűgöző
látvány volt. Egy űrutazáson is részt
vettünk, ami nagyon jól sikerült a 3D-s
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szemüvegek segítségével, s végül még
egy rakéta fellövésében is részünk volt,
persze csak szódapatron és az ilyen alkalmakra készített rakéta segítségével.
Nagy élmény volt a Naív Múzeumban
megtekinteni és fényképezkedni az algyői Süli András képei előtt.
Közös múltunkra is visszatekinthettünk a Szittya Hagyományőrző Íjász
Egyesület jóvoltából. Bemutatkozásuk
során a hagyományaikról, ruházatukról,
múltjukról meséltek, majd felügyelet
mellett kipróbálhattuk az igazi íjakat és
nyilakat. Felnőttnek, gyereknek nagy élmény volt, amikor célba talált az íj.
Az anyanyelvünket játékos nyelvi vetélkedővel gyakorolhatták a gyerekek,
melyet Szilágyi Perjési Katalin könyvtáros vezetett.
Zárónapunkon a Vajdaságba indultunk, Kelebiára. Első utunk a ménesbe
(Ergela) vezetett, ahol az ott dolgozók
megmutatták a lovakat a ló-bölcsödétől kezdve a versenylovakig, majd lovas
kocsival körsétát tettünk és lovagoltunk a ménes területén. Megtekintettük
az idén 80-ik születésnapját ünneplő
templomot és a nemrég felavatott Bálint
Sándor vitrázst. Ezt az üvegablakot a
Gyevi Art Kulturális Egyesület és Algyő
Önkormányzata adományozta a templomnak. A nagy kánikula közepette
megindultunk a palicsi állatkertbe, ahol
a sok érdekes állat és a párakapuk között
sétálva nagyon jól éreztük magunkat.
A Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület a további együttműködés
reményében szeretné megköszönni a
tartalmas és színvonalas tábor megszervezését a Gyevi Art Kulturális Egyesületnek, de különösen Ménesiné Jusztinának, aki szívvel-lélekkel velünk volt.
Tisztelettel:
Huber Erika és Nikolić Rita

...a Tisza Virága

Hőhullámból hűsítő élményekbe
Ez a nyár is elrepült a Borbála Gyógyfürdőben, mint egy „ólomszárnyú betonbagoly”. Az idei évben is részesei voltunk
az „Év fürdője” szavazásnak, ahol a „Helyiek Kedvenc Fürdője” kategóriában indult a Borbála Gyógyfürdő.

Köszönjük vendégeinknek, hogy idén nyáron is a
nálunk csobbantak! Kö-

jaiban is. Őszi hangulatban
öltözik a táj, így az átmenet
a télbe minket is érint, ezért
őszi leállásunk tervezett időpontja október 2-től várható.

Téli álom helyett, frissüljön fel velünk az év utolsó
hónapjaiban is!
Várjuk Önöket továbbra is
a Borbála Gyógyfürdőben!
2700 Ft / fő

0-3 éves korig
ingyenes
4-12 éves korig
1950 Ft /fő

GÖRÖG

szönjük a bizalmat és az
„Év fürdője” szavazáson leadott voksokat.
A Borbála Gyógyfürdő
nyári élménye véget ért, de
kezdődik az őszi-téli relaxálás és pihenés időszaka.
Számtalan családi és helyi
program várja fürdővendégeinket az év utolsó hónap-
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Szezonkezdésként családi
nap keretében ugrálóvár,
arcfestés és bohócok várták
a fürdővendégeket.
A
szezonbemelegítést
követően a nyár első Rádió 88-as Strandpartyján, a
strandkézilabdás lányokkal
és az Algyői Off-Road csapattal ismerkedhettek meg
vendégeink.
A nappalokat éjjelek
váltották Algyőn is, így
csatlakoztunk a Strandok
Éjszakája országos fürdőrendezvényhez, ahol chillout
zene és koktélok hűsítették
vendégeinket.
A szezonzárásra sem hagyott el minket az erő, hiszen a második Rádió 88-as
Strandpartyn erősemberek
versenyeztek, trükk és terápiás kutyabemutató színesítette a szezon utolsó rendezvényét.
„Kutyameleg” nyár volt
ez, hőségriadókkal, színes
rendezvényekkel, nyári táborokkal és hűsítő akciókkal!
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EBÉD UTÁN FOLYTASSA A SZÓRAKOZÁST
AZ ALGYŐI BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐBEN KEDVEZMÉNYESEN.

