Algyői Hírmondó
4. szám

XXVII. évfolyam

2018. április

kulturális közéleti havilap

Több mint fél milliót gyűjtöttek az ovisok
Lassan két évtizedes hagyomány, hogy az Algyői Szivárvány Óvoda a Boldog Gyermekkor Alapítvánnyal összefogva jótékonysági műsort ad elő. A gyermekek színes műsora ezúttal is megtöltötte a Faluházat, a befolyt összegből többek között
kirándulásokat támogatnak.
Részletek a 6. oldalon

Beiratkozás
a Bóbita Bölcsődében
Áprilisban két nap lesz lehetőség a
bölcsődei beiratkozásra, április 19-én pedig tájékoztató napra is várják a szülőket.
Bemutatják az érdeklődőknek a Montessori Pedagógiát és annak gyakorlati
alkalmazását, és kiderül, mit is esznek a
bölcsődések.
Részletek a 12. oldalon

Megmenekült a gólyalak

A tartalomból

Algyőn „nemzeti” üggyé vált a gólyafészek eltűnése a Vásárhelyi utcán. Algyő önkormányzata, a Nemzeti Közművek áramszolgáltatója és a Kiskunsági Nemzeti
Park közreműködésével helyére került a gólyafészek.
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A képviselő-testület ülésén elhangzott,
hogy a kialakításra csaknem hat millió
forintot fordít a nagyközség.
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A Tisza magas vízállása hátráltatja
a
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kivitelezésének
munkálatait, de nyáron már csobbanhatunk a folyó algyői szakaszán.
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...a Tisza Virága

Zenés esttel köszöntötték a hölgyeket
Már hagyomány, hogy Algyőn nem csupán virággal, hanem igen színes műsorcsokorral is köszöntik a szebbik nem
képviselőit, Gál Tibor ötletgazda kezdeményezése idén is nagy sikert aratott.

Kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek
egyaránt köszöntötték az algyői hölgyeket a nemzetközi nőnap alkalmával
a Faluházban megtartott zenés esten.
Ahogyan azt Gál Tibor ötletgazda elmondta, több mint tíz éve köszöntik
az algyői nőket ezzel a zenés esttel,
eseményükkel pedig arra is szeretnék
felhívni a figyelmet, hogy ne csupán
nőnapon figyeljünk oda a hölgyekre.
„Ezen a napon az algyői férfiak
megmutatják, hogy mit tudnak, nemcsak virág formájában fejezik ki önmagukat. Vers, zene és próza, azaz
bármi jöhet” – mondta Gál Tibor, aki
a citerazenekar tagjaként fogta össze
kezdetben azt a társaságot, amelynek
tagjai a hölgyek felköszöntéséért munkálkodnak. Hozzátette, a férfiak közül
többen már jó előre jelzik, hogy szeretnének fellépni az esten. „Az a célom, hogy minél sokszínűbb legyen a
program, amelyen az általános iskolásoktól kezdve egészen az idősebb korosztályig mindenki képviselteti magát.
Nemcsak a kor, hanem a zenei paletta
is tág határok között mozog. Nem is az
a lényeg, hogy ki milyen minőségben
adja elő a művét, hanem a szeretetről
és az odafigyelésről szól az est. Itt elné-

zi a közönség a bakikat is, mert tudják,
nekik szól a program” – fejtette ki Gál
Tibor.
A Faluház terme ezúttal is zsúfolásig
megtelt március nyolcadikán, és ös�szesen 17 műsorszámmal köszöntötték
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az algyői lányokat, hölgyeket és asszonyokat. Fellépett a területi versmondó versenyen második helyet elért Kiss
Ákos, a Pro Musica növendékei, azaz
Csányi Botond és Canjavec Tamás, akik
zongoráltak, Fehér Lóránd és Keresztes
Kolos pedig fuvoláztak, a „Gitáros fiúk”
mellett pedig Üveges László és Üveges
Gabriella szintén zongoramuzsikával
szórakoztatta az egybegyűlteket. Mellettük fellépett még Tóth István, a Zsibongó Néptáncegyüttes férfitagjai, Ádok
Róbert, az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, Hegedűs Miska bácsi, a Parlandó Énekegyüttes férfitagjai, Sermann
József, a Corcovado Social Club, Bakó
Tibor és a Helybend zenekar, amely
tagjaként Molnár Áron polgármester is
gitárt ragadott.
Az este végén természetesen a virág
sem maradhatott el, a fellépők egy-egy
szél tulipánnal kedveskedtek a hölgyeknek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Három hónapra 3 millió forint a szabadstrand üzemeltetése
Zárt ülésen megválasztották a Gyevitur Nkft. új vezetőjét, elfogadták az ifjúsági koncepciót és a szabadstrand
kialakításáról is tárgyaltak Algyőn a képviselő-testület márciusi rendes ülésén.

Nyáron már csobbanhatunk a Tiszában
Algyőnél, ám a szabadstrand kivitelezésének munkálatait jelenleg a folyó
áradása hátráltatja, így némi csúszás
várható. Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, a beszerzések, engedélyeztetések folyamatban vannak,
ám a helyszíni munkálatokat nem lehet
végezni, így azt egyelőre nem tudni,
hogy a szerződésmódosítás mennyire
fogja befolyásolni az átadás időpontját.
A településvezető a képviselő-testület
rendes ülésén elmondta, 10 millió forintot biztosítottak korábban a kialakításra
és üzemeltetésre, s a kalkulációk szerint
beleférnek ebbe a keretbe. A Gyeviép
Nkft. vezetője, Katona Antal előterjesztéséből kiderül ugyanis, hogy a szabadstrandot 5,9 millió forintból lehet kialakítani, míg az üzemeltetés nagyjából 3
millió. Az ügyvezető elmondta, átlagosan 200 strandlátogatóval számolt, ezt
az engedély kérelmezésénél is jelölni
kell, s ehhez a létszámhoz kell igazítani
például a mellékhelyiségek, a kerékpártárolók és parkolók számát. Megjegyezte, nehézséget okozott például, hogy
az öltőzök számára vonatkozó pontos

szabályozás nincs, annyi szerepel a jogszabályban, hogy „elegendő számút”
kell biztosítani. „Ez egy próbaév lesz,
kalkulációkkal dolgozunk, de az is elképzelhető, hogy Szegedről is kijárnak
majd hozzánk, s lehet, hogy jövőre változtatásokra lesz szükség” – részletezte
Katona Antal. A pénzügyi bizottság
elnöke, Füzesy István arra hívta fel a figyelmet, hogy egy meleg nyári hétvégi
napon a tervezett 200 fős látogatói létszám akár kétszeresére is lehet számítani. A testület egyhangúlag támogatta
az előterjesztést, amelynek értelmében a
Gyeviép Nkft. három részletben kapja
meg az üzemeltetéshez szükséges 3 millió forintot.

lentős előrelépés volt, egyszerűbb osztályszerkezet alakult ki, a vezetői szintek lecsökkentek. Nagyobb lépés 2017.
január elseje volt, amikor a központi
szervek átalakításával a hatáskörök az
állampolgárokhoz közelebb kerültek.
Sok szervezeti egység jött létre, a hivatali dolgozók létszáma ehhez igazodva
duplájára emelkedett. Tizenkét településen – köztük Algyőn is – települési
ügysegédek vannak jelen. Tavaly 5200
algyői kereste fel az ügysegédet, többek
között lakcím bejelentés miatt, vagy éppen a családi pótlékról és a közgyógyellátásról kértek információkat tőle. Szepesiné elmondta, közgyógyellátást 61 fő
igényelt tavaly és mindannyian meg is
kapták, míg egészségügyi szolgáltatást
41 személy. Felhívta a figyelmet arra is,
csökkent a nyilvántartott álláskeresők
száma is. Míg 2014-ben összesen 150
algyőit tartottak nyilván, tavalyelőtt
már csak 66-ot. Elmondta azt is, hogy
időskorúak járadékában nem részesül
senki a nagyközségben, vagyis nincs
olyan ember, akinek nincs jogosultsága
nyugdíjra. Ápolási díjat átlagosan 20 főnek biztosítanak, s ugyancsak 20 algyői
lakos kapott tavaly foglalkozást helyettesítő támogatást.
Gyerekek
étkezését támogatják

5000-ren keresték
fel az ügysegédet
Ötévesek a járási hivatalok, ennek
kapcsán Szepesiné Hidvégi Julianna, a
Szegedi Járási hivatalvezető-helyettese
tájékoztatta a képviselőket. Elmondta,
hogy 2013. január elsejével alakultak
meg 300 fővel, majd 2015-ben történt
egy szervezeti belső változás, ami je-
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A szünidei gyermekétkeztetés kiegészítéséről is döntött a testület. Az ülésen
Molnár Áron elmondta, ez kötelező feladatként jelenik meg az önkormányza-

...a Tisza Virága
toknak, ám Algyőn kiegészítik, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak körét is bevonják a támogatási rendszerbe. Az előterjesztésből kiderül, hogy a településen jelenleg hátrányos és halmozottan hátrányos gyerek
nem szerepel a nyilvántartásban, annak
megállapítását a szülők nem kérték. Az
Algyői Fehér Ignác Általános Iskolába
50 olyan gyermek veszi igénybe az iskolai étkezést, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, míg
az óvodában egy tucat ilyen gyermek
jár. Az önkormányzat három árajánlatot
kért be a gyermekétkeztetésre, a legkedvezőbbet a Gyevitur Nkft. adta, így ők
fogják biztosítani a gyereknek az ételt a
szünidőben.

