Algyői Hírmondó
7. szám

XXVII. évfolyam

2018. július

kulturális közéleti havilap

Szabadon strandolhatunk a Tiszában
Ismét legálisan lehet csobbanni a Tiszában Algyőnél, a 200 fürdőzőre tervezett szabadstrand a hét minden napján látogatható.
Kialakított elsősegélynyújtó hely, továbbá öltöző, tusoló, mosdó és büfé is várja a vendégeket.
Részletek a 6. oldalon

Ezüstöt szerzett az
Eb-n Kopasz Bálint
Két számban állt rajthoz a belgrádi Európa-bajnokságon az Algyő SK kajakosa,
Kopasz Bálint. A fiatal algyői sportoló a
hosszabb, ezer méteres távon ezüstérmet
szerzett, ötszáz méteren kilencedikként
ért célba, de így is remekül teljesített az
Európa-bajnokságon.

Bajnok lett a focicsapat
A tavalyelőtti ezüstérmet követően most aranyérem került futballistáink nyakába, 19 évet követően újra megyei I. osztályú bajnokcsapata van a nagyközségnek.
Az Algyő SK nem vállalja az NB III-as szereplést, a Csongrád megyei I. osztályban szerepelnek szerepelnek a jövőben is.
Részletek a 16. oldalon

Újra a szabadban köthettek az algyőiek
Az 1950-es évektől eredeztethető
szabadban kötés nemzetközi világ
napjához csatlakozott a Fürge Ujjak
Műhelye. A csapat egy jótékonysági

kezdeményezést is elindított: az
alkotóház előtti vödörben található
kötést bárki folytathatja, aki várakozik
a buszra.
Részletek a 7. oldalon

Részletek a 15. oldalon
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Tisztelt Méhészek!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser 350 FS,
Poncho Pro, Poncho 600 FS, valamint a Nuprid 600 FS
Red rovarölő csávázószerekre napraforgó és kukorica vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott engedélyek az idei
szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát
érintik.
Az említett készítmények a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot
a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi
állapotban vannak, és a kezelésekre vonatkozó szigorú szabályokat betartják.
Ugyanakkor azt sem sikerült igazolni, hogy a méhekre
ártalmatlanok az adott szerek. A neonikotinoidok használatának 15 éves magyarországi tapasztalatai alapján a repce,
napraforgó és kukorica csávázás szabályszerű felhasználás
esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhpopulációban.
A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a
csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni tevékenységüket.
		
Varga Ákos
jegyző

PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!,
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 (70) 616 2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129
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...a Tisza Virága

A nagyközség fejlődése volt az utcafórumok központi témája
Algyői beruházásokról tájékozódhattak az utcafórumok résztvevői, akik a legtöbb kérdést az óvoda fejlesztéséről, a
régóta vágyott idősotthon létesítéséről, valamint a községen belüli parkolással kapcsolatban tették fel.

Sikeresen zajlott le júniusban az idei
év első utcafórum-sorozata Algyőn. Az
érdeklődők hét helyszínen mondhatták
el problémáikat és tehették fel kérdéseiket. Molnár Áron polgármester a már
lezárult projektekről adott tájékoztatást,
és felvázolta a folyamatban lévő beruházásokat. Beszámolt a 85 éves Szivárvány
Óvoda régi épületének felújításáról, illetve kiemelte, hogy mivel folyamatosan
növekszik a gyermeklétszám, választás
előtt áll a település: vagy új óvodát építenek, vagy a jelenlegit bővítik.

Mérföldkőnek nevezte Algyő életében, hogy az képviselő-testület által
megszavazott 10 millió forintból ki
tudták alakítani a szabadstrandot, így
ismét lehet legálisan a Tiszában fürödni. A nagyközség 143 millió forintnyi
európai uniós forrást nyert a folyóhoz
kapcsolódó fejlesztésekre, ennek keretében áthelyezték a kishajókikötőt, ami
elengedhetetlen volt a strand megnyitásához, de építenek egy új kikötőt is,
illetve a Levendula Hotelnél horgász
stéget létesítenek.

Az utcafórumok résztvevői üdvözölték, hogy az új körforgalom és a régi bekötő út közötti szakaszon kiépült a közvilágítás, illetve szó esett még a szelektív
szemétgyűjtő konténerek áthelyezéséről
is. Molnár elmondta, hogy várhatóan
ősz végéig befejeződik az Egészségház, a
polgármesteri hivatal és a Civilház energetikai korszerűsítése, s lezárul a Négyszög tó rehabilitációja is.
A Könyök utca csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítését követően az
aszfaltburkolat is megújul még idén, a
délnyugati lakóparkban pedig két ütemben lesznek fejlesztések.
Az utcafórumokon a lakosok többek
között arról kérdezték a polgármestert,
hogy mikorra oldódhatnak meg a település esővíz-elvezetési problémái, továbbá a községen belüli parkolásra és
az idősek otthona létesítésére térte ki,
de igény merült fel padok elhelyezésére
és kerékpárutak létesítésére is. A képviselők és az önkormányzat szakemberei
mindent feljegyeztek, és igyekeznek
megoldást találni a felmerülő problémákra.

Trianoni megemlékezés az országzászlónál
Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti
összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró 1920-as trianoni békediktátum
aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondta: „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége része
az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Algyőn is méltó módon
tekintettek vissza erre a szomorú napra, amikor
elválasztották az anyaországtól a magyarság közel
egyharmadát. Június 4-én szentmisét tartottak a
templomban, majd az országzászlónál a Pesti Zenés Színpad társulatának tagjai zenés, irodalmi
összeállítással emlékeztek. A megemlékezés koszorúzással zárult.
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Marad az óvoda vezetője és újra lesz közterület-felügyelet
Júliustól ismét közterület-felügyelő őrködik Algyőn a képviselő-testület döntése értelmében. A grémium zárt ülésen támogatta Ozsváth László Árpádné óvodavezetői pályázatát is, ő marad az intézmény élén.

Két önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság állami számvevőszéki (ÁSZ)
jelentését is megtárgyalták, illetve az
ahhoz kapcsolódó intézkedési terveket
is elfogadták a képviselő-testület júniusi ülésén. Molnár Áron polgármester
lapunknak elmondta, kiderült, hogy az
AKTV Kft. vezetőjének Herczeg József
polgármestersége idején nem volt munkaszerződése, de összességében mindkét cég esetében nagyjából ugyanazokat a megállapításokat hozta az ÁSZ.
„A cégvezetők elkészítették az intézkedési tervüket, amit a testület is elfogadott” – összegzett Molnár.
A testület megtárgyalta a Gyevitur
Nkft. első negyedéves beszámolóját,
amivel kapcsolatban a pénzügyi bizottság elnöke, Füzesy István elmondta, a
korábban szorgalmazott racionalizálási
folyamatok megkezdődtek a társaságnál.
Bella Árpád ügyvezető arról számolt be,
hogy májusban már jó hónapot zártak, s
arra számít, hogy a következő negyedévben még jobb mutatókat produkál a
társaság. Hozzátette, munkaerőhiánnyal
küzdenek, például szakácsot keresnek.
Bemutatkozott az új fürdővezető, Varga
Péter is, aki arról beszélt, hogy szeptemberre új viszonyokat szeretne a pálya- és

egyéb bérletekkel kapcsolatban. Célként
jelölte meg, hogy növelje a fürdő bevételeit, s elmondta, szerinte a medence építése új távlatokat nyithat a fürdő
életében, akár újabb sporttevékenységet
is vonzhat. „Szeptemberben egy átdolgozott üzleti tervet tesz a képviselők elé
Bella Árpád. Megnyugtatónak tartom,
hogy jobb mutatói vannak a cégnek,
igaz a nyári hónapok mindig erősebbek.
Reméljük tartós lesz a javulás” – jegyezte
meg Molnár Áron.
Több éve nem volt közterület-felügyelet Algyőn, ezt is újragondolták a
képviselők. Molnár Áron polgármester
elmondta, parkőrük volt eddig is, jól
is végezte a feladatát, de kiderült, ennél többre van szükség. A polgármester hangsúlyozta, nem a szankcionálást
tartják a legfontosabbnak, vagyis nem
az a cél, hogy minél több bírságot kiszabjon a közterület-felügyelő, hanem
azt szeretnék tudatosítani, hogy van egy
szabályrendszer a településen, amihez
mindenkinek tartania kell magát. Megjegyezte, helyi rendeletekkel is tudják
ösztönözni, hogy rendezett maradjon
a nagyközség, s ehhez a közterület-felügyelő is hozzájárul munkájával júliustól.
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Turisztikai kerekasztal létrehozásáról
is döntöttek a képviselők. Az előterjesztést jegyző Füzesy István arról tájékoztatott, hogy a turisztikai lehetőségek jobb
kihasználása a cél, amihez koncepcióra, egységes arculatra van szükség, ami
megfelel a mai kor elvárásainak. „Algyőn
azért érdemes a turisztikai koncepciókat
egy mederbe terelni, mert a településen
van fürdő, szálló, strand, kikötő, illetve
további turisztikai célú fejlesztések valósulnak meg. Ez az alapgondolat áll a kerekasztal megalapítása mögött” – magyarázta Füzesy. A kerekasztal tagjai között
van az önkormányzat és cégei mellett az
a vállalkozói szféra, amely kapcsolódik a
turizmushoz. Molnár Áron kérdésünkre
elmondta, a nagyközség gazdasági életének egyik lába lehet a turisztika, de nem
ez lesz a meghatározó a jövőben. Szerinte szükség van az ilyen típusú fejlesztésekre, ám kimondottan olyanokra, amely
elsősorban a helyi lakosságot szolgálja a
mindennapokban.
Zárt ülésen döntöttek az óvodavezető személyéről is a képviselők. Egyetlen
pályázó volt, a jelenlegi vezető Ozsváth
László Árpádné, akit a szakmai szervezetek és a szülői munkaközösség is támogatott.