www.levendulahotelalgyo.hu
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6750 Algyő, Téglás utca 151.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tuningolt gépcsodák és adománygyűjtés Algyőn
Hetedik alkalommal rendezték meg augusztus utolsó vasárnapján az Algyőn már hagyományosnak számító Sun City
Tuning Találkozót. A legmesszebbről érkező versenyző 2900 kilométert utazott, a szervezők pedig a koraszülöttek
megsegítésére is gyűjtöttek adományokat.

Az autók szerelmesei különböző versenyeken vehettek részt járgányaikkal, több kategóriában is megválasztották a legszebb,
legjobb gépcsodákat. Díjazták többek
között a legszebb felnivel, a legszebb autóbelsővel, a legszebb külsővel rendelkező
járművet, de a legszebb klasszikus autó, és
a legmerészebben ültetett gépjármű is el-

ismerésben részesült. „Összességében azt
mondhatom, hogy sikeres rendezvényen
vagyunk túl. A találkozón különböző versenyeken is összemérhették tudásukat a
jelentkezők, három kategóriában – gyerek,
női, férfi – rendeztünk felniemelő versenyt,
de díjaztuk a leghangosabb autót is, ezt a
programot különösen élvezte a közönség”

Kézműves tábor az Alkotóházban
Az idén is kézműves táborba invitálták az Alkotóházba a fiatalokat. Már bevált módszer, hogy a gyerekeket két csoportra osztjuk és forgószínpadszerűen váltják egymást, így mindkét csoport naponta két foglalkozáson tud részt
venni. Az idei táborban ragasztásos technikával készítettek szalvétagyűrűket,
gyöngyből kulcstartót, agyagból kis házikót és papírnehezéket, kis szobrokat.
Papírból 3D virágot alkottak, továbbá üveget festettek, kosarat fontak, varrtak,
és megismerkedtek a tűzzománc technika egyik lehetőségével.
Ezen foglalkozások által hasznosan tölthetik el a szünidőt a gyerekek, másrészt célunk az is, hogy a tudásukat később is felhasználják, és megtalálják az
örömet, a kikapcsolódást bármelyik kézműves technika gyakorlása közben.
Ezúton is köszönöm minden segítőnek, aki bármilyen formában hozzájárult
táborunkhoz.
Kocsisné Kuk Ildikó
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– mondta el megkeresésünkre a találkozó
szervezője, Hatvani Szabolcs.
„Nagyon sokan fordultak meg az ingyenesen megtekinthető rendezvényen, és azt
is büszkén mondhatom, hogy már nemzetközivé fejlődött a találkozónk az évek
alatt. A legmesszebbről érkező vendégeink
2900 kilométert utaztak Nagy-Britanniából, hogy részt vegyenek a rendezvényen,
de jöttek autósok Szerbiából és Romániából is” – tette hozzá Hatvani Szabolcs.
A több mint háromszáz autót felvonultató találkozó nem kizárólag a szórakozásról szólt, hiszen adományokat is gyűjtöttek
a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat
Alapítványnak, a szervezők tájékoztatása
szerint mintegy 70 ezer forintnyi adomány
gyűlt össze a koraszülöttek megsegítésére,
de több résztvevő pelenkával járult hozzá a
nemes célhoz.
Bár a délutáni eredményhirdetésre
megérkezett az eső, így is sokan kitartottak, a díjazottak pedig átvehették elismeréseiket.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk 50 éves, vacsorával összekötött osztálytalálkozóra
azokat a kedves osztálytársakat,
akik 1967-ben végeztek az Algyői
Általános Iskolában, Kovács Antal tanár Úr 8.b osztályában.
A találkozó időpontja 2017. október 07., helyszíne az algyői Levendula Hotel. Gyülekezés 15 és
16 óra között. A szervezők, Kecskemétiné Juhász Rózsika (tel.: 06
(30) 602-1886) és Mihaláné Varga
Klári (tel.: 06 (20) 276-6205), akik
telefonon vagy személyesen további felvilágosítást is tudnak adni.