Áron polgármester elmondta, következő
lépésként egy olyan szervezetet fognak
létrehozni, amely az érintett korosztály
érdekérvényesítéséért
tevékenykedik.
Több ötlet felmerült, például egy ifjúsági önkormányzat létrehozása, vagyis
nem egyesületi keretek között működne.
„Remélem, hogy a koncepcióban leírtak
rövid időn belül a gyakorlatban is megvalósulnak, mert jó elképzeléseket lehet
papírra vetni, ám mindez semmit sem
ér, ha nincs, aki megvalósítsa. Remélem,
hogy az a koncepció jó kiindulója annak,
hogy az ifjúság kicsit jobban érdeklődjön
saját és a település jövője iránt, illetve azt
is segíteni fogja, hogy magukra találjanak” – jegyezte meg a településvezető.
Az előterjesztést

Elfogadták
az ifjúsági koncepciót

Bérleti díjakat
vizsgáltak felül

Az ifjúsági koncepció nagyjából két évvel
ezelőtt volt a képviselő-testület előtt, akkor a Faluház ifjúsági referenseként dolgoz Torma Tibor állította össze az anyagot. Az abban szereplő tervek egy része
megvalósult, s az elmúlt hónapokban
megtörtént a felülvizsgálata. Oláh Dániel, a humán és ügyrendi bizottság külsős
tagja vállalta fel, hogy az ifjúsági koncepció továbbgondolásába bevon olyan
fiatalokat, akik szívesen megosztanák ötleteiket, elképzeléseiket, így készült el a
Fehér Ignác Ifjúsági Koncepciót, ami az
előzőre épült. A képviselő-testület márciusi ülésén tárgyalta és fogadta el a koncepciót, amellyel kapcsolatban Molnár

Megtörtént a nem lakáscélú helyiségek
bérleti díjának felülvizsgálata, amelyből
kiderült, hogy a legtöbb szerződést 2015
előtt kötöttek, de akadtak olyanok is,
amelyek több mint 10 éve változatlanok.
A testületi ülésen elhangzott, a szerződések felülvizsgálatát a településüzemeltetési és fejlesztési, valamint a humán és
ügyrendi bizottságok közösen végezték
el. Két esetben javasoltak változtatást:
a 2004-ben a Denti-Cure Kft.-vel kötött bruttó 10 ezer forintról szóló bérleti
díjat 50 ezerre, valamint a Gyevi Patika
Bt.-vel még 2001-ben kötött 53 ezres
havi bérleti díjnak a 120 ezer forintra
történő emelését javasolták. Az ülésen
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elhangzott, hogy az ármeghatározásnál
figyelembe vették az adott helyiség méretét, elhelyezkedését és állapotát is. Az
új bérleti díjak május elsejével lépnek
hatályba.
Fenntartható lesz
a vízisport központ
Molnár Áron a Hírmondónak elmondta, a Fehér-iskola fejlesztését évek óta
tervezi a nagyközség, adottságai alapján leginkább turisztikai, s azon belül is
vízisport célú hasznosítását támogatják.
A fejlesztés ötletét támogatta korábban
is a testület, a kivitelezést három forrásból tervezik megvalósítani: egyrészt a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség pályázatából, önkormányzati önerőből és a
LEADER-pályázat nyújtotta összegből. Ez utóbbihoz szükséges önerőt már
megszavazták a képviselők, a pályázatot
benyújtotta a település, jelenleg az elbírálásra várnak. A polgármester emlékeztetett, amikor a pályázat benyújtásáról
döntöttek, azt kérték a képviselők, hogy
készüljön egy szakmai anyag, amely bemutatja, hogy az üzemeltetés, megvalósítás mennyire életszerű. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség nagyjából 50 millió
forintos pályázati forrást tud erre realizálni, ehhez kapcsolódik a 16 milliós
LEADER-pályázat. „A tervezői becslés
megerősítette, hogy a tervek nagy része
megvalósítható ebből az összegből. A
nagy kérdés, hogy ki fogja üzemeltetni.
Első körben valószínűleg az egyik cégünkhöz kerül a működtetés, de erről
még nem született meg” – részletezte.
Cégvezetőt választottak
Új vezetője lett az önkormányzat cégének, a Gyevitur Nkft.-nek, személyéről
zárt ülésen döntöttek. Molnár Áron lapunknak elmondta, négyen jelentkeztek
a vezetői pályázatra, a humán bizottság
javaslatára közülük két főt hallgattak
meg a zárt ülésen, a jelenlegi megbízott
vezetőt, Kovács Andort és Bella Árpádot,
majd a képviselő-testület egyhangúlag
utóbbi személy mellett tette le a voksát.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Több mint fél milliót gyűjtöttek az ovisok
A hagyományokhoz híven idén is megcsillogtatták ügyességüket és tehetségüket az Algyői Szivárvány Óvoda
kisgyermekei: a jótékonysági eseményen összesen hatszázezer forint folyt be, amivel a Boldog Gyermekkor Alapítvány többek között a gyerekek kirándulásait támogatja.

Lassan két évtizedes hagyomány, hogy
az Algyői Szivárvány Óvoda a Boldog
Gyermekkor Alapítvánnyal összefogva
jótékonysági műsort ad elő. A gyermekek színes műsora ezúttal is megtöltötte a Faluházat. Mint azt az Algyői
Hírmondónak Ozsváth Lászlóné, az intézmény vezetője elmondta, a kicsik az
óvónőkkel közösen két-három héttel

az előadás előtt kezdték a gyakorlást.
Az eseményen végül 3-3 csoportban,
mintegy 150 óvodás léphetett fel, a
műsorban pedig igyekeztek mindenkinek testhez álló szerepet találni, így aki

ban vegyen részt, és elsősorban az volt
a lényeg, hogy sikerélmény érje a kicsiket. Ezúton is köszönöm az óvónők,
valamint a szülők támogatását” – fogalmazott az algyői óvoda vezetője.

kevésbé szeret a színpadon szerepelni,
az előadásban az a gyermek is megtalálhatta helyét. „A szülők és a nagyszülők is sokat segítettek, majd természetesen nagyon boldogok voltak a műsor
láttán. Minden korcsoport megtalálta a
helyét a programban, a nagyobbak már
egész komoly zenére léptek fel. A koreográfia senkinek sem volt új, elsősorban arra törekedtünk, hogy mindenki
az életkorának megfelelő produkció-

Kérdésünkre megjegyezte, idén
csaknem 600 ezer forintot sikerült ös�szegyűjteniük a Boldog Gyermekkor
Alapítvánnyal közösen. A befolyt ös�szegből év végi kirándulásokat, elsősorban buszköltségeket tudnak finanszírozni, emellett Szegedi Vadasparkba
vagy az SZTE Füvészkertbe is eljuthatnak a gyerekek, valamint az anyák napi
virágvásárlást is az összegyűlt pénzből
állják.
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A hősök előtt tisztelegtek
Algyőn méltó módon emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc százhetvenedik évfordulójáról.
Március 15-e legnagyobb nemzeti ünnepünk, amely minden korban a magyar szabadság szimbóluma maradt. Algyőn a Fazakas Attila
plébános által tartott ünnepi mise után az országzászlónál folytatódott a megemlékezés. A műsor során elhangzott több irodalmi és
zenés mű a Pesti Zenés Színház művészei előadásában.
Az önkormányzat és intézményei, illetve a civil szervezetek, iskolások elhelyezték a megemlékezés virágait az emlékművön. A program zárásaként az Algyői Foltvarrók által sütött perecekkel kínálták az Algyői Zsibongó Néptáncegyüttes tagjai a jelenlévőket.