...a Tisza Virága

Tájékoztató közterület-felügyelet kialakításáról
Július elsejétől ismét dolgozik közterület-felügyelő az Algyő illetékességi területéhez tartozó közterületeken.
Az alábbiakban arról olvashatnak, hogy milyen jogosítványai vannak, s mi mindenért felel a nagyközségben.

Algyő nagyközség jegyzője, tájékoztatja
a lakosságot, hogy a képviselő-testület
júniusi ülésén közterület-felügyelet kialakításáról döntött, amelynek feladatait július 1. napjától a polgármesteri hivatalnál alkalmazott egy fő, Piri László
Attila közterület-felügyelő látja el.
A közterület felügyelő feladatkörében eljárva hivatalos személy – köztisztviselő –, aki a feladatát a település
illetékességi területéhez tartozó közterületeken, egységes egyenruhában teljesíti. Szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan
egységes, egyedi azonosító számmal
ellátott felügyelői jelvényt.
A közterület-felügyelet által ellátandó feladatok:
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerűségének
ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása;
e) közreműködés a közterület, az épí-

tett és a természeti környezet védelmében;
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában,
a közbiztonság és a közrend védelmében;
f ) közreműködés az önkormányzati
vagyon védelmében;
g) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
h) közreműködés állategészségügyi
és ebrendészeti feladatok ellátásában;
i) a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
j) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elől el nem zárt magánutakon, valamint
tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási
közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért
járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.
A közterület-felügyelő munkája során együttműködik a rendőrséggel, a
hivatásos katasztrófavédelmi szervvel,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az
egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a helyi polgárőr
szervezettel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.
A közterület felügyelő intézkedései:
- az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása
szempontjából lényeges környezetről
és körülményről, tárgyról képfelvételt,
hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet;
- az igazoltatás során feljelentés
megtétele, a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljá-
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rás megindítása céljából az igazoltatott
személy természetes személyazonosító
adatait, lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének
adatait kezeli;
- felvilágosítást kérhet attól, akiről
alaposan feltehető, hogy a felügyelői
feladat ellátásához érdemi tájékoztatást
tud adni;
- feladatai teljesítése során vagy egyéb
jogszerű intézkedés céljából jogszabályban meghatározott intézkedéseket és
kényszerítő eszközöket alkalmazhat;
- a felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul
elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti;
- a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági
szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM
együttes rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy
táblával jelzett behajtási tilalomra vagy
korlátozásra vonatkozó szabályokat
megszegő járműveket.
Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli
figyelmeztetést alkalmazhat, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még
a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen.
A közterület-felügyelő a szabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult meghatározott
esetekben helyszíni bírsággal sújtani,
melynek összege 5.000 forinttól 50.000
forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 60.000 forintig terjedhet.
Varga Ákos
jegyző
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Átadták a szabadstrandot Algyőnél
Ismét legálisan lehet csobbanni a Tiszában Algyőnél, miután az önkormányzat áthelyezte a kishajókikötőt, június
elsején megnyílhatott a szabadstrand. Minden nap este nyolcig lehet megmártózni a vízben, egészen szeptember közepéig, a képviselő-testület döntése értelmében addig üzemel a fürdőhely.

„Mérföldkő Algyő életében a szabadstrand megnyitása. Most az alapokat
adjuk át, amire lehet építkezni – fogalmazott Molnár Áron polgármester
a hivatalos átadón. Felelevenítette,
hogy nagyjából húsz éve helyi fiatalok – köztük ő is – kapákkal, kaszákkal
felszerelkezve mentek a folyópartra,
kitisztították egy részét, s hétvégente
több százan fürödtek a Tisza algyői
szakaszánál. Elmondta, a nagyközség
több, a folyóhoz kapcsolódó fejlesztést
tervez, részben az elnyert 143 millió
forintos európai uniós források felhasználásával. A projektek első üteme
a kishajókikötő áthelyezését, illetve a
hotelnél horgászstég létesítését tartalmazta. A strandot az önkormányzat
saját forrásból alakította ki, az erre elkülönített 10 millió forintból már 9-et
felhasználtak. Büfé is nyit a strand területén, így minden adott ahhoz, hogy
fogadják a fürdőzőket.
Az üzemeltetést az önkormányzat
cége, a Gyeviép Nkft. végzi, amelynek
ügyvezetője, Katona Antal elmondta,

a nyitáskor 50 megkötött szerződésük volt, de folyamatosan érkeznek
megkeresések a kishajótulajdonosoktól. A kivitelezést végző MAHART
Tiszayacht Kft. ügyvezetője, Keresztes
Nagy Csilla pedig arról beszélt, hogy
a folyó tavaszi áradása hátráltatta a
munkálatokat, de igyekeznek még ebben a hónapban befejezni a teljes létesítményt.
A 200 fürdőzőre tervezett szabadstrand a hét minden napján reggel
8-tól 20 óráig látogatható. Katona
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Antaltól megtudtuk, bár az előírások
alapján 500 vendég alatt nem szükséges vízimentőket alkalmazniuk, ennek
ellenére a várhatóan forgalmasabb napokon, vagyis pénteken és hétvégén
lesznek vízimentők a strandon. Állandó személyzetet azonban minden nap
biztosítanak, az ő feladata lesz például
az is, hogy este nyolckor jelezze, bezár
a strand. Kialakított elsősegélynyújtó
hely is van, továbbá öltöző, tusoló és
mosdó is várja a vendégeket.
Forrás: Délmagyarország

...a Tisza Virága

Újra a szabadban köthettek az algyőiek
A világnap megünneplése mellett egy jótékonysági, közösségi kezdeményezés is elindult a kötéshez kapcsolódóan
a nagyközségben, amelynek célja, minél több embert megszólítani.

Az 1950-es évektől eredeztethető szabadban kötés nemzetközi világnapjához
csatlakozott idén a Fürge Ujjak Műhelye.
Mint a kezdeményezésről Tóth Árpádné
Marika elmondta, mintegy öt éve működő szakkörük rendezvényéhez a Faluház is pozitívan állt hozzá. Bár az esős

időjárás kicsit megnehezítette a helyzetet, de végül kora délután feldíszített
kerékpárokkal elindultak a Géza utcából, majd a Faluház színpadán tartották
meg a világnapot. „Eleinte azt hittem,
nem is leszünk, de végül alig fértünk el
a színpadon. Sok család is eljött, akik
megmutatták, hogy miket készítettek
otthon, sokan itt folytatták a hímzését.
Szerettem volna, ha a férfiak is jönnek,
közöttük is biztosan vannak olyanok,
akik szépen szőnek vagy hímeznek, de
úgy látszik, most nem mertek megmutatkozni” – összegzett Tóth Árpádné
Marika, aki megjegyezte, a résztvevők
nem mentek haza üres kézzel, ugyanis
egy kis horgolt rózsát kaptak ajándékba
a műhelytől.

A kötés világnapján remek napot tölthettek el közösen a különböző kézimunkák szerelmesei, a résztvevők pedig értékes
tapasztalatokkal térhettek haza, egyúttal
betekinthettek a műhely tevékenységébe.
A Fürge Ujjak Műhelye egy jótékonysági kezdeményezést is elindított: az alkotóház előtti vödörben található kötést
bárki folytathatja, aki várakozik a buszra. Jelenleg egy sálon dolgozik a csapat,
amelyhez bárki csatlakozhat, az elkészült
műveket pedig télen rászorulók megsegítésére ajánlják fel. Marikát a kötés népszerűsítése mellett a közösség építése is
motiválta abban, hogy belevágjon a szabadban való kötés ilyen formájába. Mint
mondta, ha valakinek csak két sor megkötésére van ideje, az is segítségnek számít.

