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Jubilált a falunapok
Huszonötödik alkalommal rendezték meg az Algyői Falunapokat, amelynek keretében a kisebbeket ugrálóvár és dinó show is
várta, este pedig koncertekkel szórakoztatták a falu apraja-nagyját.
Részletek a 6. oldalon

Ismét olajra léptek Algyőn
Több mint hatszázan álltak rajthoz a másodízben megrendezett futófesztiválon, a
legedzettebbek a félmaratoni távot teljesítették, míg a kicsik 300 métert futhattak.
Előnevezést 450-en adtak le, de a verseny
napján is sokan regisztráltak a helyszínen,
így több mint 600 embert mozgattak meg
a II. Algyő-MOL Futófesztiválon.
Részletek a 8. oldalon

31 kamera őrködik a település felett
Húsz millió forintból bővült a térfigyelő kamerarendszer a nagyközségben. Helyeztek ki berendezéseket a középületek elé, de a templomnál, a Szent Anna
téren és a Faluháznál is találhatunk kamerákat. A rögzített képeket a Szegedi
Rendőrkapitányság kezeli.
Részletek a 3. oldalon

Költözésekkel is jár a korszerűsítés
Kétszáz
milliót
költenek
az
Egészségház, a polgármesteri hivatal és
a Civilház energetikai korszerűsítésére
pályázati forrásokból. A munkák

idejére ideiglenesen költöznek az orvosi
rendelések és a hivatal is.
Részletek a 7. oldalon
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...a Tisza Virága

Immár harmincegy kamera őrködik a település felett
Még az előző képviselő-testület döntött arról, hogy bővítik a térfigyelő kamerarendszert. A kivitelezés döcögősen
haladt, ám mostanra beüzemelték az új berendezéseket, ezzel harmincegyre bővült a számuk.
Tavalyelőtt júniusban szavazta meg
az előző képviselő-testület a térfigyelő
kamerarendszer bővítését célzó előterjesztést, a Fidesz-frakciót vezető Pongrácz Tamás egyéni indítványát akkor
egyhangúlag támogatták a képviselők.
Nagyjából egy évvel később arról született döntés, hogy bruttó 20 millió
forintból bővül a rendszer. „Hosszú
egyeztetések követte ezt, mert a rendőr-

séggel, a polgárőrséggel és a korábbi kamerarendszert üzemeltető céggel is meg
kellett beszélni, hogy hova kerüljenek a
kamerák, azok milyen típusúak legyenek, merre nézzenek, mit rögzítsenek.
Az a döntés született, hogy a településkapuknál rendszámfelismerő kamera
legyen” – magyarázta Berényi András, a
településfejlesztési és üzemeltetési csoport vezetője.

Helyeztek ki kamerákat a középületek elé, így például az iskolánál, óvodánál, a bölcsődénél és a polgármesteri hivatalnál, de a templomnál, a Szent Anna
téren és a Faluháznál is találhatunk a
nagyobb kereszteződések és játszóterek
mellett.
Fontos tudni, hogy a kamerák által
rögzített képeket a Szegedi Rendőrkapitányság diszpécserközpontja kezeli.

Útfejlesztésre nyert forrásokat a nagyközség
Több mint kilencven millió forint támogatást nyert Algyő a Vidékfejlesztési Programból útfejlesztésre, amelynek
révén az utolsó, részben földes utca is szilárd burkolatot kap.

A Kuktor köz fejlesztésére nyert
támogatást az önkormányzat a Vidékfejlesztési Programból. Molnár Áron
polgármester elmondta, ez az út vezet
az önkormányzat cégének, a Gyeviép
Nkft.-nek a térkő üzeméhez, illetve a
hulladékbefogadó telephez. De nemcsak emiatt fontos ez az útszakasz, hanem azért, mert a Levendula Hoteltől
a település déli részén a régi utat köti

majd össze az új bekötővel. „Ezzel a fejlesztéssel olyan területeket lehet bekapcsolni településünk közlekedésébe, ami
a későbbi fejlesztések szempontjából
meghatározó lehet, akár kisipari beruházásokra, akár lakópark-bővítésre gondolunk” – részletezte a polgármester.
Az útnak jelenleg egy része aszfaltos,
s csak bizonyos szakasza földes. Jövőre a több mint 750 méter hosszú sza-
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kasz rekonstrukciójával az utolsó nem
szilárd burkolatú szakasz is eltűnik a
nagyközségből. Molnár Áron elmondta, a kivitelezést 2019-re ütemezték,
és bár csak a közbeszerzéskor derül ki,
hogy mennyibe kerül a fejlesztés, várhatóan önerőt is kell biztosítaniuk az
építkezéshez.
Forrás: Délmagyarország

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Intézményvezetőt választottak és Algyő közbiztonságáról tárgyaltak
A hosszan tartó árvíz miatt a tervezettnél később készül el az új kikötő – az erről szóló szerződés-módosítást is elfogadta
a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Támogatták Koczka Ágnes pályázatát is, így júliustól ő vezeti a könyvtárat.

Továbbra is jó a közbiztonság Algyőn
– derült ki a rendőrségi beszámolóból,
amit áprilisi rendes ülésén tárgyalt a
képviselő-testület. Molnár Áron polgármester azt mondta, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság tavaly kinevezett
vezetője, Piros Attila dandártábornokot
több változtatást is bevezetett kinevezése óta, például többet járőröznek az
egyenruhások Algyőn, amit a lakosság
is pozitívan értékel. A rendőrségi összesítésből kiderül, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan a kisebb súlyú, főként vagyon
elleni, valamint a közrend és közbiztonság elleni bűncselekmények fordultak
elő a településen.
Az ismerté vált bűncselekmények
száma 59-re növekedett a 2016-os esztendőben regisztrált 51-hez képest, ami
15 százalékos növekedést jelent. A tavaly regisztrált esetek kevesebb, mint
20 százalékát követték el közterületen.
A külterületi lopások alkalmával az elkövetők főként a vas és színesfém eltulajdonítására törekedtek, belterületen
az udvarokon, melléképületekben lévő

szerszámgépeket és használati tárgyakat
loptak el, közterületen pedig lezárt kerékpárokat tulajdonítottak el. A lopások
száma az elmúlt öt évet vizsgálva folyamatosan csökken, illetve stagnál, tavaly
11 ilyen esetet jelentettek be.
Összesen 14 bűncselekményt kezelnek kiemelten a rendőrök, ezeket
vizsgálva elmondható, hogy Algyőn az
erőszakos, személy elleni bűncselekmények közül a testi sértés korábban nem
volt jellemző, ám tavaly 7 ilyen esetet
regisztráltak, amelyek jellemzően családon belül történtek. A lopások száma csökkent, gépkocsi lopás és feltörés
az elmúlt öt évben nem fordult elő. A
beszámolóból kiderül, hogy 2017-ben
mindössze egy lakásbetörés jutott a hatóságok tudomására. Rablást, kifosztást
nem regisztráltak, zsarolást is csak két
esetben, ezeket a Nagyfai BV-intézményben követték el. Algyő közigazgatási területén 20 fő ellen tettek feljelentést szabálysértés miatt, főként a
közlekedési szabályokat nem tartották
be az emberek. Előkészítő eljárást lopás
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miatt 4 esetben indítottak, egy esetben
kerékpárt tulajdonítottak el, és 3 bolti
lopást regisztráltak.
Zélity László szegedi rendőrkapitány
úgy értékelt, hogy nyugodt, szélsőségmentes évet zárt Algyő, s köszönetet
mondott a helyi polgárőr egyesületnek
is, akikkel jó az együttműködésük. Üdvözölte, hogy bővítették a településen a
térfigyelő kamerarendszert, úgy fogalmazott, hogy ez a bűnfelderítés jövője.
A rendőrségi beszámolót egyhangúlag
támogatta a képviselő-testület.
Sikeres az önkormányzat cége
Jó évet zárt az önkormányzat cége, a
Gyeviép Nkft. A beszámolóból kiderült,
hogy külsős vállalkozó megrendelés-állományuk jelentősen növekedett. A társaság 2017. évi mérleg szerinti adózott
eredménye 1 millió 775 ezer forint nyereség. Katona Antal ügyvezető a testületi
ülésen elmondta, árbevételük 45 százaléka vállalkozási tevékenységükből származik, ezen belül a külső megrendelés