...a Tisza Virága

Sérülés hátráltatta a világbajnokságon Kopasz Bálintot
Az Algyő SK kajakosa, Kopasz Bálint két számban indult a Csehországban megrendezett világbajnokságon, azonban
egy szerencsétlen sérülés keresztülhúzta számításait.

Egy egészen szerencsétlen sérülés
döntően befolyásolta Kopasz Bálint
szereplését a csehországi Racicében
megrendezett kajak-kenu világbajnokságon. A 20 éves, Eb-bronzérmes
olimpikon hajója pénteken leesett
a bakról, megpróbált utána nyúlni,
azonban ekkor megzúzódott a hüvelykujja. Mindezek ellenére mindkét

távon, 500 és 1000 méteren is vállalta
az indulást.
Előbbiben ugyan a középfutamba jó
idővel került be, ám ott csak a negyedik helyen végzett, így a B-döntőben
indulhatott, ahol meggyőző fölénnyel,
egy hajóhosszal az első helyen végzett
– teljesítményéről sokat elmond, hogy
időeredményével az A-döntőben má-

sodik lett volna, azaz ha sikerült volna
túljutnia a középfutamon, akkor ezüstéremmel térhetett volna haza. Az egy
kilométeres fináléban jól sikerült Bálint
rajtja, azonban 200 méter után visszaesett. Innen ugyan sikerült feljönnie, és
olykor úgy tűnt, hogy az érem sem elérhetetlen, végül az ötödik helyet szerezte meg az A-döntőben. „Nem tudtam
hajlítani az ujjamat, ezért az első pár
húzásnál nem tudtam erőt kifejteni. Ez
hátráltatott a rajtban. Az egész pénteki
napom ráment a sérülésre, sajnos most
is éreztem, hogy fáradtabb vagyok fejben. Úgy gondolom, nem rossz ez az
ötödik helye ebben az erős mezőnyben,
elégedett vagyok” – összegzett az MTInek az Algyő arcának megválasztott
sportoló, akinek teljes felépülése az orvosok szerint heteket vehet igénybe.

Jól kezdtek futballistáink
Eddig minden tétmérkőzését megnyerte az Algyő SK férfi labdarúgócsapata: Takács Zoltán együttese a két bajnoki
mellett két kupasikert is elkönyvelhet.

Az idény első tétmérkőzését könnyedén
nyerte meg az Algyő SK: Sebők Lászlóék a
Csongrád megyei I. osztály újoncát, a Deszki SC-t győzték le 6-1-re hazai környezetben a Magyar Kupa országos főtáblájáért
vívott megyei selejtező első fordulójában.
Egy héttel később, augusztus 16-án az ad-

dig két megyeegyes csapatot is búcsúztató
megyei II. osztályú Székkutas sem jelentett
problémát a mieink számára, hiszen az első
perctől fogva domináltak az algyőiek, és
végül magabiztos, 5-0-s győzelmet arattak,
így mindössze egyetlen lépésre kerültek attól, hogy ott legyenek az országos főtáblán.
Ehhez azt az Ásotthalmot kell legyőzni,
amelyet már idén sikerült, hiszen a bajnokság nyitófordulójában a 4-1-re nyertünk a
homokháti csapattal szemben. Ugyanakkor, amennyiben nem sikerülne nyerni másodjára is az Ásotthalommal szemben, akkor sincs minden veszve, hiszen Csongrád
megye három csapattal képviselheti magát
az NB-s bajnokságok mellett a 128 csapatot felsorakoztató főtáblán, így a két „elődöntő” vesztese egy ki-ki meccset játszhat
a harmadik, még főtáblát érő helyért. Az
Ásotthalom elleni találkozót lapzártánkat
követően rendezték.

17

A bajnokságban egy nehéz találkozón
vannak túl Takács Zoltán tanítványai: Szőregen ugyan sikerült megszerezni a három
pontot, de hiába került a csapat az 53.
percben emberelőnybe, mintegy húsz perccel később már csak kilenc algyői maradt
a pályán, miután Szélpál Attila mellett Vékes Martin is kiállította a játékvezető, ám
ekkora Bella Dávid találatával már újra vezetett az Algyő, és végül 2-1-re be is húzta a meccset, amivel egyike a négy olyan
gárdának, amelyik két fordulót követően a
megszerezhető maximális, hat ponttal áll a
bajnokságban.
A fiúkra szeptember másodikán egy komoly feladat várt a nyáron megerősödött
Bordány ellen hazai környezetben, majd
az újszegedi, szeptember kilencedikén esedékes, UTC elleni kirándulást követően
szeptember 16-án 16 órától a SZVSE érkezik Algyőre.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Új edzővel készülnek férfi kézilabdázóink
A szezon végén elköszönt a ContiTech FKSE Algyőtől Dankó Ervin, aki három évet töltött férfi kézilabda-csapat
élén. Az együttes az új edző, Kovács István vezetésével készül a szeptemberben rajtoló új idényre.