Remekeltek az algyői almás étkek
Majdnem 100 vendég véleménye alapján az Algyői Tájház csapata által készített almás ételeket ítélték a legfinomabbnak
a Hagyományaink vendégségben című rendezvényen, amelynek a szentendrei skanzen adott otthont.
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban megrendezett Hagyományaink vendégségben című eseményen
vehetett részt az Algyői Tájház. A programon az ország 17 tájháza vehetett
részt és mutatkozhatott be kóstolókkal,
tánc- és viselet bemutatóval, valamint
helyi termékekkel.
„A tájházunk azért is különleges, mert
található benne egy gyógynövénykert,
amit az Ezerjófű Egyesület gondoz,
ők is meghívást kaptak a skanzenbe.
A Hagyományaink vendégségben idei
egyik fő attrakciója az almás étel volt, mi
mesealmást, és annak receptjét vittük,
valamint almás palacsintást, birsalmasajtot és birsalma lekvárt. Ezzel a négy
almás finomsággal 90 vendég szavazata
alapján elnyertük az első helyet. Ennek
nagyon örültünk, mert az igen magas
pontszámot kapott bogyiszlói tájházat
is sikerült megelőznünk” – mondta el
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lapunknak Izbékiné Cseuz Gabriella, a
tájház vezetője. A Hírmondó hasábjain keresztül is köszöni az önkéntesek
munkáját, így Szalmáné Simon Éváét,
aki édesanyjától tanult receptje alapján
készítette el a mesealmást; Greksáné
Kurucz Éváét, aki az almás palacsintát
készítette; a Berényi-család pedig a birsalmasajtról gondoskodott, míg a tájház
vezetője a férje által előállított birsalma
lekvárral vitte jó hírét Algyőnek. Egyúttal köszönetét fejezte ki az algyői önkormányzatnak, hiszen az utazáshoz a
kisbuszt ingyen biztosították számukra.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Gyevigomba – ízletes biotermék Algyőről
Van egy utca és abban van egy ház, a házban pedig olyan csoda, amit csak kevesen tudnak: ott terem a laskagomba.
Így indulhatna egy algyői sikertörténet, amely azzá is válhatna, ha ismernék az emberek.

„Koza András barátom és kollegám ötlete
volt, hogy termesszünk olyasvalamit, ami
nem átlagos, amivel nem foglalkozik mindenki. Így jutottunk a gombáig, azon belül
a laskagombáig, hiszen azt jóval kevesebben termesztik, pláne itt Csongrád megyében” – meséli Bakos Róbert, aki 2016ban belevágott Algyőn a gombanevelésbe.
Elmondása szerint azért éppen erre a
fajtára esett a választása, mert ízletesebb,
különlegesebb, mint a többi ehető gombafajta, ráadásul sokkal változatosabban
lehet vele ételeket készíteni, mint példá-

ul a sokak által ismert csiperkegombából.
Ezt az biztosan tudja, aki már kóstolta a
laskát. Sajnos azonban errefelé kevesen ismerik, és a boltokban sincs úgy jelen, mint
az ismertebb gombafélék.
Az íze mellett – úgy tartják –, számtalan értékes tulajdonsággal rendelkezik ez
a fajta: ajánlják szívbetegeknek, mert jótékony hatással van a vérnyomásra, a hasnyálmirigy betegségben szenvedőknek és
cukorbetegeknek is. Emellett a koleszterin szint szabályozásában is segíthet. Állítólag javítja az anyagcserét, illetve részt
vesz a sejtek regenerációjában, ezáltal lassíthatja az öregedést.
Természetesen az ízletes és egészséges
gombánál az sem mindegy, hogy miként
van termesztve. A Lőrinc utca 30. alatt
azonban teljesen BIO gomba terem. „Szerencsére nagyon korszerűek a gombatermesztő házaink, mondhatni automata,
félautomata rendszer biztosítja a ter-

Indián tábor az algyői tájházban

A Gyevikult Nkft. első alkalommal szervezett indián kézműves tábort, amelynek az
algyői tájház adott otthont. Az első napon
egy indián sátrat készítettek elő a gyerekekkel közösen tájház munkatársai, a kicsiknek

pedig a dekoráció jutott feladatként, amit
nagy örömmel végeztek el. Az öröm pedig
csak fokozódott, amikor a saját maguk által
feldíszített sátrat el is foglalhatták. A tábor
alatt többek között indián fejdíszt és álom-
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mőblokkoknak az optimális környezetet,
persze a mi felügyeletünk és napi beállításaink mellett. Nekünk maradt a gomba szedése, alapanyag készítése. Fontos
megemlíteni, hogy az alapanyag-készítés és a gomba termesztéskor semmilyen
vegyszert, permetszert nem alkalmazunk,
BIO gombát termesztünk. Ráadásul a
gombaházak szerkezete lehetővé teszi,
hogy egész évben folyamatosan tudunk
termeszteni” – magyarázza Róbert.
A termés 90%-át más országrészekbe
szállítják, illetve más országok felvásárlóinak értékesítik, de a termelők nagyon
várnak minden érdeklődőt, aki szívesen
tenne egy próbát a laskával.
A GyeviGomba nevű facebook-oldalon minden elérhetőség megtalálható a
termesztőkhöz. Érdemes tesztelni, hiszen
rántva, pirítva is nagyon ízletes, emellett
gombakrémnek elkészítve és grillezve is
fogyasztható.

fogót készítettek, valamint a gyöngyvarrás
is nagyon tetszett a gyerekeknek.
Július 16. és 20. között a tájház szervez
egy újabb hagyományőrző és kézműves
tábort, amelyre Izbékiné Cseuz Gabriellánál lehet jelentkezni, a 06 (30) 4150435-ös telefonszámon.

...a Tisza Virága

Gyevi Pálinkabarátok
Egyesület sokféle létezik, barátok egyesülete már kevesebb, pálinkabarátoké pedig végképp. Algyőn azonban tavaly
júniusa óta hivatalosan is működik a Gyevi Pálinkabarátok Köre Egyesület. A Hírmondó Kecskeméti Zoltánnal beszélgetett a társaságról.

– Honnan jött az ötlet, hogy megalapítsák a Pálinkabarátokat?
– A csapat adott volt, hiszen valóban
egy baráti társaság vagyunk. Összejárunk beszélgetni, együtt megyünk
kirándulni, meccset nézünk közösen
és persze központi téma a pálinka. Az
algyői pálinkafőzde két tulajdonosa is
benne van a közösségben, így felmerült
a Pálinkabarátok megalapítása, amit aztán meg is valósítottunk. Bár rendszeresen megtartott összejöveteleink még
nincsenek, de a nagyobb programokon
igyekszünk közösen ott lenni.
– Hogy áll a csapat a pálinkafőzéssel?
– Saját fogyasztásra, a magunk örö-

mére kísérletezgetünk. Természetesen
egy-egy alkalommal szívesen adunk
kóstolót is az érdeklődőknek, például
az idei Falunapokon is készültünk a főzés mellé különböző ízekkel. Ami nem
csupán a pálinkát foglalta magában,
hiszen 30 adag pörköltet adtunk oda
ingyen rászoruló családoknak. Ilyen
akciót még tervezünk, karácsonykor
szeretnénk játékokat vagy ruhákat eljuttatni azoknak, akinek igazán szükségük van rá.
– Mitől jó egy pálinka?
– A jó pálinka az jó pálinka. Gyümölcsös illata van, olajos. Igazából minden
az alapokon múlik. Ha jó a gyümölcs,

azaz nem rohadt még, s jól van kezelve,
például ki van magozva, akkor jó lesz
belőle a pálinka is. A cefrét is megfelelő hőmérsékleten kell tárolni, nem
nyitogatni, így biztosan jó lesz a végeredmény. Az alapokkal garantálható,
hogy minden íz, minden aroma benne
maradjon az italban.
– Kísérletezgetéssel jár a pálinkafőzés?
– Ahogy érnek a gyümölcsök, úgy szoktunk mi is haladni. Meggy, cseresznye,
barackok, szilva, de szoktunk almából
és körtéből is csinálni. Persze mindig
vannak új ötleteink, hiszen készítettünk
már pálinkát sárgadinnyéből, eperfa terméséből és sütőtökből is, több-kevesebb
sikerrel. Ha valami nem az igazi, akkor
ágyas pálinka még mindig lehet belőle.
– Az egyesületnek vannak jövőbeni tervei?
– Szeretnénk egy saját klubhelyiséget
kialakítani, ahol össze tudunk rendszeresen gyűlni. Talán ez még jobban ös�szefogna minket. Eddig a pálinkafőző
üzem egy termében találkoztunk, de az
mégiscsak egy üzem. Egyenlőre azonban ez csak terv, talán jó lenne pályázati
forrásokat keresnünk a kialakításhoz.