Április 8-án választunk
Több mint nyolcmillió választópolgár szavazhat az
országgyűlési képviselők választásán április 8-án, vasárnap. Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.
A választópolgároknak két
szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének a
106 egyéni választókerületben képviselőnek, a másik
íven pedig arról dönthetnek,
hogy melyik pártot támogatják. A 106 egyéni választókerületben összesen 1614
jelölt indul, négy éve ez a
szám 1530 volt. A jelöltek a
sorsolás sorrendjében szerepelnek a szavazólapon és az
kapja a mandátumot, aki a
legtöbb szavazatot kapta.
A választópolgárok pártra
is szavazhatnak egy másik
szavazólapon. Országos lis-

tát 23 párt állított, vagyis az
egyfordulós választáson két
lapon húzhat be egy-egy ikszet mindenki. Amennyiben
nem lesznek visszalépések
Csongrád megye 4-es számú
egyéni választókörzetében,
az algyőiek összesen tizenegy párt, illetve pártszövetség jelöltje közül választhatnak egyéni képviselőt.
Algyőn négy szavazókörben várják a lakosokat, a
Faluházban 1049-en, a Kastélykert u. 60. szám alatti
általános iskolában 1161, a
Fehér iskolában 1130, míg
a Kosárfonó utcában az általános iskolában 1106 fő
adhatja le voksát. A nagyközségben egy kijelölt akadálymentes szavazókör van,
méghozzá a Faluházban.

ÁPRILIS 27.

PÉNTEK 18 ÓRA
EZERJÓHÁZ

(Algyő, Kastélykert u. 42.)

A BOR ÉS A SZŐLŐ
ŐSI TITKAI

Borkóstolással egybekötött előadás

ELŐADÓ:

BÍRÓ LAJOS,
író, magyarságkutató

Női Borbarátok
Férfi Borbarátok
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Érd. : Gyevikult Nkft. Algyő, Búvár u. 5. Tel. : 62/517-172
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Játszócsoportos foglalkozás
A bölcsődében február 27-én tartottak játszócsoportos foglalkozást, amelynek témája az ölbeli mondókázás és
játékos torna volt. Rövid beszélgetés után ismert dalokkal, mondókákkal hívták játékba a résztvevőket. A színes
ejtőernyőből jövő labdaeső volt a legkedveltebb a gyerekek számára.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó! Hóvirág u. 54. szám alatti
kéthelyiséges üres üzlet, két külön
bejárattal. Esetleg hosszabb távra
kiadó. Érd.: 06 (20) 596-5060.

Eladó! Lánghegesztéshez felszerelés
(nyomáscsökkentők, markolatok,
pisztolykészletek, vágópisztolyok)
darabonként is. Sűrített levegős kézi
csiszológép olajozós nyomáscsökkentővel. Vascső kerítésoszlopok
2,5 méteresek. 290 literes álló
üvegajtós hűtőszekrény.
Érd.: 06 (20) 596-5060.

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.

Szemétszüret Agyőn!
Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
az idén is megrendezi az immár hagyományossá vált „szemét szüretet”, amelyre tisztelettel várja a falu apraját-nagyját. Ideje: 2018. május 12-e (szombat).
Gyülekezés a Komp utca végén, a strand
területén 8 órától 8.30-ig. Kesztyűt és
gyűjtőzsákot biztosítunk. Esős idő esetén

a szemétszüret elmarad. A rendezvényen
jelentkezhetnek polgárőrnek azok a 1865 év közötti személyek, akik büntetlen
előéletűek és szeretnék, ha a faluban minél kevesebb bűncselekmény történjen.
Gulyás Sándor elnök,
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

Ivóvízminőség-javító
program Szegeden és Algyőn
Az Európai Unió által előírt szigorú
vízminőségi követelményeknek való
megfelelés érdekében az unió által
finanszírozott, Szeged és Algyő önkormányzatok társulása által végzett
beruházás eredményeként megvalósult az új ivóvíztisztítási technológia,
amit 2017 márciusában kezdett el
üzemeltetni a Szegedi Vízmű Zrt. öt
ivóvíztelepen, csökkentve az arzénés ammóniumszintet az ivóvízben az
EU-előírásoknak megfelelően.
A tisztítandó vízben kialakuló vasas pelyhekhez kötődő arzén eltávolítása egyszerű szűréssel történik, az
ammóniumvegyületek klóradagolással és az azt követő aktívszenes szűréssel csökkennek a határérték alá.
A hasonló víztisztítási technológiák
működtetési tapasztalatai alapján
várható volt, hogy a megváltozott
kémiai összetételű víz miatt – a csővezetékekben létrejött természetes
lerakódások feloldásával egy fokozott
tisztulási folyamat indul el – vízminőségi problémák jelentkeznek majd az
ivóvízhálózaton.

8

Az elmúlt hónapok üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a várható
módon zajlik a hálózat tisztulása, a vízműhöz beérkező panaszok, bejelentések
száma jelentősen csökkent, ma már minimális a színprobléma, a kellemetlen szag
miatti bejelentések is csak lokálisan, kisebb körzetekben fordulnak elő.
A Szegedi Vízmű Zrt. a rendelkezésére
álló műszaki lehetőségeket kihasználva,
szakértők bevonásával mindent megtesz
az ivóvíz minőségének, élvezeti értékének
javítása érdekében.
Az ivóvizet folyamatosan, szigorú szabályok és előírások szerint vizsgálja mind
a Szegedi Vízmű Zrt. akkreditált laboratóriuma, mind független laboratóriumok
is, és a vizsgálati eredmények azt támasztják alá, hogy a szolgáltatott ivóvíz megfelel a 201/2001 (X.25.) korm.-rendeletben
meghatározott paramétereknek, fogyasztható, az egészségre nem ártalmas.
A Szegedi Vízmű Zrt. köszöni az eddigi bejelentéseket, észrevételeket, és kéri,
hogy továbbra is jelezzék, amennyiben az
ivóvíz minőségében változásokat észlelnek.

...a Tisza Virága
A Gyevi Art Egyesület hírei

Húsvéti sokadalom az Algyői Tájházban

Március 21-én és 23-án a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre „A
szív hangjai” című irodalmi összeállítással vendégszerepelt Csongrádon és Budapesten. Csongrádra a Faludy György
Irodalmi Műhely – Góg János Juhász
Gyula-díjas költő – hívta meg a csoportot,
Budapest-Kőbányára pedig a Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Ez utóbbin Bakos Erika
festményeit is megtekinthette a közönség.
A zenés műsor forgatókönyvét az algyői
tollforgatók verseiből, írásaiból Ménesi
Lajosné állította össze. A Tollforgatók tagjai Algyőn, a könyvtárban is bemutatják a
Csongrádon és Kőbányán nagy sikert aratott zenés, irodalmi műsorukat. A rendezvény időpontja: április 18-a, 18 óra.
Márciusban Szegeden a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtárban mutatták
be Szilágyi Perjési Katalin új könyvét, A
hógolyóárus-t. A szerzővel Fabulya Andrea beszélgetett. Kosztolányi József olvasott
fel részleteket a humorral fűszerezett novelláskötetből.

A tojásírás, valamint a kosárfonás fortélyait is elsajátíthatták a húsvéti sokadalom
résztvevői. Ezen felül süthető gyurmából
különböző figurákat készítettek az érdeklődők, és természetesen ünnepi kalácsot is
sütöttek, így készülve a húsvétra.

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!

Tiszánál, csendesen…

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

A Víz Világnapja alkalmából nyílt kiállítás az Algyői Könyvtárban Tóth Gábor Gyula (HeavenMan Photography)
természetfotósnak Tisza témájú képeiből. Hogyan lesz egy geográfusból viharvadász, milyen egy fotó utóélete és
érdemes-e turkálóból fényképezőgépet
venni? Ilyen és hasonló dolgokról beszélgettünk HeavenMan-el. A jó hangulatú megnyitón Gáli Zsolt szavalta el
saját verseit, a fotóssal Szilágyi P. Katalin könyvtáros beszélgetett. A kiállítás
megtekinthető a könyvtár nyitvatartási
idejében április közepéig.

