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független közéleti lap

Fényes jövő előtt az algyői kajak-kenu
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Schmidt Gábor tárgyalásokat folytatott a régi Fehér iskola épületének felújításáról,
sportcélú hasznosításáról. Megszületett egy megállapodás is, a tervek szerint klubházat alakítanak ki az épületben. Most a
projekt előkészítéséről, az épület felméréséről döntöttek a felek. A tervek jövő ősz végére el fog készülni a beruházás.
Részletek a 12. oldalon

Kettő érem a kick-box
világbajnokságról
Magyarországon rendezték meg minden
idők legnagyobb kick-box világbajnokságát, amelyen 60 ország több mint 1200
versenyzője mérte össze tudását. Egyikük
az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
Szakosztály versenyzője és vezetőedzője,
Zsarkó Dániel Péter volt, aki két éremmel
tért haza.
Részletek a 17. oldalon

Jubiláns véradókat köszöntöttek Algyőn

A tartalomból

Már nyolcvanszor adta vérét Molnár Gábor másokért. Ő volt egy azon tizen�nyolc jubiláns véradó közül, akiket Algyőn köszöntött a Vöröskereszt és a település. Ez volt az első alkalom, hogy kis ünnepség keretében, ajándékokkal is
Részletek a 7. oldalon
köszönetet mondtak a véradóknak.

Macsó vagy Bacsó? – új beszélgetéssorozat........8

Öt éve ropják már a Zsibongósok

Arattak az Algyői Off-Roadosok���������������������������16

2012 szeptemberében néptáncot szerető
felnőttek kezdeményezésére alakult
meg a Zsibongó Néptáncegyüttes. Az

ünnepek előtt december 3-án az adventi
gyertyagyújtást követően negyed öttől a
Faluházban lépnek fel a táncosok.

Részletek a 13-14. oldalon

Mozgalmas évet
zár a nagyközség������������������������������������������� 10-11

150 fotón Algyő 20 éve���������������������������������������15
Karácsonyra készülődnek a nyugdíjasok�������������18

ALGYŐI HÍRMONDÓ
Tájékoztató

Algyőn, a Borbála Gyógyfürdőben
fürdőhasználatra jogosító bérleteink
mellé AJÁNDÉK ALKALOM jár!*

30 alkalmas
bérletünk mellé
AJÁNDÉK
6 ALKALOM

15 alkalmas
bérletünk mellé
AJÁNDÉK
3 ALKALOM
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az év fürdője
2017

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
2017. december 27. napjától 2018. január 7. napjáig
az Algyői Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet
alatt a rendes ügyfélfogadás szünetel.

7 alkalmas
bérletünk mellé
AJÁNDÉK
1 ALKALOM

2018. január 1. és 7. között, rendkívüli
ügyintézést igénylő esetekben szerdán,
pénteken 8.00 és 10.00 óra
között tudunk ügyfeleket fogadni.
2017. december 27-30. között a hivatal zárva tart.
Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben kollégánk az
alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el:

az idei árból !
l 5% kedvezményt KAP
12. 31.
Bármelyik bérle�pus vásárlásná
Bérletek felhasználhatósága: 2018.
SZAPPANT kap!
vásárol AJÁNDÉK GYÓGYVIZES
Ha 2017.12.06.-ig 20.000 Ft fele�
kap AJÁNDÉKBA!
bérletet vásárol dedikált könyvet
Ha legalább 15 alkalmas fürdőBővebb információ elérhetőségeinken!

06 (20) 280-1154 munkanapokon 8-12 óra,
valamint 13-15 óra között.
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akció
időtartama:
2017.11.01.-2017.12.23
A bérleteket a fürdő pénztárában lehet megvásárolni a pénztár nyitvatartási idejében!
*Az akció csak a napi belépős bérletekre és az úszó bérletekre vonatkozik!

Megértésüket előre is köszönjük.

www.borbalafurdo.hu | www.facebook.com/borbalafurdo
0662/517-520 |0620/374-5770
6750 Algyő, Sport utca 9.

Varga Ákos
jegyző
FELHÍVÁS OSZTÁLYTALÁLKOZÓRA
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RENDELJEN
AZ ÜNNEPEKRE
AZ ALGYŐI LEVENDULA
ÉTTEREMBŐL!

LR
E

TRADICIONÁLIS
HAZAI ÍZEK

Az 1968-as évben végzett algyői általános iskola A és B
osztályának egykori diákjaival az 50-ik évforduló alkalmából 2018. március 24-én osztálytalálkozót szervezünk.
Helyszíne: Levendula Hotel Algyő
(a pontos időpontot még egyeztetjük)
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet minden régi,
kedves volt osztálytársnak:
Horváth Józsefné Ilus 06 (70) 703-9317, vagy
Pálföldi Márton 06 (20) 393-8610.
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Algyői Hírmondó – ingyenes közéleti havilap • Megjelenik: minden hónap
5. napjáig • Kiadó: Napfénymédia és Marketing Kft., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 5.
Szerkesztőségi és postacím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4.,
Tel.: 62/314-116 • E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Felelős kiadó: Pintér M. Lajos
ügyvezető-főszerkesztő • Felelős szerkesztő: Varga Anna • Szerkesztette: Megyeri József
Hirdetésfelvétel: Molnár Adél (06 20/269-4030) • Nyomás: Innovariant Nyomdaipari
Kft., Algyő • Megjelenik: Algyőn • Terjeszti: Werfen Kft., 6722 Szeged, Batthyány utca
20. I. em. 4. Azonosítószám: ISSN 2063-3173 • Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk,
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. •
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Minden jog fenntartva!

FOGÁSONKÉNT IS KÉRHETŐ!

Leves: 950 Ft, Főétel: 2000 Ft; Desszert: 550 Ft
A csomagolás díjmentes

ELŐRENDELÉS SZÜKSÉGES!
ÍZELÍTŐ AJÁNLATUNKBÓL: FORRÓ GYÖMBÉRES ALMALEVES SZALONCUKOR BETÉTTEL,
KARÁCSONYI KOLOZSVÁRI TÖLTÖTT KÁPOSZTA, GESZTENYÉS�DIÓS KRÉMES

ELŐRENDELÉSÉT 2017.12. 23�IG AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON VÁRJUK!

+36-20/284-0494; +36-62/765-975
www.levendulahotelalgyo.hu • 6750 Algyő, Téglás utca 151.
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...a Tisza Virága
Visszatekintve a 2017-es évre, mozgalmas időszakon vagyunk túl, ezért kívánom minden kedves algyőinek, hogy az advent időszakában engedjék el a negatív dolgokat, és
csak a jókra emlékezzenek. Töltsenek sok időt szeretteik, családtagjaik körében, hogy a
karácsonyi ünnepek megnyugvást, és feltöltődést hozzanak. Nagy szükségünk lesz erre,
mert hiszem és tudom, hogy a következő év építkezéssel, munkával telik majd, melyben
mindenkire nagy szükség lesz.
Áldott karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Molnár Áron
Algyő nagyközség polgármestere
KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI BULI
A Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében
Karácsonyi Jótékonysági bulit tartanak december 16-án,
szombaton 20 órától az Algyői Faluházban.
21 órakor fellép a Helyben-D zenekar, előtte és utána zenél: Mc Yahim.
A Belépő:
ÉDESSÉG, TARTÓS ÉLELMISZER,
amelyet az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
segítségével nehéz körülmények között élő gyermekek és gyerekes
családok részére juttatunk el Algyőn!
További felajánlásokat az Algyői Faluházban december
11-e és december 16-a között fogadunk!
Támogatók: Algyő Nagyközség Önkormányzata,
Algyői Faluház és Könyvtár Békés, boldog ünnepeket kívánunk!

MEGHÍVÓ

a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet lakossági fórumára

Az Arculati Kézikönyv és a Településkép(védelm)i Rendelet készítésénél fontos szempont a széleskörű helyi támogatás, mert
hosszú távon befolyásolja a lakókörnyezetet, a település épített és természeti környezetének alakulását.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében Algyő
Nagyközség Polgármestere lakossági fórumot hív össze, melyekre szeretettel várjuk a település környezet alakítása iránt érdeklődő
lakosságot, gazdálkodó és civil szervek képviselőit, vallási közösségeket!
A záró lakossági fórum időpontja és helyszíne:
2017. december 06-án 16.00 óra,
az Algyői Polgármesteri Hivatal nagyterme. (Kastélykert u. 40.)
A beküldendő anyagokat és a fölmerülő kérdéseket
juttathatják el a készítőkhöz;
• a lakossági fórumok során személyesen;
• e-mailes kommunikáció esetén az elsődleges és hivatalos email
• illetve az azokat követő 8. napig írásban (e-mailben, postai
cím: izsakne.k.gabriella@algyo.hu ; de kérjük, hogy címzettként
levélben vagy a polgármesteri titkárságon személyesen leadva)
a foepitesz.algyo@gmail.com -ot is adják meg.
Tisztelettel várunk mindenkit!
Algyő, 2017. november
Molnár Áron
polgármester
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Utcákat neveztek el és bérleti díjakról tárgyaltak
Összesen 41 napirendi pontot tárgyalt meg a képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén. Döntés született arról, hogy
jövőre megemelik a költségelvű önkormányzati bérlakások díjait, és eldőlt, hogy egyelőre nem támogatják a házhoz
menő lomtalanítás bevezetését a településen.