Az Ünnepi Könyvhéten Szegeden mutatták meg magukat az algyőiek
A kínai delegáció számára is érdekességet tudott kínálni az Algyői Tájház az Ünnepi Könyvhét szegedi programjain.
Az Algyői Tájház és a Gyevikult Nkft.
meghívást kapott a Somogyi-könyvtártól az Ünnepi Könyvhét szegedi programjaira. A vendégsátorban lehetőség
nyílt a bemutatkozásra, így az algyőiek
kézműves bemutatóval készültek az érdeklődők számára. Emellett Greksáné
Kurucz Irma süthető gyurmából mutatott be pár technikát, Szalmáné Simon
Éva pedig a peddignád tálca elkészítését ismertette.
„Nagyon sok érdeklődőnk volt, akik
kipróbálhatták az egyik új népi játé-

kunkat, ahol halakat lehetett horgászni a teknőből. A lehetséges osztálykirándulások mellett a tájház állandó
kiállításai, valamint a Gyevikult Nkft.
szolgáltatásai és programjai iránt érdeklődtek a sátornál” – részletezte Izbékiné Cseuz Gabriella, az Algyői Tájház vezetője. Érdekességként elárulta,
egy kínai delegációt szeretett volna
belevonni a horgászatba, akik azonban
addig nem akarták kipróbálni ezt, amíg
a kezükbe nem adta, nagyon féltek a
dologtól.
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Az ANE hatodik akciója: biciklizéssel a rák ellen
Rózsaszín szalagos emblémájú, kékszínű pólókat öltött több mint kétszáz nő és férfi, hogy az Algyői Nőegylet felhívására mintegy harminc kilométeres kerekezéssel hívja föl a figyelmet az egészséges életmódra, a rák elleni küzdelemre.
A regisztrációs díjként befizetett adomány a betegeket segítő alapítványt támogatja.

A mellrák elleni küzdelem szimbóluma
a rózsaszínű szalag. Ilyen szalaghurok
díszítette az Algyői Nőegylet (ANE)
június 23-i kerékpártúrás akciójába bekapcsolódók kék színű pólóját. A kerekezésre jelentkezők sok-sok méternyi
rózsaszínű szalagra írták rá a nevüket,
majd befizették a regisztrációs díjat.
Az így összegyűjtött adománnyal a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás
Klinikáján kezelt pacienseket segítő
alapítványt támogatja az ANE. A rákellenes akciót szervezők frissítőkkel várták
a Levendula Hotel szomszédságában,
az egykori algyői repülőtér hangárjában
gyülekező algyőieket és vendégeiket.
Égő mécsesek emlékeztetett azokra
az algyőiekre, akiket tumoros betegség
ragadott el szeretteik és barátaik köréből.
Az Algyői Nőegylet hatodik alkalommal
meghirdetett rákellenes akciójához csatlakozott 220 résztvevőt a civil szervezet
elnöke, Budai Éva köszöntötte. Pósfai
Boglárka, az SZTE Onkoterápiás Klinika rezidens orvosa arról beszélt, hogy
a rák elleni küzdelemben kulcsszerepet
játszó megelőzésben, az egészséges életmódban a mozgás egyik formája a kerékpározás.
A biciklizésre vállalkozók izmainak
a bemelegítését az algyői fittness csa-

patból Badar Kovács Kriszta és Kakuszi
Ildikó vezényelte. A túráról visszaérkezőket a Szögi Barbara által vezetett
Classicon KTSE Algyői Mazsorett
csoportja szórakoztatta színvonalas
műsorával. Az algyői határ betonútjain kerekező helybéli csapathoz Mindszentről és Szegedről is csatlakoztak,
sőt az amerikai Ohio állambeli Otterbein Egyetemen egészségtudománnyal
foglalkozó professzor, Paul D. Longenecker és három hallgatója is kerékpárra
pattant, hogy így támogassa a példaszerű akciót.
„Csodálatos, hogy ilyen sokat mozognak az algyőiek! Sajnos nálunk
sokkal kevesebbet sétálnak, jóval kevésbé egészségtudatosak az emberek”
– mondta Paul D. Longenecker, az Otterbein Egyetem oktatója, aki az SZTE
meghívására negyedszer járt Magyarországon, s másodszor volt Algyőn. Az
amerikai egészségügyi szakember és
három mesterszakos hallgatója a kerékpározós élményéről pozitív példaként
mesélt abban az angol nyelvű nyári táborban, amelyet Szegeden, majd Hódmezővásárhelyen tartottak az egészség
és a jólét összefüggéseiről.
Az ANE „Harc a rák ellen – kerékpártúra” programját támogatta Algyő
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önkormányzata, Molnár Áron polgármester és a képviselő-testület; az
Algyői Faluház – Ezerjóház: Kovács
László és ifj. Ozsváth László. A MOL
kutatás-termelési csapatának vezetői,
Takács Gábor és László Lajos; a hódmezővásárhelyi Garbo Plusz Kft. vezetője,
Mészáros István; a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság részéről Zélity
László, az algyői kirendeltség képviseletében Bába István; a Szeged COOP
Zrt.-től Kelemen János; a Rónasági Pékségből Gulyás Gergely. Segítetett Szabó
Ilona mentőtiszt; a Gyevi-Patika vezetője, Roczkó András; a Gyeviép Nkft.
ügyvezetője, Katona Antal, továbbá Kováts Máté, Ozsváth László, Nagy Csaba.
A Gyevitur Nkft. ügyvezetője, Bella
Árpád, a Levendula Hotel és étterem
részéről Kovás Andor és kollégái. A támogatók közé tartozott az Algyői Faluvédő Egyesület vezetője, Gulyás Sándor
és az egyesület tagjai. A kerékpározókat
Draxler Feri vezette, a motoros felvezetést Bárdos Róbert és Restyik Zoltán
vállalta a Tápéi Faluvédő Egyesülettől.
Sokat segítettek az algyői Szivárvány
Óvoda dolgozói és vezetője, Ozsváth
Lászlóné, valamint az Algyői Nőegylet
tagjai.
Újszászi Ilona

...a Tisza Virága

Sikeresen pályázott a Gyevi Art kelebiai partnerével
Két pályázaton is nyert a Gyevi Art
Kulturális Egyesület a kelebiai Gaál
Ferenc Magyar Művelődési Egyesülettel közösen a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásain. Működésre 250 ezer
forintot, míg szakmai programokra 600
ezer forintot. A sikeres pályázatoknak
köszönhetően rendezik meg a „Kristál�lyal álmodott csodák” című kiállítást a
kelebiai Márton Áron Közösségi Házban július 13-án 19 órakor az Apostolok Küldetése Templom ünnepi rendezvénysorozata keretében. A Papp Csilla

sújtásékszer-készítő alkotásaiból összeállított kiállítást Kocsisné Kuk Ildikó, az
algyői kézművesek vezetője nyitja meg.
Július 14-én este pedig a Parlando
Énekegyüttes operett estjét láthatja,
hallhatja a kelebiai közönség. Ugyanezen a napon Papp Csilla vezetésével
sújtásékszer készítő műhelynap lesz az
algyői könyvtárban. Választható egy pár
kisebb fülbevaló vagy egy medál. Részvételi díj 8500 forint, míg egyesületi
tagoknak 3000 forint. Az ár tartalmazza a Swarovski kristályokat és minden

más alapanyagot, eszközt. A Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően sújtásékszer-készítő
workshop lesz a szerbiai Kelebián is július 21-én.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület és
a kelebiai Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szervezésében július
30-a és augusztus 3-a között rendezik
meg a III. Magyarnak lenni hagyományőrző tábor a szerbiai Kelebián. A
tábort algyői önkormányzat és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Kenyérszentelés és a IX. Miénk a tér nyárbúcsúztató kavalkád
A Gyevi Art Kulturális Egyesület szervezésében augusztus 20-án 17 órakor
Szent István-napi megemlékezés és kenyérszentelés lesz Algyőn a Fő terén, a

szökőkútnál. Ezt követi a IX. Miénk a tér
című nyárbúcsúztató kavalkád népdallal,
néptánccal, népzenével, operettel, musicallel, cigánytánccal, utcabállal. 21 órakor

tűzijáték zárja a rendezvényt. A programot az algyői önkormányzat, a Nemzeti
Együttműködési Alap, a Gyevikult Nkft.
és a Gyeviép Nkft. támogatja.

„Nekem az ünnep”- rajzpályázat gyerekeknek
Augusztus 20-a, azaz államalapító
Szent István király ünnepe, a magyar
állam fennállásának emléknapja tiszteletére rajzpályázatot hirdet a Gyevi
Art Kulturális Egyesület 14 év alatti
gyermekek részére „Nekem az ünnep”
címmel. A rajzok bármilyen technikával
készülhetnek, maximum A3-as méret-

ben. A részvételhez előzetes jelentkezés
szükséges név, lakcím, telefon és életkor
feltüntetésével a gyeviart@gmail.com
e-mail címen, illetve telefonon: 30/2544632.
A rajzokat a Faluházban lehet leadni
személyesen július 30-ig, vagy postán
(Gyevikult Nkft. 6750 Algyő, Búvár u.