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

kb. 800 kcal/alkalom a szauna használatával

Forduljon hozzánk bizalommal!
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Helybe viszik az államigazgatást
Algyőn a polgármesteri hivatal épületében tart ügyfélfogadást a kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala települési ügysegédje, Fendler Erika, akihez hétfőn és szerdán 8 és 12 óra között fordulhatnak személyesen a lakosok.

A települési ügysegédnél különösen az
alábbi ügykörökben terjeszthető elő beadvány továbbítás céljából, illetve kapható tájékoztatás:
I. Szociális ellátások és KAB körébe
tartozó ügyekben kérelmek továbbítása, tájékoztatás nyújtása: egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban; közgyógyellátás megállapításával kapcsolatosban; ápolási díj megállapításával kapcsolatban; időskorúak
járadéka megállapításával kapcsolatban;
aktív korúak ellátásának megállapításával kapcsolatban; hadigondozotti ellátások megállapításával kapcsolatban;
nagycsaládosok földgáz-árkedvezményével kapcsolatban; súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek megállapítása iránti kérelmekkel

kapcsolatban; lakcím bejelentéssel, ügyfélkapu nyitásával kapcsolatban.
II. Családtámogatási ellátások kapcsán
az ellátásra való jogosultságot, illetve
annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés továbbítása.
III. Egészségbiztosítással kapcsolatos
ügyek: EU TAJ kártya igénylési kérelem továbbítása; útiköltség térítési kérelmek továbbítása; Egészségbiztosítási
Alap terhére méltányosságból adható
egyszeri segély iránti kérelmek továbbítása; táppénz, gyermekápolási táppénz,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem továbbítása; jogalap nélkül
felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz
és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével
kapcsolatos méltányossági kérelem továbbítása.
IV. Nyugellátásokkal kapcsolatos
ügyek: méltányossági kérelmek továbbítása; adategyeztetési eljárással kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása;
nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések továbbítása; árvasági ellátással
kapcsolatos kérelmek, változások bejelentés továbbítása; öregségi nyugdíjjal
kapcsolatos kérelmek, változások bejelentés továbbítása; özvegyi nyugdíjjal

kapcsolatosa kérelmek, változások bejelentés továbbítása; nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
V. Rehabilitációs ellátásokkal kapcsolatos ügyek: rokkantsági járadékkal
kapcsolatos kérelmek, változások bejelentésének továbbítása; rehabilitációs
ügyekkel kapcsolatos kérelmek, változások bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
Flender Erika települési ügysegéd hétfőn és szerdán 8-tól 12 óráig fogadja a
lakosokat a Kastélykert utca 40. szám
alatt. Telefonon hétfőtől csütörtökig
8-tól 16 óráig érhető el, míg pénteken
12.30-ig a 06 (20) 411-0892-as telefonszámon. E-mailben is felkereshető,
a flender.erika@csongrad.gov.hu címen.

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

Lakossági felhívás
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. a hulladékszállítási díjhátralékok
beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátása érdekében Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot hozott
létre. A Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 107-109), a konzorcium
tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233
Balkány, Kállói út 2. A. ép).

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai
minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen
számlával mindenben megegyező
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás
teljes összegének átvételére.
A konzorcium alvállalkozója Algyő településen: BBK Hungary Kft.,
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(székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 42.
A. ép., adószám: 11393016-2-06, Beslity Ákos 06 (30) 935-5098, beslityakos@t-email.hu).
NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
1036 Budapest, Lajos utca

...a Tisza Virága

Természetes gyógyulás hazai pályán!
Gyógyászati szolgáltatások a Borbála Gyógyfürdőben!
A felsorolt kezelések társadalombiztosítással támogatott ellátások díjának
önrésze – amit a vendégnek kell fizetni
– rendkívül kedvezményes, de fürdőnként eltérő. A fürdőkezelésekkel kapcsolatos bővebb információ és díjszabás
megtalálható elérhetőségeinken!

„Most menjünk haza vagy maradjunk
itthon!?” – merül fel a kérdés borongós
hideg napokon. Hiszen könnyen legyintünk, ha egészségünkről van szó és
olykor lustaságból nem indulunk el a
gyógyulás útján. Ez az út közelebb van,
mint gondolnák, igen itt Algyőn!
A nagyközségben minden feltétel
adott, hogy mesterséges segédanyagok
és gyógyszerek nélkül egészséges életet
éljünk, köszönhetően a fürdőgyógyászati kezeléseknek. A Borbála Gyógyfürdő gyógyvize a „Nemzeti minősített”
védjeggyel ellátott három csillagos fürdők közé tartozik. A gyógyvíz regeneráló hatását a kültéri termálmedencében
és a beltéri ülőmedencében élvezhetjük.
A B-68 gyógyvíz a mozgásszervi megbetegedések rehabilitációs kezelésére
javasoltak, valamint a vízben oldott ásványi sók az arthriticus és arthrotikus
elváltozásoknál is pozitív hatást eredményeznek. A víz vegyi összetétele jó

hatással van egyes nőgyógyászati betegségek és a posttraumatikus elváltozások
(sérülések, sportsérülések) gyógyításánál is.
Kevesen tudják azonban, hogy hazánkban a fürdőgyógyászati kezelésre
a Magyarországon biztosítottak és az

Gyógyuljon Ön is hazai környezetben,
Magyarország 2. helyezett „Helyiek
kedvenc fürdőjében”!
Borbála Gyógyfürdő
Algyő 6750 Algyő, Sport u. 9.
Gyógyászat: 06 (20) 383-8244.
(Fürdőorvosi rendelésre
IDŐPONTEGYEZTETÉS szükséges!)
Pénztár: 06 (62) 517-520; 06 (20) 3745770.
www.borbalafurdo.hu;
www.borbalagyogyaszat.hu

TAVASZI KARBANTARTÁS A BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐBEN!
Kedves Vendégeink! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Borbála Gyógyfürdő 2018.
április 9-e és 18-a között tavaszi karbantartási munkálatok miatt ZÁRVA tart.
Az algyői tavaszi egészséghetek ideje alatt a fürdő zavartalanul várja az orvosi
vizsgálatokra érkező vendégeket. Várható nyitás: április 19-én 8 óra. Megértésüket köszönjük!

egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
szakorvosi beutalóval – reumatológus,
ortopéd- vagy mozgásszervi rehabilitációs szakorvos – naptári évenként
összesen két kúrát vehetnek igénybe. A kúrák 15 gyógyászati kezelést
(alkalmat) tartalmaznak. A Borbála
Gyógyfürdőben a gyógyászati kezelések keretében nem csak a gyógyvizes
medencefürdő pozitív hatását élvezhetjük regenerálódásunkhoz, hanem
orvosi javallattól függően igénybe vehető kezeléseket is: gyógymasszázs,
víz alatti csoportos gyógytorna, víz
alatti sugármasszázs (tangentor) és
komplex gyógyászati kezelés.

11

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Beiratkozás és tájékoztató nap a Bóbita bölcsődében
A 2019/20-as nevelési évre mindössze öt szabad férőhely van a Bóbita Bölcsődében, míg a 2020/21-esre még huszonöt.
A bölcsődei beiratkozás idén április 19-én és 20-án lesz 9 és 17 óra között az intézmény irodájában, csütörtökön pedig
tájékoztatóra is invitálják a szülőket.

A Bóbita Bölcsőde alapfilozófiájában
leírja, hogy az intézményben a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt
légkörben folyik. Céljuk a bölcsőde
szolgáltatását igénybevevők számára
a szakszerű, minőségi ellátás biztosítása. Szeretetteljes, biztonságot nyújtó,
érzelmekben gazdag bölcsődei élet
megszervezése, ahol a szakszerű nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt
légkörben zajlik, biztosítva a gyermek
fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.
Tájékoztató nap: Április 19-én,
csütörtökön 17 órakor tájékoztatóra invitálják az érdeklődőket. Téma:
tájékoztató a bölcsődei ellátásról, az
intézmény bemutatása képekben, a
Montessori Pedagógia és annak gyakorlati alkalmazása bölcsődében. Lesz
kóstoló is, vagyis kiderül, hogy mit
fogyasztanak a bölcsődés gyermekek.
A tájékoztatásra szeretettel várják a
2018/19-es nevelési évben gyermekük
számára szolgáltatást igénylő szülőket,
valamint azokat az érdeklődőket, akik
szeretnének bővebb információt szerezni az intézményben folyó ellátásról,
munkáról. Gyermekfelügyeletet nem
tudnak biztosítani.