Három szezont követően váltás történt férfi kézilabda-csapat kispadján.
A ContiTech FKSE Algyőt az NB I/B
Keleti csoportjában egy arany-, valamint egy ezüstéremig vezető Dankó Ervin az előző szezon végeztével távozott
a kispadról. Utódja az a Kovács István
lett, aki Kuvaitból érkezett Algyőre: a
Perzsa-öbölbeli országban felnőtt csapatok melletti munkáját követően döntött úgy, hogy mivel családja már korábban visszatért Magyarországra, követi
őket. Idehaza korábban a Dunaújváros
utánpótlásában is dolgozott az új szakember, akit régi ismeretség fűz a csapat
elnökéhez, Bella Árpádhoz, így volt meg
a kapcsolat az algyői csapattal.
„Elégedett vagyok a srácok eddig
mutatott munkájával. Még tanuló fázisban vagyunk. Szeretnék hasonló eredményeket elérni, mint a közelmúltban,
de látni kell, hogy két volt NB I-es játékosunk is kiesett, ezáltal egy picit át kell
szervezni a játékunkat. A többi csapat
is remekül erősített, de ettől függetlenül
egy hasonló pozíciót céloznánk meg” –
mondta az Algyői Hírmondónak Kovács István, a ContiTech FKSE Algyő
új vezetőedzője.
Már biztos érkezőnek tekinthető a
balkezes Vancsics János, aki az élvonalban szereplő Egertől érkezik Algyőre,
mellette főképp fiatal játékosok jelentik
az új érkezőket. Ennek kapcsán Kovács
István megjegyezte, mivel sok időt töl-

tött el karrierje során az utánpótlásban,
szívesen foglalkozik fiatal kézilabdázókkal, ugyanakkor a keret még közel sem
teljes, hiszen többen próbajátékosként
látogatják az edzéseket és a meccseket.
A felkészülés eddigi szakasza nem éppen úgy alakult, ahogy azt a csapat szerette volna, mert Kovács István főképp
erős csapatok ellen gyakorolt volna, ám
eddig a MOL-Pick Szeged U20-as
együttesével, az NB II-es Kiskunfélegyházával, és a szerb élvonalbeli bajnokság
újoncával, a Kikindával játszottak mérkőzést Kiss Olivérék, akik a magyarkanizsai tornán is részt vettek.
„Várhatóan szükség is lesz arra, hogy
erős csapatok ellen gyakoroljon a gárda,
hiszen a sorsolás nem feltétlenül kedvezett a mieinknek, a nyitófordulóban
a mindig erős Békés vendégei leszünk,
majd a DEAC lesz az ellenfél az első ha-
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zai mérkőzésen, a harmadik fordulóban
pedig az NB I-ből a tavasszal búcsúszott
Mezőkövesd vendégei leszünk, amit követően a tavaly is magas célokat kitűző
Nyíregyháza érkezik Algyőre. Ezen felesleges rágódnunk, utólag fogjuk tudni
megmondani, hogy ez jó volt-e nekünk,
hogy az elejét egy picit megnyomjuk. A
tavalyi szezon is így indult, ezt a feladatot kell megoldanunk” – mondta el a
kemény kezdet kapcsán Kovács István.
Az idén is az NB I/B Keleti csoportjában szereplő algyői együttes az elmúlt
két évben egy ezüst és egy aranyérmet
szerzett, Kovács István ezt a sormintát
szeretné folytatni a következő szezon
során. „Jól fogadta a társaság az érkezésemet, szeretnék egy gyors, agresszív
kézilabdát játszani, egyelőre a csapat is
vevő erre, megcsinálják az általam kérteket. Sokat dolgoztam utánpótlásban,
így szívesen dolgozom fiatal játékosokkal, és azon, hogy ezeket a játékosokat
beépítsük a csapatunkba” – emelte ki
a mester. Kovács István megjegyezte, várhatóan két részre oszlik majd az
NB I/B Keleti csoportja, négy-öt olyan
csapattal, amelyik a bajnoki címért harcolhat, míg lesz egy alsóbb régió – bár
a bajnokság végkimenetelét majd alapvetően meghatározhatja, hogy az esélyesebb gárdák hol és mennyi pontot
hullajtanak el.