5.), legkésőbb augusztus 15-ig. A borítékra kérik ráírni: „Nekem az ünnep”.
A rajzokat beküldők díjazásban és oklevélben részesülnek. Eredményhirdetés
és kiállítás augusztus 20-án a „Miénk
a tér” rendezvényen a Fő téren, ahol a
közönség is szavazhat. A közönségdíj
3000 forint értékű rajzeszköz lesz.

Napforduló ünnep
Az Ezerjóház és a Tájház udvarán
gyűltek össze az algyőiek június 25én, közösen ünnepelve a csillagászati
nyár kezdetét. Június 21-e ugyanis
az esztendő leghosszabb napja, az
északi féltekén a csillagászati nyár
kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában
számos ősi szokás kapcsolódik hozzá.
A magyar népi szokások szerint már
korábban is fontos ünnep volt, de a
kereszténység felvétele óta – tévesen – Szent Iván napjához, éjjeléhez
kötik a nyári napfordulót. Algyőn a
Női és a Férfi Borbarátok közreműködésével ünnepeltek élő zenével és
halsütéssel.
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Megszépül a fejedelem szobra
A Géza és a Kastélykert utcák sarkán levő
kis parkban helyezték el a 2011-es fafaragó tábor egyik alkotását, Géza fejedelem
fából faragott szobrát. Nemrég kijavították
a szobor repedéseit, hamarosan le is festik,
így újra régi pompájában tündökölhet.
Az Algyői Hírmondó 2012. júniusi
számában arról írtunk, hogy az algyői önkormányzat megbízásából 2011. nyarán
az ország több pontjáról érkeztek fafaragók, akik a szabadidőközpontban éltek és
dolgoztak egy héten keresztül. Kiss János

Budapestről, Tapolcai Sándor Balatonfenyvesről, Naszvadi István Pakodról, Csináth Lajos Mesztegnyőről, Lőrinc Ervin
Szegedről, Garay Imre Fonyódról érkezett
Algyőre. A fafaragó tábor ideje alatt az
alkotók 4 szobrot faragtak és ajánlottak
fel Algyőnek: Fehér Ignác egész alakos
szobrát, Géza fejedelem és a Gyevi halász
szobrát, valamint a Béka királyfit.
A Géza fejedelmet ábrázoló alkotás
a Géza és a Kastélykert utca sarkán levő
zöldterület ékessége.

Idén is megmutatták magukat az algyői foltvarrók
Június elejétől mintegy három héten keresztül volt látható a Foltvarró kiállítás az Alkotóházban.
„A várthoz képest sok érdeklődő volt,
plusz egy héttel meg is kellett hosszabbítanunk a kiállítást, és a nyitvatartási
időn túl is volt, aki ellátogatott a kiállításra. Ilyenkor összeállítunk egy egységcsomagot, kiválasztottunk egy olyan
apróságot, amit kézzel is meg lehet varrni, ezt próbálhatták ki az érdeklődők,
ezt várni is szokták a látogatók” – fogalmazott Izbékiné Cseuz Gabriella, aki
hozzátette, a régióban működő foltvarró

Az Algyői Foltvarrók Köre által rendezett tárlat megnyitójára több településről, így Szegedről, Hódmezővásárhelyről,
Nagymágocsról, Nagyszénásról és Nagybánhegyesről is érkeztek látogatók. A kiállítást Papp Csilla algyői sújtásékszer készítő
nyitotta meg, majd az Alkotóházba érkezett mintegy nyolcvan fő megtekinthette
az algyői foltvarrókör munkáit. Mint azt

Izbékiné Cseuz Gabriella, a tájház vezetője
elmondta, a minden kiállításon elkészülő
közös képet ezúttal is létrehozták, ebben
minden algyői foltvarró szerepet vállal,
idén ennek a hal adta a témáját. Emellett
az egészen kicsi alkotásoktól kezdve közel
kétszer kétméteres ágytakarót is megtekinthettek a látogatók, de apró neszesszerek és táskák is szerepeltek a kiállításon.
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klubokkal szoros kapcsolatban állnak,
ennek köszönhetően a nagybánhegyesiektől meghívást is kaptak egy hasonló
kiállításra.

...a Tisza Virága

Ezt Válaszd, én Hiszek Benned!
Algyőn június eleje óta, minden héten csütörtökön 19 órától tart egy órás ingyenes aerobik alakformáló edzést
Badar-Kovács Krisztina. Nagy öröm a szervezőknek, hogy a résztvevők száma hétről hétre növekszik, és már mintegy
harmincan tornáznak alkalmanként a díjmentes, kortól nemtől függetlenül mindenki számára ajánlott és elérhető
edzésen.
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség ezt a fajta edzésformát mintegy három éve indította el Hódmezővásárhelyen, majd
Szeged, Makó és Csongrád csatlakozott a programhoz. A Fitt és
Egészséges Nemzetért Tártkapus
Programnak köszönhetően további
helyszíneken van lehetősége a lakosságnak a hetente ismétlődő díjmentes tréningek igénybevételére.
A lakosság sporthoz való hozzáférését és a helyi létesítmények
rendszeres használatát ösztönzi a
Hiszek Benned! program. Az Emberi Erőforrás Minisztérium által
kiírt Fitt, Egészséges Nemzetért
Tártkapus Program nevet viselő
kezdeményezés a megye jogú városokban és agglomerációjukban
teremt lehetőséget ingyenes sportolásra, illetve ösztönzi a lakosságot
a helyi létesítmények és sportlétesítmények rendszeres használatára.
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség és a Sportolja a

Bajnokkal SE ennek keretein belül
újabb helyszínekkel bővíti ki az Ezt
Válaszd! elnevezésű kezdeményezését, amely heti rendszerességgel
megjelenő, szakképzett edző irányításával, egyórás – fitness, sajáttestsúlyos, alakformáló – ingyenes
edzéslehetőséget biztosít mindenki
számára Szegeden és környékén,
illetve Hódmezővásárhelyen és
térségében.
A program alatt többnyire a
hétvégéken, pénteken, szombaton
és vasárnap nyílik lehetőség az
edzések igénybevételére, de vannak helyszínek, ahol hétköznap
is választható ez a fajta mozgásforma. A két egyesület által kínált
tréningek szinte mindenki számára
elvégezhető gyakorlatokból állnak.
Minden érdeklődőt várnak sok
szeretettel!
A program 2018. december végéig elérhető a mozogni, sportolni
vágyók számára az Algyői Faluházban.

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztő
sége sok szeretettel várja a különböző
intézmények,
szervezetek,
civil
közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit,
meghívóit!
Címünk a már megszokott:
Bővítik a közvilágítást. Fotóink készítésekor, június elején már zajlott
a munka, az új körforgalomtól a régi bekötőútig lámpatartó oszlopokat állítottak.
A fejlesztést lakossági kérésre valósították meg.
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Az Algyői Általános Iskola Alapítvány
beszámolója a 2017/18-as tanévben nyújtott támogatásokról
Az Algyői Általános Iskola Alapítvány a kuratórium döntése alapján ebben a tanévben is elsősorban tanulmányi
versenyek nevezési díjához, valamint a gyermekek jutalmazásához, ajándékozásához járult hozzá.
Költség szerinti megoszlásban a következő: Mint minden évben, most is
támogattuk az alsó és felső tagozatos
nyelvtan és helyesírási, versmondó, mesemondó versenyeket, 20-20 000 forinttal. Ebből az összegből a helyezettek
és a résztvevők jutalmazását oldják meg.
A Mikulás futáskor egy szem szaloncukorral leptük meg a gyermekeket,
ennek értéke 5000 forint. Az iskolai
nyakkendőkre kellett nyomtatnunk az
iskola logóját, mely 15 000 forintba került. Herczeg Anna tanító adományából
karácsonyra a napközis gyermekeknek
játékokat vásároltunk 160 000 forint
értékben. Karácsonyra minden tanuló
és dolgozó narancsot és szaloncukrot
kapott, ennek összege 70 000 forintvolt.
A karácsonyi műsorban fellépő gyerekek még plusz édességet is kaptak. Az
1. félévben minden osztály 1 csomag
fénymásolópapírt kapott, ami 20 000
forintba került. Farsangkor egy-egy
szelet csokival jutalmaztuk a jelmezes
gyerekeket. Ennek értéke 25 000 forint

volt. A báli dekorációhoz is vásároltunk
10 000 forint értékben. A táncparkett
kölcsönzési díja 35 000 forintba került.
Az Artisjus zenei díja 55 000 forint volt.
A megyei természetismereti versenyre
1000 forintért kartont vettünk.
Rendkívüli döntést igénylő támogatás volt a gyermekek füvészkerti látogatása alsó és felső tagozaton. Mivel a
Szegedi Tankerületi Központ nem támogatta sem az utazási költséget, sem
a belépő árát, így a kuratórium azonnali hatállyal, egy nappal a program előtt
döntött úgy, hogy kifizeti az összes
költséget. Az utazás költsége 330 000
forint, a belépő 189 700 forintba került.
Mindezt nem tudtuk volna kifizetni, ha
nincs az alapítványi bál bevétele, valamint a szülők által felajánlott 1%, amit
nagyon köszönünk.
Önkormányzati támogatásként igényeltük meg a Zöld kártyás (110 000
Ft), a Zöld leveles (30 000 Ft ), valamint
a Sport kártyás jutalom utak (53 000
Ft) belépőinek költségeit. Itt az utazási