Általános tudnivalók a bölcsődei
felvétel rendjéről
Az ellátásra jogosultak köre:
1. Algyő nagyközség Bóbita Bölcsődéjébe az Algyőn bejelentett állandó, illetve
ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek
gondozható és vehető fel.
2. A bölcsődébe a gyermek húszhetes
korától harmadik életévének, fogyatékos
gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
illetve annak az évnek a december 31-éig
vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését
követő augusztus 31-ig.
3. A bölcsődei ellátás keretében azon
családban nevelkedő gyermekek ellátását
kell biztosítani akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem
tudják megoldani a gyermek napközbeni
gondozását, nevelését.
4. A bölcsődei felvételnél előnyt élvez
különösen az a gyermek: akit egyedülálló
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(élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy) családi állapotú
szülője nevel. Akivel együtt a családban
nevelt kiskorú gyermekek száma a három
főt meghaladja. Akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az
ellátást biztosítani nem vagy csak részben
tudja. Akinek megfelelő testi szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei
ellátásra szükség van. Akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt
időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel. Akinek a
szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül
és szülei munkáltató igazolással rendelkeznek.
A felvételi kérelmet a vezető saját hatáskörben bírálja el, a bírálat szempontjai
az alábbiak: illetékesség és határkör; elhelyezés sürgőssége, krízis jellege; gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi állapota;
gyermek életkora; speciális ellátási igények; az üres férőhelyek megléte.
A Bóbita bölcsődébe azok a gyermekek
vehetők fel, akik algyői lakcímmel rendelkeznek, és életvitel szerűen Algyőn tartózkodnak.

...a Tisza Virága

A népszínházi bemutató csúszásának hátteréről
Húsz éve, 1998. március 14-én alakult
meg Algyőn a Móra Ferenc Népszínház, amelynek első bemutatóján, Gárdonyi Géza A lámpás című színművében
nagyrészt szegedi és szabadkai kőszínházi színészek alakították a szerepeket.
A következő esztendőben azonban már
nem főfoglalkozású színészekkel, hanem
egy, oroszlánrészben Algyőhöz kötődő
társulattal állította színpadra Kátó Sándor
Örkény István Tóték című drámáját.
A 20. évforduló alkalmából ezt a művet
viszi újra színpadra a népszínház, a próbák az elmúlt év végén el is kezdődtek.
Nagy elszántsággal és ambícióval készülünk a bemutatóra. Szerettük volna, ha
a hagyományokhoz híven a Falunapok
nyitányaként láthatja az algyői közönség
az elkészült produkciót. Sajnos azonban
ember tervez, Isten végez: március ele-

jén kiderült, hogy az egyik főszereplő, az
Őrnagyot alakító Cseszkó Mihály egész
áprilisban kiesik a Népszínház életéből.
Rendőrként keresi a kenyerét, s mivel
hamarosan az egyik alakulattól a másikhoz kerül át, kiképzésen kell részt vennie. Hogy mikor, abba nincs beleszólása.
És ez a mikor, sajnálatos módon, jelen
esetben 2018 áprilisát jelenti, mikor is
Budapesten tölti majd az idejét, ezen a
bizonyos kiképzésen. Ezért sem az utolsó
simítások miatt hallatlanul fontos főpróbahéten, sem magán a bemutató tervezett
időpontjában nem tud a színház rendelkezésére állni. Egy estére nem tudjuk őt
belülről pótolni, s lévén a népszínház nem
csak egy társulat, de egy közösség is, nem
is szeretnénk egy estére (ráadásul éppen
a legfontosabbra: az algyőire) megfogadni egy vendégszínészt. Ezért jeleztük

március elején, hogy nem tudjuk vállalni
április 13-án a bemutatót. Azt azonban
rendkívül fontosnak tartjuk, hogy Algyőn
méltó körülmények között mutassuk be a
Tótékat, ezért örömmel fogadtuk azt a javaslatot, hogy legyen ez az időpont Algyő
Napjának előestéje, szeptember 30-a.
Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult,
egyszersmind bízunk abban, hogy szeptember 30-án ugyanolyan kíváncsian és
szeretettel látogatnak majd színházba az
algyőiek, ahogyan hosszú éveken keresztül tették a Falunapokat megelőző péntek
estéken. Az bizonyos, hogy mi a tőlünk
telhető legtöbbet nyújtjuk majd, hiszen
ezzel tartozunk Algyőnek, az elmúlt két
évtizednek és alapító művészeti vezetőnknek egyaránt.
Gál Boglárka elnök és Ádok Róbert
művészeti vezető

Pótlóbuszok közlekednek Szeged–Hódmezővásárhely és Szentes–Hódmezővásárhely között.
Egészen június 15-ig, Szeged és Hódmezővásárhely között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, mert
Algyő–Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között pályaépítést végeznek. A
munkák ideje alatt ugyancsak pótlóbuszok közlekednek Szentes és Hódmezővásárhely között.
Szentesről Szeged, valamint Szegedről Szentes felé a pótlóbuszok csatlakozását a 47-es főúton Kopáncsnál, a
Kishomoki vegyesbolt autóbusz megállóhelyen biztosítja a MÁV-START. A
vágányzár ideje alatt Szeged-Rókustól
Hódmezővásárhelyi Népkertig, továbbá
Hódmezővásárhelyen a 130-as vasútvonalat keresztező Béketelepi, Sándorfalvi úti, illetve az Ady Endre úti, a Nagy
András János utcai, valamint az 54129
jelű úton lévő útátjárók biztosítóberendezéseit kikapcsolják. A vonatközlekedés

esetén a forgalmat jelzőőr irányítja. Az
érintett vasúti átjárókban KRESZ-jelzések figyelmeztetnek erre.
A tram-train vonal kiépítéséhez kapcsolódó munkálatok április 4-től várhatóan 2019. április 25-ig tartanak. Az első
fázis április 4-től június 15-ig, a nyári
menetrendig tart, a második június 16tól július 31-ig, mindkettő érinti majd
a Szentes–Hódmezővásárhely, illetve
a Szeged–Hódmezővásárhely közötti
vonalon utazókat is. A harmadik munkafázis augusztus 1-től december 8-ig,
a negyedik pedig december 9-től 2019.
április 25-ig tart, ez utóbbi kettőnél csak
a Szeged–Hódmezővásárhely közötti vonatközlekedést fogja érinteni a vágányzár.
Érdemes tudni, hogy a vonatpótló
autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható.
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A vasúttársaság kéri utasait, hogy
figyeljék az állomásokon kihelyezett
hirdetményeket és útbaigazító táblákat,
térképeket, valamint a hangos utastájékoztatást. A módosított menetrend a
MÁV-csoport
(www.mavcsoport.hu)
honlapján, a vágányzári hírek között érhető el.
Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál is
a 06 (1) 349-4949-es telefonszámon.
Telekom-hálózatból hívhatják a 06 (30)
499-4999-es, Telenor-hálózatból a 06
(20) 499-4999-es, Vodafone-hálózatból
pedig a 06 (70) 499-4999-es számot.
A részletes menetrendet a www.algyo.
hu oldalon, illetve a MÁV honlapján, a
www.mavcsoport.hu címen olvashatnak.
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
kéri az utasok megértését.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Pályázati hirdetmény
Algyő nagyközség önkormányzat polgármestere a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint Algyő nagyközség képviselő-testületének 103/2016. (III. 24.) Kt. h. és a 411/2016.(X.20.) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást
hirdet az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére.
1. A pályázat célja: Algyő belterület 1861, 1862 és 1785/75 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő nagyközség önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.
2. Műszaki feltétel: Az ingatlanok Algyő nagyközség délnyugati részén, a településközponttól nagyjából 900 m, a 47es főúttól mintegy 1 kilométer távolságra helyezkednek el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca kereszteződésétől
délre határolt területen. A terület közvetlen szomszédságában általános iskola, sportközpont, illetve fürdő található.
A terület közművesített. Az értékesített területek megvásárlóit beépítési kötelezettség terheli, melynek határideje az
adásvételi szerződés megkötését követő 3 év.
3. Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított
legalacsonyabb ára bruttó 7.500 Ft/m2

1.
2.
3.

