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A legjobb kolbásztöltőket keresték
Harmadik alkalommal ragadtak húsdarálót és kolbásztöltőt az algyői civil szervezetek és baráti társaságok: az idei kolbásztöltő
versenyre összesen tizenhárom csapat nevezett. A jó hangulatú rendezvényen egész nap sültek a finomabbnál-finomabb étkek
a Tájház udvarán.
Részletek a 7-8. oldalon

Idén is olajra
lépnek Algyőn
A tavalyi nagy sikert követően idén is
megrendezik az Algyő-MOL Futófesztivált, április hetedikén lehet teljesíteni a
távokat. A legkisebbek 300 méteres távot
teljesíthetnek. Nevezni az e-nevezes.hu
portálon lehet.
Részletek a 17. oldalon

Júniusban nyit az szabadstrand

A tartalomból

Amennyiben minden szükséges engedélyt beszerez az önkormányzat, nyáron
már fürödhetünk a Tisza algyői szakaszán. Ahhoz, hogy megnyílhasson a szabadstrand, egy mólót is át kell helyezni.
Részletek a 6. oldalon
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3,4 milliárdból gazdálkodik Algyő

Másfél évtizede Algyő védelmében���������������������10

Egyhangúlag fogadták el a nagyközség
idei költségvetését. A településen 2
milliárd forintot költenek fejlesztésekre,
döntöttek
a
civil
szervezetek

támogatásáról és a Gyevikult Nkft.
üzleti tervét is jóváhagyták.
Részletek a 4-5. oldalon
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6750 Algyő, Sport u. 9.
+36 70 638 0580
Natural Szépség És Egészségház
Szép testben Boldog Lélek

Testi-lelki egészség egy helyen!
Szeretettel köszöntöm Önöket!

Muladi Annamária vagyok a Natural Szépség és Egészségház ügyvezetője. Célunk olyan
szolgáltatásokkal kedveskedni ami ügyfeleink tapasztalata alapján rendkívül eredményes fogyókúra, alakformálás és szépségápolás terén.
Mit tegyünk, hogy formába hozzuk magunkat?
Sportoljunk! Együnk finom, egészséges ételeket! Igyunk megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot! Szánjunk magunkra Én időt!!!!
Vegyünk igénybe rendszeresen olyan szolgáltatásokat ami feltölt, kikapcsol és boldoggá tesz!
Az emberek általában arra panaszkodnak, hogy nincs idejük magukra!
Az Én idő egy életforma !
Azok az emberek akik tudják mekkora jelentősége van annak, hogy jól érezzék magukat, sokkal sikeresebb, boldogabb és egészségesebb életet élnek.

Szeretettel javaslunk két kezelést ami hatalmas segítség a szép feszes bőr eléréséhez!

Sok hölgy szeretne a has a comb és a fenék területén formálódni!
Cellulitkezelés: egy speciális módszer ami kb 5 alkalom után 1-2 ruhamérettel kevesebbet jelent.
Arcápolás: egy Szingapúrban elsajátított masszázs és lézeres kezelés segítségével a bőrfiatalítás terén jelentős változást eredményez!

MAGNET SPACE DUAL LÉZER

Lézer-terápiás készülék arc és test külső és belső kezelésére
Új, speciális fiatalító kezelés, ami a lézer segítségével
és biokozmetikumokkal történik.
Az arckezelés mellé egy különleges masszázs,
amit egy Szingapúrban élő hölgytől tanultam,
ami a bőrben elindít egy méregtelenítést
és sokkal simább és szebb bőr lesz a
végeredmény.

CELLULITKEZELÉS
Tisztító és méregtelenítő program

A szaunát vagy napsugárszaunát a cellulitkezelés
mellé használva centiben
mérhető eredménye van.

Építsd fel az alakodat a jobb
közérzetért és szebb kinézetért!

ránctalanítás, szem környék ápolás,
rosacea (hajszálér problémák az arcbőrön),
arcbőr problémák kezelése,
mélyhidratálás,
nyak és dekoltázs kezelése

ELŐTTE

UTÁNA

kb. 800 kcal/alkalom a szauna használatával

Forduljon hozzánk bizalommal!

PIETAS TEMETKEZÉS

Tisztelt Olvasóink!

Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu

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

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!,
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 (70) 616 2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129
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...a Tisza Virága

Hamarosan kezdődhet az iskola felújítása
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzatának felújítására kiírt közbeszerzés csak a negyedik körben lett eredményes. Tavasszal kezdődhet a renoválás, miközben az önkormányzat perben áll a kivitelezővel.

„A település új központjában a 21. század követelményeinek megfelelő 16
tantermes iskola, tornacsarnokkal ellátott, multifunkcionális épületegyüttes
készült el. A beruházás közel 1,7 milliárd
forintból – az Európai Unió és az Európai
Fejlesztési Alap 200 millió forintos
támogatásával valósult meg. Az új intézménynek azonban nem sokáig örülhettek felhőtlenül a helybéliek, hiszen
amikor ötéves lett az épület, teljes
parkettacserét kellett végrehajtani, hamarosan pedig a homlokzat felújítása
kezdődik.

A képviselő-testület februári rendes
ülésén elhangzott, hogy a mostani, negyedik közbeszerzés tekinthető eredményesnek, két cég nyújtott be árajánlatot. Molnár Áron polgármester arról
tájékoztatott, hogy az egyik pályázó az
önkormányzat cége, a Gyeviép Nkft.,
a másik ajánlattevő pedig a vásárhelyi székhelyű Központ-Bau Kft. volt.
A Gyeviép bruttó 45 millió 685 ezer forintos árat határozott meg, a másik cég
ennél valamivel kevesebbet 45 millió
203 ezer forintot. A településvezető elmondta, bár a Gyeviép árajánlata

400 ezer forinttal magasabb, a bíráló bizottság mégis ezt a céget választotta, részben azért, mert hosszabb idejű jótállást
vállalnak és magasabb késedelmi kötbért.
Az önkormányzat idei költségvetési
tervezetében az „iskola garanciális javítások” sort a képviselő-testület 39 millió
forint összeggel hagyta jóvá, de a közbeszerzési eljárás eredményét látva a rendelet-tervezetben már 46 milliós előirányzattal számolt. A két összeg különbözetét
a Fejlesztési Céltartalék sorból biztosítják.
Molnár elmondta, hogy a homlokzat
felújítására azért van szükség, mert a kivitelező rossz technológiát alkalmazott,
és a faburkolatokat sem látta el megfelelő
védelemmel. A kivitelező nem ért egyet
az önkormányzattal és jogi útra terelték
az ügyek, azaz perben állnak. Molnár azt
mondta, szakértőkkel próbálják alátámasztani a véleményüket, és remélik, hogy ezt a
bíróság előtt is tudják majd érvényesíteni.
Az iskola külső homlokzatának felújítása tavasszal kezdődhet.

Visszavenné iskoláját Algyő
Abból az összegből, amit a település befizet az államnak szolidaritási hozzájárulás címén, fenn tudnák tartani az általános iskolát – mondja a polgármester. Szerinte nem Algyő az egyetlen helyhatóság, amely örömmel újból gazdája
lenne saját intézményének.
Amennyiben lesz rá lehetőség, Algyő szívesen visszavenné az általános iskola üzemeltetését – erről a testületi ülésen is beszélt Molnár Áron.
A költségvetés tárgyalásakor elmondta,
hogy a településnek 240 millió forint úgynevezett szolidaritási hozzájárulást kell
befizetnie a költségvetésbe, amit az állam
a fenntartásába átvett iskolák üzemeltetésére fordít. Molnár azt mondja, az Algyő
által fizetett összegből ők maguk is fenntarthatnák az intézményt.
Emlékeztetett, hogy a csömöri önkormányzat pert indított az Emberi Erőforrások Minisztériummával (EMMI) szemben iskolájuk államosítása miatt, később a

perbe bekapcsolódott a KLIK is. A 444.hu
azt írta, hogy a bíróság 2018. január 8-án
arról értesítette a felperes Csömört, hogy
felfüggeszti a pert, a törvény több pontját
ugyanis alkotmánysértőnek találta, ezért a
felfüggesztéssel egyidőben az Alkotmánybírósághoz (AB) fordul, hogy az semmisítse meg a jogszabály több pontját. Az
AB-nek az ügyben legkésőbb 90 napon
belül kell döntést hoznia. Budaörs is pert
indított, azt kifogásolva, hogy az általuk
fizetendő 2,1 milliárd forint szolidaritási
hozzájárulás a háromszorosa annak, mint
amit a város eddig az iskolái működtetésére fordított, és a település költségvetésének
16 százalékát teszi ki. Budaörs első fokon
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megnyerte a pert, másodfokon viszont elvesztette.
„Algyőn kívül bizonyára más település
is visszavenné iskoláját és biztosítani tudná fenntartását. Érdemes lenne ezt megfontolnia a kormányzatnak. A szolidaritási
adó mellett a közétkeztetést is fizetjük,
ami nagyjából 50 millió forint, azaz durván 300 millió forintunkba kerül most az
iskola, miközben nem az önkormányzaté.
Szerintem egy település lenne a legjobb
gazdája a helyi iskolának” – részletezte.
Hozzátette, az AB állásfoglalását nagyon
várják, és ha esély nyílna arra, hogy ismét az önkormányzat legyen a fenntartó,
örömmel vállalnák ezt a feladatot.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

3,4 milliárdból gazdálkodik a nagyközség
Egyhangúlag fogadta el Algyő idei költségvetését a képviselő-testület. A településen 2 milliárd forintot költenek
fejlesztésekre, döntöttek a civil szervezetek támogatásáról és a Gyevikult Nkft. üzleti tervét is jóváhagyták.