Családi délután a Bóbita Bölcsődében
Augusztus 31-én 17 órára várják az intézménybe a 2018/19-es nevelési évben
bölcsődét kezdő gyermekeket és szüleiket, valamint a bölcsődét folytató kisgyermekeket és családjaikat. Az intéz-

ményben első alkalommal rendeznek
családi délutánt, ahol a leendő bölcsődések és családtagjaik ismerkedhetnek
meg egymással. A tervezett programok
között szerepel közös séta a tanösvé-

Elbúcsúztatták a bölcsődéseket
Az óvodába induló gyerekektől május
végén búcsúztak a Bóbita Bölcsődéban. A gyerekek kis műsor keretében
mutatták be a szülőknek, nagyszülőknek az egész évben megismert
dalokat, mondókákat. A bölcsőde az
első közösség, az intézményes nevelés
első lépcsőfoka. Minden elballagottnak boldog óvodás éveket kíván az
intézmény kollektívája.
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költséget a szegedi Tankerületi Központ fizeti, mivel az alapítvány ebben a
tanévben már nem tud több támogatást
kifizetni. Köszönjük Algyő Nagyközség
Önkormányzatának a támogatást.
A vidám Napközi Záró feladataihoz
lufikat, rajzkrétákat vásároltunk 5000
forint értékben. A tanévzáró műsorhoz
kellékeket vásároltunk 12 000 forint
értékben, mely játékokat később a napközis tanulók használhatnak. A nyolc
éven át aktívan dolgozó szülőknek egyegy virággal köszöntük meg a munkájukat, melynek értéke 12 000 forint.
Az ebben a tanévben nyújtott támogatásunk együttesen 1 millió 174 ezer
forint.
Továbbra is várjuk a felajánlásokat,
különös tekintettel az 1%-ra, mely nagy
segítséget nyújt gyermekeinknek programokon való részvételben, jutalmazásban, eszközök vásárlásánál.
Zombori Mariann,
a kuratórium elnöke,
Torma Tiborné kuratóriumi tag
nyen, játék a bölcsőde udvarán, illetve
terülj-terülj asztalka, finomságokkal és
üdítővel kínálják a vendégeket. A vendéglátáshoz szívesen fogadnak házi süteményeket a családoktól.

...a Tisza Virága

Ezüstöt szerzett az Eb-n Kopasz Bálint
Újabb felvonás zajlott a portugál Fernando Pimenta és Kopasz Bálint között a K1-1000-esek között, ezúttal az ibériai
sportoló győzelmével zárult a belgrádi Eb.

Két számban állt rajthoz a belgrádi
Európa-bajnokságon az Algyő SK kajakosa, Kopasz Bálint. A fiatal algyői
sportoló a hosszabb, ezer méteres távon
megvívta a már-már szokásos csatáját a
portugál Fernando Pimentával, a rivális
pedig szokásához híven ezúttal is reme-

kül kezdett. Fél távnál azonban Bálint
nagy hajrát indított, és fokozatosan közelített Pimenta felé, és ha egy picivel
hosszabb a pálya, akkor talán sikerült is
volna megelőznie, így azonban – a magyar küldöttség első érmét szerezve –
ezüstöt szerzett az Eb-n. A döntőbe a
legjobb idővel bekerülő algyői kajakos
a finálé után úgy fogalmazott, gyenge
hátszélben, gyors pályán kajakozott, és
irgalmatlanul elfáradt. „Jó formában
jöttem ide, elégedett vagyok a helyezésemmel, nem sokkal maradtam le Pimentától, aminek örülök, mert ez a cél,
hogy egyre közelebb legyek a legjobb
emberhez. Így szoktam, az utolsó párszáz méteren beleadok mindent, majdnem sikerült utolérnem a riválisomat.

Úgy érzem, még lehet faragni ezen az
időn a világbajnokságig” – nyilatkozta
az ezerméteres döntőt követően Kopasz Bálint.
Ötszáz méteren sajnos nem sikerült
megfogni a szám nagymenőit: Bálint
kilencedikként ért célba, de így is remekül teljesített az Európa-bajnokságon.
Hír még az Algyő SK kajakosával
kapcsolatban, hogy bekerült a MOL
Új Európa Alapítványa által támogatott 84 sportoló közé. A cég idén megközelítőleg 30 millió forintot oszt szét
a támogatottak között, erre összesen
600 pályázat érkezett, így igen népes
mezőnyből találták támogatásra méltónak Bálintot.

Új edzővel vágnak neki a következő idénynek férfi kézisek
Ismerős kezekbe kerül a ContiTech FKSE-Algyő kézilabdázóinak karmesteri pálcája, hiszen az új idényben már a klub
korábbi játékosa, Herbert Gábor vezetésével készül az együttes.
A korábbi hetvenszeres válogatott, magyar bajnok és kupagyőztes játékos,
Herbert Gábor veszi át a ContiTech
FKSE-Algyő csapatának vezetőedzői
feladatait. A fiúk Kovács István irányításával a hatodik helyen végeztek
az NB I/B Keleti csoportjában, az új
idényre való felkészülést azonban már
éppen az Algyőből visszavonuló beállós
vezényli a fiúknak. Mint Algyő korábbi
sportreferense, a MOL-PICK Szeged
utánpótlás szakmai igazgatója elmond-

ta, korábban is volt szó a szerepvállalásáról.
„Szeretnénk szerepet szánni a Pickben
játszó fiataloknak is. Nagyon jó az összetétele a gárdának, korban, pozícióban és
személyi állományban egyaránt. Egyelőre nem beszéltünk konkrét célkitűzésről,
de a MOL-PICK Szeged részéről úgy
áll ez a megállapodás, ha egy-két éven
belül megcélozzuk az első osztályú szereplést” – fogalmazott a magyar B válogatott másodedzőjeként is dolgozott

Herbert Gábor, akinek munkáját az előző idényben, csapatunkban még játékosként szereplő Velky Péter fogja segíteni.
A fiúk július 30-ig kaptak szabadságot, a bajnokság kezdetéig pedig kéthetes felkészülés vár rájuk. A korábbi sziklaszilárd beállós a Szeged Televíziónak
elmondta, szeretne jobban belefolyni a
napi munkába a kézilabdában, ugyanakkor számára is egy teszt lesz a következő
év, s komoly ambíciói vannak az edzői
szakmát illetően.

Algyői Majorette Sikerek
A Classicon KTSE Algyői Csoportja
szép sikereket ért el a hazai és nemzetközi versenyeken. A Kunszentmártoni
Open Majorette Versenyen 3 aranyérmet és 2 második helyezést szereztek
a majorette-s lányok. Az Aradi Nemzetközi Kupán 2 aranyérmet, 1 bronzérmet kaptak a bemutatott produkci-
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ókért a pom-pon és baton csapatok.
A felkészítő edző Szögi Barbara volt.
A csoport tagjai: Berkes Stella, Gali
Fruzsina, Gyuricsek Réka, Oláh Dzsennifer, Pataki Csenge, Páska Gréta, Páska
Zsófia, Tatár Eliza, Vajna Eliza, Csanjavac Panna, Fodor Angelika, Horváth
Viktória, Szabó Boglárka.
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Bajnok lett az algyői focicsapat
Az Algyő SK labdarúgói 19 év után nyerték meg újra a megyei I. osztályt: Takács Zoltán hét év alatt a megyei II.
osztályú csapatból egy, Csongrád megyében meghatározó együttest épített fel.