Algyő
Algyő
Algyő

Hrsz.
1861
1862
1785/75

Megnevezés
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület

Terület nagysága (m2) Kikiáltási ár (bruttó, Ft)
1116
8.370.000,1179
8.842.500,1124
8.430.000,-

4. A licitálás helye és ideje: A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje március 29.
A licitálás ideje: 2018. április 18-án 16 óra.
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., ülésterem.
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje: 2018. április 17-én 12.00 óra.
A részletes pályázati kiírás a www.algyo.hu honlapon olvasható.
Érdeklődni:
E-mail:
Telefon:

Algyői Polgármesteri Hivatal, Angyal Zsolt aljegyző
angyal.zsolt@algyo.hu
06 (62) 517-517

Könyvajánló: Szolgálati titok

A könyvtáros ajánlásával –
Az időskor felszabadít

Török György „Büntetésvégrehajtás:
jegyzőkönyv – Tabu, ami nyomasztott
című könyvében az alábbiakat olvashatjuk: A dolgos hétköznapjaimat,
35 évet a büntetésvégrehajtásnál szolgáltam le.
Felszerelésemkor az elöljáróm figyelmeztetett: Soha ne feledkezzél meg
arról, hogy a rácson túl is emberek
vannak! Nem feledkeztem meg róla!
Erről az olvasó is meggyőződhet és megismerheti a magyar
büntetésvégrehajtás legtragikusabb, emberéleteket is követelt
rendkívüli eseményeit, azok okait, mert ami a büntetésvégrehajtásnál történik, Tari Ferenc állításával ellentétben, nem
biztos, hogy az mindenkor, csak a büntetésvégrehajtás belső
ügye”. A kötet megrendelhető az Algyői Könyvtárban.

„Ez a könyv bemutatja, hogy 50 felett, sőt
nyugdíjasan is lehet új értelmet, örömteli
tevékenységet találni, régóta dédelgetett
álmot megvalósítani a kötöttségek alól
felszabadult „Régiségeknek”. Így ajánlja
a szerző, Kálmán Annaróza könyvét az
olvasóknak. A megannyi színes történet,
szóljon bár utazásról, családról, barátságokról, sőt egy nagymama kamasz-túlélési praktikáiról, megmutatja, milyen szép
lehet az élet idős korban, ha a világra nyitottan, kíváncsisággal és
humorral fordulunk felé. A kötet megvásárlásáról érdeklődni a
könyvtárban lehet.
Szilágyi P. Katalin, könyvtáros
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...a Tisza Virága

Három győzelemmel kezdtek futballistáink
Bár nem a kiírtnak megfelelően alakult a program, de mindhárom lejátszott mérkőzésén győzelmet aratott az Algyő SK labdarúgó-csapata, amely így továbbra is versenyben van az érmes helyek valamelyikéért a Csongrád megyei I. osztályban.

Csonka lett a március felnőtt férfi labdarúgó-csapatunk számára, miután
újra előbukkant tél, s alaposan átírta a
Csongrád megyei I. osztály programját.
Az első hazai mérkőzésnek szánt Szőreg elleni ütközetet a lehullott hó miatt április 25-ére halasztották, majd a
SZVSE elleni idegenbeli rangadót sem
az eredetileg kisorsolt időpontban játs�sza le csapatunk, ezt a mérkőzést majd
csak május 30-án bonyolítják le. A kettő
között azonban három fontos győzelmet arattak Kovács Milánék, miután a

18. fordulóban hatpontos mérkőzésen,
Mórahalmon, Lovas Tamás duplájának
köszönhetően sikerült visszavágni a
Bordánynak, ezzel továbbra is tartja idegenbeli veretlen mérlegét Takács Zoltán
együttese. A 19. játéknapon az UTC-t
győzték le az algyőiek 4-1 arányban,
megszerezve ezzel tizenegyedik sikerüket a bajnokságban.
Az eddigi legkomolyabb kihívást a listavezető Csongrád elleni hazai találkozó jelentette, ahol ismét Lovas Tamás volt eredményes:
ezúttal szabadrúgásból szerzett vezetést csa-

patunknak, majd ugyan a fordulást követően
egalizált az őszi bajnok, de végül a rendes
játékidő utolsó perceiben Lajkó András megszerezte a három pontot érő gólt, így akárcsak
tavaly, most is sikerült legyőzni a Csongrádot
hazai pályán. Ezzel mindössze három pontra
csökkent a hátrányunk a Csongráddal szemben úgy, hogy két mérkőzéssel is kevesebbet
játszottunk. Ennek megfelelően az áprilisi
program igen sűrűnek ígérkezik, hiszen kétszer hétköznap is mérkőzés vár a gárdára,
így például május első napján pótolja a csapat az Ásotthalom elleni mérkőzést.

Eredmények:
Bordány – Algyő 0-2 (0-1) Gól: Lovas Tamás (2).
Algyő – UTC 4-1 (1-0) Algyői gól: Kovács Milán, Lovas Tamás, Táncos
Bence, Békési Róbert (öngól).
Algyő – Csongrád 2-1 (1-0) Algyői gól: Lovas Tamás, Lajkó András.
Az Algyő SK áprilisi mérkőzései:
április 6., péntek 19.00: FK Szeged – Algyő
április 14., szombat 16.30: Algyő – Zsombó
április 21., szombat 17.00: Szentes – Algyő
április 25., szerda 17.00: Algyő – Szőreg
április 28., szombat 17.00: Kiskundorozsma – Algyő

Hibátlan március férfi kézilabdázóinktól
Mind a négy márciusi mérkőzését megnyerte a ContiTech FKSE-Algyő a férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportjában.

Kiváló hónapot produkált a ContiTech
FKSE-Algyő férfi kézilabda-csapata:
Kovács István együttese egy kecskeméti győzelemmel kezdte az év harmadik
hónapját, ez a siker pedig kimondottan

értékesnek tekinthető, főképp úgy, hogy
a „hírös városban” már igen hamar kivált
a játékból az algyőiek húzóembere, Simon Bence. Ugyan volt, hogy öt góllal is
vezetett a Kecskemét, de a végjáték az
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algyőieké volt, és végül egy góllal, 2726-ra nyerni tudott a KTE-automatika.
hu vendégeként.
A folytatásban a kellemes emlékű
Ózdon léptek pályára Kiss Olivérék,
ahol ismét sikerült nyerni: bár 2016
áprilisában bajnoki címet ünnepelhetett itt az algyői csapat, most „csak”
nagyon fontos két pontot szereztek a
fiúk, miután a második félidőben felőrölték ellenfelüket. A Mizse KC ellen
ugyan megszenvedett az FKSE, de
ezt a meccset is behúzták a fiúk, a kép
pedig a Törökszentmiklósi KE otthonában aratott győzelemmel lett teljes,
ahol négy hiányzóval is sikerült nyer-

ALGYŐI HÍRMONDÓ
nie csapatunknak – ezúttal is egy góllal,
35-34-re.
Ezzel a négy sikerrel az ötödik helyre
jöttek fel a srácok, és mindössze négy
pont a hátrányuk a második helyen
álló Balmazújvároshoz képest. Áprilisban csupán két meccs vár a fiúkra,
ráadásul mindkettő idegenben: 22én, vasárnap 18 órától a MOL-Pick
Szeged U20-as csapatának vendégei
lesznek, majd 28-án Balmazújvárosba utaznak Kovács István tanítványai.
A szezonban már csak egyszer, május
ötödikén láthatjuk hazai környezetben
a fiúkat.