A 2018-as költségvetés tervezetét több
hónapon keresztül tárgyalta a testület.
Több pályázaton nyertek forrásokat, így
idén nagyjából 2 milliárd forint értékben
valósítanak meg fejlesztéseket, amelyhez 700 millió forint önerőt biztosít a
település. „Ezt ki kellett gazdálkodnunk,
ezért volt fontos az elmúlt 3 év spórolósabb költségvetése, hogy legyenek tartalékaink, így nem kell adóságba verni
az önkormányzatot a kivitelezésekkor.
A fejlesztések mellett fontos tervezési szempont volt, hogy az intézményi
struktúrát legalább az eddigi színvonalon tudjuk legalább működtetni” –
részletezte Molnár Áron polgármester.
Az óvodára többet költenek, hiszen
több a gyermek, ami a településvezető
szerint részint azoknak a programoknak
köszönhető, amivel a fiatalok helyben
tartását ösztönzik, továbbá családok Algyőre költözését. Ide tartozik a délnyugati lakópark kialakítása, a fiatalok első
lakáshoz jutását támogató pályázat és a
babaprogram is.
A költségvetés bevételeinek főös�szege 1,6 milliárd forint, van továbbá
1,8 milliárd forintnyi maradvány, így
összességében 3,47 milliárdból gazdálkodhat a település. Az előterjesztésből

kiderül, hogy 1 milliárd 75 millió forint helyiadó-bevétellel számolnak, és
idén is kell szolidaritási hozzájárulást
fizetniük a központi költségvetésbe,
240 milliót. Ennek kapcsán a polgármester megjegyezte, ez az összeg az
iskolák fenntartására megy, s szerinte
jobban járnának, ha a település tarthatná fenn az általános iskoláját.
A költségvetés tervezetéről Gajdáné Szatmári Mária könyvvizsgáló azt
mondta, eleget tett Algyő minden jogszabályi előírásnak, adósság nem keletkezik. Elmondta, hogy a működési
célú támogatások 6 millióval növekedtek, összesen 116 millióra, a központi büdzséből a gyermekétkeztetésre is
11 millióval többet kap a település és a
kulturális feladatokra fordítható összegek is növekedtek. Úgy összegzett, hogy
a könyvvizsgálat az idei költségvetési
rendelettervezetet alkalmasnak tartja
tárgyalásra.
A napirend vitájában a Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke,
Füzesy István azt hangsúlyozta, hogy
takarékos gazdálkodást irányoztak elő.
A költségvetés összeállításánál kiemelt
figyelmet fordítottak a jogszabályok
betartására, s a grémium véleménye

4

szerint a tervezet megalapozott. A költségvetést egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
Civileket támogatnak
Összesen 19 civil szervezet nyújtott be
támogatási igényt az önkormányzathoz,
továbbá a sportszervezetek is. Tavaly
8 millió 141 ezer forintot nyújtottak támogatásként, s ebben az évben is ezzel
az összeggel tervezték a költségvetést.
A beérkezett igények azonban magasabbak voltak, 13 milliót igényeltek összesen
a civilek. Az ülésen külön-külön szavaztak az egyes szervezetek támogatásáról,
több esetben a tavalyi összeget kapják
az egyesületek és alapítványok, de akad
olyan is, amelyik kevesebb önkormányzati pénzre számíthat. Összességében
8 millió 240 ezer forintot tesz ki az idei
támogatások összege. Füzesy a pénzügyi
bizottság javaslatát ismertetve elmondta,
érdemes lenne felülvizsgálni, miként is
nyújtják a támogatásokat, változtatásokat
javasolnak a következő évtől. A testület
úgy döntött, hogy a bizottság elvégzi a
felülvizsgálatot, utána pedig a képviselők
dönthetnek arról, hogy változtatnak-e az
eddigi gyakorlaton.

...a Tisza Virága
A sportszervezetek támogatásáról
külön döntöttek, az Algyői Sportkör
24 millió forintot igényelt, a többség 20
milliót szavazott meg nekik. Ezen felül
az összeg szakosztályi felosztását kérték és a pénzügyi bizottság javaslatára a
kajak-kenu szakosztálynál külön kimutatást az összegek felhasználásáról. Az
Algyői Úszó és Vízisport Egyesület is
kevesebbet kap, mint amennyit kért, az
1,65 millióval szemben másfél millió forintot szavaztak meg nekik.
Elfogadták a Gyevikult üzleti tervét
Az önkormányzat alapelvárása volt, hogy
az újonnan alapított Gyevikult Kulturális és Művelődési Nkft. üzleti terve tartalmazzon olyan elemeket, amivel némi
bevételt is hoz a társaságnak. Molnár
Áron elmondta, ezen felül azt is szem
előtt tartották, hogy nem nyújtanak több
támogatást, mint amennyit korábban a
Faluház kapott.
Kovács László ügyvezető elmondta, az
üzleti terv elkészült, a tavalyi számokat
alapul véve állították össze, próbálták
a programokat racionalizálni, kivenni
azokat, amelyek túl nagy anyagi ráfordítással kevés emberhez értek el, s helyette olyanokat tüntetett fel, amelyeket
kevesebb pénzből lehet megrendezni,
s amelyekkel várhatóan több helybélit
lehet elérni. Bevétellel is számol az új
cég, méghozzá három területről: bérleti
díjakkal, azon felül tematikus, értékesíthető, belépős programokból befo-

lyó pénzzel, illetve céges rendezvények
bevételeivel. „Nagy igény mutatkozik
algyői és más településen működő társaságok részéről, hogy csapatépítő és
egyéb programokat tartsanak kollégáiknak, amelyeknek helyet tudunk biztosítani” – részletezte Kovács László.
Az eddigiekhez hasonlóan a kulturális
alapból tervezi a falunapot és gyereknapot megrendezni, illetve az Algyői Hírmondó kiadása is átkerült az Nkft.-hez,
ennek költségét a médiaalapból finanszírozná az ügyvezető.
A programok színvonalának megőrzését hangsúlyozta Füzesy István,
amire Kovács László leszögezte, céljuk
tovább emelni azt, hogy minőségi rendezvényekkel szólítsák meg az algyőieket. Hozzátette, a településen terjedő
álhírekkel ellentétben az Ifjúsági Klub
tanulószobája továbbra is várja az érdeklődőket, és az Alkotóház szolgáltatásait a civil szerveztek a jövőben is térítésmentesen vehetik igénybe. Ez utóbbi
helyszínen egyébként workshopokból
és születésnapi zsúrok rendezéséből
tennének szert bevételekre.
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A januárban alapított Gyevikult
Nkft. üzleti tervét, valamint szervezeti
és működési szabályzatát elfogadta a
képviselő-testület.
Támogatják a lakásszerzést
Létrehoztak egy 50 millió forintos
alapot Algyőn, amiből a fiatalok első
lakásszerzését támogatták. A program
sikerét jelzi, hogy ki kellett egészíteni
a keretösszeget nagyjából 30 millió
forinttal, olyan sokan jelentkeztek.
Ebben az évben 50 milliót szánnak
erre a célra, és azért módosították a
helyi rendeletet, hogy minél több fiatalt támogatni tudjanak.
Könnyítés a kérelmező házaspárok
és élettársak esetében, hogy immár
elegendő, ha az egyikük 45 év alatti.
A gyermekét egyedül nevelő és egyedülálló kérelmezőnél viszont marad a
korhatári korlát.
Módosították az igényelhető támogatás mértékét is, hogy a korábbinál
több lakosnak tudjanak segíteni. Az
elfogadott határozatból kiderül, hogy
első lakás építésére, vásárlására vagy
bővítésére egyaránt 3 millió forint
kamatmentes kölcsön igényelhető.
Felújításra 2 milliót lehet igényelni,
ha valaki csak a fürdőszobáját újítaná
fel, akkor 1 millió forint az értékhatár.
A futamidőt 6 évben határozták meg.
A képviselő-testület döntése értelmében a támogatási igények március
elsejétől nyújthatók be a polgármesteri hivatalhoz, és a támogatásra való
jogosultság megállapítására az érkezés sorrendjében, a támogatás céljára biztosított keretösszeg erejéig van
mód.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Júniusban nyit az szabadstrand
Amennyiben minden szükséges engedélyt beszerez az önkormányzat, nyáron már fürödhetünk a Tisza algyői
szakaszán - derült ki a testület legutóbbi ülésén. Elhangzott, ahhoz, hogy megnyílhasson a szabadstrand, egy mólót
is át kell helyezni.
A szabadstrand létesítéséhez és a kishajókikötő áthelyezéséhez az előzetes
kalkuláció szerint 10 millió forintra van
szükség, amit az idei költségvetésből
biztosítanak. A képviselő-testület legutóbbi ülésén Molnár Áron független
polgármester arról számolt be, hogy
folyamatban van a Közösségi térnél lévő
úszómű áthelyezése is, így idén nyáron
teljesülhet az algyőiek régi vágya, ismét
lehet majd a folyóban fürödni. Hozzátette, mind az előkészületekkel kapcso-