Emelkednek jövőre az önkormányzati lakások bérleti díjai, méghozzá
15%-kal – erről is döntöttek a képviselők. Egyetlen kivétel van, az egy szem
szociális bérlakás, ott marad a jelenlegi 64 forintos négyzetméterár. Molnár
Áron polgármester arról tájékoztatott,
hogy jelenleg 464 forintot kell fizetni négyzetméterenként, így nagyjából
24 és 37 ezer forint közötti összeget
kérnek a bérlőktől a lakás méretétől függően, ami nagyjából fele a piaci árnak.
Ez egyébként a négy évvel ezelőtti
díjszabás, akkor ugyanis több lakás is
üresen állt, és a testület a bérleti díjak
10%-os csökkentése mellett döntött.
Molnár szerint azért volt szükséges
a díjszabás felülvizsgálata, mert megváltozott a helyzet, nagyon nagy lett
a kereslet az önkormányzati bérleményekre, amit jól mutat, hogy az utóbbi két alkalommal egyaránt tíz pályázó
közül kellett választani. A településvezető hangsúlyozta azt is, hogy költségalapú bérlakásokról van szó, vagyis ezek
az önkormányzatnak bevételt generálnak. A humán és a pénzügyi bizottság
10%-os emelést javasolt, vagyis a 2013as árak visszaállítását, míg a településfejlesztési 15%-ot. Az indoklásban

Kiss Róbert elmondta, azért magasabb
ár mellett döntöttek, mint a négy évvel
korábbi, mert az önkormányzat folyamatosan költ ezekre az ingatlanokra,
volt például kazán- és tűzhelycsere,
illetve energetikai fejlesztést is terveznek. A szavazásnál öten voksoltak a
15%-os emelésre, így ez lép életbe januártól.
Tárgyalták a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjainak mértékét is, de
egyelőre nem emelnek, hanem felmérik az épületek állapotát, most ugyanis
nagyon nagy eltérések vannak a négyzetméterárakban. Leghamarabb márciusban szavazhatnak erről. A termőföldek haszonbérleti díjai sem drágulnak
2018-tól, itt is felmérést készíttetnek,
és ha emelés mellett döntenek, az csak
jövő év novemberében léphet leghamarabb életbe, figyelembe veszik ugyanis
a gazdálkodást, ami nem esik egybe a
naptári évvel.
Ingatlanoktól
válna meg a település
Az önkormányzat értékesítésre jelölt
ki két Kastélykert utcai ingatlant, amelyeket korábban szociális bérlakásként
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szerettek volna hasznosítani. Berényi
András csoportvezető elmondta, hogy
amennyit költeniük kellene az épületekre, jóformán jobban megérné újat
felhúzni helyettük, annyira felmentek
az építőipari árak. Probléma továbbá,
hogy az önkormányzatnak azért sem éri
meg felújítani az épületeket, mert más
szabályoknak kell megfelelniük, mint
egy magántulajdonosnak. A Kastélykert
utca 100 szám alatti épületbe például
azonnal beköltözhetne egy magántulajdonos, hiszen lakhatásra alkalmas,
ám a hivatal által felkért szakértők azt
nyilatkozták fűtésről és villanyról, hogy
nem felel meg a jelenlegi szabályoknak,
így ha baleset érné a bérlőt, az önkormányzatot terhelné minden felelősség.
A testület végül ezért döntött úgy, hogy
mindkét ingatlan eladásra hirdeti meg.
Változnak
a bérlettámogatások
A testület módosította a gyermekek
védelméről szóló rendeletét. Gubacsi
Enikő alpolgármester arról tájékoztatott, hogy több jelzést kapott az önkormányzat, hogy míg azok a diákok, akik
helyben járnak iskolába, kapnak bérlettámogatást, azoknak, akik 4, 6 vagy
8 osztályos gimnáziumban más
településen tanulnak, ez nem jár. Ez

és a minimálbér emelkedése indokolta
a rendelet felülvizsgálatát. Elhangzott,
hogy a bérlettámogatást igényelhetők
körét kiterjesztetik azokra a szülőkre,
akiknek a gyermeke a fent említett gimnáziumi oktatásban vesz részt, továbbá
a köznevelési törvény alapján azokra a
sajátos nevelési igényű gyermekekre,
akik úgynevezett gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményben tanulnak. A külterületen
élők esetében az önkormányzat eddig a
15 kilométeres bérlet vásárlását támo-

...a Tisza Virága

gatta, ám azoknak, akik tanyán laknak,
sok esetben 20 vagy 30 kilométeres bérletre van szükségük. Ezt úgy hidalják át
a jövőben, hogy külön kérelem alapján
fogják elbírálni bérlettámogatásukat.
Nem reformálják
meg a lomtalanítást
Nem támogatta a testületi többség,
hogy bevezessék Algyőn a házhoz menő
lomtalanítás rendszerét, amit a szolgáltató javasolt a nagyközségnek. Jelenleg
egy előre meghatározott napon reggel
6 óráig kell a feleslegessé vált holmikat
kipakolni a közterületre, ehelyett léphetett volna életbe az, hogy az ingatlantulajdonosok előzetes egyeztetése alapján
házhoz ment volna a szolgáltató.
A Balázs Zsolt vezette településfejlesztési és üzemeltetési bizottság hos�szas vita után támogatta volna a házhoz
menő lomtalanítási rendszert, ám a
humán és ügyrendi, valamint pénzügyi
és gazdaságfejlesztési bizottság nem támogatta az előterjesztést. Kiss Róbert
előremutatónak nevezte a házhoz menő
szolgáltatás bevezetését, hiszen jelenleg
napokig az közterületen vannak a lakosok feleslegesség vált cuccai, ráadásul
ezeket egyesek át is váltogatják. További pozitívumnak tartaná, hogy nem lennének szemétkupacok az utcán. Nagy
Miklós Jenőné azt mondta, bizottságuk
tagjai nem értették, hogy miért éri meg
a szolgáltatónak házhoz mennie, ráadásul szerinte az idősekkel nehezen

lehetne egyeztetni, és egy új rendszert
megismertetni velük.
Berényi András csoportvezető arról tájékoztatott, hogy a házhoz menő
rendszerrel a szolgáltató ki tudná szűrni
azokat, akik nem fizetik a szemétszállítási díjat, ezen felül a telefonos egyeztetés során az is kiderül, hogy mekkora
mennyiségről lenne szó, így ahhoz tudná igazítani a társaság, hogy mekkora
járművet küldjön. Az előterjesztés nem
kapott többséget, így egyelőre marad a
megszokott lomtalanítási rend.
Több mint félszáz
futó pályázata van Algyőnek
Az algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztésére 49 millió forintot nyert
az önkormányzat, míg turizmusfejlesztésre 142 milliót, míg a legnagyobb
összegű, 100%-os támogatási intenzitású projekt az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése, amire 200
milliót költhetnek. Ebből az összegből
az egészségház, a polgármesteri hivatal
és a civilház újulhat meg jövő év október végéig. Az előterjesztésből kiderül,
hogy az Algyői Faluház és Könyvtár
négy pályázatban érdekelt, jelenleg az
elbírálásra várnak. 20 millióból a könyvtárban tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztéseket eszközölnének, szintén 20
millióra pályáztak a Faluház funkcióbővítő fejlesztésére, további 25 millióból
30 hónapos programsorozatot valósítanának meg a tájházzal közösen. Ezeken
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felül partnerként szerepelnek Királyhegyes község projektjében a Veszélyeztetett Szűcsmesterség Megőrzéséért
Egyesülettel közösen, amelynek célja a
regionális turisztikai potenciál megújítása a hagyományokon alapuló kézművesség bevonásával.
A Gyevitur Nkft. idén kilenc pályázatban érdekelt, ezek közül kettő estében már van eredmény, 1 millióból a
Kubinyi Ágoston Program keretében
a tájházban raktárhelyiséget alakítanak
ki, továbbá a település turisztikai pályázatához is kapcsolódnak. Az Algyői
Szivárvány Óvoda öt kisebb pályázatot
bonyolított le idén, ezek nem pénzbeli
támogatással valósultak meg. Az Algyői
Fehér Ignác Általános Iskolának pedig
egy jelenleg futó pályázata van Királyok
és fejedelmek útján Erdélyben címmel.
Itt a Szegedi Tankerület pályázott arra,
hogy a tanulók túrákon vehessenek részt
a Tordai-hasadékban, meglátogathassák
az Europa Nostra-díjas Torockót, ezen
felül régi mesterségekkel, népviseletekkel ismerkedhessenek meg azon túl,