Sajátos helyzetbe került az Algyő SK
megyei I. osztályú labdarúgó-csapata,
hiszen csak nézhette az utolsó forduló
eseményeit. A bajnokság 30. fordulójában ugyanis szabadnaposak voltak az
algyőiek, miközben ha a rivális Tiszasziget begyűjtötte volna a három pontot
a Hódmezővásárhelyi FC II. ellenében,
akkor több győzelmének köszönhetően
megelőzte volna az Algyőt, és bajnok
lett volna. De szerencsére nem így lett,
a vásárhelyi fiatalok megnyerték a mérkőzést, így a lefújást követően ünnepelhettek Szélpál Attiláék. A tavalyelőtti
ezüstérmet követően 2018 júniusában
aranyérem került futballistáink nyakába,
19 évet követően újra megyei I. osztályú
bajnokcsapata van Algyőnek.
„Nem volt a terveink között, hogy
megnyerjük a bajnokságot. Menet közben persze megjött az étvágy, és a sors
is alakított ezen, hiszen ősz végén egy
négyes, majd a tavasz elején egy hatos
győzelmi szériánk volt. Biztos voltam
benne, hogy lesz hullámvölgy a játékunkban, és megremegnek majd a lábak, főleg a fiatal játékosainknál, akik
nehezebben dolgozzák fel ezt a szituációt. Mindezek mellett a Sándorfalva
elleni hazai vereségünket és a Szőreg
elleni döntetlent leszámítva elégedett
lehetek. Tiszaszigeten évek óta sikerül nyernünk, ők pedig Algyőn tudnak
győzni. Sok sérültünk volt a szezon so-

rán, ez is nehezítette az idényünket” –
fogalmazott Takács Zoltán, a bajnokcsapat edzője, aki az elmúlt mintegy húsz
év során negyedjére vezetett algyői bajnokcsapatot: a már említett 1999-ben
megyei I. osztályt nyert csapat mellett
2002-ben az NB III Alföld csoportjában, míg 2011-ben a megyekettőben
nyert bajnokságot az algyői csapattal
edzőként.
„2010-ben az NB III-as visszalépés után a megyekettőből kezdtük el a
munkát, amire Piri József akkori polgármester kért fel. Az volt a célunk, hogy
Algyő újra felkerüljön a foci térképére.
Nem lehet különbséget tenni a bajnoki
címek között, ráadásul volt egy NB IIIas második helyünk is, de nem vállaltuk
a másodosztályú szereplést. Büszkeséggel töltenek el az elért eredmények.
Két éve második helyen zártunk a megyeegyben, ám az akkori csapat nagy
része kicserélődött. Szeretek csapatot
építeni, mindvégig tartottam magam az
elveimhez, nem igazoltunk nagy pénzért, hanem egy biztos, stabil háttérrel
dolgozunk. Ezen a szinten a focinak a
közösségről kell szólnia” – összegzett
Takács Zoltán.
A csapat nem vállalja az NB III-as
szereplést, így a jövőben is a Csongrád
megyei I. osztályban szerepel. A döntés
kapcsán a tréner elmondta, sem gazdasági, sem szakmai feltételekben nem
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tudnak megfelelni az NB III követelményeinek. „Az NB III valószínűleg
nem hozna több szponzort, ráadásul
több utánpótlás-csapatot is kötelező
lenne versenyeztetnünk, illetve a felnőtt
csapatban is játékosokra lenne szükségünk. Reális és megfontolt döntést
hoztunk” – indokolt Takács Zoltán.
Hozzátette, a jövőben is szeretnének
minél több algyői fiatalnak lehetőséget
biztosítani a csapatban, a jelenlegi keret
pedig jól összerázódott, és a pályán kívül is baráti viszony köti össze őket.
A futballisták számára július 10-ig
tart a szabadság, ekkor kezdődik a felkészülés a következő szezonra.

AZ ALGYŐ SK BAJNOKCSAPATA

Siska Richárd, Szabó Gergő
(kapusok). Kiss Roland, Jernei Márkó,
Pénzváltó Bence, Szélpál Attila, Bella
Dávid, Lajkó András, Táncos Bence,
Tóth Martin, Vékes Martin, Kalapács Zoltán, Bozsóki Dániel, Kovács
Milán, Csányi Péter, Takács Roland,
Daróczi László, Lovas Tamás, Sebők
László (mezőnyjátékosok). Masszőr:
Zámbori István. Edző: Takács Zoltán.

...a Tisza Virága

42 évesen futotta élete első maratonját az algyői édesanya
Földvári Anett a táv kétharmadáig vezetett a Szeged Maratonon, nem is sokon múlt a győzelme, viszont abszolút nem
érez csalódottságot a második helye miatt.

Háromgyermekes anyukaként teljesítette a
Szeged Maratont Földvári Anett: az algyői
édesanyának ugyan jelentős tapasztalata
van a futás terén, mégis egészen új élményekkel gazdagodott a leghosszabb távon.
„12 éves korom óta futok, akkor kezdtem
el az atlétikát. 28 éves koromig, amikor jött
a család, versenyszerűen futottam, de ezt
követően is megmaradt a futás hobbiként.
Heti ötször járok ki futni, majd úgy dön-

töttem, ha már 42 vagyok, akkor lefutom
ezt a 42 kilométert. Ment emlékezetből a
dolog, külön nem készültem rá” – jegyezte
meg nevetve Földvári Anett, aki 31 kilométerig vezette a mezőnyt, majd ekkor
előzték meg őt, így másodikként zárt a
maratonon. A háromgyermekes édesanya
hozzátette, nem azért indult el, hogy megnyerje a versenyt, céljai között a sikeres
teljesítés mellett csupán az szerepelt, hogy
négy órán belüli eredményt érjen el, valamint hogy jól érezze magát. Nos, Anett
minden terve sikerült, ugyanis 3 óra 38
perces idővel ért célba.
„Forróság volt, de mindennel meg voltam elégedve. Nem vagyok maratonista,
az volt a célom, hogy fussak egyet. Mindig
rövidebb versenyeken indultam, nem akartam szétvágni a lábaimat és az ízületeimet.
Az elsőt 42 évesen futottam le, azt mondtam, a következő maraton jöhet 84 évesen.

Azzal nem voltam tisztába, hogy mennyi
kalóriát fog felemészteni a maraton. Az
energia-gélek ízét sem tudom elviselni,
így bár jó pár sütit és tojást megettem, de
olyan gyorsan égette a szervezetem az ételt,
hogy iszonyatosan megéheztem a verseny
közben. Aki megelőzött, tapasztaltabb
volt, tényleg nem a győzelemért mentem.
Egy félmaratont frissítés nélkül futok le,
viszont a maratoton kiütközött a tapasztalatlanságom. Ahhoz képest, hogy mostanában nem futottam hosszabb távokat, jól
sikerült, de egyébként sem szoktam elégedetlenkedni” – fejtette ki Földvári Anett.
Anett megjegyezte, a futás számára
abszolút a szabadságot jelenti, nagyon ki
tud teljesedni a mozgás által. Úgy tervezi,
amelyik versenymeghívásnak eleget tud
tenni, arra el fog menni, de nyáron inkább
a pihenés és a család játssza a főszerepet az
életében.

Váltóban vett részt a Running Algyő a Szeged Maratonon
Nem csupán Földvári Anett volt az egyetlen algyői, aki rajthoz állt a Szeged Maratonon. A versenyen a váltók között
ott volt a Running Algyő csapata is, hat algyői lány teljesítette a 42 kilométeres távot.

A Running Algyő a közösségi oldalnak köszönhetően alakult meg. Két
éve az Algyői Tisza Szabadidő Sport,
Környezetvédő és Rekreációs Egyesület (ALTE) kereste meg őket azzal,

hogy egyesületi formában folytassák a
tevékenységüket, így az ALTE-n belül
született meg a Running Algyő csapata.
Az egyesületi formának köszönhetően
önkormányzati segítséget is kérhetnek
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a futóversenyek megrendezésére, amelyekből 2017-ben összesen négyet is
megvalósítottak.
„Az látszik, hogy nagy igény van rá,
100-150 fő szokott eljönni egy-egy
versenyre. Ezeken az önkormányzat
támogatásával többek között frissítőket, gyümölcsöket, szőlőcukrot tudunk
biztosítani a futóknak. Vannak spontán
futásaink is, volt példa már 15 fős közös
futásra is, persze ilyenkor sokat nevetünk, így nem is feltétlen az időeredmény lényeg, hanem hogy közösen jól
érezzük magunkat” – fejtette ki a Running Algyő tevékenységét Canjavecné
Borbás Annamária.
A Running Algyő idén már körbefutotta a Balatont is, de fővárosi, és más
vidéki, így a vásárhelyi Hód-futáson is
részt vettek a tagjai.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Sikeres romániai taekwon-do szereplés
Nemzetközi versenyen szerepeltek az
Algyői Sportkör taekwon-dósai. Nagyváradon rendezték meg az első, Romanian Open nevű nemzetközi taekwon-do
versenyt, amelyre 14 országból összesen 286 versenyző érkezett. A dél-alföldi régióból az Algyői Sportkör ITF
Taekwon-do szakosztálya, valamint a

Hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do
képviseltette magát, Kiss Levente és Kovács Laura személyében. A hosszú és
küzdelmes nap végén mindkét versenyző kategóriájának döntőjébe jutott, ahol
kiélezett mérkőzéseken maradtak alul
ellenfelükkel szemben. A két fiatal felkészítője Zsarkó Dániel Péter volt.