latos munkákat, mind az üzemeltetést
az önkormányzat egyik saját cégének,
a Gyeviép Nkft.-nek szeretné átadni.
Ahhoz azonban, hogy megnyithassák
a strandot, úgynevezett fürdőhelykijelölési eljárást kell lefolytatni.
Dokumentumokat kell benyújtani és eljárási díjakat kell fizetni, összességében
78 ezer forintot.
Molnár Áron szerint a szabadstrandnak elegendő 3 hónapos nyitvatartás, Kiss
Róbert önkormányzati képviselő viszont

Megvette az önkormányzat a vitás mólót
A téli, parton töltött pihenője után más helyen rakják vízre a sok vitát kiváltó
úszóművet, amelynek immár egyedüli tulajdonosa az önkormányzat. Az elköltöztetésének hátterében a szabadstrand megnyitása áll.
Az algyői önkormányzat 47,9 százalékban
tulajdonolta a mólót, a fennmaradó rész
egy magántulajdonosé volt, míg az üzemeltetést Algyői Vízisport Egyesület végezte. Februárban megegyezett az önkormányzat a magántulajdonossal, 3 millió
forintért vásárolták meg az úszómű kicsivel több mint felét, továbbá az üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyeket. A pénzt
már el is utalta a település az eladónak.
„A három millió forintos vételár reális,
hiszen engedélyekkel együtt vettük meg
az úszóműrészt. Az átírásnak is vannak
költségei, de sokkal egyszerűbb megoldás
annál, minthogy az összes szükséges papírt beszerezzük” – mondta el lapunknak
a polgármester.
Ahogy megírtuk, a nagyközség a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programból (TOP) 142 millió forint támogatást nyert turizmusfejlesztésre, a száz

százalékos támogatási intenzitású pályázat
kiemelt célja a tiszai aktív turizmus felélesztése. Az elnyert összeg egy részét a
meglévő úszómű átköltöztetésére fordíthatják, ami a szükséges infrastruktúra kiépítésével együtt körülbelül 10 millió forint. A Komp utca végén található kikötőt
jelenlegi helyéről mindössze 100 méterrel
kell lejjebb helyezni a vízfolyás irányába a
már kiépített sólyázóhely alá. Ehhez kikötőbakokat kell építeni, járdát, ami a mólóhoz vezet, továbbá őrbódét, aminek az
elektromos árammal való ellátását is meg
kell oldani.
A tervek szerint az úszómű már a májusi szezonkezdetkor az új helyszínen fogadja a kishajó-tulajdonosokat.
Az említett TOP-os pályázat keretében
a Fehér iskola lejárójának a végénél is létesítenek egy kikötőt, a Levendula Hotel
mellett pedig egy horgászstéget.

arra hívta fel a figyelmet, hogy a h
 orgászok
bizonyára neheztelni fognak, hogy a fürdőhelyen nem lehet majd p ecázni. Képviselőtársa, Füzesy István szerint nagyon
kis szakaszt érint a h
 orgászási tilalom, így
ez nem okoz problémát.
Szavaztak arról is, hogy mikor nyisson
a strand, és meddig lehessen fürdőzni: a
többség úgy döntött, hogy június elsejétől szeptember közepéig lehet csobbanni
a Tiszában.
Forrás: Délmagyarország
APRÓHIRDETÉSEK
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások. Tel. 06 (30) 953 0395
Csontkovács kezelésre időpont
egyeztetés: 06 (30) 979 8079-es
telefonszámon. Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta
Eladók: 2,5 m-es kerítésoszlop
vascsőből, szobakerékpár, üvegajtós hűtőszekrény, nagy teherbírású tárolópolcok darabonként is.
Eladási ár 1300 Ft-tól.
Érd.: 06 (20) 596 5060
Hívjon, megegyezünk!

ALGYŐI TOLLFORGATÓK CSONGRÁDON ÉS KŐBÁNYÁN
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre tagjai lelkesen készülnek, hogy eleget tegyenek két meghívásnak márciusban. 21-én, szerdán 17 órától a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Megyei Tagozata és a Faludy György Irodalmi Műhely
meghívására Csongrádon várják őket „A szív hangjai” című zenés irodalmi műsorukkal, melyet saját írásaikból állított össze
Ménesi Lajosné. Március 23-án, pénteken 16.30 órától pedig Kőbányán az Újhegyi Közösségi Házban – a Krúdy Gyula Irodalmi Kör meghívására - olvassák fel összeállításukat.
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...a Tisza Virága

Zöld, káposztás és birsalmás kolbásszal is versengtek
Harmadik alkalommal rendezték meg a kolbásztöltő versenyt Algyőn. A jó hangulatú rendezvényen egész nap
sültek a finomabbnál-finomabb étkek a Tájház udvarán, és tizenhárom csapat versengett a dobogós helyekért.

Immáron harmadik alkalommal ragadtak húsdarálót és kolbásztöltőt az
algyői civil szervezetek és baráti társaságok: az idei kolbásztöltő versenyre
összesen tizenhárom csapat nevezett.
A minimum négyfős csapatok öt kiló
kolbászhúst és tíz méter belet kaptak
a szervezőktől, a munka pedig már
reggel hét órakor elkezdődött. Édes
és csípős paprika, bors, só – volt az
asztalon minden, ami egy igazán jó
kolbászhoz kell, de persze mindenhol
volt egy kis különlegesség, ami mássá tette az adott csapat kolbászát. Így
végül a zsűri elé került zöld kolbász
is, de a köretben is a megszokott sült
krumpli mellett burgonyachipset is
készítettek.
Jól fogyott a szíverősítő és a többi
ital is, ennek és a jó társaságnak is köszönhetően olajozottan zajlott a munka. Ezen pedig csak dobott, amikor
megszólalt a zenekar is, így a zsűri is
feloldódhatott a kóstolás idejére.
„Megmondom őszintén, nagyon
nehéz zsűrizni. Eddig versenyeztem
én is, általában sikerült nyernünk a
csapatunkkal. Figyelünk a tisztaságra, hogyan néz ki az asztal, az elkészítési módra, legvégül pedig a kész

termékeknél azt nézzük meg, men�nyire puha vagy kemény a kolbász,
kidurrant-e vagy sem. Nem könnyű
végigkóstolni sem a kolbászokat, mi
nyersen is megtettük ezt, imádom a
nyers húst, talán jobban is szeretem
úgy, mert jobban is kiadja az ízét” –
mondta még a végső döntés meghozatala előtt Vidács Tiborné Éva zsűritag.
Reggel hét órakor reggelivel, a hozzá járó pálinkával és az Algyői Borbarátok férfi tagozata által főzött forralt
borral indította a napot Füzesy István
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és csapata. „Nem fáztunk az öt kiló
hús feldolgozása alatt. Ahogy néztem,
mindenkinek megvan a titkos családi receptje, van, aki csípősen, van, aki
kevésbé csípősen szereti. Lehet látni
zöld, vagy paprika nélküli kolbászt
is, borsosat, vastagot vagy vékonyat
is, elég széles a paletta. Nincs könnyű
helyzetben a zsűri. 
Mindenkinek a
saját szája íze szerinti a legfinomabb”
– fejtette ki Füzesy István, aki csapatával harmadjára vett részt a versenyen,
a tagok között pedig szépen eloszlott