Tizenhatból tizenhat
Tovább robognak női kézilabdázóink, és tizenhat mérkőzést követően sem
veszítettek még pontot a bajnokságban.
Megmaradt a hibátlan mérlege az FKSE-Algyő női kézilabdázóinak: az NB
II Dél-keleti csoportjában a március során aratott három győzelem közül a legszorosabb is kilencgólos volt: a Felföldi
István SE felett aratott 31-22-es sikert
egy roppant sima, csorvási győzelem
(26-39), majd egy kiütéses, Abony elleni (35-16) siker követte, így Arany Zoltán lányai tizenhat fordulót követően is
hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot.
Áprilisban igen sűrű program vár a
lányokra, egyúttal szükség is lesz az eddig mutatott forma tartására, hiszen a

Szarvas nem akar leszakadni – a Békés
megyei riválissal pedig csak az utolsó
fordulóban találkoznak az algyői lányok.
Az FKSE-Algyő női kézilabdacsapatának áprilisi mérkőzései:
április 7., szombat 17.00
Makói KC – FKSE-Algyő
április 14., szombat 16.00
FKSE-Algyő – Szeghalmi NKC
április 22., vasárnap 11.00
EUbility GT.-Békéscsaba U21 – FKSE-Algyő
április 28., szombat 16.00
FKSE-Algyő – Szolnoki KCSE

Megyei döntőbe jutottak iskolánk kézisei
A III. korcsoportos lányok és fiúk kézilabda diákolimpiájának körzeti döntőjében, Kisteleken játszottak az algyői
Fehér Ignác Általános Iskola lányai is fiai.
A fiatalok remekül teljesítettek, hiszen
mind a lányok, mind pedig a fiúk megnyerték a körzeti döntőt, ezzel bejutottak a megyei döntőbe, amelyet a szegedi
Etelka sori sportcsarnokban rendeznek
meg. Az algyői lányok ellenfele a szegedi Tisza-parti Általános Iskola és
a hódmezővásárhelyi Németh László

Általános Iskola és Gimnázium csapata lesz, a fiúkra pedig a szegedi Madách
Imre Általános Iskola tanulói várnak.
Mindkét csapatot Laluska Balázs és
Gera Pál edzők készítették fel.
Csapattagok III. korcsoport, lányok:
Ács Emese, Ács Zsófia, Belovai Petra, Farkas Maja, Herczeg Lara, Lantos Vanessza,

Nagy Leonóra, Pálfi Dorina, Sulyok Rebeka Csilla, Szilágyi Kira.
Csapattagok III. korcsoport, fiúk:
Canjavec Tamás, Dedovics Rádó, Dudás
Zsombor Zsolt, Forgó Dániel, Janecskó
Alex, Kiss Levente, Kovács Bálint, Lantos Nándor, Pácza Dániel, Szőke Dominik
Gergő, Tari Zsolt László.

Hazai pályán játszhattak a kis focisták
A Fehér Ignác Általános Iskola tornatermében rendezték meg az I. és II. korcsoportos gyermekek foci Diákolimpiai
versenyét.
A rossz időjárás ellenére megtartották az
I. és II. korcsoportos diákolimpiai futball
fordulót, amelynek Algyő, ezen belül is a
Fehér Ignác Általános Iskola tornaterme
adott otthont. Az algyői fiatalokra mindkét
korcsoportban Kistelek és Balástya csapatai vártak. Az első korcsoportosok ugyan
ügyesen játszottak és nagyot küzdöttek, de
mindkét mérkőzésen alulmaradtak. A második korcsoportos diákok mindkét találkozójukat megnyerték, így megérdemelten
jutottak tovább a megyei döntőbe.
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Az I. korcsoportos csapat tagjai: Bakos
Ádám, Buzás Bálint Bende, Forgó Noémi,
Kiss Ákos, Kovács Zsolt, Makra Izabella,
Szögi Botond, Szögi Péter, Vass Antónió
László.
A II. korcsoportos csapat tagjai: Bozóki
Joel József, Czentye Botond József, Daróczi Fergő, Gritto Justin Alex, Hollósi Alex,
Megyeri Dominik Milán, Sipos Tamás,
Varga Ádám, Erdélyi Balázs András, Csiszér Barnabás.

...a Tisza Virága

Másodikként zárt a PickBallon az U11-es csapat
Csak Dél-Magyarország egyik meghatározó utánpótlás-csapata, a Békés előzte meg az algyői fiúkat.
A PickBall Kupa rendezvénysorozat
legutóbbi fordulójában az U11-es csapatok csaptak össze az újszegedi sportcsarnokban. Az öt gárda körmérkőzéseket játszott egymással, amelynek végén
az FKSE Algyő csapata az előkelő második helyen végzett, csak a régió meghatározó utánpótlás-csapata a Békés
előzte meg Béleczki Ádám csapatát, miután kétgólos győzelmet arattak az algyőiek felett. Az ezüstérem mellett egy
egyéni elismerés is Algyőre került, hi-

szen Laluska Bence lett a torna gólkirálya, aki 32 alkalommal volt eredményes.
A PickBall U11-es torna algyői eredményei:
•
•
•
•

Pick Szeged II. – FKSE Algyő 13-22
FKSE Algyő – Békés Drén KC 20-22
Debreceni Sportiskola – FKSE Algyő 11-17
FKSE Algyő – Pick Szeged I 23-11

A végeredmény: Az első helyen a Békés

Drén KC végzett, második az FKSE
Algyő, a dobogó harmadik fokára a
Debreceni Sportiskola állhatott, negyedik helyen a Pick Szeged I, míg az ötödiken a Pick Szeged II. végzett.
FKSE Algyő: Zahuczky Dávid, Áncsán
Barnabás (kapusok), Janecskó Alex, Laluska Bence, Dudás Zsombor, Kiss Levente,
Pácza Dániel, Canjavec Tamás, Kovács
Bálint, Balogh Dominik. Edző: Béleczki
Ádám.

Két algyői érem a magyar tékvandó bajnokságról
Egy arany- és egy ezüstérmet szerzett az Algyői Sport ITF Taekwon-do szakosztálya a magyar bajnokságon.

Fotó: TKD Infoportál
Medgyesegyházán
egyik legnagyobb
versenyét, az idei
ifjúsági és felnőtt

rendezték az év
ITF Taekwon-do
gyermek, serdülő,
magyar bajnoksá-

got. A Spárta Taekwon-do Klub által
rendezett eseményre 31 klub összesen
286 versenyzője adta le a nevezését.
A kétnapos megmérettetésen a sportolók küzdelem, tradicionális küzdelem,
formagyakorlat, erő illetve speciáltechnikai törés versenyszámokba, valamint
ezen kategóriák csapatszámaiban mérték össze tudásukat. Az egész mezőnyt
nagyon látványos küzdelmes, precíz
formagyakorlat jellemezték, végül az
Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
szakosztályának két sportolója, Zsarkó
Dániel Péter és Kiss Levente is két éremmel térhetett haza.

Az algyőiek nagyon magas színvonalon
teljesítettek, bizonyítja ezt Kiss Levente serdülő fiú küzdelem kategóriájában
megszerzett magyar bajnoki címe, valamint Zsarkó Dániel Péter felnőtt férfi
küzdelem versenyszámban begyűjtött
ezüstérme. A sportolókat Zsarkó Dániel Péter és Stricz Richárd készítette fel a
magyar bajnokságra.
Eredmények:
Serdülő fiú küzdelem, -36 kg:
Kiss Levente, aranyérem
Felnőtt férfi küzdelem, -78 kg:
Zsarkó Dániel Péter, ezüstérem.

Majorettes sikerek
Az algyői majorette egyesületnél, azaz a Classicon KTSE algyői csoportjánál ismét elindult a versenyszezon.
Idén először az iskolabálon szerepeltek színesítve az ünnepi programot. Ezt követte
a Karnevál Kupa Mezőtúron, majd a II.
Kodály-Open Tavaszi Nyílt Országos Verseny Tatabányán. Mindkét helyszínen szép
eredménnyel szerepelt a csapat. Mezőtúron
csapatversenyben egy arany és négyes formációban egy bronzérem született. Tatabányáról duó formációban aranyéremmel,
csapatversenyben pedig egy aranyéremmel
és egy 4. hellyel tért haza a vidám csapat.
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A kadett csapat tagjai: Berkes Stella,
Gali Fruzsina, Gyuricsek Réka, Oláh
Dzsenifer, Páska Gréta, Páska Zsófia, Pataki Csenge, Tatár Eliza, Vajna Eliza.
A junior csapat tagjai: Canjavec Panna,
Fodor Angelika, Horváth Viktória, Szabó
Boglárka. A szereplések sorozata folytatódik, legközelebb az Algyői Falunapon, azt követően Zentán, Szentesen,
Aradon, majd a szőregi Rózsafesztiválon mutatják be tudásukat a lányok.
Szabó Andrea