...a Tisza Virága
több mint 50 millió forint volt. A stabil
gazdálkodás lehetővé tette a társaságnál
tavaly azt, hogy nagyjából 10 százalékos
béremelést tudtak végrehajtani. Az előterjesztésből kiderül, hogy idén kisebb
fejlesztést terveznek, amelynek fedezete
a tavalyi évben keletkezett nyereség. A
zöldfelület-gondozásában használatos
gépek, így fűnyírók, fűkaszák, továbbá
kéziszerszámok cseréjét tervezik. Az
ülésen a könyvvizsgáló megnyugtatónak
nevezte, hogy bár az adózott eredménye
nem túl magas, de jó a pénzügyi stabilitása. A Gyeviép Nkft. beszámolóját egyhangúlag támogatták a képviselők.
A testület a cég vezetőjének a béréről is tárgyalt, ugyanis már korábban
elhatározták, hogy egységesítik az önkormányzati cégvezetők bérét, ám ez
nem teljes körűen történt meg. Katona
Antal munkabére bruttó 418 ezer forint,
ezzel szemben a Gyevitur és Gyevikult
vezetője 450 ezret keres. Erre tekintettel
májustól megemelték Katona Antal bérét is, amit szintén egyhangúlag támogatott a testület, így most már minden
önkormányzati cég vezetője ugyanan�nyit keres.
Július végéig épül meg az új kikötő
A testület tárgyalta a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos TOP-os pályázatot
is, a Tisza magas vízállása miatt ugyanis
módosítani kell a kivitelezési határidőt.
A 142 millió forintos projekt keretében

határidő előtt befejeződik a kivitelezés.
Balesetveszélyt hárítanak el

áthelyezik a Komp utca végénél lévő kikötőt, partfal-erősítéssel egybekötve új
kikötőt építenek, valamint a Levendula
szálló mellett horgászstéget létesítenek.
Az önkormányzat a Mahart Tiszayacht
Kft.-vel kötött szerződést, amelynek
értelmében április végéig meg kellett
volna megtörténnie a kikötő áthelyezésének, míg a horgászstég létesítésének
határidejét május 31-ében rögzítették a
felek.
Április elején műszaki ellenőrrel
megtekintették az elkészült úszóművet
és megállapították, hogy amennyiben
a vízállás engedte volna, határidőre elkészült volna a cég. A hosszan tartó árhullám miatt a képviselő-testület most
úgy döntött, hogy július végéig meghosszabbítják a szerződés teljesítésének
határidejét. Molnár Áron lapunknak azt
mondta, a helyszínen végzendő munkálatok vannak még hátra, így például
a betonozás, a kikötő bakok elkészítése,
valamint járdaépítés. A település első
embere arra számít, hogy a módosított

Füzesy István előterjesztését is támogatták, ennek értelmében a nagyközség
csatlakozik a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamarához. A pénzügyi
bizottság elnöki tisztét is betöltő önkormányzati képviselő előterjesztésében
kifejtette, azért is célszerű csatlakozniuk
az egyesületi formában működő kamarához, mert Algyő és a szerbiai Magyarkanizsa önkormányzata jelenleg is együttműködik, ez fejlődhet tovább a kamrai
tagság révén. Ezen felül az elnyert határon átnyúló pályázatok megvalósítása és
fenntartása nagyobb lehetőséget kaphat
a jövőben. Az éves tagsági díja 200 euró,
a testületi tagok egyhangúlag támogatták az előterjesztést.
Döntött a testület arról is, hogy áthelyezik a Kosárfonó utcában az elektromos hálózatot. Mint ismert, leszűkül
az út a Téglás utca felőli végén, ahol
egy kanyar is van, ami balesetveszélyes.
Molnár Áron elmondta, áthelyezik a
közvilágítást, így szélesíteni tudják az
érintett útszakaszt. Hozzátette, új aszfaltréteget kap az utca, ám előtte még
egészen a Kőfal utcáig ki fogják cserélni
a vízvezeték nyomócsöveit is, mert az elmúlt időszakban sok volt a csőtörés. Azt
szeretnék elkerülni, hogy a megújuló
utat folyamatosan fel kelljen bontani. A
munkálatokra négy cég pályázott, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó társaság
várhatóan ősz végére elkészül a kivitelezéssel.
Új vezető a könyvtár élén
Az Algyői Könyvtár élére ketten pályáztak, ám csak egyikőjük felelt meg
a törvényileg előírt kiírásoknak. A zárt
ülésen tárgyalt napirendi pont kapcsán
Molnár Áron elmondta, mindkét jelentkező algyői volt, s a testület egyhangúlag
döntött a kinevezésről. Az álláshelyet
július elejétől tölti be Koczka Ágnes, aki
jelenleg az iskolában dolgozik könyvtárosként.
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Jubilált a falunapok
Huszonötödik alkalommal rendezték meg az Algyői Falunapokat, amelynek keretében főzőversenyt is hirdettek.
A kisebbeket ugrálóvár és dinó show is várta, este pedig koncertekkel szórakoztatták a falu apraja-nagyját.

A több kategóriában meghirdetett falunapi főzőversenyre 23 lelkes csapat nevezett, készült többek között pincepörkölt bográcsban, de sült vaddisznócomb
és csirke is. A jubileumra egy meglepetéssel is készültek a szervező Gyevikult
Nkft., ahogy Molnár Áron polgármestertől megtudtuk, a nyitónapon a székek
alá elrejtettek 25 nyert cédulát, a szerencsések Algyő borát kapták ajándékba. Délután operett és musicalslágerek

csendültek fel a Faluház melletti téren,
muzsikált a Helyben-D, majd a TNT
vette birtokba a színpadot, végül pedig
az alternatív rockzenét játszó Intim Torna Illegál gondoskodott a jó hangulatról.
A főzőversenyen a szakmai zsűri
tagjai, Kovács Andor, Somogyvári Péter,
Vidács Tiborné Éva bírálták a 23 résztvevő által benevezett ételeket. Elmondásuk szerint nagyon sok különleges és
finom étel közül kellett választaniuk.
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Eredmények
Hallé és levesek kategória: I. Gyeviép
Nkft.; II. Algyői Suhanco; III. Citerazenekar.
Bográcsos ételek kategória: I. Opal Kanizsa; II. Gazdakör; III. Önkormányzat
Csapata
Sültek, grillek kategória: I. Móra Ferenc Népszínház; II. BBQ-Smoker; III
Női Borbarátok Csapata.
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Költözésekkel is jár a korszerűsítés
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 200 millió forint pályázati forrást költhetnek Algyőn. Ebből
az összegből és önerőből az Egészségház, a polgármesteri hivatal és a Civilház újul meg. A munkák idejére ideiglenesen költöznek az orvosi rendelések és a hivatal is.

„A legkisebb munkával a Civilház
fejlesztése jár, így a szerződéskötéstől számított 90 napon belül el is
készül a kivitelezés” – tájékoztatott
Berényi András, a településfejlesztési és üzemeltetési csoport vezetője.
Hozzátette, amennyiben májusban
szerződni tud az önkormányzat,
nyár végére befejeződik az épület
korszerűsítése.

A száz százalékos támogatási intenzitású projekt részeként az Egészségház is megújul. „A tervek szerint
első ütemben a gyerekorvosok és a
védőnői szolgálat kötözik el a Borbála Fürdőbe nagyjából két hónapra,
majd felnőtt orvosok. A gyógyszertár
a munkálatok idején nyitva tart, ott a
nyílászárókat és a kazánt kell kicserélni, ami megoldható úgy, hogy ne kell-

jen kiköltözniük az épületből” – részletezte a csoportvezető.
A polgármesteri hivatalnál is ütemezett felújítást terveznek, a cél, hogy folyamatosan tudjanak dolgozni, amíg tart
a kivitelezés. Az újabb épületszárnyban
kezdenek majd a szakemberek, utána a
Kastélykert utca felőli, úgynevezett régi
épület energetikai korszerűsítése történik meg, ez utóbbi lesz nagyobb munka.
Berényi András elmondta, az épületen
belüli költözködés nem lesz elegendő, így
ideiglenesen az EzerJóHázban lévő szolgálati lakásban dolgoznak majd a műszaki
csoport kollégái és várhatóan az alpolgármester is. „A pénztárat is költöztetnünk
kell, ami kisebb fennakadásokat okozhat,
ugyanis szigorú szabályok vonatkoznak
üzemeltetésükre, például önállóan zárható, riasztható helyiségben üzemelhet
kizárólag. Előfordulhat, hogy a napi kifizetések akadoznak majd, s az is elképzelhető, hogy külön pénztári napok lesznek
kijelölve” – mondta Berényi András.
Az önkormányzat összesen 200 millió
forintot nyert a projektre. A három épület
vonatkozásában a tervezői költségbecslés
két éve készült, ám azóta jelentősen emelkedtek az építőanyag árak és a kivitelezési
díjak, így kiegészítő forrást is megszavazott a képviselő-testület a beruházásra.
A tervek szerint október végére
mindhárom épület megújul.