ALGYŐI HÍRMONDÓ
a munka. Az ALTE nem csak kolbászt
sütött, hanem sült hússal és fasírttal is
készült a nap folyamán.
Az önkormányzat csapata ezúttal is
részt vett a versenyen: mint azt Algyő
polgármestere, Molnár Áron elmondta, a létszám is mutatja, hogy van létjogosultsága a három éve létrehozott
kezdeményezésnek. „Az ilyen típusú
programok arra jók, hogy összehozzák a falu apraját-nagyját. Kell néha
ilyen gőzleengedés” – mondta Molnár
Áron, aki hozzátette, a kolbászsütés
olyan, mint a halászlé főzése: mindenkinek a sajátja a legfinomabb. Megjegyezte, régen ő maga is részt vett
családi disznóvágásokon, ám az utóbbi
két-három évben már nem volt része
ebben. 
Elárulta, a kevésbé fűszeres
kolbászt szereti, csípősséget tekintve
pedig az „előre meghirdetett kolbásznál” elfogadja a csípőset, de csemege
terén már nem híve a csípősnek. Azt
is megtudtuk, főképp kommunikációs és marketing feladatok hárultak a
polgármesterre a verseny során, így
igyekezett átlendíteni a nehezebb
pillanatokon a csapatokat.
A versenyen részt vett az Algyői
Természetvédő
Horgászegyesület
is, amelynek nevében Dudás Zsolt
elmondta, tavaly is voltak már a

kolbásztöltőn, és egy dobogós helyezésben reménykedtek. „Hatalmas buli,
nagyon jónak tartjuk, köszönet mind-

ezért a szervezőknek. Gondolkoztunk
azon, hogy csináljunk halkolbászt, de
nem szerettünk volna előnnyel indulni a versenyen. Tudtuk, hogyha ezt
elkészítjük, akkor abszolút esélytelenné válik a többi csapat, így maradtunk
a hagyományos disznókolbásznál, de
viccet félretéve, egy a lényeg, hogy
érezzük jól magunkat” – fejtette ki az
egyesület elnök helyettese.
A tavalyi győztes, Csókási Ferenc a
délelőtt folyamán azt mondta, unokáival alkotott csapata idén is szeretne
győzni, azonban azt nem szerette
volna elárulni, mi vezethetett tavaly

oda, hogy az övéké legyen a legjobb
kolbász. „Saját fűszerezési módsze-
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rünk van, ettől nem szoktam eltérni.
Szerintem nem szabad agyonsütni a
kolbászt, csak roppanósra. Ha elárulnám a titkomat, jövőre már nem nyernék” – tette hozzá nevetve. Csókási
Ferenc idén is unokáival közösen nevezett a versenyre, a kolbász mellé pedig sült krumplit tálalt a zsűri számára. Annyit azért elárult, szerinte apróra
kell darálni a húst, és semmiképp sem
szabad kapkodni a készítés során.
Az újabb siker azonban nem
jött össze Csókási Ferenc számára.
A zsűri végül a harmadik legjobbnak a
Magyar Tartalékosok Szövetsége Algyői Klubjának kolbászát választotta,
többek között a külalak és az íz miatt,
míg a tavalyi győztes ezúttal a második helyen végzett. A legjobbnak idén
az Algyői Kerecsen Egyesület kolbászát találta a zsűri. Különdíjas lett
a pingpong szakosztály által készített
káposztás és birsalmás kolbász, de az
összes résztvevő csapat emléklapot
vehetett át.
A nap lényege ugyanakkor korántsem az eredményeken volt, hanem
azon, hogy ismét egy jó és oldott
hangulatú napot tölthettek el az algyői civil egyesületek, emellett pedig
az idén megszerzett tapasztalatokat
felhasználva jövőre újra megpróbálhatják megsütni Algyő legfinomabb
kolbászát.

...a Tisza Virága
Algyő nagyközség önkormányzat képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI
álláshely betöltésére.
Az Nkft. Algyő nagyközség önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, a Borbála Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot, és a Levendula Hotelt üzemeltető szervezet.
Az ügyvezető feladata:
• a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai
és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
• a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos
és hatékony működtetése;
• a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása;
• kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.
Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása és minimum 3 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
• A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan;
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
• a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
• arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi
okok;
• nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők
kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
• legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal;
• gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik;
• hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik;
• pályázatírásban, pályázat fenntartásban, valamint ahhoz kapcsolódó megvalósításban
• szerzett tapasztalattal rendelkezik,
• egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer;
Elvárt kompetenciák: felelősségteljes, önálló munkavégzés; kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség; megbízhatóság, szakmai elhivatottság.
A megbízás 2018. április 1. napjától tölthető be. Az ügyvezetői munkakör betöltésének időtartama: egy év. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a képviselő-testület a 2018. évi márciusi soros ülésen (2018. március 22.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2018. március 14. napján 12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, „Gyevitur Nkft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.

9

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fánkkóstolóval ízesített könyvbemutató a Faluházban
A farsangi fánknak lelke van – vallja Paskó Csaba római katolikus pap, karnagy, zenetanár, szakácskönyvíró, aki a
Gyevi Art Kulturális Egyesület meghívására érkezett egy nem szokványos könyvbemutatóra a Faluházba.
A rendezvény végén a közönség megkóstolta a fesztiváldíjat nyert bácskai
gurulós fánkot, melyet Takács Irénke irányításával az egyesület tagjai készítettek.
Takács Irénke örökmozgó házias�szony, kelebiai falugondnok, Kelebián
a helyi Vajdasági Magyarok Szövetség
képviselője. Íme nagysikerű gurulós
fánkjának receptje:
Hozzávalók:
1 kg liszt, 4 tojássárgája, 20 dkg vaj
(nem margarin), 1 élesztő, 2 dl tej, 2 dl
ásványvíz, 8 ek. cukor

„A táplálkozás kultúránk része, ahogy
része az irodalom, képzőművészet,
építészet. Gasztronómiával foglalkozni, abban jártas lenni, elsősorban nem
hedonizmust jelent, élvezetek hajszo
lását, nem jobban, mint élvezettel elolvasni egy verset, vagy megnézni egy
kiállítást, hanem annak a kulturális
örökségnek a megismerését, elsajátítását, művelését jelenti, amit az emberiség évezredek óta fejleszt, csiszol, alakít,
tovább ad, divatot teremt vele. Nem kell
költőnek lenni ahhoz, hogy felfedezzem
a vers üzenetét, és nem kell mesterszakácsnak lenni ahhoz, hogy felismerjem
egy ételköltemény ízes eredetiségét.
Minden igény, műveltség, nyitottság,
keresés kérdése. Ez mind-mind kezdetek óta ott van a teremtett világban, Isten nekünk alkotta!” – olvasható Paskó
Csaba második szakácskönyvének ajánlójában. A Paskó atya konyhája – Bácska
íze című kiadvány algyői bemutatóján
Fábián Péter vezette a beszélgetést, de
nem volt sok dolga, mert az atya kiváló
humorral megáldott „mesélő”.
Nemcsak recepteket találunk a
könyvben, hanem a bácskai életbe is be-

lekóstolhattunk, sőt megismerhettünk
egy olyan embert, akinek lelkében benne van az alkotás, a művészet és a játék.
Aki atya, aki a szabadkai egyházmegye
zeneigazgatója, aki szakács, aki borász,
aki közösséget kovácsol, és még ki tudja,
mi minden...
A receptek mellett személyes történeteket, találkozásokat, borkalauzt is
tartalmaz a könyv.
Paskó atya vallja, hogy egy jó szakács
– mint ahogy a jó pap is – élete végéig folyamatosan tanul. Számára a főzés
kikapcsolódás, a pihenés része, hobbi.
De közösségteremtés is! Több éve szervez borvacsorákat saját konyhájában készült ételekkel és italokkal, mert a „plébános bora” ma már védjegy. Pálinkája
pedig templomba-csalogató a kelebiai
férfiak számára.
„Istenről sokféleképpen lehet beszélni, akár a gasztronómián keresztül is.
A teremtett világ Isten ajándéka az embernek.Komoly felelősséggel tartozunk,
de mindent azért adott, hogy szeressük.
A lelki békét, a kiegyensúlyozottságot
találjuk meg itt!” – fogalmaz Paskó
atya.
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Elkészítés:
A tésztát a fenti hozzávalókból jól kidolgozzuk és hagyjuk kelni. Amikor a
tészta feljött, 2 centiméter vastagságúra
nyújtsuk ki és kis pogácsaszaggatóval
szaggassunk pogácsa formákat a tésztából. Ha a szaggatót lisztbe mártjuk,
nem fog a tészta beleragadni. Forró
olajba óvatosan ejtsük bele a kis tésztákat és hagyjuk, hogy gömb alakú formát
vegyen fel a forró olajban. Ha jól kidolgoztuk a tésztát, akkor az olajban magától megfordul a fánk, miután az egyik
fele átsült.