...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Bakó Ildikó (Tel.: 62/267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8.00-12.00; Sze, Cs: 12.00-16.00
Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 62 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30
Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 62/267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.45-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;
K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS

Kovács Ágnes (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00
Szíjártó Márta (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; tel.: 62/517-261
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 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

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 62/517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 62/517-192, algyoiskola@gmail.hu
Szivárvány Óvoda: 62/517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 62/ 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői Faluház: 62/517-172, 62/517-173, faluhaz@algyoktv.net
Algyői Könyvtár: 62/517-170, bibl@algyo.hu
Tarjánvárosi Rendőrörs: 62/421-098

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Tóth Gábor r. főtörzsmester 06 (20) 209-5319
Horváth Zoltán r. főtörzsmester 06 (20) 209-5318
Jaksa Zoltán címzetes r. főtörzszászlós 06 (70)430-3655

ESZI Idősek Napközi Otthona
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 267-048

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62)765-980

6750 Algyő, Búvár utca 5., Telefon: (62) 517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net, www.algyokultura.hu

Szeptember 08. (péntek), 19:00 Faluház klubterem

ALGYŐI TEÁTRUM KAMARAELŐADÁS – KUSSOLTAT A SORS.
Pálfy Margit Latinovits- estje. Az est Latinovits Zoltán emlékére született. Ady
Endre, Alföldi Jenő, Csoóri-Kósa, Csoóri Sándor, Csurka István, Déry Tibor, József Attila, Juhász Ferenc, Nagy László, Simonyi Imre, Utassy József, Veress Miklós, Zelk Zoltán és Zombor Béla verseit és prózáit egy káromkodó jeremiádba,
mai-mindenkori kisisteneket okoló és káromló, felelősségre vonó és megvető tűzokádásba fogja össze. Belépő: nyugdíjas és diák 300 Ft / fő, teljes árú 500 Ft / fő

Szeptember 13. (szerda), 17:00 Könyvtár

FELOLVASÓEST RADNAI ISTVÁN KÖLTŐVEL
A belépés ingyenes!

Szeptember 13. (szerda), 18:00 Faluház klubterem

VILÁGJÁRÓ KLUB: KERÉKPÁRRAL AZ ALPOK ÉS PIRENEUSOK LEGENDÁS ÚTJAIN - RADVÁNSZKY JÁNOS ELŐADÁSA. A
belépés ingyenes!

Szeptember 14. (csütörtök), 16:00 Faluház színházterem
ANYATEJES VILÁGNAP

Szeptember 15. (péntek), 19:00 Faluház színházterem

ALGYŐI TEÁTRUM: A HELYSÉG KALAPÁCSA. BEMUTATJA A
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BESSENYEI SZÍNKÖR.
A Hódmezővásárhelyen működő amatőr színkör célja, hogy emléket állítson névadójának, hiszen az 1965-ös televíziós változatban Bessenyei Ferenc
játszotta a címszerepet. Ő volt Szélestenyerű Fejenagy, a helység kalapácsa.
Fejenagy szerepében Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház művésze. További szerepekben: Erdélyi Tibor, Makainé Vitális Mónika, Torma
Evelin, Csáki Márton, Tóbiás Ferenc, Molnár Ákos, Béres Dezső, Sári Krisztina, Erdei Éva. A darab rendezője: Benkő Brigitta. Közreműködnek az Árendás Néptáncegyüttes tagjai Gazsi László vezetésével. Zene: Talléros zenekar.
Belépő: nyugdíjas és diák 300 Ft/fő, teljes árú 500 Ft/fő

Szeptember 22. (péntek), 17:00 Faluház galéria

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ: FÜRGE UJJAK MŰHELYE
A belépés ingyenes!