Kilenc utcában kátyúztak
A legnagyobb úthibák a Kosárfonó és
a Bányász utcákban voltak – mondta
lapunknak Berényi András, a településfejlesztési és üzemeltetési csoport vezetője. Hozzátette, az Egészségház utca
elején is voltak kátyúk, ám az teljesen
új aszfaltburkolatot kap a tervek szerint
néhány hónapon belül. A munkálatok
a megszokotthoz képest hetekkel később zajlottak, mert még márciusban is
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esett hó, így csak áprilisban kezdődhetett meg az utak felmérése. Az önkormányzat 304 ezer 800 forintot költött a
kátyúzási munkálatokra a hivatal munkatársa által felmért és a lakosság által
bejelentett helyszíneken.
Továbbra is várják a kátyúzással kapcsolatos észrevételeket, bejelentéseket a
polgármesteri hivatalban, illetve a piri.
laszlo@algyo.hu e-mail címre.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ismét olajra léptek Algyőn
Több, mint hatszázan álltak rajthoz a másodízben megrendezett futófesztiválon, a legkisebbeket 300 méteres
távval várták a szervezők, míg a legedzettebbek a félmaratoni távot teljesíthették.

A 18 esztendős Hallósy Levente futott be
a célba elsőként a 3 kilométeres távon a
II. Algyő-MOL Futófesztiválon. „Tíz évig
atletizáltam, de két éve parkourra váltottam, s most azért jöttem, mert kedvem
szottyant egy kis mozgáshoz, kíváncsi voltam, mit tudok még kihozni magamból.
Elégedett vagyok az időeredményemmel”
– mondta el. A szegedi fiatal megegyezte,
attól függetlenül, hogy jól eset neki a futás,
kitart a parkour mellett.
A 3 kilométeres mezőnyben az ifjabb
korosztályból a 12 éves Szabó Kor-

nél 
futotta le leggyorsabban a távot.
A hódmezővásárhelyi fiataltól megtudtuk, 5 éve kezdett el futni, s az algyői
futófesztiválon kívül még több versenyen indul a következő időszakban.
Találkoztunk olyan versenyzővel is,
aki több távot is teljesített, először
gyermekével közösen lefutotta a 600
métert, majd ismét rajthoz állt.
A Runing Algyő tagjaival is találkoztunk, egyikük, Canjavecné Borbás
Annamária elmondta, három éve alakult baráti társaságuk, s egyre több
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családot tudnak megmozgatni. Ő a
félmaratoni távot teljesítette, s szerinte fejben dől el, hogy az ember men�nyi idő alatt tud felkészülni a teljesítésére.
Füzesy István, a fesztivált rendező
Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
(ALTE) elnöke azt mondta, előnevezést
450-en adtak le, de a verseny napján a
tavalyinál sokkal többen regisztráltak a
helyszínen, így több mint 600 embert
mozgattak meg a II. Algyő-MOL Futófesztiválon.
A félmaratoni távot a férfiak közül
Szöllősi Renátó teljesítette a leggyorsabban 1 óra 13 perc 55 másodperc alatt,
a hölgyeknél Imréné Kiss Ágnes diadalmaskodott 1 óra 24 perc 25 másodperces idővel. Párban is teljesíthető volt a
táv, a férfiak közül az „Öreg kecske nem
vén kecske” csapat fantázianevű formáció volt a leggyorsabb, míg a nőknél a
Turbó Diesel csapat. A negyedmaratont
Rácz Zoltán 39 perc 47 másodperc alatt
teljesítette, míg a nők közül elsőként
Földvári Anett ért célba 43 perc 04 másodperces eredménnyel.
Forrás: Délmagyarország

...a Tisza Virága

Meghallani, amit az a kis hang mond a szívünk mélyén
„Új egyensúly van születőben” – mondta Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi a Faluházban tartott előadásában, ahol szellemesen, a hétköznapi ember őszinteségével adta tovább gondolatait a férfi és a nő viszonyának
fordulóponthoz való érkezéséről. Az előadás előtt a Hírmondó kérdéseire is szívesen válaszolt.
san utat mutat. Ha pedig valamitől nagyon
félünk, bele lehet ásni magunkat, hogy
fejlődni tudjunk, hiszen a félelem legyőzéséből felszabaduló erő segíthet. De a
legfontosabb, hogy az ember merjen egyedül lenni és meghallani azt, amit az a kis
hang mond a szívünk mélyén.
D. Szilágyi Barbara

„A pünkösdi király”

– Sokan ismernek előadóművészként,
énekesnőként, műsorvezetőként és íróként is, huzamosabb ideje azonban a tanítói minőséged került előtérbe. Ez egy
tudatos változás részedről?
– Ötéves koromtól kezdve színésznő,
énekes szerettem volna lenni. Aztán tizenegynéhány éve sorra jöttek a jelek: az
énekléssel kapcsolatos dolgok bezárultak,
a gyógyító-tanító vonal pedig elkezdett
hihetetlen módon nyílni. Az áttörés a
Nőklapja Cafés munkám volt 2004-ben,
aminek köszönhetően megjelent az első
két könyvem és elkezdtem beleásni magam a pszichológia és ehhez kapcsolódó
tudományágak rejtelmeibe. Mindeközben
a válaszleveleimen keresztül másokat és
persze magamat is gyógyítottam.
– Folyamatos tanulás, sok munka, előadások, táborok, fellépések. Hogyan csinálod mindezt? Hogyan van energiád ennyi
mindenre?
– Ebben nagyon sokat segít alapvető alkatom: ikrek napjegy, mérleg aszcendens.
Állandóan mérlegelek, az egész életemet
meghatározza az egyensúlyozás. Naptárral
élek, tehát pontosan tudom, hogy mikor
mit kell csinálnom. Nagyon pörgős, aktív

napjaim vannak, amelyek mindig teával
és jógával indulnak, ezeket auraerősítés
követ, majd a „rebéd”, s mivel mindennel
végzek, körülbelül délre jár az idő, de onnantól kezve teljes bedobással mehetnek a
dolgok egészen estig.
– Több írásodban említed, hogy egy új
korszak első fecskéi vagyunk. Ez a paradigmaváltás észrevehető a mindennapokban is?
– A férfi-női kapcsolatban lévő módosulást
mindenki felismeri, hiszen óriási változás
van a szerepmintákban. Illetve a gyógyításhoz és a gyógyuláshoz való hozzáállás
is erősen megváltozott, egyre többen nyitnak az alternatív utakhoz és ismerik fel,
hogy van közük a saját betegségeikhez. A
nyitottabb emberek pedig tapasztalhatják,
hogy új medicina és új látásmód van születőben.
– Az emberiség fontos kérdése, hogy mit
keresünk mi itt, mi a hivatásunk. Mit tanácsolnál azoknak, akik keresik a választ
ezekre a kérdésekre?
– Két nagy útjelző van: az egyik, amit nagyon szeretünk csinálni, a másik pedig a
félelmeink. Ha valami hív, igazán lelkesít
és abba az irányba indulunk el, az bizto-
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Május 17-én 18 órai kezdettel a Tollforgatók Köre Jókai Mórról tart előadást
és beszélgetést. A Magyar Írószövetség
február 18-át – Jókai Mór születésnapját
– a Magyar Próza Napjává nyilvánította.
Ebből az alkalomból az év néhány rendezvényét Jókai Mór regényeinek felfrissítésére, életének emlékezésére „szenteljük”. A soron következő alkalmon Jókai
Mór: Egy magyar nábob című regényéből hangzik el „A pünkösdi király” című
szemelvény, amelyet a regényből készült
filmrészletekkel illusztrálunk.

Tollforgatók
sikeres szereplése
Irodalmi rendezvénnyel emlékezett meg
a Magyar Költészet Napjáról a Gyevi
Art Kulturális Egyesület Tollforgatók
csoportja. Saját írásaiból szerkesztett
zenés műsort adott elő a könyvtárban,
szépszámú közönség előtt. A műsorban
Bakó Tibor, Bakos Erika, Farkas Sándorné, Gáli Zsolt, Hegedűs Gábor, Szilágyi
P. Katalin és Terhes Gábor versei, írásai
hangzottak el. Az előadást Ménesi Lajosné szerkesztette. Felolvastak az írók,
valamint Kis Mihályné és Oláh Ernő.
Szilágyi P. Katalin
könyvtáros

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nappali ellátás bővítése az Idősek Napközi Otthonában
Algyő nagyközség szociális területen magas szintű szakmai háttérrel és tárgyi feltételekkel biztosította lakosai
számára a szociális szolgáltatások széles skáláját és az azokhoz történő hozzáférést – tájékoztatta az Algyői Hírmondót Jankovicsné Veres Katalin, az AESZI intézményvezetője.