...a Tisza Virága
Amikor szép aranybarna színűre sült
vegyük ki az olajból, tegyük egy szalvétára, hogy minden olaj lecsepegjen róla,
majd forgassuk porcukorba. Ha csokit
olvasztunk, és azzal szeretnénk leönteni
a fánkokat, akkor nem kell porcukorba
forgatni, hanem csak leöntjük forró csokoládéval. A porcukorba keverhetünk
fahéjat, darált diót, kókuszt, de keverhetünk kakaót is.
A megadott recept alapján 80 darab kis, egykét harapásnyi fánk készíthető.

Másfél évtizede Algyő védelmében
15 éve szolgálja polgárőrként Algyőt Gulyás Sándor és Bába István, akik ebből az alkalomból vehettek át elismerő oklevelet a
Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségétől.

Az évzáró közgyűlésen vehette át a 15
éves szolgálatért járó elismerő oklevelét
az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
elnöke, Gulyás Sándor, valamint Bába
István, akik immáron másfél évtizede végzik önkéntes tevékenységüket.
Az oklevelet, amely nemcsak a szolgálati időt, hanem a 2017-es kiváló munkát
is elismerte, a megyei polgárőr szervezetek szövetségének titkárától, S
 zemesi
Szilvesztertől vehették át az algyői
polgárőrök.
„Emlékszem, milyen kezdetleges
módszerekkel fogtunk bele a munkába,
csak egy Lada Nivánk volt. Az elmúlt
években a polgárőrség egyre elismertebb
lett, érezzük az emberek bizalmát. Bátran fordulnak hozzánk, ha gyanús autót,
vagy házalókat látnak Algyőn, ezekből
egyre kevesebb is lett mostanára, de
ugyanígy segítettünk az illegális faárusok elűzésében is annak érdekében, hogy
senkit ne csapjanak be. Úgy gondolom,
Algyőn jó a közbiztonság, az említett

tevékenységek megszűntek” – mondta
Gulyás Sándor, az algyői polgárőrök elnöke.
Megjegyezte, másfél évtized alatt sok
minden előfordult velük, így találtak
már lopott autót, de otthonából eltűnt,
idős ember megkeresésében is segítettek, számtalan éjszakai járőrözésük
mellett pedig legutóbb a migrációs válság idején is végigkísérték a településen
keresztülvonuló menekülteket, akik így
probléma nélkül el is hagyták a falut.
„Volt, hogy 23 óra után keltettek fel,
mert a járdára folyt a víz a szomszédból, mivel a néni nyitva hagyta a csapot.
Mivel nem tudtunk felébreszteni az idős
asszonyt, nem tudtunk mást tenni, mint
beugrottunk a kerítésen, a néni nagyon
hálás volt nekünk. De előfordult, hogy
a Kőfal utcában egy betörő elfogásában
segítettünk, máskor pedig egy bedrogozott férfi meg akarta verni a barátnőjét,
aki válogatott szidalmakat zúdított felém, de a hölgynek nem esett bántódása” – idézett fel néhány emlékezetesebb esetet Gulyás Sándor. Hozzátette,
a helyi rendőrséggel kiváló kapcsolatot
ápolnak, és sokszor szolgálati időn kívül, civilben is megbeszélik, hogy miben
tudják segíteni egymás munkáját, vagy
átbeszélik az egyes eseteket.
Gulyás Sándor elmondta, az Országos Polgárőr Szövetség nemrég meghirdetett, „Füstölgő kémények” prog-
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ramjában a napokban a tanyákat járják,
hogy ellenőrizzék, megfelelő fűtési lehetőséggel rendelkeznek-e az ott élők,
és mindenkinek van-e elég tűzifája a
nagy hideg alatt. Eddig ketten jelezték,
hogy várhatóan problémájuk lesz a tűzifa mennyiségével, ám úgy tűnik, a polgárőrök közbenjárásának köszönhetően
számukra is biztosított lesz az a mennyiségű fa, amellyel át tudják vészelni a február végi, március eleji kemény fagyokat.
A program mellett az új Csongrád
megyei rendőr-főkapitány, Piros Attila
dandártábornok által meghirdetett „Egy
polgárőr-egy járőr” programban is részt
vesznek az algyői polgárőrök, de mint
Gulyás Sándor ennek kapcsán elmondta, itt nincs könnyű dolguk, hiszen az
algyői polgárőrség tagjainak nagy része
dolgozó ember, akinek a munkaideje
nem engedi meg azt, hogy a járőrökkel
közösen dolgozhassanak.
Az algyői polgárőrségről az elnök
kifejtette, tavaly nyolc fő is elhagyta az
egyesületet, így ebből a nehéz helyzetből kellett újjáépíteniük a helyi polgárőrséget, de ha bennük nem lett volna
erre akarat, akkor az a veszély is fennállt
volna, hogy Algyőn megszűnik a polgárőrség. Egyelőre idén egy fővel tudták
bővíteni a létszámot, de úgy számolnak,
még ketten-hárman csatlakoznak szervezetükhöz, amelyben többen öt, vagy
akár tíz éve is szolgálnak már.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
A GYEVITUR NKFT. MŰKÖDÉSÉRŐL
Tisztelt Algyőiek!
Algyő nagyközség önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a
képviselő-testület döntése értelmében egy nagyobb összegű, rendkívüli
támogatás kifizetése történt a Gyevitur Nkft. részére, hogy lejárt tartozásait rendezni tudja. Ezzel egyidejűleg az ügyvezetői pozícióra pályázat
került kiírásra, tekintettel arra, hogy a korábbi ügyvezető megbízatása
közös megállapodás alapján megszűnt. A képviselő-testület döntései a
Gyevitur Nkft. (Borbála Fürdő, Levendula Hotel és Étterem) további
biztonságos működését és az ott dolgozó munkavállalók munkahelyeinek megtartását szolgálja.
Algyő Nagyközség Önkormányzata

LAKOSSÁGI FÓRUM

6750 Algyő, Sport u. 9.

+36 62/517-520

www.borbalafurdo.hu

borbalafurdo

6750 Algyő, Téglás u. 151.

+36 62/765-975

www.levendulahotelalgyo.hu

levendulahotelalgyo

MEGHÍVÓ
Algyő Nagyközség
Településszerkezeti tervének
és
Helyi Építési Szabályzat
részleges módosításnak
lakossági fórumára

2018. március 07. (szerda) 17.00 óra
Algyői Faluház nagyterme
(Búvár utca 5.)

Tisztelettel várunk mindenkit!
Algyő Nagyközség Önkormányzata
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Algyőn jó minőségű
száraz tűzifa kapható.
Horgász Ferenc
Tel.: 06 (30) 218-1217

...a Tisza Virága

Alapítványi bál
Az idei rendezvényen különleges évfordulót ünnepelhettünk, hiszen most huszadik alkalommal rendeztük meg az
alapítványi bált.

Köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek és tanároknak, akik 20 évvel ezelőtt
kitalálták és megszervezték az első iskolai bált. Talán ők is csak reménykedhettek
akkor benne, hogy hagyományteremtő
lesz a kezdeményezésük és több évtizeden
keresztül fennmarad. Az idő őket igazolta, hiszen töretlen a diákok és szülők lelkesedése az alapítvány és az SZMK által
megszervezett rendezvény iránt.
Lelkesen készülődtek az alkalomra
az algyői iskolások, kicsik és a nagyok is.
Az estét Molnár Áron polgármester és Gondáné Pál Ildikó intézményvezető nyitotta
meg beszédével. Az alapítványi bál műsorát végzőseink a „Nagy Gatsby” hangulatában egy bécsi keringővel nyitották meg,
felkészítő tanáruk Ujváriné Lőrincz Tünde; ruhájukat térítésmentesen a szentesi
Silver Tánccsoport Egyesület biztosította.
A nyitótánc után a nyolcadikos diákjaink
keringőre kérték fel szüleiket, pedagógusaikat, meghívott vendégeinket. Ezt követően Hegedűs Edit vezetésével a Zsibongó
Néptáncegyüttestől sóvidéki táncokat láthattunk. Őket követte a 2.a osztály matróz tánca. A táncot betanította Hannuszné Pesti Erika és Klucsik Anita. Utánuk a
3.b csapata következett, akik Pom-Pom
Girls címmel mutatták be táncukat, a