ALGYŐI HÍRMONDÓ
sek mellett tette le a voksát, a humán
a Kilátó és Kiserő, valamint a Gólya
és Gesztenye neveket javasolta, míg a
pénzügyi szerint a Gesztenye és a Gólya, valamint a Kilátó és a Levendula
lenne a megfelelő. Kiss Róbert egyéni
javaslattal is előállt, a Kalász utca nevet
vetette fel. A hosszabb, a térképen 4-es
számú utcáként jelöltet végül hét szavazattal Kiserdő sornak nevezték el, míg
a Tiszavirágra merőleges másik utca a
Gólya nevet viseli a jövőben. Ez utóbbi névadásánál szerepet játszott, hogy
amíg el nem kezdődtek az építkezések,
sok gólya élt a területen.
Rendeznék a
vitás móló jogi helyzetét
hogy Tamási Áron szülőhelyét és sírját
is felkeresik, továbbá kirándulnak Csíksomlyóra és a Békás-szoroshoz.
Az iskola még egy napirendi pont
esetében volt érdekelt, a tanévkezdéssel kapcsolatos beszámolót tárgyalták
meg. A Torma Tiborné elnökletével
működő humán és ügyrendi Bizottság
nem elfogadást, hanem tudomásulvételt
javasolt. Ezzel kapcsolatban Gubacsi

Enikő alpolgármester megjegyezte, míg
korábban széleskörű tájékoztatást kaptak az intézménytől, ezúttal csak egy
statisztikai adatokra szorítkozó dokumentumot. Ebből kiderül, hogy jelenleg
403 diák jár az intézménybe, 33 plusz
1 pedagógus foglalkozik velük, míg a
nevelő munkát 3-an segítik. A testület
tudomásul vette a tájékoztatót.
Önálló intézmény
lesz a faluház és a könyvtár
Még októberi ülésén döntött arról a
képviselő-testület, hogy átszervezik az
Algyői Faluház és Könyvtárat, a jövőben két külön intézményként kívánják
fenntartani. Kértek is állásfoglalást az
Emberi Erőforrások Minisztériumát
vezető Balog Zoltántól arról, hogy nonprofit társaságként működhessenek a
jövőben, ám a szaktárca véleménye nem
érkezett meg, amivel kapcsolatban el-

hangzott, ha 30 napig nem válaszolnak,
akkor úgy kell értelmezni, hogy tudomásul vették az átszervezést. A minisztériumi véleménynyilvánítás egyébként
sem kötelező érvényű az önkormányzatra nézve, de mivel nem reagáltak, jelen esetben ez azt jelenti, hogy nincs kifogásuk az átszervezéssel kapcsolatban.
Az a döntés született, hogy legkésőbb
december 15-éig rendkívüli testületi
ülés lesz, amelyen ügyvezetői pályázatot
írnának ki a leendő nonprofit társaságok
vezetésére, emellett előkészítik az alapító okiratokat is. Ezt követően januárban
dönthetnek az új vezetők személyéről,
akik február elsején állhatnak munkába,
és a hónap végéig készíthetik el üzleti
tervüket a 2018-as évre vonatkozóan.
Felmerült, hogy esetleg a Gyevitur által fenntartott tájházat csatolják a Faluházhoz, illetve az is elhangzott, hogy
az ifjúsági klubot is, ez utóbbival Torma
Tiborné nem értett egyet.
Nevet kaptak a lakópark utcái
A kialakítás alatt álló délnyugati lakópark két utcájának kerestek nevet, az
algyőiek javaslatait is várták, s a beérkezett ötletek alapján alakítottak ki véleményt a bizottságok.
A településfejlesztési bizottság a
Kiserdő sor és Orgona utca elnevezé-
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Az önkormányzat felmondja a hatályos vagyonhasznosítási szerződését
a mólót üzemeltető egyesülettel – erről döntöttek egyhangúan zárt ülésen.
Molnár Áron ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, pontokba szedték, hogy mely esetekben nem látta el
maradéktalanul feladatát az egyesület,
ezért döntenek a jogi helyzet rendezése mellett. Az úszómű osztatlan
közös tulajdon, nagyjából felerészben
az önkormányzaté, illetve egy magánszemélyé. Molnár szerint ez eleve nem
szerencsés felállás, ezért döntött úgy a
testület, hogy megszűntetik az osztatlan közös tulajdont. Erre két mód van,
vagy kiveszi a település a saját darabjait,
vagy megvásárolja a magántulajdonos
mólórészét. A polgármester emlékeztetett, hogy fél éve mindössze 50 ezer
forintos árajánlatot kaptak, majd végül
az akkori testületi többség 300 ezerért
adta volna el a mólórészt, ami sértette
volna az önkormányzat vagyonrendeletét. Hozzátette, nagyjából a rendelkezésre álló értékbecslésben szereplő
összeget fizetnék ki az úszómű magántulajdonban lévő részéért, ami egymillió forint körüli összeg. A vagyonhasznosítási szerződés területhasználatot
is tartalmaz az egyesület részére, ez is
megszűnik a most meghozott döntés
értelmében.

...a Tisza Virága

Jubiláns véradókat köszöntöttek Algyőn
Már nyolcvanszor adta vérét Molnár Gábor másokért. Ő volt egy azon tizennyolc jubiláns véradó közül, akiket Algyőn köszöntött a Vöröskereszt és a település.

Egy év alatt 500 ezer egység vérre van
szükség Magyarországon, egy ember 1
egység, ami egy összefogás a beteg emberekért – fogalmazott a Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szervezetének képviselője, Héjjáné Borbás Anikó Algyőn, ahol
első ízben köszöntötték a jubiláns véradókat. Hangsúlyozta, az akár a betegek
életét is megmentő vér nem pótolható
semmivel, nem lehet előállítani mester-

ségesen, csakis emberi szervezetből lehet
levenni és átadni annak, aki erre rászorul.
Köszönetet mondott Vöröskereszt Algyői
Szervezetét vezető Gonda Károlynénak és
a többi önkéntesnek, akik segédkeznek a
véradások szervezésében, vagy éppen adományok gyűjtésében, szétosztásában.
Az ünnepségen Molnár Áron polgármester felelevenítette, hogy milyen jó érzés volt számára, amikor egyik véradását

követő másnapon kapott egy sms-t, hogy
már fel is használták a vérét, s így tudta,
hogy segíteni tudott valakin, aki rászorult.
Úgy fogalmazott, az önkéntes véradás
egy nemes küldetés, s arra biztatott, hogy
minél többen vegyenek részt véradáson.
Hozzátette, a jubiláns véradókat még sosem köszöntötték a nagyközségben, de
hagyományt szeretnének ebből teremteni,
ezzel is köszönetet mondva azon algyőieknek, akik vérüket adják mások gyógyulásáért, életéért.
Azok az algyőiek, akik véradásukkal
példát mutatnak: Molnár Gábor nyolcvanszoros, Varga Lajos Zoltán hetvenötszörös, Keresztes Árpád pedig hatvanszoros
véradó. Ötvenszer segített már másokon
Balogh József, Fodor László, Füzesy István,
Gábor József, Kiss Róbert, Kovács József,
Magyar László és Vosnitzer Ferenc. Negyvenszeres véradó pedig Békési Ferenc, Draxler Ferenc István, Földes Károly, Hegedűs
Mihályné, Vellás Katalin, illetve Zahuczky
Balázs József.
Férőhelyek alakulása
a bölcsődében

Játszócsoport a bölcsődében
Tökfaragás volt a játszócsoport témája októberben, a hónap utolsó keddjén.
Mindenki lelkesen fogott a nagy munkához, a gyerekek is segítettek kitisztítani a tök belsejét. Ezen kívül lehetőség
volt papír töklámpás ragasztására is. Melengető, vitamindús alma- és tökpüréből
rostos ivólé is készült, amit szívesen kós-

tolgattak a gyerekek szorgoskodás közben. Az elkészült lámpások a mécsesek
varázslatosan világítottak a sötétben. A
végén mindenki elégedetten mondta,
hogy ez igazán „tök jó” délután volt. A
következő játszócsoportot az Őszi Algyői Egészséghét keretein belül tartották, a bölcsőde vendége Simon-Takács
Ildikó volt, aki az egészséges étkezés a
családban témáról tartott bemutatót.
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A Bóbita Bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma 36 fő, a 2018/19-es
nevelési évre jelentkezett gyermekek
száma 41 fő. A 2019/20-as nevelési
évre jelentkezett gyermekek száma 16
fő, így a szabad helyek száma jelenleg
20. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, ha gyermekük 2016-os vagy
2017-es 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, amit lakcímkártyával kell igazolni. Felvételi kérelem adatlap igényelhető személyesen a bölcsőde irodáján.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Macsó vagy Bacsó? – beszélgetés nőkről, férfiakról
A Légy Képben! – közérzeti beszélgető show első vendégei őszinte történeteiket osztották meg az érdeklődőkkel.
Aktuális kérdésekről, férfiakról és nőkről is kendőzetlenül beszélgettek a közönséget is bevonva.