Egy település népességmegtartó erejét
jelentős mértékben befolyásolja, hogy
az itt élő lakosság mennyi és milyen
színvonalú szolgáltatásokhoz jut. Ezen
szolgáltatások közé tartozik a szociális
ellátás intézményrendszere is. Éppen
ezért fontos, hogy az algyői önkormányzat meghatározza azokat a célokat, amelyeket megvalósítani kíván a
szociális ellátás területén. A szociális
szolgáltatások fejlesztésének, stratégiai
céljainak, fő irányainak meghatározása előtt érdemes a lakosság igényei és a
település lehetőségei közötti egyensúlyt
megtalálni.
A helyi szociális célkitűzések a szociális törvényben felsorolt, kötelezően
ellátandó feladatokon túl, az önként
vállalt szociális ellátási formák kialakításának, a hatékonyabb működési formák keresésének irányába mutatnak. A
település jelenleg az Algyői Egyesített
Szociális Intézményen keresztül látja el
jogszabályban kötelezően előírt, illetve
önkéntesen vállalt feladatait. A kötelezően ellátandó szociális alapfeladatok
közé tartozik a szociális étkeztetés, a
nappali ellátás és a házi segítségnyújtás.

Nappali ellátás a jogszabály alapján
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A klubtagok a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: tisztálkodási
lehetőség, továbbá igény szerint gyógytorna, kulturális és szabadidős foglalkozások, mentálhigiénés egyéni és
csoportos foglalkozások a gondozónők
által szervezve.
Az idősek nappali ellátására az idősek
klubja szolgál, amelynek feladata: a szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes időskorúak, szenvedélybetegek gondozása,
az állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások
szervezése.
Az Idősek Napközi Otthonának
Szolgáltatásai: szabadidős programok,
hivatalos ügyek intézése, heti rendszerességgel klubfoglalkozások a nappali
ellátást igénybe vevők jelzései és a helyi
adottságok figyelembe vételével (civil
szervezetek program ajánlatai). Az intézményben lehetőség van tisztálkodásra, ruha mosására a fürdőszobában,
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valamint az intézmény rendelkezik étkezővel, pihenő szobával, fedett teras�szal és közösségi helységgel.
Nyitvatartási időn kívül ügyeleti
rendszer mobiltelefonos elérhetőséggel igénybe vehető krízishelyzet esetén.
Programok: Minden hétfő és szerdán gyógytorna; havi egyszer könyvtárlátogatás; februárban farsangi klub
délelőtt; március 15-én koszorúzás;
az Egészséghét keretében különböző
programok; áprilisban húsvéti klubfoglalkozás; Falunapi programokon
részvétel; októberben Idősek napi
rendezvény a Faluházban, míg decemberben fenyőfa díszítés és egyéb
programok az ünnepi ráhangolódás
jegyében.
A nappali ellátás nyitvatartási idejét
a helyi igényeknek megfelelően kell
meghatározni, de az napi hat óránál
kevesebb nem lehet a jogszabály alapján.
Algyő képviselő-testülete áprilisi
ülésén úgy döntött, hogy a lakossági
igények felmérése céljából az Idősek
Napközi Otthonának nyitva tartását
kibővíti, a jelenlegi 08 és 16 óra közötti nyitvatartási időt 7 és 17 óra közötti nyitva tartási időre módosította
június elsejétől. A későbbiek folyamán az ellátottak és családjaik igénye
szerint a nyitvatartási idő az ellátási
szükségletek alapján rugalmasan bővíthető, módosítható.
Ez a változtatás az első lépés azok
közül, amelyekkel a képviselő-testület
az idős, részben önálló, azonban egész
napos felügyeletet igénylő személyek
számára a napközbeni felügyeletben
segítséget nyújt otthonukon kívül, ezzel megkönnyítve az idős személyeket
ellátó családok helyzetét. Cél, hogy
megkönnyítsük a családok számára a

...a Tisza Virága
napközbeni felügyeletet igénylő hozzátartozó ellátását hétköznapokon,
nap közben, ezzel segítve az ellátottat
és családját életminőségének megtartásában, javításában, munkavállalásának elősegítésében.
Önkormányzati fenntartású intézményünkben hétköznapokon a fent
említett nyitva tartási idő alatt biztosítani tudjuk –előzetes egyeztetés és
háziorvosi konzultáció után- azoknak
a személyeknek a felügyeletét, akiket
a jogszabály alapján elláthatunk.

Érdeklődjön, ha ön:
– otthonában egyedül élő személy és
szeretne saját igényének megfelelő alkalommal, otthonán kívül társaságban
lenni, programokon részt venni,
– otthonában ellát hozzátartozót, családtagot, akiről gondoskodik, azonban
napi teendői intézése során a felügyelet
tekintetében segítséget venne igénybe
otthonán kívül,
– hozzátartozója, családtagja egész napos felügyeletet igényelne, azonban ezt
munkaidő alatt nem tudja megoldani

és ebben segítséget kérne, az ellátandó
személy napközbeni elhelyezésével intézményünk nyitva tartási rendje alatt.
Várjuk a jelentkezőket személyesen az
Idősek Napközi Otthonában, Algyőn a
Piac tér 17. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, hogy megbeszélhessük, miben és hogyan tudunk segíteni, hiszen minden élethelyzet, minden
család, minden ember más és más.
Jankovicsné Veres Katalin
AESZI intézményvezető

Lázár János a következő 4 évet választókerületének szentelné
Csongrád megye 4-es számú egyéni választókörzetét a következő négy évben is Lázár János képviseli az Országgyűlésben. A politikus a szavazatok 51,78 százalékát elnyerve szerzett mandátumot.

Fotó: lazarjanos.hu

Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter azt követően, hogy átvette a
Csongrád megyei 4-es számú, Hódmezővásárhely és Makó központú választókörzetben a szavazatok 51,78 százalékát
elnyerve megszerzett mandátumát, azt
mondta, április 8-a politikai pályája eddigi legfontosabb megmérettetése volt.
Az MTI beszámolója szerint úgy fogalmazott, nem február 25-e miatt, hanem
azért, mert már tavaly év végén bejelentette, nyolcesztendős országos politizálás
után vissza kíván térni a hétköznapok
politikájához, a helyi konkrét ügyek világához. Hangsúlyozta, ehhez az eltervezett munkához erős fölhatalmazást kell,
melyet az országos átlagnál is magasabb

részvétel mellett, a szavazók többségének
támogatásával el is nyert.
„Visszatértem, maradok és küzdök
tovább” – üzente szimpatizánsainak és
ellendrukkereinek Lázár János Makón
országgyűlési képviselői mandátumának átvételekor. Az április 8-i választáson Lázár János (FIDESZ-KDNP) 29
534 szavazatot kapott, így továbbra is ő
képviselő az Algyőt is magában foglaló
egyéni körzetet. Kiss Attila ( JOBBIK)
20 940 voksot gyűjtött, Rója István
(MSZP-PÁRBESZÉD) 4234 szavazatot, Pongrácz Gergely (LMP) 1003 szavazatot szerzett, míg a többi hat jelölt
ezernél is kevesebb támogatót tudott
maga mögé felsorakoztatni.

Felhívás
Kedves Algyőiek! Május 15-ig várjuk azok jelentkezését, akiket büszkeséggel
tölt el és szép emlékeket őriznek arról, hogy az algyői óvodába járhattak. Várjuk mindazokat, akik szívesen megosztanák velünk az élményeiket, tevékenységeiket, amit az élet bármely területén (legyen az tudomány, kultúra, művészet
vagy sport) elértek, illetve sikerként értékelnek.
Telefon: 06 (62) 517-194, e-mail: szivarvanyovi@algyo.hu.
Ozsváth Lászlóné Óvodavezető

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztő
sége sok szeretettel várja a k ülönböző
intézmények, szervezetek, civil
közösségek híreit, sajtóanyagait,
fotóit, meghívóit!
Címünk a már megszokott:
algyoihirmondo@gmail.com
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Lakossági tájékoztató a többlethulladék
gyűjtésével és elszállításával kapcsolatban
A települési hulladékot az ingatlanhasználó a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén, a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy
helyiségben, vagy a települési önkormányzat által kijelölt helyen, szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti.
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan
előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Ez többlethulladékot keletkeztethet.
A háztartási hulladékgyűjtő kuka mellé korábban zsákban kihelyezett zöld, és egyéb hulladékot a háztartási hulladékgyűjtő edényben szükséges elhelyezni a lakosságnak. A
szelektív gyűjtéssel, a csomagolási hulladék különgyűjtésével
csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
A szerves hulladék helyi hasznosításának az otthoni, kerti komposztálás a legkörnyezetkímélőbb módja.
A nylonzsákba csomagolt zöldhulladék, a tartalom kiszerelésének nehézségei és kommunális tartalma miatt hasznosíthatatlan, komposztálásra alkalmatlan. Gyűjtésére edényzetet térítésmentesen biztosítani egyelőre a közszolgáltatónak nem
áll módjában.
Lehetőség a többlethulladék elszállítatására:

társaság által forgalmazott emblémás zsák (saját, nem
beazonosítható zsák) kihelyezése esetén a társaság
munkatársai, feltételezve az elszállíttatási szándékot,
a kihelyezett plusz hulladékot, értesítő hátrahagyása
mellett szállítják el többlethulladékként (a nem megfelelő űrtartalmú tároló edény használatából adódó hulladék, amely meggátolja a tároló fedelének lecsukását
szintén többlethulladéknak minősül).
3. Amennyiben az önkormányzat által szervezett hulladékszállításon felül komposztálható hulladéka, szilárd
hulladéka keletkezik, és az olyan mennyiség, amely
nem fér bele a kommunális hulladéktároló edénybe,
azt a Gyeviép Nkft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49.,
tel.: 62/765-900) térítésmentesen átveszi a hulladékudvarban (Algyő, Kuktor köz, Algyő, 1480/2 hrsz.),
vagy díjfizetés ellenében elszállítja és elhelyezi azt.
Algyői bejelentett lakó, illetve tartózkodási hellyel
rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban, használatukban lévő ingatlanon – az önkormányzat által
szervezett hulladékszállításon felül – keletkezett szilárd hulladékot díjtalanul, szelektíven helyezhetik el
a hulladékudvarba, napi 1 köbméter mennyiségig. A
hulladékudvar szolgáltatásait csak azok vehetik igénybe, akik közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüknek
eleget tettek, díjhátralékuk nincs.
A kijelölt hulladékudvaron kívül szemét lerakása tilos!
FELHÍVÁS SZEMÉTSZÜRETRE!

1. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
az Ügyfélszolgálati Irodájában (6720 Szeged,
Stefánia 6.) biztosít 100 literes emblémás zsákot, melynek díja bruttó 635 forint, amely tartalmazza a szállítás, elhelyezés költségét is.
Az emblémás zsák átadása szállítólevéllel együtt történik, a felmerülő többlethulladék szállítási, kezelési
és ártalmatlanítási költségeit magába foglaló számlát a
társaság adatszolgáltatása alapján az NHKV Zrt. állítja
ki és postázza az ügyfél részére.
2. A társaság önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződése értelmében az ingatlanhoz kapcsolódóan a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezett, a többlethulladék gyűjtésére szolgáló egy
darab, maximum 120 literes zsák elszállítása térítésmentesen történik a hónap első ürítési napján.
A hónap további gyűjtési napjain a hulladéktároló
mellé kihelyezett többlethulladékot tartalmazó, nem a
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Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület közli a település
lakosságával, hogy az előre meghirdetett szemétszüret
gyülekezési helye a Tisza vízállása miatt megváltozik.
A gyülekező hely a Fehér iskolában lesz a
Kastélykert utca 59. szám alatt, május 12-én.
A gyülekezés ideje nem változik
reggel fél 8 és 8 óra között lesz.
Kérem a civil szervezetek vezetőit és
a magánszemélyeket a létszámot
minél előbb leadni a gulyassandor50@gmail.com email
címen, vagy
a 06 (30) 621 8121-es telefonszámon!
Gumikesztyűt és gyűjtő zsákot biztosítunk.
A szülőktől és a nagymamáktól a finom palacsintát
a gyermekek nevében előre is köszönjük.
A helyszínen lehet polgárőrnek jelentkezni
18- 65 év közötti büntetlen előéletű személynek.
Gulyás Sándor,a polgárőség elnöke

...a Tisza Virága

TÁJÉKOZTATÓ TAVASZI LOMTALANÍTÁSRÓL
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy
május 12-én, szombaton lomtalanítást végez a község belterületén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza.
A gyűjtés szelektív ódon történik, ezért lehetőség szerint kérjük a papír, a műanyag, a fém, illetve a vegyes lom hulladékot elkülönítve előkészíteni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál, (például nagyobb méretű
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg). A később kihelyezett hulladékok, valamint az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő
hulladékok (például akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, televíziók) elszállítása nem áll módunkban.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a 06 (62) 425-231-es telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltántól a 06 (30)
563-1511-es telefonszámon.
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Hétfajta szűrővizsgálaton vehettek részt az algyőiek
Idén is megrendezték az Algyői Egészségheteket, amelynek keretein belül hét különböző egészségügyi területen
tartottak vizsgálatokat a Borbála Fürdőben.

Évtizedes hagyományra tekintenek már
vissza az Algyői Egészséghetek: idén
tavasszal két héten át a Borbála Fürdőben tartott vizsgálatokon vehettek
részt az algyői polgárok, így a programsorozatnak köszönhetően nőgyógyászati, urológiai, érsebészeti, szemészeti,
fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati és
hasi, pajzsmirigy ultrahangos vizsgálatokat tartottak a szakorvosok.
Mint azt Jankovicsné Veres Katalin,
az Algyői Egyesített Szociális Intézmény vezetője az Algyői Hírmondónak
elmondta, az önkormányzat támoga-

tásával megvalósuló, egészséghetekhez
hasonló rendezvényt kevés hasonló
lélekszámú településen tartanak az országban. Külön kiemelte az ultrahangos
vizsgálatokat, amely ritkán fordul elő
hasonló programokon. „A háziorvosokkal együttműködve, viszonylag nagy
létszámban zajlottak le az egészséghetek. Változás volt az idén, hogy a programokat illetően eddig az önkormányzati fenntartású intézmények maguk
dönthettek, hogy milyen programot
tartsanak, idén azonban Gubacsi Enikő
alpolgármesterrel konzultálva arra jutottunk, hogy egy-egy témakör szerint
rendezzük meg ezeket. Tavasszal ez az
elsősegélynyújtás volt, ezzel kapcsolatos
előadásokat tartottunk” – fogalmazott
Jankovicsné Veres Katalin, aki hozzátette: az egészséghetek rendkívül nagy
ismertségnek örvendenek a lakosság
körében, akik ősszel és tavasszal is várják már a programot.
Kifejtette, kezdetben az emberek
ódzkodtak a vizsgálatoktól, ám például
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az urológia esetében a leginkább veszélyeztetett életkorban lévőknek külön
meghívót postáztak, ennek következtében évről-évre emelkedett a vizsgálatokon résztvevők száma, akárcsak a
nőgyógyászati vizsgálatokon résztvevő
hölgyeké is, így mostanra már pótnapot is kellett meghirdetniük. „Az önkormányzat ennek anyagi feltételeit
biztosítja, ezzel nagy pluszt adnak számunkra, és köszönet illeti a település vezetését ezért. Kiemelném a háziorvosok
együttműködését, valamint a polgárok
hozzáállását, e mellett pedig köszönet
illeti az Egyesített Szociális intézmény
dolgozóit is, akik ebben az időszakban
maximális teherbírással dolgoznak” –
fűzte hozzá Jankovicsné Veres Katalin.
Kitért rá, mivel bevezették, hogy bizonyos vizsgálatokat évente csak egyszer vehet igénybe valaki, ezért az évek
teltével a teljes lakosság áteshet egy-egy
szűrésen, ennek köszönhetően szerencsére folyamatosan csökken a súlyos
esetek száma is.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Algyői Tollforgatók Köre irodalmi pályázatot hirdet

Informatikai
tanfolyam az algyői időseknek

A pályázat fővédnöke:
Molnár Áron, Algyő nagyközség polgármestere

Több mint egy hónapon át tanulhatták az algyői idősek az
informatikai eszközök használatát az önkormányzat és a
Gyevikult jóvoltából.

A pályázat témája:
jeleket hagyni magunk után
az utókornak a magyar irodalomban
Pályázók köre:
18 év feletti, hazai és határon túl élő
amatőr és kezdő írók.
A pályázaton a Gyevi Art Kulturális Egyesület
tagjai nem vehetnek részt!
Beküldési határidő:
2018. szeptember 10.,
a gyeviart@gmail.com e-mail címre,
illetve postán:
Algyői Könyvtár, 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
(nyomtatott formában)
Egy pályázó vers kategóriában maximum 2 alkotással,
novella kategóriában 1 alkotással pályázhat.
Nevezési díj:
1000 forint/pályázó/kategóriaű
A nevezési díj átutalással teljesíthető
a pályázat beadási határidejéig
a Gyevi Art Kulturális Egyesület
57600125-11067517 számú számlájára.
Pályaművek zsűrizése:
szakmai zsűri, a kiíró által felkért személyek.
Díjazás kategóriánként:
I. díj: 20.000 forint;
II. díj: 15.000 forint; III. díj: 10.000 forint.
Közönségdíj:
5.000 forint értékű könyvutalvány.
A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat.
Eredményhirdetés:
2018. október 13-án,
Algyőn megrendezendő irodalmi esten.
Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást
szeretettel és szívesen fogadunk!
A részletes pályázati kiírás olvasható és letölthető a
www.gyeviart.hu, illetve a www.algyo.hu oldalakon.
Bővebb felvilágosítás a
06 (62) 517-170 telefonszámon kérhető.

Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub és az Algyői Nőegylet
tagjai is igyekeznek lépést tartani a modern kor vívmányaival
és eszközeivel. Mivel a két szervezet igen sokan segítkezett a
település rendezvényein, ezért az önkormányzat, valamint a
Gyevikult Kulturális és Művelődési Nkft. jóvoltából több mint
húsz algyői nyugdíjas végezhetett el egy számítástechnikai tanfolyamot.
A foglalkozásokat, amelyek kezdő és haladó csoportban
zajlottak, heti egy, illetve két alkalommal tartották meg a Faluházban. Az Ozsváth László által tartott tanfolyam ingyenes
volt a résztvevőknek a támogatók jóvoltából, akinek pedig nem
volt saját eszköze, az laptopot is kapott a tanfolyam időszakára.
Mint azt Nagy Miklós Jenőné elmondta, fotófeltöltést, a receptek rendezéséhez szükséges mapparendszer kialakítását, valamint szöveg- és ábraszerkesztést is tanultak, de minden olyan
területre kitértek, amely fontos lehet számukra. Így például
azok a nyugdíjasok, akiknek az unokái külföldön élnek, megtanulhatták a Skype használatát, amellyel kapcsolatot tudnak
tartani távol élő családtagjaikkal.
„Ma már nélkülözhetetlen, hogy használni tudjuk ezeket az
eszközöket, a megváltozott körülményekhez nekünk, nyugdíjasoknak is alkalmazkodnunk kell. Nagyon jól időzített volt ez a
roppant hasznos tanfolyam, hiszen márciusban még nem kezdődtek meg a kerti munkák, így esténként gyakorolni is tudtuk
mindazt, amit aznap tanultunk” – fejtette ki Nagyné Margitka,
aki hozzátette, bíznak abban, hogy ősszel lesz folytatása a tanfolyamnak, ami akár egy szélesebb kör számára is elérhető lesz.
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...a Tisza Virága
ALAPOZÓ TERÁPIA,
AMI TETSZETT NEKEM!

Kedves Algyői Lányok, Asszonyok!
2018. június 9-én délután 15 órától ismét megrendezzük Algyő főterén a
szökőkútnál a Nyilvános Kötés Nemzetközi Világnapja alkalmából a szabadban kötést.
Asztalokat, székeket viszünk ki a térre, feldíszítjük színes horgolt és kötött
alkotásokkal.
Ide várunk családokat, barátokat, ismerősöket és mindenkit, aki szívesen eltöltene néhány órát közöttünk, vagy elhoznák, megmutatnák saját készítésű
munkáikat.
Senki sem tudja, hogy pontosan mióta kötnek az emberek. Régen a kötés a
férfiak hobbija volt, csak ők gyakorolhatták a kötés tudományát.
Ma már elég ritka, hogy életünk párja kezébe vegyen egy pár kötőtűt. Kedves férfiak, itt az alkalom, hogy ezen a napon Ti is megmutassátok közösségünknek munkáitokat!
Minden, ami textillel, fonállal, tűvel, cérnával készült házi készítésű, hasznos
használati tárgy, hozzátok el, hogy megcsodálhassuk. Ha még nem készült el
egészen a munka, az sem baj, itt helyben lehet folytatni, de ha szeretnél megtanulni, itt a lehetőség!
Mi, a Fürge Ujjak Műhelyének asszonyai azért szeretünk kötni, horgolni,
mert látjuk munkánk eredményét, fejlődését, folyamatosan új technikákat sajátítunk el, e tevékenység megnyugtat, és mindemellett boldoggá tesz minket az
a tudat, hogy mennyire fog örülni az a személy, akinek éppen kötünk valamit.
Gyere el, kössük színesebbé környezetünket!
Fürge Ujjak Műhelye

Kézzel készült kiállítás

Szegedi kisgyerekes anyukaként és pedagógusként figyelemmel követem a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos módszereket. Ezért szolgált nagy örömömre, hogy
az Algyői Egészséghét keretén belül meghallgathattam Bajnok Ildikó konduktor
előadását, mely során sokat megtudhattam
a mozgás és a tanulás kapcsolatáról.
Kisgyerekes anyukaként tanulságos volt
számomra, hogy a mozgásnak milyen fontos szerepe van a gyermekek idegrendszeri
fejlődésében. A mozgásterápiák bemutatásával rávilágított arra, hogy a fejlődésükben elmaradott gyerekek milyen fontos támogatást kapnak a terápiákat végző
szakemberek segítségével. Szegediként
irigylem az algyői szülőket, hogy településükön két olyan szakember is dolgozik –
Sándorné Vasvári Katalin és Sinkovics Judit
–, akik az Alapozó Mozgásterápia módszerével dolgozva fejlesztik a gyerekeket.
Személyesen is részt vettem az előadást
követő, az Alapozó Mozgásterápiát bemutató gyakorlati órán. Az ott látottak megerősítettek abban, ha gyermekem fejlődése
úgy igényli, bátran fogom az alapozó terápiával foglalkozó szakemberek segítségét
kérni. Köszönöm ezt a remek programot!
Török Judit

Az algyői Alkotóházban lesz megtekinthető az Algyői Foltvarró kör újabb kiállítása, amelyen egész éves munkájukról adnak számot a tagok.
Fennállása kilencedik kiállítását rendezi
meg az Algyői Foltvarró kör, amelyet június
másodikán nyitnak meg. Az Alkotóházban
látogatható kiállítás két héten keresztül,
június 16-áig ingyenesen tekinthető meg,
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 17
órától várják az érdeklődőket. Ezen a tárlaton a foltvarró kör egész éves munkáját
mutatják be, de meglepetéssel is készülnek
a látogatók számára. „A Gyeviart Kulturális Egyesület és a Csodavilág közreműködésével egy készítsd magad meglepetéssel
is készülünk az érdeklődőnek. Ilyenkor bemutatjuk az egész éves munkánkat. Összesen több mint húsz taggal bírunk, kezdőket

nem igazán szoktunk fogadni, olyanokat
várunk, akiknek van valamennyi rutinjuk
a foltvarrásban” – mondta Izbékiné Cseuz
Gabriella, az Algyői Foltvarró Kör vezetője, aki hozzátette, jelen létszámukkal majdhogy nem kinőtték az Alkotóházat.
A foltvarrók nem csupán erre a rendezvényükre várják az érdeklődőket, ugyanis
idén is csatlakoztak a Közösségek Hete
programsorozathoz, amelynek keretein
belül az algyői tájházban lehetőség nyílik
a kézimunkák kipróbálására is. Május hetedikén, hétfőn horgolás és kötés, május
nyolcadikán, kedden varrás lesz terítéken,
míg május tizedikén, csütörtökön kosár-
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fonást gyakorolhatnak közösen azok, akik
ellátogatnak az Algyői Tájházba, ám ennek
részvételi díja 1200 forint. Pénteken süthető gyurmával fognak dolgozni a kör tagjai,
ehhez az érdeklődők 1800 forint megfizetése után csatlakozhatnak a közösségek
hete keretein belül.
Mindezen tevékenységeket május 26án ingyenesen is ki lehet próbálni, amikor
is nyílt napot tart az Alkotóház: 10 és 18
óra között a kötés, horgolás és egyéb kézimunkák szerelmesei is hódolhatnak hobbijuknak, vagy éppen új tevékenységeket
fedezhetnek fel maguknak a foltvarró kör
tagjainak közreműködésével.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Megyei döntőbe jutottak az algyői fiatalok
Továbbjutottak a Diákolimpia körzeti fordulójából a harmadik korcsoportos fiúk.

Algyőn rendezték a III. és IV. korcsoportos tanulók számára a labdarúgó
Diákolimpia körzeti fordulóját, ahol

Kistelek, Balástya és Csengele csapatai
ellen léphettek pályára az algyőiek. A
kiváló állapotú műfüves pályán, gyönyörű időben futballozhattak a fiatalok. A
negyedik korcsoportosok negyedikként
zárták a körzeti fordulót, a harmadik
korcsoportosok azonban hibátlan mérleggel, mindhárom meccsüket megnyerve jutottak tovább a megyei elődöntőbe. A Csongrádon megrendezett
tornán a házigazdák mellett Szentes és
Mórahalom voltak a kicsik ellenfelei.
Itt két győzelem (Csongrád ellen 4-1,

majd Szentes ellen 5-3) után a Mórahalom elleni 3-3-t követően továbbjutottak a srácok a Ruzsán esedékes megyei
döntőbe, ahol egy hódmezővásárhelyi,
egy szegedi és egy csongrádi iskolával
meccselhetnek a megyei diákolimpiai
címért.
A III. korcsoportos csapat tagjai: Dedovics Rádó, Szabó Krisztián Ákos, Forgó
Dániel, Molnár Márk, Bakos Attila, Németh Bercel, Kiss Levente, Szekeres Lóránt, Nagy Márton, Varga Zoltán.

Remek eredmények az atlétikai diákolimpián
Körzeti atlétikai diákolimpiát rendeztek a kisteleki általános iskolában, amelyen a Fehér Ignác Általános Iskola
több korosztálya is képviselte az algyői színeket. Három első és egy második helyezéssel érkeztek haza a fiatalok.