táncot betanította Klucsik Anita és Kecskés Dorottya. A soron következő osztály a
3.c a Despacito slágerre táncolt, felkészítőjük Szabóné Kálmán Mária. E
 zután a
népszerű Álomutazó című slágerre mutat-

ták be műsorukat a 4.b osztályosok, a táncot betanította Kériné Bódi Judit és Ráczné
Hadár Andrea. A következő táncot, amely
a „Foot Loose” volt, az 5.b szolgáltatta.
A tanulók saját koreográfiája volt, felkészítő tanáruk Ficsórné Réti Emese.
Következett a Classicon KTSE Majotette
csoportja, felkészítőjük Szögi Barbara volt.
Őket követte a 7.a „Dance, dance” műsorszáma, felkészítőjük Kakuszi Ildikó és
Retkes Zsolt. A 7.b előadásában láthattuk
a „Beyond” című tánc, felkészítőjük Szutor
Adél és Ficsor Barnabás volt. Az est zárásaként Party Like Gatsby száma csendült
fel, melyre a 3-6. évfolyamosok előadását
láthattuk, a táncot Ujváriné Lőrincz Tünde
tanította be.
A színvonalas műsort követően a vendéglátásról a Sport & Life Party Service
Szeged és a Kastélykert Fogadó, a vendégek szórakoztatásáról pedig a Travel Trió
gondoskodott egészen hajnalig.
Meg szeretném köszönni mindazoknak
a támogatását, akik hozzájárultak a bál
megrendezéséhez. Köszönöm a szülőknek
a szervezéshez nyújtott segítséget, a Szegedi Tankerületnek és az iskolának a hely
biztosítását, a fellépő diákoknak és felkészítő tanáraiknak a műsor összeállítását.
Köszönettel tartozunk Katona Antalnak
és a Gyeviép Nkft. dolgozóinak a csarnok szőnyegezéséért és parkettázásáért,
valamint a rend visszaállításáért, a terem
berendezését, mellyel az alapítványt támogatták.
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A dekorációk elkészítését a tanároknak és a technikai segítőknek, Algyő önkormányzatának az alapítvány rendszeres
támogatását. És végül, de nem utolsó sorban mindenkinek köszönjük a segítséget,
akik a támogató jegyek megvásárlásával,
illetve egyéb módon hozzájárulnak az
alapítvány céljainak megvalósításához.
A Szülői Szervezet nevében szeretnénk
köszönetet mondani a következő magánszemélyeknek, intézményeknek, cégeknek,
vállalkozóknak, akik hozzájárultak az alapítványi bálunk sikeréhez: a tombola fődíj
felajánlását köszönjük Molnár Áronnak és
Gubacsi Enikőnek. A bál előkészületeiben
és a rendezvény zavartalan lebonyolításához nyújtott támogatásukat köszönjük az
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesületnek,
valamint Szabó Rózsának a báli plakátok, meghívók és belépők megtervezését.
A tombolatárgyak felajánlását Kertész
Ibolyának, Csajkás Zoltánnak, Gonda Jánosnak és Gondáné Pál Ildikónak, Ábrahám
Anikónak, Fodor Attilának és családjának,
Nemes Gábornak és nejének, Fekete Évának, Bogdánné Katona Krisztának, Temesvári Istvánnak, az Ezerjófű Egyesületnek,
a Hóvirág Virágüzletnek és az Algyői Nőegyletnek. Ezúton szeretném megköszönni minden kedves szülőnek áldozatos és
fáradhatatlan munkáját, segítségét és közreműködését, akik a fellépő ruhák szállításában, a szervezésben segítségemre voltak,
támogattak a bál előkészületeiben illetve a
bál levezetésében. Külön szeretném megköszönni Horváthné N
 emes Nikolettának,
Canjavecné Borbás Annamáriának és Sulyok Lászlónak a segítségét. Az alapítványi
bálon befolyt felajánlásokat versenyek lebonyolítására és díjazására, kül- és beltéri
játékok megvásárlására, osztálykirándulások, jutalom utak támogatására, versenyek
díjának finanszírozására, valamint az év
végi jutalmazásra szeretnénk fordítani.
Fodorné Nemes Andrea,
a Szülői Munkaközösség elnöke

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Áprilisban ismét egészséghetek

Játszócsoport és farsang a bölcsődében

A 2018. évi Tavaszi Algyői Egészséghetek programjaira
április 16-a és 28-a között várják a lakosokat. Jankovicsné Veres Katalin, az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetője tájékoztatót készített a programtervről,
amelyből kiderül, hogy nőgyógyászati, urológiai, érsebészeti, szemészeti, fül-orr-
gégészeti, bőrgyógyászati, valamint
hasi/pajzsmirigy ultrahang vizsgálatokon vehetnek részt az
algyőiek. Az ultrahangos vizsgálatokra április 3-ától 6-áig
a háziorvosok javaslatai alapján jegyzik elő a pácienseket.
A szűrővizsgálatokat a Borbála Fürdőben tartják.
A Tavaszi Egészséghetek kiemelt témája az elsősegélynyújtás,
és ezúttal is több intézmény csatlakozik a programokhoz: a Szivárvány Óvoda, a Bóbita Bölcsőde, az AESZI Idősek Napközi
Otthona, a Faluház és a polgármesteri hivatal.

Az Ezerjófű Algyői
Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület
megköszöni mindenkinek,

aki 2016. évi adója 1%-val támogatta munkánkat,
melyet az Ezerjófű Gyógynövény Kert
fejlesztésére fordítottunk.
Az Ezerjófű Gyógynövény Kertet
és az egyesület egészségnevelő
tevékenységét 2017-ben felvették a
Csongrád Értéktárba,
ezáltal Nemzeti Értékké vált.
Kérjük, támogassa 2018-ban is egyesületünket
jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!

Az adószámunk: 18207130-1-06
Az egyesület tagsága nevében köszönettel:
Berek Ágota
elnök

Születések Algyőn
Fodor László Máté
Szül.: 2018. 01. 31.
anya: Kotogán Angelika
apa : Fodor László

Vidács Gréta
Szül.: 2018. 02. 02.
Anya: Lázár Hajnalka Dóra
Apa: Vidács János Zoltán

A februári játszócsoport témája a zene és a gyermekek kapcsolata volt a Bóbita Bölcsődében. Ezen a délutánon saját
kezűleg készített hangszereket mutattunk be, és készítettünk el. Ezekhez szelektív
hulladékot is felhasználtunk.
Fő alkotóelemek a kupak, a
Kinder tojás, a sajtos doboz,
a műanyag kanál és a papír
volt, amelyekből csörgők és
kasztanyetták készültek. Lelkesedve láttak hozzá a hangszerkészítéshez a résztvevők,
mindenki ki tudta venni a
részét a munkából kicsik és

nagyok is egyaránt. Boldogan
szólaltatták meg az elkészült
eszközöket, kortól függetlenül mindenki jól érezte magát.
Február 16-án Algyőn a
legfiatalabbak is farsangoltak.
A Bóbita Bölcsőde csapatja
színes-díszes jelmezekkel vonultak fel. A tánc után körbejártuk az épületet, hangszerekkel énekkel űztük el a telet.
A délelőtti rendezvényünket
a fánk tette még szebbé. Erről árulkodott a sok mosoly és
csillogó szempár.
Bóbita Bölcsőde

Férőhelyek a bölcsődében
A Bóbita Bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma 36 fő. A 2018/2019-es
nevelési évre jelentkezett
gyermekek száma 46 fő. Az
intézmény felhívja a szülők
figyelmét, ha gyermekük
2016-os vagy 2017-es évben
született, és szeretnének majd
bölcsődét igényelni számára,
akkor előjelentkezésüket te-
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gyék meg mihamarabb. Az
előjelentkezés nem jelent
iratkozást csak helyfoglalást.
A jelentkezéshez algyői lakcímmel kell rendelkezni, ahol
életvitel szerűen él a család.
Ezt lakcímkártyával kell igazolni. A 2019/2020-as nevelési évre jelentkezett gyermekek száma 28 fő, így a szabad
férőhely száma 8.

...a Tisza Virága

Bravúr után két fájó vereség
Férfi kézilabda-csapatunk remekül kezdte a tavaszi idényt, azonban utóbbi
két mérkőzésén alulmaradt.