Aktuális kérdésekről, nem mindennapi megvilágításban indított egyedülálló
beszélgetéssorozatot útjára az Algyői
Könyvtár és a Csodás Hagyatékunk
Akadémia. Az első beszélgetés témája
a férfias minőségek köré szerveződött,
amelyben természetesen a hölgyeknek
is fontos szerep jutott, így az első ízben
megrendezett Légy Képben! – közérzeti beszélgető show a Macsó vagy Bacsó?
címet kapta. Az est házigazdája, Gyuris
Péter őszinte beszélgetésre invitálta vendégeit, Hajnal Gyöngyit és a Gedzót, a
Rádió 88 reggeli műsorvezetőjét.
Gyuris Péter a beszélgetés kezdetén felvetette: „Vajon miért van több
férfivezető, mint női? Tényleg a férfiak
irányítják világot?”. Meglepő válaszok
érkeztek: Gyöngyi kiemelte, hogy a
keresztény kultúrkörben valóban egy
patriarchális szemléletmód alakult ki,
de szerencsére a világnak nem minden
szegletében van ez így, akadnak helyek,
ahol nők által vezérelt társadalom van.
„Az emberek könnyebben elfogadják
vezéregyéniségként a férfit, főleg ha
magabiztos, így vagyunk kulturálisan
szocializálva. Egy biztos, a férfinak
van egy folyamatos alkotási kényszere,
szüksége van arra, hogy megnyilvánuljon, mint férfi, ha ez nem valósul meg,
akkor bizony önbizalomhiányos lesz a
macsónk” – szögezte le mosolyogva.

A nők szemszögéből is megvizsgálták a kérdést. Egyetértettek abban, hogy
a nőknek sokszor érvényesíteniük kell a
figyelemre való vágyukat, hiszen nekik
fontos, hogy a férfiak elismerjék őket.
Gedzo nem tenne különbséget a női
és férfivezetők között. Szerinte embere
válogatja, ki milyen. Mint mondta, látott már borzalmas férfi főnököt is, és a
munkáját, az embereit tökéletesen irányító nőt is.
Az est házigazdája felvetette vendégeinek és közönségnek a kérdést, mit
gondolnak: „Ki a macsó? Tényleg csak
a külsőségek dominálnak e típusnál?”
Gyöngyi és Gedzo első körben kiegyeztek abban, hogy a macsónak bizony van
egyfajta magabiztos kisugárzása, aminek gyakran nem tudnak ellenállni a
hölgyek. Míg a közönség inkább a külső
jegyekre hívta fel a figyelmet, a magas,
izmos, jóképű férfi ideál mellett tette le
a voksát. „A macsónak ténylegesen van
egy kisugárzása, ami nyilvánvalóan felhívja rá a figyelmet” – folytatta Gyöngyi.
Hozzátette, egy magas, jó kiállású férfi
nyilvánvalóan sokkal előbb elnyeri a
hölgyek tetszését, mint egy alacsonyabb
úr. Példaként Antonio Banderast említette, aki a mozivásznon a megfelelő
kameraállások miatt magasabbnak néz
ki, pedig a való életben bizony alacsony
férfinak számít. „Ha nap, mint nap az
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életünk része lenne, lehet soha nem
figyelnénk fel rá” – hívta fel a magasság vonzóságára a figyelmet Gyöngyi.
A Rádió 88 műsorvezetője rávilágított arra a tényre is, hogy a média világa gyakran megmondja a hétköznapi
embereknek milyen a jó férfi. „A 80-as
években Humfrey Bogart vagy akár Jean-Poul Belmondo is macsónak számított, holott ma már nem mondanánk rájuk ezt a jelzőt” – mondta. Megjegyezte,
a nők a valóságtól elrugaszkodottan
sokszor rajonganak egy képzeletbeli
ideálért, macsóért, aki a való világban
talán nem is állná meg mellettük a helyét.
A vendégek egyetértettek abban,
hogy a nők általában stabil partnerkapcsolatra vágynak, míg a macsók sokszor
énközpontú emberek, akik nem figyelnek partnerük igényeire, holott a nők
ezt elvárják. Végezetül Gyöngyi, Gedzo
és Péter is kimondták: hiába a sármos
külső, ha egy férfi nem magabiztos, akkor bizony nem sok esélye lehet a nagybetűs nőknél.

...a Tisza Virága

Koraszülötteket segítettek Sun City Tuning Találkozó szervezői
Algyőn már hagyományosnak számít a Sun City Tuning Találkozó. Az augusztusban hetedik alkalommal megrendezett
verseny szervezői jótékonysági akciót is hirdettek, koraszülöttek javára gyűjtöttek adományokat, amit át is adtak a szegedi
klinikának.
Centrum (PIC), azaz PIC-osztályon
látják el a koraszülött gyermekeket,
számukra gyűjtöttek egy újraélesztő
kocsira, amit át is adtak a Sun City
Tuning Találkozó szervezői.

Minden tízedik gyermek idejekorán
születik Magyarországon – erre is
felhívták a figyelmet a Sun City Tuning Találkozó szervezőit. A találkozó szervezőjétől, Hatvani Szabolcstól
megtudtuk, a több mint háromszáz
autót felvonultató, augusztus végi találkozó nem kizárólag a szórakozásról

szólt, hiszen adományokat is gyűjtöttek a Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítvány javára. Mintegy
70 ezer forintnyi adomány gyűlt ös�sze a koraszülöttek megsegítésére,
de több résztvevő pelenkával járult
hozzá a nemes célhoz. A szegedi klinikán működő Perinatális Intenzív

Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag
Boldog Új Évet Kíván
Algyő Nagyközség Önkormányzata!

Molnár Áron
polgármester

Dr. Varga Ákos
jegyző
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Dr. Gubacsi Enikő
alpolgármester

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Mozgalmas évet zár a nagyközség
Idén húsz éve, hogy Algyő önálló településként működik, ám ha az idei esztendőn végigtekintünk, nemcsak ünnepi pillanatokat találunk. Egy érvénytelen népszavazáson, időközi választáson is túlvan a nagyközség, de akadtak felemelő események is. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – szemezgetünk a fontosabb történésekből.

A 2017-es év elejét egy görög, vegyipari
alapanyagokat gyártó üzem helyszínével
kapcsolatos népszavazással, illetve az azt
övező vitákkal kezdte Algyő. A február
26-ai referendum érvénytelen lett, a 4409
választásra jogosult lakosból, mindös�sze 832-en járultak az urnák elé, azaz 19
százalék alatt maradt a részvételi arány,
kevesebben mentek el szavazni, mint
ahányan kezdeményezték a népszavazást.
Igen szavazatokból 427 érkezett, míg a
nem szavazatok száma 402 volt. Érvénytelen szavazat is akadt, 3 darab. Előzetesen sem volt várható nagy érdeklődés, hiszen az üzem tulajdonosa néhány nappal

a népszavazás előtt bejelentette: nem épít
gyárat a településen. A befektető 4 milliárdos beruházásával első körben 50-55
munkahelyet teremtett volna.
Tavasszal megkezdődött a délnyugati lakópark második ütemében a telkek értékesítése, első körben licitálás
útján 7500 forintos négyzetméteráron.
Ezúttal összesen huszonnégy telket
hirdettek meg. Érdemes tudni, hogy
a délnyugati lakópark kialakítása nem
hoz profitot az önkormányzatnak, még
csak nullszaldós sem lehet, hiszen ha a
közművek, utak és járdák kiépítésének
költségeit nézzük, akkor több mint 1011 ezer forintos négyzetméteráron kellene kínálniuk az építési telkeket, hogy
ne bukjanak rajta.
Nepomuki Szent János őrzi újra az algyői Tisza-szakaszt. Az algyői közösség
a szoboravatással tudatosítja gyökereit,
ápolja értékeit, s ezek segítségével megerősödik identitá- sában – fogalmazott
Kiss-Rigó László megyés püspök Algyőn a Tisza-gáton, ahol újraavatták
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Nepomuki Szent János szobrát több
mint hat évtized után. Az Algyői Tisza
Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület, azaz az ALTE
a tavalyi Falunapokon rukkolt elő tervével, hogy állítsák vissza a szobrot.
A nagyközség életében egyedülálló módon gyűjtést is hirdettek, így részben a
helybéliek összefogásával készítette el
Bánvölgyi László szobrászművész az alkotást.
Vajon szükség van-e idősek otthonára Algyőn? – tavasszal ezen folyt a
vita a településen, lakossági fórumot

...a Tisza Virága

is tartottak a témáról és a képviselő-testületi üléseken is komoly csaták
zajlottak a témában. Egy befektető kopogtatott az önkormányzatnál,
hogy idősotthont építene, de a testület
egészségügyi tanácsnoka, Kassné Bakó
Ildikó egy magalapozó tanulmányterv
kidolgozását szorgalmazta, amit támogatott a többség. Áprilisban egy tájékoztató került a képviselők asztalára az
idősek otthonáról, amelyből kiderült,
új befektetőt kell keresni, ha bentlakásos idősotthont szeretne a település.
Az eredeti elképzeléstől eltérő konstrukciót javasolt ugyanis a befektető.

