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Sikerrel zárultak az Ezerjó Éjszakák
A hagyományos Anna-napi búcsúhoz kapcsolódóan rendezték meg az Ezerjó Éjszakákat, amelynek keretében a Zördög című
előadást láthatták az érdeklődők, különleges macikiállítás nyílt és néptáncosok ropták a Tájház udvarán.
Részletek a 8-9. oldalon

Összegyűltek
az elszármazottak
Több mint három évtizede hívták életre
az elszármazottak találkozóját, amelyre
idén mintegy százan érkeztek többek között Szegedről, Hódmezővásárhelyről és
Pécsről.
Részletek a 10. oldalon

Megkezdődtek a korszerűsítések

A tartalomból

Október végéig modernizálják az Egészségházat, a Civil Szervezetek Házat és a
polgármesteri hivatalt. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére
300 millió forintot költenek el pályázati források felhasználásával.
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Részletek a 4. oldalon

Eddig nagyjából 100 millió forintot
kellett fordítani a mindössze hét éve
átadott iskolaépületre. Most 563
négyzetméternyi felületen kicserélték

a homlokzat fából készült burkolati
elemeit, illetve vakoltak, mivel elkezdett
algásodni a felület.
Részletek a 3. oldalon
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A Tisza Parti Party szervezői
a megszokott programokon túlmenően
új elemekkel kívánják szórakoztatni
az érdeklődőket, a gyermektől egészen
a nyugdíjas korosztályig.
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...a Tisza Virága

Megújult az algyői iskola külső homlokzata
Mindössze hét éve adták át az Algyő Fehér Ignác Általános Iskolát, azóta már nagyjából 100 millió forintot k
 öltöttek
javítási munkálatokra. Most a tönkrement külső faburkolatot cserélték és az algától bezöldült falfelületeket vakolták újra.

Tavaly a parkettát cserélték mintegy 2
ezer négyzetméteren, most pedig az
épület külső homlokzatának teljes felújítását végezték el az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolánál.
„Bruttó 51,6 millió forintot költöttünk
most az épületre, mert a kivitelező nem
megfelelő technológiával helyezte fel a
faburkolatot, s nem is kezelték le megfelelően rovar elleni szerrel. Az új homlokzatburkoló elemeket 563 négyzetméternyi felületre építettek be. Ezen felül nem
a tervező által előírt vakolatot vitték fel a
külső felületre, így az bezöldült az algáktól” – mondta el a Délmagyarországnak

Molnár Áron, hogy milyen munkálatokat
végeztek a nyári szünidőben az iskolánál.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzést az önkormányzat cége, a Gyeviép Nkft. nyerte
meg, s amikor leszedték a külső burkolatot, nagy meglepetés érte őket, kiderült,
hogy a csupasz téglafalra szerelték fel a faburkolatot, alatta se vakolat, se szigetelés.
„Érthetetlen, hogy 2011-ben miként
lehetett olyan épületet emelni, amely maximum a 2000-res évek elei energetikai
követelményeknek felel meg, a modern
elvárásoknak semmiképpen. Nonszensz,
hogy nincs megfelelő szigetelés, hűtő-fűtő rendszer, napelem. Már 2011-ben is el-

avultnak számított ez az épület” – mondta
Molnár Áron.
Összesen 87 millió forint volt a bankgarancia, amit lehívtak, s azt egészítették ki saját forrásokból. A település első
embere a legnagyobb problémának azt
tartja, hogy a mindössze 7 éve 1,7 milliárd forintból megépített iskolára még
bőven lehetne költeni. A kivitelező nem
akarja elismerni a hibákat, hiányosságokat, s jogi útra próbálják terelni az ügyet,
ám a polgármester nyugodt, szakértői
véleményekkel tudják alátámasztani álláspontjukat.
Forrás: Délmagyarország