A Békés elleni szezonnyitón aratott győzelmet követően Debrecenben is nyerni
tudott a ContiTech FKSE-Algyő: Kovács
Zoltán együttese egy roppant izgalmas
mérkőzésen győzött a DEAC vendégeként is, bár az utolsó percben kiegyenlített a Debrecen, de végül Simon Bence
gólja két pontot eredményezett az algyőiek számára. (32-33) A folytatás már nem
sikerült ilyen jól, a megerősödött Mezőkövesddel szemben alulmaradtak a fiúk

(31-33), így elszenvedték 2018-as első
vereségüket. Ezt egy újabb zakó követte, bár a bajnoki címét küzdő Nyíregyháza vendégeként nem számítottunk
esélyesnek, a negyvenedik percben még
vezettünk, végül a hatgólos nyírségi siker
(33-27) nem tükrözi hűen a játék képét:
Vancsics János összesen 12 góllal terhelte
meg a nyíregyházi kaput.
Ami a folytatást illeti, lapzártánkat követően március másodikán Kecskeméten
lépt pályára az algyői fiúk, majd március
10-én Ózdra látogatnak, amit a Mizse
KC elleni, március 17-én 18 órától esedékes hazai találkozó követ. A hónapot egy
Törökszentmiklós KE elleni idegenbeli
találkozóval zárja Kovács István együttese
március 24-én.
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A lányok továbbra
is hibátlanok
Tizenhárom meccs után 100%-os
teljesítménnyel áll a tabella élén a
női kézilabda-csapat.
Továbbra is menetelnek Arany Zoltán tanítványai a női kézilabda NB II Dél-keleti
csoportjában: a Lajosmizse ellen aratott
hazai sikert követően Gyomaendrődön is
nyerni tudott az FKSE Algyő. Bár a vezetőedző távollétében Laluska Balázs készítette fel a lányokat, mindez nem okozott
gondot a játékban: sőt, Draxler Orsolyáék
kiváló védekezéssel végig uralták a mérkőzést, és értékes két ponttal térhettek
haza. Ezzel tizenhárom fordulót követően is pontveszteség nélkül állnak a lányok
a tabella élén, legközelebb pedig március
harmadikán, 16 órától az újkígyósi Felföldi István SE-t fogadják az algyőiek, majd
egy csorvási kirándulást követően március
17-én, 16 órától az Abonyi KC érkezik
Algyőre.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Eltolódott futballistáink tavaszi rajtja
Mégsem Ásotthalmon kezdődött a tavaszi szezon a Csongrád megyei I. osztályban szereplő Algyő SK labdarúgó-csapatának:
március harmadikán, a Szőreg elleni hazai találkozó volt az első tétmeccs 2018-ban.

Február 24-én, a közvetlenül csapatunk
előtt, a második helyen álló Ásotthalom
otthonában kezdődött volna a tavaszi
idény felnőtt labdarúgóink számára.
A feltételes mód azonban helytálló, miután a sok eső miatt alkalmatlanná vált
az ásotthalmi pálya a játékra. Ennek
következtében egy héttel később kezdődött meg az idény második fele Sebők
Lászlóék számára.
„Úgy készültünk, hogy játszani fogunk Ásotthalmon, ehhez igazítottuk
a felkészülésünket is, az időjárással
azonban nem lehet mit kezdeni. Jobb
lett volna találni valami megoldást arra,
hogy játszunk, mivel viszont az Ásotthalomnak nincs műfüves pályája, így
ez a döntés született. Sajnos edzőpartnert sem tudtunk találni szombatra, így
egymás elleni játékkal készültünk, de
nem példa nélküli ez a dolog” – mondta
Takács Zoltán, az Algyő SK vezetőedzője. Hozzátette, bár nehéz meccsre számíthattak volna Ásotthalmon, de régóta
nem szenvedtek vereséget a homokháti
gárda otthonában, és egy esetlegesen
aratott újabb siker még nagyobb lökést
adhatott volna a tavaszi idényre.
A csapathoz a téli átigazolási időszak
alatt három játékos csatlakozott: a fiatal
csatár, Kiss Roland a SZEOL SC-től,

a 25 éves Bozsóki Dániel az orosházi
Rákóczi Vasastól csatlakozott csapa
tunkhoz, míg Szabó Gergő Ausztriából
tért haza. A távozók oldalán egy név
szerepel, Gyurkovics Tamás visszatért az
FK Szegedhez.
A felkészülési időszak során két mérkőzést tudott lejátszani a csapat, miután
az orosháziak egy alkalommal lemondták az edzőmeccset: az UTC ellen 6-2re, az FK Szeged ellen pedig 5-1-re
nyertek a mieink. „Általában a játékosok
nem szeretik a téli felkészülést, most az
időjárás sem volt hozzánk kegyes, mert
bár nagy hidegek nem voltak, de szinte
mindig volt csapadék. Ilyenkor domborodik ki igazán, hogy mekkora értéket képvisel a műfüves pályánk, ahol az
edzéseinket és a meccseinket is le tudtuk bonyolítani. Szerencsére nem sok
edzést hagytak ki a játékosok sérülés
miatt, de csak a tavaszi eredményeink
mutatják majd meg, hogy sikerült a fel-

készülésünk, de az eltervezett munkát
elvégeztük” – összegezte a téli időszakot
Takács Zoltán.
„Véleményem szerint minden rendben zajlott a felkészülés alatt, rendszeresen látogattuk az edzéseket, mindig
megfelelő létszámmal voltunk jelen.
Egyben van a csapat, becsülettel felkészültünk a rajtra, az meg a pályán
derül majd ki, mire lesz elég az elvégzett munka” – mondta a felkészülésről
Csányi Péter, a csapat játékosa. Arról
is beszélt, örült volna, ha műfüvön lejátszhatták volna az Ásotthalom elleni
mérkőzést, a tavaszról pedig elmondta,
a dobogós helyezéssel teljes mértékben
elégedett lenne, és bízik abban, hogy a
legszebben csillogó érem kerülhet majd
a nyakukba a szezon végén.
A fiúkra márciusban három hazai
találkozó vár, emellett két nehéznek

ígérkező idegenbeli meccs szerepel a
programban.

AZ ALGYŐ SK MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEI
március 3., szombat 14.30 Algyő SK – Szőregi RSE
március 11., vasárnap 14.30 Bordány SK – Algyő SK
március 17., szombat 15.00 Algyő SK – UTC
március 24., szombat 15.00 SZVSE – Algyő SK
március 31., szombat 16.00 Algyő SK – Csongrád
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Idén is olajra lépnek Algyőn
A tavalyi nagy sikert követően 2018-ban is megrendezik az Algyő-MOL futófesztivált, április hetedikén lehet
teljesíteni a távokat.
Tavaly összesen 640-en vettek részt
az első alkalommal megrendezett Algyő-MOL Futófesztiválon. A szervezők a siker láttán nem álltak meg, és
újból kiírták a futóversenyt, amelyet április hetedikén rendeznek meg.
„Egyértelműen látszik, hogy igény
van a futófesztiválra, kiváló hozzáállást
tanúsítottak a résztvevők, egy remek
színvonalú versenyt tudtunk tavaly létrehozni. Igyekszünk kiküszöbölni a tavalyi buktatókat” – mondta a szervezők
nevében Füzesy István. Kiemelte, hogy
idén a befutó érmek új dizájnnal készülnek el, emellett pedig reális és kedvező
nevezési díj ellenében állhat rajthoz
mindenki, aki szeretne részt venni a futáson. Tavalyhoz képest változás, hogy
közkívánatra nem két, hanem három
kilométeres távot írtak ki. Megjegyezte,
az időjárástól függetlenül megrendezik
a versenyt, és nem is gondolkoznak más
időpontban, mert a megye futóprogramja annyira sűrű, hogy nem lehetne

csak olyan időpontra tolni, amikor más
versenyt rendeznek, az ütközést pedig
mindenképpen el szeretnék kerülni.
Éppen ezért idén a Faluházban lesz a
versenyiroda, biztosítva ezzel egy zárt,
száraz helyet a futóknak, ami további
színvonal-növekedést jelent a verseny
számára. Füzesy István hozzátette, szeretnék a helyieket és az Algyő környékén élőket megmozgatni, de nyitnak a
fiatalság felé is, ugyanis megkeresték
az általános iskolát és a szülőket annak
érdekében, hogy minél több gyermek
vegyen részt az április hetediki futáson.
Ami a távokat és a programot illeti,
a nap 9.30-kor kezdődik a 6 éves korig
bezárólag indulók 300 méteres futásával, ezt követi a 600 méteres táv, majd 10
órakor lesz a 3 kilométeres futam rajtja.
10.30-kor megnyitó beszédet mond Algyő polgármestere, Molnár Áron, majd
11-kor rajtolnak a 10,5 km-re nevezettek, akik a félmaratont vállalókkal közösen indulhatnak el. A 3 kilométeres táv

eredményhirdetését 10.40-kor, a többi
futamét 14 órakor tartják.
Nevezni az e-nevezes.hu portálon
lehet, a helyszínen csak korlátozott
létszámban fogadnak el nevezéseket,
amely csak akkor érvényes, ha az aktuális nevezési határidőig befizették a
nevezési díjat. A kicsik számára a 300
és 600 méteres távon való részvétel ingyenes, március 19-ig 3 kilométerre 700
forintért, a negyedmaratonra 3000 forintért, míg a félmaratonra egyéniben
4000, párban pedig 6000 forintért lehet
nevezni. A helyszínen 1000 forintot kell
fizetni a 3 kilométeres távon való részvételért, a negyedmaraton 4000, míg a
félmaraton egyéniben 6000, párosban
pedig 8000 forintba kerül. Minden futó
névre szóló rajtszámot, ajándék pólót, a
célban pedig frissítőt kap.
Minden további információ megtalálható az algyo-futas.hu weboldalon.