Május 31-i ülésén feloszlatta magát
Algyő nagyközség képviselő-testülete
Herceg József volt polgármester támogató szavazatával, a Fidesz-frakciót
alkotó négy képviselő tartózkodása

mellett. Molnár Áron polgármester
szerint olyan szinten képtelenek az
együttműködésre, hogy ez az egyetlen megoldás, a Fidesz frakcióvezetője, Pongrácz Tamás viszont először úgy
értékelt: „ez egy szimpla színjáték”.
A testület feloszlatását Balázs Zsolt
kezdeményezte, mondván a testületi
munka nem a település boldogulását
szolgálja, gyakorlatilag állóháború alakult ki.

Nyáron megkezdődött a zajvédő
fal építése a 47-es főút mentén, amit
novemberben egy helybéli kérésére

éppen továbbépítenek. Idén év elején
dőlt el, hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. 594 méterrel, 112 mil
lió forintból megtoldja a meglévő falat.
Pont Vajna Andrásné portájánál ért véget a hangszigetelő fal, az asszony Lázár
János országgyűlési képviselő lakossági

fórumán is szóba hozta a problémát,
és a politikus felvette a kapcsolatot a
NIF-fel. A tervet módosították és novemberben megkezdődött a zajvédő fel
megtoldása.
Az algyői iskola új vezetője ellen
tüntettek. Több mint kétszázan gyűltek össze, hogy kifejezzék nemtetszésüket, miután az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Gondáné Pál Ildikót nevezte ki az intézmény élére az iskolát

egy évig megbízottként igazgató Horváthné Kunstár Andrea helyett. A tüntetést a szülői munkaközösséget vezető
Greksáné Kurucz Irma szervezte, aki azt
hangsúlyozta, hogy a szakmaiságot és a
gyermekek érdekeit tartják szem előtt,
mindenféle pártérdektől mentesen.
Elsöprő győzelmet aratott az időközi
választáson Molnár Áron és csapata, mely
eredménnyel kapcsolatban a polgármes-
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ter azt hangsúlyozta, nagyon jó érzés számára, hogy ilyen arányban támogatták az
algyőiek. A régi-új polgármesterre, Molnár Áronra az időközi választáson megjelent 2456 főből 1794 fő szavazott. Roczkó
András 622, Budai László 20, míg Barna
Zoltán 15 voksot gyűjtött. A nyolcfős testületbe kizárólag a Molnár-csapat tagjait
szavazták az algyőiek.

Húsz éve működik önálló településként Algyő, a jubileumi év alkalmából ünnepi eseménysorozattal készült
a község. Különleges albumot adtak
ki az elmúlt évekről, egyedi tárlatot
szerveztek és tortával vendégelték meg
a nagyközség lakóit. A független Algyő
atyjára, Piri Józsefre immár emléktábla
emlékeztet, és hazatért Fehér Ignác is, a
volt iskolaigazgató díszsírhelyet kapott a
település temetőjében.
Elismerték a nagyközség kiválóságait
is: Algyő Nagyközségért kitüntetés kapott Lele Istvánné Juhász Erika mellett
Paulisz Béláné. Alkotói díjban részesítették Deák Attilát, Szabó Beátát, Molnárné
Süli-Zakar Zitát. Elismerő oklevelet
nyújtottak át Antal Jánosnak, Badar-
Kovács Krisztinának, Zomboriné Gergely
Klárának, valamint két közösségnek,
a Contitech FKSE-Algyő 
Kézlabda
Egyesületnek és a Lehet Könnyebben
Egyesületnek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fényes jövő előtt áll az algyői kajak-kenu előtt
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke tárgyalásokat folytatott a régi Fehér iskola épületének felújításáról, és sportcélú
hasznosításáról.

November végén fontos látogatást tett
Algyőn Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke. Ennek keretében megállapodást kötött Molnár
Áron polgármesterrel és Demeter Irénnel, az algyői kajak-kenu jövőjével kapcsolatban. „Arról beszélgettünk, hogy a
régi Fehér iskola épülete tökéletes lenne
egy kajak-kenu komplexum létrehozására, valamint arról, hogy ebben ki hogy
tud részt venni” – mondta megkeresésünkre Schmidt Gábor.
„A Magyar Kajak-Kenu Szövetség
2013 óta részese a kiemelt sportágaknak, így a kormány egyedi sportágfejlesztési támogatást biztosít a szövetségnek, amelynek az egyik legfőbb eleme,
hogy a vidéki klubhálózatban egyrészt
régi csónakházakat újítunk fel, valamint
újakat építünk és igyekszünk olyan körülményeket teremteni az utánpótlás
nevelő klubjainknak, hogy ott minőségi
körülményekkel találkozzanak a fiatalok” – tette hozzá az elnök.
„Algyőn korábban is működött már
klubunk, saját nevelésű versenyzőnk,
Kopasz Bálint eddig is nagyon nagy sikereket ért el. Kijutott a tavalyi olimpiai
játékokra, idén pedig az Európa- és világbajnokságon is nagyon jól szerepelt.

Ezért is szeretnénk Algyőn megerősíteni az utánpótlás nevelési munkát, s
ezért Molnár Áron polgármesterrel, illetve Kopasz Irénnel, Bálint edzőjével és
édesanyjával, valamint az ő férjével arról

beszélgettünk látogatásom alkalmával,
hogyan lehetne kialakítani egy minőségi klubházat. Erre kínál alternatívát egy
jelenleg használaton kívüli iskolaépület,
ami közvetlenül a gát mögött, a Tisza-parton található. Végül megegyeztünk abban, hogy megkezdjük a projekt előkészítését, felmérjük az épületet,
megnézzük a költségeket, a Kajak-Kenu
Szövetség pedig mindenképpen szeretne erre a felújításra támogatást adni.”
Schmidt Gábor azt is elmondta, hogy
a tervezési munkálatokat már most
szeretnék megkezdeni, amiről szintén
megállapodás született. „Abban a pillanatban, ahogy látjuk a végleges számokat, döntünk a fejlesztés ütemezéséről.
Azt gondolom, hogy az első ütem már
a jövő évben megvalósulhat, és nagyon
remélem, hogy az ősz végére el fog készülni a beruházás” – zárta gondolatait a
Kajak-Kenu Szövetség elnöke.

TÁJÉKOZTATÁS BUSZBÉRLET ÁRUSÍTÁSRÓL
A FALUHÁZBAN
2018. I. félév
Január 3.-4.-5. (szerda- péntek) 9-17 óra
Február 1.-2.,5. (csütörtök-péntek, hétfő) 9-17óra
Március 1.-2.,5. (csütörtök-péntek, hétfő) 9-17óra
Április 3.-4.-5. (kedd-csütörtök) 9-17 óra
Május 2.-3.-4. (szerda- péntek) 9-17 óra
Június 1.,4.-5. (péntek, hétfő-kedd) 9-17 óra
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt.

Algyői
Faluház és Könyvtár

A GYEVIEK BARÁTI KÖRE ELŐSZILVESZTERT TART!
A GYBK vezetősége szeretettel várja tagjait és azok barátait, vendégeit a hagyományos évbúcsúztató, Szilveszteri mulatságára 2017. december 29-én, pénteken 16 órától a Faluházba. A rendezvényre szóló belépőjegyeket a megszokott módon, Németh Józsefné Arankánál lehet váltani, (Kastélykert u. 127.,
telefon:62-267-198) december 21-ig.
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...a Tisza Virága

Öt éve ropják már a Zsibongósok
Olyan algyői felnőttek javaslatára alakult meg 2012 szeptemberében a Zsibongó Néptáncegyüttes, akik gyerekként egykor táncoltak, és ismét eljutottak életük
azon szakaszába, hogy újra néptáncoljanak.