Az I. korcsoportban, amely a 20092010-ben születettetek számára szólt, a
lány csapat első helyezést ért el, Becsek
Enikő pedig egyéniben is a dobogó tetejére állhatott. Mateas Isabelle második,
míg Forgó Noémi a harmadik helyen
végzett az egyéni számban.
Az I. korcsoportos lánycsapat tagjai: Becsek Enikő (3.c), Makra Izabella
(2.b), Forgó Noémi (2.a), Belovai Adél
(2.a), Mateas Isabelle (3.b), Bogdán Orsolya (2.a) és Gyuricsek Réka (2.b).
A lányok remek teljesítményét a fiúk
is megismételték az I. korcsoportban,
akiknél csapatban szintén nem akadt

jobb Kisteleken, és itt is akadt egy
egyéni remek produktum, hiszen Bakos
Ádám Noel győzni tudott egyéniben.
Az I. korcsoportos fiúcsapat tagjai:
Német Viktor (2.b), Kiss Ákos (2.b), Vass
Antónió László (2.a), Bakos Ádám Noel
(2.a), Búzás Bálint Bende (2.a), Szögi Péter (2.a) és Kovács Zsolt (2.a).
A II. korcsoportban is hasonlóan eredményesen szerepeltek az algyőiek, a 20072008-as születésű gyerekek között a lányok
csapatban szerzett első helyüknek köszönhetően továbbjutottak a szegedi megyei
versenyre. Itt is akadt egyéni érem, hiszen
Molnár Zengő a harmadik helyen végzett.
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A II. korcsoportos lánycsapat tagjai:
Nagy Leonóra (4.b), Nyilas Réka (4.b),
Farkas Flóra (4.b), Ács Emese (4.a),
Molnár Zengő (4.b) és Temkó Kata
(4.b).
A hasonló korú fiúknál a Fehér Ignác csapata másodikként végzett, ennek következtében nem lesznek ott a
megyei atlétikai versenyen.
A II. korcsoportos fiúcsapat tagjai:
Varga Ádám (3.a), Bozóki Joel (4.a), Erdélyi Balázs (4.b), Lakatos Máté (3.a),
Lantos Nándor (4.a), Juhász Kevend
(4.a) és Vágvölgyi Szilárd (3.a).
A III. korcsoportos fiúk a körzeti
döntőben harmadik helyen végzetek.
A csapat tagjai: Forgó Dániel, Molnár
Márk, Németh Bercel, Dudás Zsombor,
Janecskó Alex, Kiss Levente, Pácza Dániel.
Ősszel aranyérmet szereztek a mezei
futók, a tavaszi mezei versenyen hatodik helyen végeztek a fiúk. A csapat
tagjai: Forgó Dániel, Janecskó Alex, Kiss
Levente, Pácza Dániel, Szénási Kristóf.
A felkészítő tanárok: Hanuszné Pesti
Erika, Klucsik Anita, Szabóné Kálmán
Mária, Szabó Beáta, Varga János, Ráczné Hadár Andrea.

...a Tisza Virága

Egy bronzérem a kézi diákolimpián
Továbbjutottak a Diákolimpia körzeti fordulójából a harmadik korcsoportos fiúk.
Szegeden rendezték meg a kézilabda diákolimpia megyei fordulóját: a III. korcsoportos fiúk másodikként, míg a IV.
korcsoportos fiúk harmadikként zárták
a tornát.
A III. korcsoportos fiúcsapat tagjai:
Dedovics Rádó, Canjavec Tamás, L
 antos
Nándor, Janecskó Alex, Pácza 
Dániel,

acsa Bálint, Kiss Levente, Dudás
B
Zsombor, Forgó Dániel, Tari Zsolt, Balog
Dominik.
A IV. korcsoportos fiúcsapat tagjai: Kiss
Máté, Dedovics Rádó, Szilágyi Benjamin,
Üveges Gergő, Major Szabolcs, Dancsik
Dávid, Janecskó Alex, Dudás Zsombor,
Kiss Levente, Tóth Gergő.

A kis futballisták
megkezdték az idei Bozsik-tornákat
Továbbjutottak a Diákolimpia körzeti fordulójából a harmadik korcsoportos fiúk.

Kiskundorozsmán rendezték meg a
Bozsik-fesztivál első idei fordulóját: a
többnyire óvodásokból álló U7-es kor-

osztály mellett az U9-esek is pályára
léptek. A Bozsik-fesztiválok lényege,
hogy egy adott fordulóban több állomáson különböző feladatok várnak a
kicsikre, akik így gyakorolhatják a labdavezetést, a passzolást, valamint különböző formában játszhatnak egymás
ellen. A forduló végére mindenki alaposan elfáradt, így jól esett az innivaló,
az alma és a csoki. A folytatásban kéthetente rendeznek újabb fesztiválokat,
amelyek azt is segítik, hogy a gyerekek
ne mindig ismert, otthoni környezetben gyakorolják a labdarúgást.

Nemzetközi terepen
mutatkozhattak be az algyői off-roadosok

APRÓHIRDETÉSEK
Előnevelt vakcinázott csibe előjegyezhető. Algyő, Fazekas utca 38.
06 (20) 205 1529; 06 (62) 267-925
Belovai Mihályné

Megbízható takarítónőt hosszú
távra, heti egy alkalomra keresek!
06 (20) 337 5005 Boldizsár István
Algyő, Kastélykert u. 169.

Kertészeti és telep körüli munkákra
hosszú távon nyugdíjas vagy alkalmi
munkatársat keresünk. Érd. : 06 (20)
988 5785

Mezőgazdaságban jártas traktorvezetőt keresek „T” kategóriás jogosítvány, gépszerelői vagy növénytermesztési végzettség előnyben.
Érd. : 06 (20) 591-8848

Paprika és paradicsom palánta
kapható 70 Ft/db áron.
Vadvirág utca 26.
Piac: május 10-én (csüt.) 7.00-tól.

Március végén, a fővárosban megtartott nemzetközi kiállításon algyői autókat is
csodálhattak a résztvevők.
A Budapesten megrendezett AMTS,
Nemzetközi Autó Mobil és Tuning
Show-n vehetetett részt az Algyői
Off-Road Club Sportegyesület. Idén
először kültéri tereppályán szórakoztatták a közönséget a résztvevők, ezen
az algyőiek két kategóriában voltak
jelen, Szűcs István extrém, míg Varga

Zoltán profi plusz kategóriában mutathatta meg magát. A rendezvény
működő tematikája mellett ezúttal vadonatúj programként a szervezők rendeztek egy off road show-t és kiállítást,
amelyre a beérkezett pozitív visszajelzések alapján jövőre is visszavárják az
algyőieket.
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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

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Felemás mérleg kézilabdában
A fiúk történelmi sikert arattak, ám odalett a lányok veretlensége.
Először győztek a MOL-PICK Szeged
U23-as csapata ellen férfi kézilabdázóink: Kiss Olivérék nagyjából egyhónapos
szünet után léptek pályára, és remek
kezdésükkel megalapozták győzelmüket, 10-3-ra is vezettek. A Pick fiataljai
összekapták magukat, azonban háromnál közelebb nem tudtak férkőzni, Simon Bence két fontos góllal letörte a szegediek lelkesedését, és végül négy góllal,
34-30-ra nyertek a fiúk az Etelka sori

csarnokban. Ezzel négy év után először
tudott győzni a Pick U23-as csapata ellen az algyői együttes.
A másik áprilisi meccsen várható volt,
hogy nehezebb dolgunk lesz, hiszen a
tavaly még az élvonalban szereplő Balmazújvároshoz látogatott Kovács István
együttese. Sok technikai hibával játszva
nem volt esélyünk a bravúrra, és négy
góllal, 29-25-re kaptunk ki a Balmaztól.
A hátralévő két forduló alatt még mate-

Három algyői bronz a Spirit Openen
A fiúk történelmi sikert arattak, ám odalett a lányok veretlensége.

Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
szakosztály tagjai Budapesten léptek
küzdőtérre. Zsarkó Dániel Péter tanít-

ványai, a Spirit Taekwon-do klub által
megrendezett nemzetközi ITF versenyen, a VII. Spirit Openen küzdöttek.
A Budapesten megrendezett viadalon összesen 10 ország több mint 400
sportolója nevezett. Az algyői harcművészek kiválóan szerepeltek a nívós versenyen, hiszen három bronzéremmel
térhettek haza, a felnőtt nők -56 kilós
küzdelmeiben Tari Lilla, a -42 kilós

Tíz meccset nyertek zsinórban labdarúgóink
Pazar formájának köszönhetően az élről várhatja a bajnoki hajrát az Algyő
SK labdarúgó-csapata.
Európai topbajnokságokban is ritkán
látható formában vannak az Algyő SK
labdarúgói: Takács Zoltán együttese zsinórban tíz bajnokit tudott megnyerni,
így nem meglepő, hogy a tabella élére
került. Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy
egy meccsel kevesebbet játszott a rivális
Csongrád együtteséhez képest, Pénzváltó
Bencéék tavaly október 29-e óta minden
meccsüket megnyerték egészen április 25ig: azaz mintegy fél éven keresztül mindig
három pontot szerzett az együttes. A Szőreg elleni, korábbról pótolt mérkőzésen
azonban kimaradtak a legnagyobb lehetőségek is, így csak 1-1-s döntetlent játszott
csapatunk, persze emiatt sem kell szomorkodni, hiszen amennyiben az elmaradt

mérkőzését is hozni tudja a gárda, akkor
hat fordulóval a vége előtt éppen hat pont
lesz az előnye a Csongráddal szemben. A
Szőreg elleni pontvesztést egyébként hamar feledtették futballistáink, hiszen április utolsó hétvégéjén Kiskundorozsmán
is győzni tudtak, mivel bő egy órányi játék
alatt Lovas Tamás, Kovács Milán és Sebők
László is eredményes volt, így szezonbeli
tizenhatodik sikerét aratta a gárda.
Kulcsidőszak vár a fiúkra, hiszen májusban véget ér a bajnokság, és az utolsó
fordulóban szabadnaposak, azaz előfordulhat, hogy már az utolsó hazai mérkőzésen, május 19-én ünnepelhetnek a fiúk,
ehhez persze a többi eredmény megfelelő
alakulására is szükség van.
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matikai esélyünk maradt a negyedik hely
elérésére is, viszont az biztos, hogy hatodiknál rosszabb helyen nem végeznek a
fiúk az NB I/B Keleti csoportjában.
Ami a lányokat illeti, a huszadik mérkőzésen megszakadt a kiváló sorozat, és
Arany Zoltán együttese elveszítette hibátlan mérlegét a Szolnok ellen (23-24).
Ezzel együtt is a lányok maradtak listavezető helyen, és közel állnak a bajnoki cím
megszerzéséhez, ehhez a Gyulát mindenképp le kell győzniük, majd nem szabad
kikapniuk a Szarvastól az utolsó fordulóban rendezett rangadón.
serdülő fiúk között Kiss Levente, míg a
fiú gyermekek között Kiss Ákos végzett
a harmadik helyen. A harcművészek
felkészítését Zsarkó Dániel Péter IV.
danos mester végezte.

A rák ellen teker
az Algyői Nőegylet
Idén is kétkeréken hívja fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre az
algyői nőegylet.
Immáron hatodik alkalommal szervez
jótékonysági kerékpártúrát az Algyői
Nőegylet. A 28 kilométeres távú túrát június 23-án, szombaton tartják, a
rajt és a cél helye is a Levendula Hotel
(Algyő, Téglás utca 151.) lesz. Jelentkezni május 12-ig lehet az Algyő Szivárvány Óvodában (Kastélykert utca
17.), amelynek díja a felnőttek 1500 forint, gyermekeknek pedig 1000 forint.
A nőegylet célja az egészségmegőrzés
mellett a mellrákellenes programok
támogatása, így a nyári melegben egy
kellemes biciklitúrával a rák elleni küzdelmet támogathatják a résztvevők.
A program a 7.30-kor kezdődő regisztrációval indul, majd Badar Kovács
Krisztina és az algyői fitnesz csapat
vezényli a közös bemelegítést. További
információkat Kovácsné Budai Évától
kérhetnek a 06 (30) 972-8229-es telefonszámon, vagy a budai_evi@freemail.hu e-mail címen.

...a Tisza Virága

Gyereknapi
Muffin Verseny!
Készítsd el anyukád segítségével,
vagy akár egyedül kedvenc muffinod,
és nevezz vele a gyereknapon!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május 4., (P) 18.00:	KulturKör.HU Varga Tibor jogtörténész
előadása: A Szent Korona Tan és Mátyás
király címmel a Faluház emeleti klubtermében

A sütemények közül Vámos Zoltán
cukrász vezette zsűri választja ki a győzteseket.

Május 8., (K) 17.00:	Női Borbarátok találkozója az Ezerjóházban
Május 9., (Sze) 13.00:	A CSM Mozgáskorlátozottak Algyői csoportjának találkozója a Faluház előcsarnokában

Keressük a legfinomabb, a legszebb,
a legegészségesebb és a legérdekesebb muffint.

Május 11., (P) 17.00:	Férfi Borbarátok találkozója az Ezerjóházban

Hogyan vehetsz részt a versenyen?
Egy nevezőnek 6 egyforma muffint kell leadnia.
Receptet mellékelni. (nem kötelező!)
A sütemények leadási határideje
a rendezvény napján reggel 10 óráig.

Május 12., (Szo):

Május 20-21., (V-H):

Tisza-parti Szezonnyitó
Pünkösd Ünnep

A versenyzőket díjakkal jutalmazzuk.

Május 23., (Sze) 17.30:	Életreform klub a Faluház klubtermében.
Előadó: Radvánszky János. Téma: Kerékpárral messzeföldön, avagy hogyan tartsuk
meg a kondíciónkat az utazás közben

LEGO kiállítás

Május 27.,(V):	
Gyereknap Színes, térítésmentes programok kicsiknek és nagyoknak a Faluház
környezetében

Az összegyűjtött receptekből kiadvány készül.

Május 26., (Szo):

Nyitott műhelynap az Alkotóházban

Június 1., (P) 18.00:	Táncolnék a boldogságtól – Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán művészek zenés műsora a faluház színháztermében. Belépődíj:
800 Ft/fő

Arra kérünk, hogy gyűjtsd össze legoidat,
hogy a többiek is megcsodálhassák
ezeket a nagyszerű játékokat!

Június 4 (H) 17.00:	Trianon emléknap – megemlékezés az Országzászlónál

A TI gyűjteményetekből mi készítünk
egy nagy közös kiállítást.

TÁBORI ELŐZETES

A Gyevikult Nkft. két turnusban
hirdeti meg a faluházban szervezett táborait.

Nem kell mást tenned, csak
behozni őket a faluházba május 23-ig,

Június 25-29. (hétfő-péntek) Élménytábor I.
Július 23-27. (hétfő-péntek) Élménytábor II.

Minden résztvevő jutalomban részesül.
Megnyitó: 2018. május 27-e 9 óra.

A tábori programot 6-12 éves korosztálynak ajánljuk.
Rengeteg játék, sportolás,
strandolás, kézműves foglalkozás és kirándulás lesz!

Jelentkezési határidő: június 4-étől személyesen a Faluházban.
Részvételi díj: 11.000 forint, algyőieknek kedvezmény!

Szakrális túra a Pilisben - Egynapos
autóbuszos kirándulás
2018. Június 2-án, szombaton.

További információ: Leléné Erika
Tel.: 06 (62) 517-172, 06 (20) 572-0955

Sok szeretettel és vidámsággal várjuk a gyerekeket!

Indulás: Algyőről, reggel 6 órakor Faluház előtti parkolóból.
Részvételi díj: (útiköltség + idegenvezetői díj) a felnőtteknek
8.000 forint, míg gyerekeknek 7.000 forint.
A túrára egyénileg is lehet autóval jönni, ez külön megbeszélést
igényel! Érdeklődni és jelentkezni a faluházban!
A túravezető Joó Katalin lesz.

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZ FÖLDSZINTI
KISTERMÉBEN JÚNIUS 1. (PÉNTEK) ÉS
JÚNIUS 4.-5. (HÉTFŐ-KEDD) 9-17 ÓRÁIG.
A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
8-16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA FOGADÓÓRÁJÁT
AZ EZERJÓHÁZBAN
A FALUGAZDÁSZ ELÉRHETŐSÉGE:
V. NAGY MARIANN 06 (70) 489-3828

Túraútvonal: Pomáz, Kliszadomb gondolattal épített tájegyüttese
– Csobánka, a Föld legősibb jelző- és őrzőpontjai a pilisben-energetikai látkép – Dobogókő, Kilátó és Mária-kegyhely – Pilis�szentlélek, Pálos kolostorrom – Pilisszántó, Alsóvilág – Kereszteskő – Csillagösvény – Hármasforrás és beavató barlang.
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ALGYŐI FALUHÁZ

ÚJ JÁTÉKOK
Élő csocsó,
Vízi dodgem
Maradnak a kedvencek:
Óriáscsúszda,
Duplacsúszdás légvár,
Trambulin,
Labdazsonglőr,
Arcfestés,
Csillámtetoválás.
És sok-sok ﬁnomság!

MUFFIN VERSENY gyerekeknek és persze anyukáknak!
LEGO KIÁLLÍTÁS, melyre hozd el kedvenc legodat, hogy a többiek is megcsodálhassák!
(A két rendezvényről bővebb információt találsz a gyevikult.hu-n és az Algyői Hírmondóban.)
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