Ezüsttel nyitottak az algyői tékvandósok
Battonyán nyitották az évet az Algyői Sportkör tékvandósai, és rögtön sikerült is érmet szerezni.

A Battonyán megrendezett Barátság
kupa nyílt ITF Taekwon-do verseny
volt az idei első megmérettetés az al-

győi tékvandósok számára, a versenyre
összesen 26 klub 202 versenyzője nevezett. Az algyői színeket ketten, Kiss
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Levente és Kovács Angelika képviselte.
A kiélezett, színvonalas küzdelmeket
hozó versenynapon Levente a legnépesebb kategóriában, a serdülő fiúk -35
kilogrammos súlycsoportjában állhatott
fel a dobogó második fokára, miután
három nyertes mérkőzését követően
a döntőben csupán egy hajszállal maradt le a legfényesebb éremről. Kovács
Angelika a legjobb nyolcig jutott az

évadnyitó versenyen.
Az algyőiek számára kiváló felkészülési
állomás volt a battonyai verseny, hiszen
legközelebb már a Medgyesegyházán,
március harmadikán és negyedikén esedékes magyar bajnokságon versenyeznek. A két sportoló felkészítője Zsarkó
Dániel Péter.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
GYEVIKULT NKFT.

FALUHÁZI ÁLLANDÓ
CSOPORTOK PROGRAMJAI

6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 62/517-172, 517-173
E-mail: gyevikult@algyo.hu
faluhaz@algyoktv.net

Hétfő

• 16 órától 17 óráig Gyermek néptánc

• 17 órától 19 óráig Parlandó Énekegyüttes

• 17 óra 30 perctől 19 óráig Zsibongó Néptáncegyüttes

MÁRCIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

• 18 órától 19 óráig Gyermekfitnesz

• 19 órától 20 óráig Fitnesz Badar Krisztával

Március 2. péntek 18 óra:

Faluház klubtermében a Nőegylet találkozója

Kedd

• 9 óra 30 perctől 12 óráig Baba-mama klub

Március 5. hétfő 17 óra 30 perc:

• 14 óra 15 perctől 17 óráig Szilver Táncsport Egyesület

Faluház Civil Fórum

• 17 órától 19 óráig Hagyományőrző Asszonykórus és
Hagyományőrző Citerazenekar

Március 8. csütörtök 18 óra:

Faluház színháztermében – Nőnapi köszöntő műsor.
Algyői férfiak köszöntik a hölgyeket. A belépés díjtalan.

• 17 órától 20 óráig Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió Hip-hop
csoportjai

Március 14. szerda 15 óra:

Szerda

Faluház előcsarnokában a CSM Mozgáskorlátozottak
Algyői csoportjának találkozója

• 14 órától 16 óra 30 percig Szilver Táncsport Egyesület
• 17 órától 18 óráig Classicion Kulturális Tánc és
Sport Egyesület majorette csoportja

Március 15. csütörtök 8 óra 30 perc:

Ünnepi szentmise a Szent Anna templomban

Csütörtök

Március 15. csütörtök 9 óra 30 perc:

• 9 óra 30 perctől 12 óráig Baba-mama klub

Ünnepi műsor és megemlékezés az 1848-as forradalom
évfordulójáról. Koszorúzás az Országzászlónál.

• 16 órától 19 óráig Algyői Szőke Tiszta Nyugdíjas Klub
• 17 óra 30 perctől 19 óráig Zsibongó Néptáncegyüttes

Március 21. szerda 17 óra 30 perc:

• 19 órától 20 óráig Fitnesz Badar Krisztával

Életreform klub a Faluház klubtermében.
Előadó: Berek Ágota természetgyógyász

Péntek

Március 30. péntek:

• 15 órától 18 óráig Hit és Lélek klub

Húsvéti Sokadalom a Tájházban

Minden hónap második szerdáján 15 és 19 óra között
a Mozgáskorlátozottak Algyői Csoportjának taggyűlése.

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZ FÖLDSZINTI
KISTERMÉBEN március 5-én hétfőn 9-17 óráig.

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN
8 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA
FOGADÓÓRÁJÁT AZ EZERJÓHÁZBAN.
ÁPRILISTÓL CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT IS
8 ÉS 16 KÖZÖTT FOGADJA A GAZDÁLKODÓKAT.
A FALUGAZDÁSZ ELÉRHETŐSÉGE:
V. NAGY MARIANN 06 (70) 489-3828

Katicák és Pókemberek a könyvtári farsangon!
A könyvtár idén is vállalkozott arra, hogy vakmerő és szórakozni vágyó
kis olvasóival, szülőkkel, nagyszülőkkel elűzze a telet egy vidám farsangi mulatsággal. Aki nem volt beteg és volt bátorsága eljönni dacára az
influenzának, szórakoztató délelőttöt tölthetett velünk! Volt jelmezes felvonulás, táncos- és ügyességi játékok, tombola, eszem-iszom, móka, kacagás. Reményeim szerint a kísérők is jól érezték magukat. Itt köszönöm
meg a szülők, nagyszülők támogatását, Szilágyi P. Csenge, Gondáné Jucika
és Frónáné Irénke segítségét!
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MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Bakó Ildikó (Tel.: 06 (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.: 06 (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.: 06 (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.: 06 (62) 268-038; 06 (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.: 06 (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.: 06 (20) 965-0997; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (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.: 06 (62) 433-104

A GYEVIKULT NKFT. BÉRLETI DÍJAI
Faluház:

színházterem

6000 Ft + ÁFA/óra

földszinti kisterem

2000 Ft + ÁFA/óra

előcsarnok

emeleti klubterem

Hang- és fénytechnika

3000 Ft + ÁFA/óra
3000 Ft + ÁFA/óra

20.000 Ft + ÁFA/alkalom

Lakodalmak, konferenciák esetén a bérleti díjakat egyedi megállapodás
alapján határozzuk meg, az igénybevett szolgáltatások függvényében.
Lakodalom esetében a minimálisan foglalható időtartam: 12 óra.

Tájház:

udvar, szín
kemence

15.000 Ft + ÁFA/alkalom
10.000 Ft + ÁFA/alkalom

(Az ár tartalmazza a „kemencemester” szolgáltatást.)

Civil ház: 20.000 Ft + ÁFA/alkalom
EzerJóHáz:
terem

15.000 Ft + ÁFA/alkalom

EzerJó terasz

10.000 Ft + ÁFA/alkalom

pince

Alkotóház:

10.000 Ft + ÁFA/alkalom

egész nap (8 óra)

10.000 Ft + ÁFA/alkalom

égető kemence használata

3.000 Ft + ÁFA/alkalom (5-6 óra)

fél nap (4 óra)

5.000 Ft + ÁFA/alkalom

Ifjúsági Klub: 10.000 Ft + ÁFA/alkalom

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

„Tiszánál, csendesen”
Március 23-án, pénteken, 17 órától Tóth Gábor Gyula (Heaven Man) Tisza parti képeiből nyílik kiállítás az Algyői
Könyvtárban. A geográfus végzettségű fotós szerelmese az időjárás jelenségeinek, különleges hangulatú képei
láthatók, többek között, a National Geographic oldalán
is. A k iállítást megnyitja, és az alkotóval beszélget Szilágyi
P. Katalin könyvtáros. A belépés ingyenes! A képek meg
tekinthetők a könyvtár nyitvatartási idejében április 6-ig.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

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
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TÉRKŐGYÁRTÁS
AUTÓMOSÁS

Kézi autómosás, külső
belső tisztítás

KERTÉSZET

Nkft.

KONDITEREM

Algyő

Felújított környezetben, új
gépekkel

6750 Algyő, Kastélykert u. 49. Tel.: 62 765 900

www.gyeviko.hu