Végig vezetve lettek
bajnokok női kéziseink

Kiss Levente – ezüstérem
(serdülő fiúk, küzdelem, -35 kg)
Kovács Laura Fanni – ezüstérem
(junior lányok, küzdelem -45 kg)

5 csatornával
bővült az alapcsomag

Az FKSE-Algyő női kézilabda-csapata az elsőtől az utolsó pillanatig a tabella élén állva megnyerte a női NB II
dél-keleti csoportját.
Huszonkét mérkőzéséből 20at megnyert az FKSE-Algyő
női kézilabda-csapata az NB
II dél-keleti csoportjában, ám
mégis „csupán” jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte
meg a rivális szarvasi együttest.
Az utolsó fordulóban ugyan a
lányok kikaptak Szarvason, de
a hétgólos vereség is belefért,
így következhetett az ünneplés. „Nálunk voltak a legjobb
játékosok és a legrendezettebb
viszonyok, az egyesület által
biztosított háttér is a legjobb
volt az osztályban” – válaszolta
a csapat edzője, Arany Zoltán
arra a felvetésre, miben nőtt a
mezőny fölé az együttes. Kitért
rá, az utolsó, szarvasi meccsen
a 40-ik percben még döntetlenre álltak, a bajnokság során
pedig soha nem volt egyetlen
perc sem, amikor ne az Algyő
állt volna a tabella élén.
A tervek szerint mindenképpen megerősíti a keretét az
algyői csapat az NB I/B Keleti
csoportjára, ám ez nem egyszerű, hiszen a szövetség tervei szerint a következő idény
után egybeolvad a másodosz-

ROMANIAN OPEN,
EREDMÉNYEK:

tály keleti és nyugati csoportja,
így várhatóan nem lesz kön�nyű bent maradni, ugyanakkor
jelenleg még nem lehet tudni,
pontosan melyik pozíció ér
majd biztos bennmaradást a
szezon végén. Arany Zoltán
megjegyezte, ettől függetlenül
az NB I/B-ben is minél több
algyőinek szeretnének lehetőséget adni a játékra, így Mécsek Gréta már a felnőttekkel
kezdheti meg a felkészülést.
A lányok számára a munka
július 30-án kezdődik, és egy
héthetes felkészülést követően
vágnak neki a bajnokságnak. A
nyári időszakot egy orosházi
és egy hajdúnánási torna színesítheti. „Kellőképpen erősödni fog a keretünk, nagyobb
célokat szeretnénk kitűzni,
mint azt, hogy valahogy bent
ragadjunk az osztályban” – fogalmazott Arany Zoltán.
Ami viszont már biztos,
hogy új edzővel vág neki a
másodosztálynak a csapat, hiszen a kispadra Avar György
érkezik, Arany Zoltán pedig
másodedzőként segíti a munkáját.
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Az AKTV tájékoztatjuk tisztelt előfizetőit, hogy KTV
Start / DTV Start alapcsomaguk az alábbi csatornákkal bővült: Prime, LiChi TV, Kiwi TV, Humor+ és
Mozi+. Az öt új csatorna kizárólag digitálisan fogható, vételéhez digitális televízióra vagy digitális vevő
csatlakoztatására van szükség. Ezen eszközök csatornalistájának újrahangolásával, frissítésével elérhetővé
válnak az új adók.

TÁJÉKOZTATÓ
Algyő nagyközség önkormányzata
értesíti a lakosságot, hogy
2018. JÚLIUS 1-TŐL
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ
SZIGETEKET ÁTHELYEZIK
A HULLADÉKUDVARBA
ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉSE 2018. július 1-től:
- Faluház mögötti 3 szelektív
üveggyűjtő konténerben
- Hulladékudvarban (Algyő, Kuktor köz)
PAPÍR, MŰANYAG, FÉM HULLADÉK GYŰJTÉSE:
- lakóházak elé kihelyezett
szelektív hulladékgyűjtő edényzetből,
elszállítás minden hónap 1. keddjén
- Hulladékudvarban (Algyő, Kuktor köz)
A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos információ
az önkormányzat (62) 517-517-es telefonszámán,
illetve a Gyeviép Nkft
(62) 765-900-as telefonszámán kérhető.

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

Algyőn jó minőségű száraz tűzifa kapható.
Horgász Ferenc
06 (30) 218-1217

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

Tisztelt Olvasók!
A könyvtár augusztus 1. és 20. között nyári szabadság
miatt zárva tart! Nyitás augusztus 21-én, kedden!

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

Szilágyi P. Katalin
könyvtáros

FOGSZAKORVOS

Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00
Szíjártó Márta (Tel.: 06 (20) 965-0997; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

Tisztelt algyőiek!

GYEVI PATIKA

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

A Gyevikult Nkft. közösségi terei 2018. július 30-tól
augusztus 12-ig zárva tartanak.(Faluház, Tájház, EzerJóHáz, Alkotóház, Civilház, Ifjúsági Klub)

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Szíves megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

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

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2018.
július 16. napjától 2018. augusztus 20. napjáig
az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási
szünet lesz. Az igazgatási szünet alatt a rendes
ügyfélfogadás szünetel. Rendkívüli ügyintézést
igénylő esetekben az igazgatási szünet tartama
alatt minden héten hétfőn, szerdán, pénteken
(munkanapokon) 08.00 és 10.00 óra között tudunk ügyfeleket fogadni.
Megértésüket előre is köszönjük.

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

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

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata

Varga Ákos
jegyző

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 765-980
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Születések Algyőn
Gali Ádám Dániel
Szül.: 2018. 05. 27.
Anya: Szabó Ildikó
Apa : Gali Csongor Levente
Zámbori Mira
Szül.: 2018. 05. 30.
Anya: Lénárt Judit
Apa: Zámbori Szabolcs
Kelemen Luca Sára
Szül.: 2018. 06. 21.
Anya: Kiss Nikolett
Apa : Kelemen Ervin
Czabai Maja
Szül.: 2018. 06. 22.
Anya: Pikali Erika
Apa: Czabai Miklós Dániel
Császár Domonkos
Szül.: 2018. 06. 02.
Anya: Lakatos Anna
Apa : Császár Balázs

APRÓHIRDETÉSEK
Algyőn krumpliföldekként ismert kettő, esetleges beépítetlenre váró kivett beépítetlen terület eladó. 1323 hrsz. 449 nm
350 ezer Ft, valamint 1295 hrsz. 439 nm 350 ezer Ft.
Érd.: Balogh Roland 06 (30) 874-4764
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.
Mezőgazdaságban jártas traktorvezetőt keresek „T” kategóriás jogosítvány, gépszerelői vagy növénytermesztési végzettség
előnyben. Érd.: 06 (20) 591-8848
Kertészeti és telep körüli munkákra hosszú távon nyugdíjas
vagy alkalmi munkatársat keresünk. Érd. : 06 (20) 988-5785
Megbízható takarítónőt hosszú távra, heti egy alkalomra keresek! Érd.: Boldizsár István 06 (20) 337-5005, Algyő, Kastélykert
u. 169.
Eladó: 107 cm-es plazma TV, megkímélt állapotú láncfűrész 40
cm-es vágóéllel, újszerű állapotban, U vasgerenda 6 cm-es, 60
x 140 x 5 mm szelvénnyel 80 mm-es zártszelvény 2 db 5 m-es
bontott. Érd.: 06 (20) 596-5060
Eladó: boltingatlan Algyő, Hóvirág u. 54. szám alatt két külön
bejárattal (utcára nyíló) alkalmas kereskedelmi üzletnek vagy
ipari tevékenységre. Ipari áram, gáz, víz, klíma, kamerarendszer
kialakítva. Kevés költséggel lakóháznak átalakítható. Esetleg
hosszabb távra olcsón kiadó. Érd.: 06 (20) 596-5060

2018. 06. 09-én házasságot kötött
Halász István Zsolt és Boros Magdolna

KÖZLEMÉNY
Az Algyői Általános Iskola 1963-ban végzett A-B osztálya
számára 55 éves osztálytalálkozót szervezünk 2018. augusztus
24-én
a Sun City szabadidő központban, zenével egybekötve.
Jelentkezni lehet a 06 (30) 864-3969-es telefonszámon
Kiss Sándornál a további információkért.
Helyszínre jutás külön autóbusszal történik.
Gyülekező a Borbála Fürdő előtt 12.00 - 12.30 között.
Részvételi díj: 3500 forint/fő.

2018. 05. 25-én házasságot kötött
Veres Csaba István és Szilágyi-Perjési Csenge

Szeretettel várunk mindenkit,
aki csak teheti, jelenlétével járuljon hozzá a találkozó sikeréhez!