APRÓHIRDETÉSEK
CSONTKOVÁCS kezelésre
időpont egyeztetés: 06 (30) 9798079-es telefonszámon. Minden
nap, hétvégén is! 8-20 óra között.
Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
Ezüst és Luc fenyőfa
Töves és cserepes fenyőfák 1 métertől ELADÓK!
Érdeklődni: Téglás u. 77.,
Tel.: 06 (62) 267-047,
06 (30) 498-4361
Palócz Imre
Eladó Megkímélt állapotban
hálószoba bútor
1 db konyha kredenc
1 db világos színű ruhásszekrény
1 db dohányzó asztal
1 db kétszemélyes rekamié
Kétszer használt üstház üsttel
együtt eladó!
Ár: megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06 (30) 647-7804

Sokáig működött Algyőn a Hagyo- algyői fellépésük után érkeznek olyanok,
mányőrző Népi Együttes Eke József akik kedvet kapnak a néptánchoz. Mindvezetésével, de jött egy hosszabb szünet, ez nagy feladat elé állítja a koreográés egyre többen keresték fel Hegedűs Edi- fusokat, hiszen vannak, akik már öt éve
tet, hogy szervezzen néptánccsoportot, koptatják tánccipőjük sarkát, s fontos,
hogy ne csak az iskolásoknak legyen hogy nekik, illetve a kezdőknek egyamódjuk táncolni. Öt évvel ezelőtt jött el ránt legyen sikerélménye a próbák során.
a pillanat, hogy megalakult a Zsibongó Gyerekcsoportjuk a gálaműsoruk előtt Batáta ingyenes kiszállítással,
Néptáncegyüttes a néptánc iránt elkötele- egy tucatnyi tagot számlált, ami most már 350 Ft/kg-tól.
zett felnőttekből, Hegedűs Edit és Krisz- felduzzadt 26 főre, ez is mutatja, mennyi- Rendelés és további információk:
tin Ádám vezetésével. Tavaly Bogár Szabó en szeretnék megmutatni tehetségüket batata.boltaneten.hu
Bálint, egy másik tehetséges, kiváló fiatal színpadon is. Hegedűs Edit megjegyez- vagy facebook.com! bububatata
te, fiúk jelentkezését kimondottan várják,
táncos vette át Krisztin Ádám helyét.
„Az együttes megalapításával egy hi- a kicsik csoportját ugyanis mindössze
ányt pótoltunk, nagy igénye volt az algyői hárman erősítik jelenleg.
A Zsibongó Néptáncegyüttes gyerekfelnőtteknek, hogy ők is táncolhassanak,
és ne csak gyermekjátékok és egyszerű csoportja hagyományosan az iskolabálon
tánclépések szintjén mutatkozzunk be a nagyközönségnek” – mesélte Hegedűs Edit.
PIETAS TEMETKEZÉS
Természetesen kicsikből sincs
Algyőn jó minőségű
hiány, ráadásul a szülők közül
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
száraz tűzifa
többen is saját gyermekükwww.pietasszeged.hu
kapható.
kel együtt járnak a próbákra,
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!,
amelyeket így állandó gyerek• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
Horgász Ferenc
zsivaj jellemez, innen is Zsi06 (30) 218-1217
Telefon: 06 (70) 616 2055
bongó elnevezés.
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Jelenleg körülbelül harTelefon: 06 (30) 207-4129
minc felnőtt táncol a csoportban, de minden nagyobb
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lép fel, továbbá gyereknapon, sőt idén a
10 éves Bóbita Bölcsődében is műsort
adtak, hiszen sok tagjuk odajárt egykor.
A felnőttek egyik legkülönlegesebb meghívásának bajor testvértelepülésükön,
Hebertsfeldenben tett eleget 2014-ben,
de felléptek már a fővárosban is, miután
az algyőit választották az Év Tájházának,
a Múzeumok Majálisán mutatkozhattak be. Hegedűs Edit elmondta, hogy
az önkormányzat felkérésére a település nagyobb rendezvényein is színpadra
állnak, de gyakori vendégek a vajdasági
Martonoson is, ahol idén még karácsony
előtt fellépnek. A Szeged Napjához kapcsolódó fesztiválra is évek óta meghívást
kap a Zsibongó, ami szintén mindig nagy
élmény számukra. „Fontos, hogy minél
több helyen be tudjunk mutatkozni, hiszen volt már rá példa, hogy a szegedi
Dugonics téren láttak bennünket, s utána
megkeresést kaptunk egy fellépésre. Táncosaink számára is fontos a színpadi rutin
elsajátítása, lelkes csapatunk amatőrökből áll, egy-két színpadi produkció pedig
nem elegendő ahhoz, hogy biztonsággal
mozogjon valaki a deszkákon. Ha tudjuk a lépéseket, az még nem elég, ahhoz,
hogy mi és a közönség is élvezze a produkciót, szükséges a rutin” – részletezte.
Hegedűs Edit felhívta a figyelmet arra,
ha valaki a televízióban egy néptáncgálát
néz, akkor elámul, hogy mennyire színpadra termett a produkció, mennyire tökéletes a koreográfia, ám a Zsibongónak
nem ez a célja: nem profi együttes akar
lenni, hanem önmaguk és a közönség
szórakoztatására táncolnak. Hozzátette,

természetesen törekszenek arra, hogy a
legjobbat hozzák ki magukból. Hegedűs
Edit összességében azt tartja a legnagyobb sikernek, ha összehasonlítja a máFELHÍVÁS!
A Hagyományőrző Népi Együttes
múltját szeretné feleleveníteni és Eke
József emlékét méltóképp őrizni a
Zsibongó Néptáncegyüttes. Arra
kérik azokat, akiknek viseletük,
fotójuk, vagy bármilyen egyéb
dokumentumuk van az együttes idejéből, keressék fel Hegedűs Editet.
sodik és a mostani gálájukat, hogy men�nyit is fejlődtek néhány év alatt.
„Hihetetlenül büszke vagyok erre a
csapatra, többen munka után, gyerekekkel járnak a próbára, és a sok elfoglaltságuk és gondjuk mellett mégis szakítanak
időt heti egy-két alkalommal a néptáncra. Több olyan családunk van, amelyből
először csak az édesanya táncolt, majd az

14

édesapa is csatlakozott hozzánk, és hozzák a gyerekeket is, így válik igazi családi
programmá a Zsibongó tagjának lenni”
– fogalmazott.
Megtudtuk, az együttes másik vezetőjével, Bogár Szabó Bálinttal már gondolkoztak azon, hogy vendégkoreográfust
is hívjanak azért, hogy változatosabbá
tegyék a produkciókat még újabb táncanyagokkal. Ennél azonban figyelembe
kell majd venniük, hogy vannak nehezen elsajátítható koreográfiák, és a zsibongósok tánctudása is különböző. Edit
tapasztalatai szerint a pörgős, látványos
koreográfiákat kedveli a közönség, amikor úgy érezhetik, hogy ők maguk is
részesei lettek a táncnak, ezért szerinte
nekik nem például egy bonyolult erdélyi
táncot lenne érdemes vendégkoreográfustól megtanulniuk, hanem egy egyszerűbbet. „Egy kezdőnek minden tánc
nagyon nehéz, először az alaplépéseknek
kell, hogy a lábba égjenek, s erre a tudásra lehet alapozni más táncoknál” – fűzte
hozzá.
Hegedűs Edit hangsúlyozta, hogy
nagyon sok segítséget kaptak az Algyői
Faluház és Könyvtár mellett az önkormányzattól is, például viseleteik elkészítésében, egyik táncostársuk, Balasi Marianna képzőművész pedig eleki viseletük
kialakításában vállalt fontos szerepet.
Az ünnepek előtt Algyőn is láthatjuk
a Zsibongó Néptáncegyüttes mindkét
csoportját, december 3-án 16 órakor
Molnár Áron polgármester meggyújtja
az első gyertyát a település adventi koszorúján, s ezt követően a Faluházban
lépnek fel a táncosok.

...a Tisza Virága

150 fotó tárja elénk Algyő 20 évét

Nagyjából 1500 fotót nézett át az Algyő 20 kötet összeállítása során Bakos András, a kötet szerkesztőjével Szilágyi-Perjési
Katalin könyvtáros beszélgetett a Faluházban.
Fotó: Fuisz Márió

Nem közéleti személyiség, hanem egy
helybéli asszony szerepel a legtöbb
fotón az Algyő 20 albumban – derült
ki a Faluház klubtermében, az ITTT
– mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány sorozat
estjén, amelyen a kötet szerkesztőjével, Bakos Andrással a könyv elkészültéről beszélgetett Szilágyi-Perjési Katalin könyvtáros.

Ahogy Bakos Andástól megtudtuk,
Algyő függetlenségének elmúlt két évtizedét húsz fejezet mutatja be, mindegyik elején egy rövid szöveg ismerteti az
adott esztendő krónikáját, majd képek
sora következik. Igaz, akadnak hivatalos képek, például épületátadókról, szoboravatásokról, ám a legtöbb fénykép
mégis olyan rendezvényfotó, amelyeken
civilek láthatóak. Nagyjából 1500 képet

válogatott át a kötet összeállítása során
Bakos András, igyekezve minél színesebben bemutatni a település életét.
Érdekesség, hogy az albumnak egyfajta keretet ad az önállóság első évének
első hónapjában született kislány, aki
babaként, és húszéves lányként is szerepel az albumban. Hozzátette, egy ilyen
kiadvány sosem lehet teljes, kimaradt
egy-két részlet Algyő elmúlt 20 évéből, de zömében pozitív visszajelzéseket kapott. Bakos András úgy érzi, az
album egyfajta lokálpatrióta érzületet
is kiváltott a helybéliekben, rávilágított,
hogy milyen fontos is a település, ahol
születtünk, élünk. Megjegyezte, jó érzés
volt számára, hogy akadt, aki a nagyközségből már elszármazott leányának
dedikáltatta vele az albumot.
A kötet a könyvtárban 2000 forintért
megvásárolható.