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Születések Algyőn

Felhívás Falunapi Főzőfesztiválra

Pósa Ferenc Dániel
Szül.: 2018.02.21.
Anya: Szalai Erzsébet
Apa : Pósa Ferenc
Herke Dominik
Szül.: 2018.03.01.
Anya: Bús Renáta
Apa: Herke József
Az idén április 14-én, szombaton reggel 8 órától rendezik meg
hagyományos falunapi főzőversenyünket a civil szervezetek,
baráti közösségek, családi csapatok részvételével.
A versenyt három kategóriában hirdetik meg: 1. hallé és
egyéb levesek, 2. bográcsos pörköltek, egytál ételek, 3. sültek,
grillezett ételek.
A háromtagú zsűri minden kategóriában értékel és díjakat oszt.
Regisztráció és nevezés személyesen a faluházban munkanapokon 8-18 óra között, vagy a következő elérhetőségeken:
Telefonon: 06 (62) 517-172, 517-173, vagy Leléné J. Erikánál a
06 (20) 572-0955-ös számon. E-mail cím: lelene.erika@gyevikult.hu, gyevikult@algyo.hu.
Nevezéskor kérik leadni a csapat nevét, létszámát, valamint,
hogy melyik kategóriában, milyen étellel indul.
Nevezési határidő: 2018. április 09. hétfő, 18 óra.
A szervezők szeretettel várnak minden jelentkezőt, érdeklődőt, vendéget az Algyői Falunapokra!

Szilágyi Zia Zorka
Szül.: 2018.03.06.
Anya: Szabó Henrietta
Apa : Szilágyi Szabolcs
Dobos Kornél
Szül.: 2018.03.19.
Anya: Dr. Süli-Zakar Tímea
Apa: Dobos József
Jakab Hunor
Szül.: 2018.03.22.
Anya: Veres Andrea
Apa: Jakab Attila

Szépkorú köszöntés
Az algyői Németh Jánosné március 13-án ünnepelte 90.
születésnapját. E jeles alkalomból Molnár Áron polgármester – megtisztelő kötelezettségének eleget téve – otthonában köszöntötte az idős hölgyet. Az önkormányzat jó
egészséget és további békés éveket kíván!
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Pályázati felhívás
A gazdaság- és kereskedelemfejlesztés ösztönzését, az
innováció ösztönzését, valamint az új munkahelyek
létrehozását ösztönzi a település. Megjelent Algyő
nagyközség önkormányzata képviselő-testületének a
gazdaságélénkítésről szóló rendelete keretében támogatott három darab pályázati felhívása az idei évben.
A pályázati felhívások, a rendelet, az adatlapok és a
mellékletek letölthetőek a nagyközség honlapjáról, a
www.algyo.hu címről a vállalkozások menüpont pályázati információk alpontjából.
A benyújtott pályázatokat Algyő nagyközség képviselő-testülete bírálja el és hoz döntést, a mellette működő bizottság javaslatát figyelembe véve.
További tájékoztatás kérhető Katona Mátétól a 06
(62) 517-517 szám 929-es mellékén, vagy e-mailben
az alábbi címről: katona.mate@algyo.hu.
A pályázat beadásának helye, postai címe: Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
RENDEZVÉNYNAPTÁR

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Április 6. (P) 10.00: 	Az Ezerjófű Egyesület rendezvénye az
EzerJóHázban.

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

Április 7. (Szo):
Április 8. (V):

II. Algyő – MOL Futófesztivál

Választás

Április 10. (K) 9.00-12.00:	
A Fontana Optika szemészeti vizsgálatot
tart a Faluház kistermében.

Április 10-12. (K-Cs) 9.00:	Számítógépes tanfolyam „50+” kezdőknek és
haladóknak a Faluház klubtermében.
Április 11. (Sze) 13.00:	Mozgáskorlátozottak algyői csoport
találkozója a Faluházban.

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

Április 11. (Sze) 17.00:	A Női Borbarátok találkozója
az EzerJóHázban.

Április 12. (Cs) 17.00:	A falugazdász tájékoztató előadása a Faluház klubtermében.

FOGSZAKORVOS

Április 13. (P) 17.00:	A Férfi Borbarátok találkozója az
EzerJóHázban.

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

Április 13. (P) 18.00:

Április 14. (Szo) 8.00:

Az Algyői Falunapok megnyitója – Műsoros est
Falunap

Április 17-19. (K-Cs) 9.00:	Számítógépes tanfolyam „50+” kezdőknek és
haladóknak a Faluház klubtermében.

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

Április 20. (P) 18.00:	Soma mamagésa előadása – Új egyensúly
Fordulópont a férfi-nő viszonyában. Belépőjegyek a Faluházban válthatók.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

Április 24-26. (K-Cs) 9.00:	Számítógépes tanfolyam „50+” kezdőknek és
haladóknak a faluház klubtermében

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

Április 24. (K) 9.00-12.00:	A Fontana Optika szemészeti szűrést tart a
Faluház földszinti kistermében.
Április 27 (P) 18.00:	KulturKör.HU – A bor és a szőlő ősi titkai
címmel borkóstolással egybekötött előadást tart Bíró Lajos író, magyarságkutató az
EzerJóJázban.

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

Április 28. (Szo) 11.00:

 istérségi Nyugdíjas találkozó a Szőke TiK
sza Nyugdíjas klub szervezésében.

Április 28. (Szo) 9.00-16.00:	
Papp Csilla ékszerkészítő workshopja az
Alkotóházban.

Május 1. (K):	Horgászverseny a volt Olajos tónál az Algyői Természetvédő Horgászegyesület szervezésében.
Május 2-3. (Sze-Cs) 9.00: S
 zámítógépes tanfolyam „50 +” kezdőknek
és haladóknak a Faluház klubtermében.

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

Május 4. (P) 18.00:	KulturKör.HU – Varga Tibor Mátyás király
című előadása az emeleti klubteremben.
Május 5. (Szo) 9.00-16.00: Kender konferencia.

Az Ezerjófű Egyesület minden hét keddjén 14-16 óráig teadélutánt tart,
melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Egyesületi nap szintén
keddenként 16 órától 18 óráig az EzerJóHázban (Kastélykert u. 44.).

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

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
MÁJUS 2-A ÉS 4-E KÖZÖTT (SZERDA ÉS PÉNTEK) KAPHATÓK
A BÉRLETEK A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN
9 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT.
A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 9-16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA
FOGADÓÓRÁJÁT AZ EZERJÓHÁZ KLUBTERMÉBEN

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 765-980
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ALGYŐI
FALUNAPOK
2018. április 13-14.

ÁPRILIS 13., PÉNTEK
18
ÓRA
Algyői Faluház Színházterme
ÜNNEPI MŰSOR

Megnyitja Molnár Áron
Algyő Nagyközség polgármestere
FELLÉPŐK:
Bakó Tibor vers
Búzavirág Asszonykórus és az Algyői
Hagyományőrző Citerazenekar
Szilver Tánccsoport Egyesület
Parlandó Énekegyüttes
Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió
Zsibongó Néptáncegyüttes

ÁPRILIS 14., SZOMBAT

Algyői Faluház és környéke

A nap műsorvezetője: Gedzo

8.00 - 13.00
Főzőverseny civil szervezetek és baráti társaságok részére
9.00 Óvodai csoportok bemutatója
9.40 Álomutazók (4.b osztály)
9.50 Classicon Ktse majorette bemutatója
10.00 Gyerekjóga bemutató Muladi Annamáriával
11.00 APACUKA koncert
12.00 ÉLŐ DÍNO show
13.00 All U Need Dance School szurkolói tánc bemutatója
13.10 Fit-Feeling Fitnesz Csapat bemutatója
13.40 A főzőverseny eredményhirdetése
14.00 Zenél: KICSI ÉS AZ ÓRIÁS
15.30 BORBÉLY JÁCINT ÉS TÓTH ZSÓFIA

OPERETT ÉS MUSICAL
SLÁGEREKET ÉNEKEL
16.15 HELYBEN-D koncert

18.00

TNT

21.00

TNT koncert
INTIM TORNA ILLEGÁL
koncert

NAPKÖZBEN

APACUKA

Véradás, Bűvész bemutató, Gyerekkuckó a legkisebbeknek,
Ugrálóvárak, Vásárosok

A ILLEGÁL
INTIM TORN