Szeptember 27. (szerda), 17:30 Faluház klubterem

ÉLETREFORM KLUB
A belépés ingyenes!

Szeptember 29. (péntek), 16:00 Könyvtár

ALGYŐ 20 TÁRLAT – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ. A belépés ingyenes!

Szeptember 29. (péntek), 18:00 Faluház színházterem

A ZSIBONGÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES GÁLAMŰSORA
A belépés ingyenes!
Szeptember 30. (szombat), 14:00 Faluház környéke
Algyő Napi Mulatság – a Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesületének ünnepi műsora, és az algyői zenészek kavalkádja éjszakáig A belépés ingyenes!
A BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
AZ ISKOLAI NYÁRI SZÜNET IDEJÉN SZÜNETEL!

Vásárok a civil szervezetek házában (Kastélykert u. 38.)
Szeptember 06. (szerda), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Szeptember 21. (csütörtök), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Szeptember 25. (hétfő), 9-11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár
A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 9-16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA FOGADÓÓRÁJÁT A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN!
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AZ ALGYŐI TEÁTRUM ŐSZI ELŐADÁSAI
Szeptember 08. (péntek) 19:00 óra Faluház klubterem
Kussoltat a sors. PálfyMargit Latinovits-estje
Belépő: nyugdíjas és diák 300 Ft/fő, teljes árú 500 Ft/fő
Szeptember 15. (péntek) 19:00 Faluház színházterem
A helység kalapácsa.
Bemutatja a hódmezővásárhelyi Bessenyei Színkör.
Belépő: nyugdíjas és diák 300 Ft/fő, teljes árú 500 Ft/fő
Október 13. (péntek) 19:00 Faluház színházterem
Férfi klimax - Női szeszély. Bemutatja a Deszka Színház
Belépő: nyugdíjas és diák 300 Ft/fő, teljes árú 500 Ft/fő
November 24. (péntek)19:00 Faluház színházterem
Jókai Mór – Kal-Pintér Mihály – Poós Miklós:
„Melyiket a 9 közül?” zenés karácsonyi történet
egy felvonásban a Múzsák társulat előadásában
Belépő: nyugdíjas és diák 500 Ft/fő, teljes árú 1000 Ft/fő
December 1. (péntek) 19:00 Faluház színházterem
Máté Péter Emlékkoncert. Kökény Attilát és Tabáni Istvánt
Molnár György harmonikaművész és koncertzenekara kíséri
Belépő: nyugdíjas és diák 1200 Ft/fő, teljes árú 1600 Ft/fő
Bérletek az Algyői Faluházban
szeptember 4-től vásárolhatóak.
Teljes árú bérlet: 3.600 Ft/fő,
Nyugdíjas és diák bérlet: 2.200 Ft/fő

ŐSZI VIRÁGVÁSÁR
2017.09.04-től a készlet erejéig
megkezdjük kedvezményes cserepes virágokból álló
VIRÁGVÁSÁRUNKAT.
Helyszín:
Hóvirág virágüzlet
(Téglás u. 67.)
Pipacs virágüzlet
(Sport u. 1. Coop)
Vásár alatti AKCIÓNK!
5 db vásárlása esetén
+ 1 ajándék
10 db vásárlása esetén
+ 2 ajándék

Születések Algyőn
Berkes Laura Zoé
született: 2017. 06. 27.
anya: Molnár Kármen
apa: Berkes Ádám
Várszegi Viktor Olivér
született: 2017. 07. 04.
anya: Gáli Orsolya
apa: Várszegi Zsolt
Örkény Áron
született: 2017. 07. 11.
anya: Kappan-Tóth Erika Melinda
apa: Örkény Csaba Zoltán
Lele Blanka Dorina
született: 2017. 07. 12.
anya: Gaál Edit
apa: Lele Dániel
De La Rosa-Szabó Salvador
született: 2017. 07. 22.
anya: Szabó Szandra
apa: Chavita De La Rosa Aldama
Kovács Liliána
született: 2017. 07. 30.
anya: Rózsa Bettina
apa: Kovács Máté
Szokoli-Osgyán Sára
született: 2017. 08. 04.
anya: Osgyán Márta
apa: Szokoli Zoltán Bálint
Kendl Norina
született: 2017. 08. 11.
anya: Szabó Katalin
apa: Kendl Tibor