Ötödjére szervez
jótékonysági koncertet a Kerecsen

-

Ezúttal is komolyzenei koncertre invitálja a segítő szándékúakat
az Algyői Kerecsen Egyesület, immár ötödik alkalommal.
Molnárné Dudás Kata egyesületi elnöktől megtudtuk, minden
évben helybélieket támogatnak,
tavaly összesen 300 ezer forintot gyűjtöttek, amit 10 családnak
adták át. A védőnők és az algyői
Egyesített Szociális Intézmén�nyel tartanak fenn kapcsolatot,
az ő ajánlásaik alapján dől el,
hogy kiket támogatnak még karácsony előtt.
A szegedi Király-König Péter
Zeneiskola tanárai ezúttal is ingyen vállalták a fellépést, ezzel is
hozzájárulva az egyesület munkájához.
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Molnárné Dudás Kata elmondta, a támogató jegy 500 forint, de mivel jótékonysági eseményről van szó, természetesen
többet bárki fizethet a koncerten
való részvételért. Tavaly például
egy cégtől kaptak nagyobb ös�szegű felajánlást. „Minden egyes
forint számít, a sokszor ötszáz
forintból is szép összeg ös�szegyűlhet, de remélem, hogy
túlszárnyaljuk az előző évi bevételt. A fő cél, hogy minél több
rászoruló algyőinek legyen szebb
a karácsonya” – tette hozzá. A
kiválasztott családok legkésőbb
december 20-án, azaz még az
ünnepek előtt megkapják az
Algyői Kerecsen Egyesület által
összegyűjtött pénzt.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Remekeltek kéziseink
A lányok a Gyulát verték idegenben, a fiúk a MOL-Pick Szeged második csapata ellen diadalmaskodtak november utolsó
hétvégéjén
A listavezető algyői lányok Gyulán léptek pályára november végén az NB II
Dél-kelet csoportjának 10. fordulójában és a 9. perctől végig vezetve, simán
nyertek, ám a mutatott játék hagyott
némi kívánnivalót maga után. Az utolsó őszi fordulóban hazai pályán a Szarvassal vívnak rangadót Arany Zoltán
lányai, akinek nagyot kell villantani az

őszi elsőségért. Az FKSE-Algyő edzője így értékelt: „Ez kevés lesz a Szarvas
ellen!”
A fiúk megyei rangadót vívtak a
MOL-Pick Szeged U20-as csapata
ellen a férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportjában. Csupán ideig-óráig
működött Kovács Istvánék előzetesen
elképzelt taktikája, ám a rutinnak kö-

szönhetően végül legyűrték a Pick fakót. Győzelmével egyre feljebb lépked
a tabellán a gárda, kilenc mérkőzést
követően 10 ponttal a hatodik helyet
foglalják el. A ContiTech FKSE-Algyő
edzője, Kovács István kifejtette: „A rengeteg hiba ellenére szerencsés két pontot szereztünk. Ezen a meccsen, csak a
győzelemnek örülhetünk!”

Arattak az Algyői Off-Roadosok
Ezúttal a Bács-Trophy Bajnokságon diadalmaskodtak az off-roadosok, három kategóriában is éremmel tértek haza, ezek
közül kettő arany.

Ebben az évben hat alkalommal mérték
össze erejüket az Algyői versenyzők az ország különböző részéről érkező indulókkal. Összesen három kategóriában küzdöttek a serlegekért a tudásuk mellett az
időjárás elemeivel és az egyedileg épített
autók megbízhatóságával. A legnehezebb
„extrém” kategóriában a Szűcs Imre – Molnár Attila páros az első helyen végzett,
„profi plusz” kategóriában a Kovács Róbert
– Kajdocsi Adrián harmadik lett, „profi”
kategóriában Kaponyás Zsolt és Blaha Zoltán az első helyezést járó díjat vehették át
a Kecelen rendezett díjkiosztó gálán.

Említsük meg az Algyői Off-Road
Club éves szereplése mellett a szeptember 9-én rendezett Tisza-parti
Sport Napot, ahol regisztráció kitöltésével kipróbálhatták és megtekinthették az off-roadozás rejtelmeit, tapasztalt sofőrök és segítők mellett a
vállalkozó szelleműek. A biztonságos
autózásról az egyesület tagjai, azaz
Molnár Zoltán, Dévai Péter, Domonkos Zoltán, Berta Tamás, Varga Zoltán,
Szűcs Imre, Molnár Attila, Kovács Róbert, Kaponyás Zsolt és Blaha Zoltán
gondoskodtak.
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Jövő évre tekintve az algyői off-roadosok hat autóval három kategóriában próbálják Algyő hírnevét újra ékesíteni.
Varga Zoltán

A SZÖGHY TEMETKEZÉS
Algyői kirendeltsége a
Hóvirág Virágüzletben.
Teljes körű temetkezési szolgáltatás,
ingyenes árkalkulációval!
Algyő, Téglás u. 67., 06 (20) 501-4100
Szállítás ügyelet (0-24 h):
06 (30) 955-7556

...a Tisza Virága

Kettő érem a kick-box világbajnokságról
Egy ezüst- és egy bronzéremmel zárta minden idők legnagyobb kick-box világbajnokságát Zsarkó Dániel Péter.

Tizenkét év után újra Magyarországon
rendezték meg minden idők legnagyobb
kick-box világbajnokságát, amelyen 60
ország több mint 1200 versenyzője mérte
össze tudását az egy hét alatt. A sportág
történetében először fordult elő, hogy az
összes szabályrendszer versenyét egy helyen és időben rendezzék meg, ezúttal a

BOK Csarnokban (volt Syma), Budapesten.
A versenyt 10 napos felkészítő edzőtábor
előzte meg Tatán, minden szabályrendszer versenyzőinek. A light-contact és
kick-light szakág, Dancsó Zoltán szövetségi kapitány és kijelölt segítője, Olasz
Attila vezetésével készült.

A magyar kick-box válogatott tagjaként,
az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
Szakosztály versenyzője és vezetőedzője,
Zsarkó Dániel Péter is rajthoz állt.
A szegedi Combat „D” SC színeiben Péter két kategóriában is, light-contact és a
combrúgásokat is engedélyező, kick-light
szabályrendszer 74 kilogrammos súlycsoportjában is elindult a megmérettetésen.
Előbbiben argentin, szlovák és német ellenfelekkel, utóbbiban mexikói, svéd, kazah és végül a döntőben szlovák versenyzőkkel küzdött.
A hosszú és küzdelmes hét legvégén, Péternek kick-light szabályrendszerben világbajnoki döntőt sikerült vívnia, ahol a
szlovák Marek Karlik ezúttal jobbnak bizonyult, így egy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a világversenyt. Zsarkó Dániel
Péter felkészítő mestere Stricz Richárd
volt, míg a nevelő mester Máté Zoltán.
Eredmények: Kick-Light 2. hely;
Light-contact 3. hely

Már helyben is kondizhatunk!
Eddig Szegedre, vagy más környékbeli településekre kellett utaznia az algyőieknek, ha kondizni szerettek volna. Ennek
most vége, hiszen november végén adták át a sportolni vágyóknak a nagyközség felújított konditermét és szoláriumát.

Katona Antal, az új üzemeltető Gyeviép
Nonprofit kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy az algyői sportközpontot

a kezdetek óta a társaság üzemelteti, de
régóta található ott egy konditerem-szauna-szolárium komplexum, amelyet eddig
mindig bérbe adtak. „Ebben az évben úgy
döntöttünk, hogy átvesszük az üzemeltetését ezeknek az egységeknek. A terem és
a szolárium is általános felújításon esett
át, hiszen a korábbi állapotok finoman
szólva is hagytak kívánnivalót maguk
után” – ismertette az ügyvezető.
„Felújíttattuk a kondigépeket és a helyiségeket is, de folyamatosan figyeljük
az igényeket, és amennyiben új gépek
beszerzésére, a géppark bővítésére lesz
igény a továbbiakban, akkor természetesen ezt meg fogjuk tenni. Miután Algyőn
nincs másik konditerem, a helyi lakosok-
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nak eddig Szegedre vagy más környékbeli településekre kellett átjárniuk. Úgy
gondoljuk, hogy Algyőnek mindenképpen szüksége van egy minőségi teremre,
amely edzési és kikapcsolódási lehetőséget nyújt az itt élőknek, amit ezzel a felújított komplexummal biztosítani tudunk
nekik” – tette hozzá Katona Antal.
A konditermet hétköznapokon délután
kettőtől este kilencig, szombaton pedig
reggel nyolctól délután egyig látogathatják a sportolni vágyók, a vasárnap viszont
a jól megérdemelt pihenésé, ekkor zárva
tartanak. Természetesen ha valamilyen
csoport más időpontban szeretne edzeni,
akkor egyedi időpontot is tudnak biztosítani számukra.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Karácsonyra készülődik az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub
A nyugdíjasklub tagjai azon dolgoznak, hogy a karácsonyt megelőző néhány hét ne őrültekháza, hanem valóban meghitt
ünnepi készülődés legyen. Azt vallják, hogy apránként haladva sok mindent meg lehet oldani.
Próbáljuk ezt a bölcsességet a nyugdíjasklubban is alkalmazni. Arra törekszünk, hogy a karácsonyunk a klubban,
családias, bensőséges délután legyen.
Úgy érezzük, hogy ma már az idő sokkal gyorsabban szalad, mint valamikor.
Hogy a karácsony ünnepe is szép
legyen, már elkezdtük a készülődést.
Megcsináltuk a hájastésztát a kiflihez,
így már csak tölteni és sütni kell. Megterveztük a bevásárlást, a munkafolyamatokat. Az ünnepi műsort a Búzavirág
asszonykórus a citerásokkal már gyakorolja. Most is lesz estebéd, diós és mákos
beigli és hájaskifli, meg ajándék a klub
tagjainak.

Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, de számvetést is készítünk az eltelt évről. Gondolkodunk a következő esztendőről, arról,
hogy mivel tegyük különlegessé, hiszen
jövőre 45 éves lesz az Algyői Szőke Tisza
Nyugdíjasklub, amit szeretnénk méltóképpen megünnepelni.
Engedjék meg, hogy az év végéhez
közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették a
klubunk fejlődését és munkáját. Köszönöm a támogatást a polgármesternek és
a képviselő-testületnek. Köszönöm az
óvoda vezetőjének, az óvónéniknek, és a
műsort adó gyerekeknek, akik táncukkal
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könnyet és mosolyt csaltak arcunkra. A
Faluház vezetőinek és dolgozóinak is köszönöm az önzetlen segítséget, akárcsak a
Nőegylet vezetőjének és ügyes kezű as�szonyainak is a támogatásukat.
Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub
minden tagja nevében kívánom, hogy az
elkövetkező, 2018-as esztendőben a
szeretet és az összefogás jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt,
egészséget, kitartást, jókedvet és békét
minden algyői lakosnak.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt
és boldog új évet kívánok!
Kneip Ferencné
elnök

Ha karácsony, akkor hal és bejgli!
A halételeknek karácsonykor minden keresztény országban komoly hagyománya van, a gasztronómiai szokást évezredekre vissza lehet vezetni, jelképe a Bibliával egyidős.
A balra úszó hal sematikus ábrázolása a keresztény szimbolikában Jézus Krisztus nevére utal. A kapcsolat egy ógörög szójátékból ered, a Jézus Krisztus, Isten Fia, M
 egváltó
szavak görög kezdőbetűinek összeolvasása ugyanis „halat”
jelent. A hal az akkori embereknek elsősorban az életet
jelentette, hiszen egyik fő élelmiszerük volt a nagyrészt
megművelhetetlen, sivatagos közel-keleti területeken.
A bibliai utalásokon kívül a néphagyomány is szerepet
játszott abban, hogy a hal általános ünnepi étel lett. A
magyar hagyományokban az ünnepek alatt fogyasztott
ételeknek mindig valami különleges, varázslatos erőket
tulajdonítottak. A halak pikkelye gazdagságot vonz, a hal
gyors úszása pedig a család előrejutását jelenti.
Az ünnepi süteménykínálatból nem hiányozhat a bejgli
sem, és bár a finomság eredetét homály fedi, az biztos, hogy
Osztrák-Magyar Monarchia idején vált közismertté.
A karácsonyi ünnepkörhöz sem véletlenül társult a mákos és diós töltelékű bejgli, hiszen a mák a bőséget és a
termékenységet szimbolizálja, míg a dió véd a rontástól,
illetve gazdagságot és egészséget hoz fogyasztójának.

-02:00
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...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

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

December 1. (péntek), 19:00 Faluház színházterem

Algyői Teátrum: Máté Péter Emlékkoncert – Tabáni Istvánt és Bebét Molnár György harmonikaművész és koncertzenekara kíséri. Belépő: nyugdíjas és
diák 1200 Ft / fő, teljes árú 1600 Ft / fő

December 3. (vasárnap), 16:00 Fő tér és Faluház

Az első adventi gyertyát Molnár Áron, Algyő nagyközség polgármestere
gyújtja meg, majd műsort ad a Zsibongó Néptáncegyüttes. A Faluház előcsarnokában 15-18 óra között kézműves kirakodóvásár várja a látogatókat.

December 6. (szerda), 18:00 Faluház színházterem

Jön a Mikulás a Faluházba, a Pindúr & Pandúr Színház Téli mese című előadása

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

December 9. (szombat), 18:00 Faluház színházterem

Az Algyői Kerecsen Egyesület Komolyzenei Jótékonysági Estje. Támogatójegy: 500 Ft

December 10. (vasárnap), 16:00 Fő tér és Faluház

A második adventi gyertyát Ozsváth Lászlóné óvodavezető gyújtja meg, majd
műsort adnak az Algyői Szivárvány Óvoda növendékei. A Faluház előcsarnokában 15-18 óra között kézműves kirakodóvásár várja a látogatókat.

December 12. (kedd), 14:00 Faluház színházterem

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyői csoportjának Karácsonyi ünnepsége

December 14. (csütörtök) 15:00 Faluház színházterem
A Szőke Tisza Nyugdíjas klub Karácsonyi rendezvénye

December 16. (szombat), 20:00 Faluház

A Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület jótékonysági estje, fellép a Helyben-d zenekar, közreműködik Mc Yahim.Belépő: játék, édesség, tartós élelmiszer

December 17. (vasárnap), 16:00 Fő tér és Faluház

A harmadik adventi gyertyát Fazakas Attila plébános gyújtja meg, majd műsort adnak az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjai. A műsort követően
Hírmondó Karácsony és tombolasorsolás. A Faluház előcsarnokában 15-18
óra között kézműves kirakodóvásár várja a látogatókat.

December 24. (vasárnap), 10:00 Fő tér

Gyertyát gyújtanak az algyői civil szervezetek képviselői

December 29. (péntek), 16:00 Faluház

A Gyeviek Baráti Körének szilveszteri mulatsága
2018. január 6-án, szombaton délután ÚJÉVI KONCERT-tel kezdjük az
esztendőt!
Az Ezerjófű Egyesület minden hét keddjén egyesületi napot tart 16 órától 18
óráig az EzerJóHázban (Kastélykert u. 44.), melyre szeretettel várnak minden
érdeklődőt!
BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
December 4-én és 5-én (hétfőn, kedden), majd 2018. január 3-án, 4-én és
5-én (szerdán, csütörtökön és pénteken) kaphatók a bérletek a Faluház földszinti kistermében 9 és 17 óra között.A decemberi árusítási napokon már
átvehetők lesznek a 2018. évi kedvezményes utazási utalványok!

ESZI Idősek Napközi Otthona

Vásárok a civil szervezetek házában (Kastélykert u. 38.)

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

December 4. (hétfő), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár
December 11. (hétfő), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár

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

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 9-16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA
FOGADÓÓRÁJÁT A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN!
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Születések Algyőn
Bruckner Léna
szül.: 2017. 11. 13.
anya: Lajkó Gabriella Erzsébet
apa: Bruckner Tamás

Sándor Gergő Ferenc
szül.: 2017. 10. 12.
anya: Kovács Anett Dorina
apa: Sándor Zsolt

Kovács Mira
szül.: 2017. 11. 06.
anya: Szabó Eszter
apa: Kovács Andor

Szűcs Izabella Heléna
szül.: 2017. 11. 11.
anya: Márkus Gabriella
apa: Szűcs Szilveszter

HÍRMONDÓ KARÁCSONY

Rácz Luca
szül.: 2017. 10. 09.
anya: Tisóczki Csilla
apa: Rácz Gábor

December 17-én 16 órakor Algyő adventi koszorúján
Fazakas Attila plébános gyújt gyertyát. Ezt követően a
Faluházban az általános iskolások adnak ünnepi műsort a
Hírmondó Karácsony keretében, amit tombolasorsolás követ.
Ne felejtse otthon tombolaszelvényét!
Találkozzunk december 17-én, vasárnap!

HÍRMONDÓ KARÁCSONY 2017 TOMBOLA
olvasónál marad

2017. DECEMBER 31. 19:00 -04:00
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HÍRMONDÓ KARÁCSONY 2017 TOMBOLA

FELLÉPŐK:

STONE
BIHARI

GELLÉRT
HASTÁNC SHOW
STAND-UP

ZENE

JAFFA
TRIÓ

SVÉDASZTALOS VACSORA
ÉJFÉLKOR TŰZIJÁTÉK ÉS PEZSGŐS KOCCINTÁS!
TOMBOLASORSOLÁS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!
FELNŐTT: 14.500 FT
amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát, egy aperif italt és egy pohár pezsgőt éjfélkor!
GYERMEK (6-11,99 ÉVES KORIG): 5.700 FT
0-5 ÉVES KORIG INGYENES

6750 Algyő, Téglás u. 151. | www.levendulahotelalgyo.hu

www.facebook.com/levendulahotelalgyo | +36 62/ 765-975 | +36 20/284-0494

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a k
ülönböző intézmények, szervezetek,
civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit!
Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.