Tájékoztató a közterület használatáról
Piri László közterület felügyelő arról
tájékoztatja az algyőieket, hogy a 48
órán túl, a közterületen tárolni kívánt
építési munkával kapcsolatos állványt,
építőanyagot, törmeléket, építőipari
gépet, elhelyezése előtt 12 nappal be
kell jelenteni és közterület használati
engedélyt kell kérni az algyői polgár-

mesteri hivatalban.
A bejelentés elmulasztása esetén
utólagosan is van lehetőség az engedély kiadására, de ebben az esetben
közterület használati díjként a mindenkori díj ötszörösét kötelesek fizetni az érintettek.
Fontos tudnivaló az is, hogy a köz-
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területen lévő 10 centimétert meghaladó törzsátmérőjű fás szárú növények
kivágásához fakivágási engedélyt kell
kérni az polgármesteri hivatalban.
Piri László közterület felügyelőt a
06 (30) 992-2617-es mobilszámon,
illetve a piri.laszlo@algyo.hu e-mail
címen érhetik el.
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Megkezdődtek a korszerűsítések
Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 300 millió forintot költhetnek Algyőn. Október végéig
megújul az Egészségház, a polgármesteri hivatal és a Civilház. A munkák idejére ideiglenesen költöznek az orvosi
rendelések és a hivatal is.

A
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045
projekt azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Algyőn” pályázat keretein belül a Polgármesteri Hivatal, az Egészségház és a
Civil szervezetek háza újul meg mintegy 300 millió forintból.
A közbeszerzési eljárás nyertese mindhárom épület tekintetében a
CLEAN STAR COMPLEX Kft. a
vállalt befejezési határidő ez év október
25-e.
A Polgármesteri Hivatal esetében az
épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, fűtés korszerűsítését az utcai épületrész talajnedvesség elleni szigetelését
kell megvalósítani. Ezen kívül a pályázatból nem finanszírozott egyéb munkák is megvalósulnak, mint például az
emeleti vizesblokk átépítése, valamint
az újabb épületrészben található irodákban a parketta burkolatainak csiszolása
és lakkozása.
A felújítási munkálatok alatt a hivatal folyamatosan működik. Az alpolgármester, az aljegyző, valamint a településfejlesztési és üzemeltetési csoport az
EzerJóHáz udvarán található épületben
dolgozik október végéig.

A vállalkozónak az Egészségházban
az épület külső utólagos hőszigetelését,
födém hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, fűtés korszerűsítését és a gyermekorvosi épületrész talajnedvesség elleni
szigetelését kell megvalósítani. Az orvosi
rendelők és a váróterem légcseréjét egy
központi szellőztető berendezés biztosítja majd, és az emeleti lakások esetében is
megtörténik a kazánok és a külső nyílászárók cseréje. A felújítás részeként egy új
kerékpártároló is kialakításra kerül.
A felújítási munkák idejére a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat
a Borbála Fürdőben látja el feladatait. A
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felnőtt orvosoknak amennyiben a felújítás miatt költözködniük kell, akkor az
addigra felújított gyermekorvosi rendelő
biztosít ideiglenes helyet.
A Civil Szervezetek Házában is hasonló felújítások történnek, a külső
hőszigetelés és nyílászárók cseréje mellett
belső átalakítások (teakonyha, raktár) is
javítják majd az épület használhatóságát.
A pályázat előírásai miatt egy akadálymentes mosdóhelyiséget szükséges kialakítani. Az udvari melléképület is megújul, kicserélésre kerül az azbeszt tető és a
nyílászárók. Az udvaron található terasz
is új burkolatot kap.
A felújítás ideje alatt felmerülő esetleges kellemetlenségek miatt kérjük a türelmüket!
IDEIGLENES HELYEN
A RENDELÉS
Az Egészségház felújítása miatt Molnár Mária csecsemő- és gyermekorvos előreláthatólag augusztus végéig
a Borbála Fürdőben rendel. Hétfőn,
kedden, csütörtökön és 10 és 12 óra
között, szerdán 13-tól 15 óráig tart a
rendelés. Tanácsadást csütörtöki napokon 12 és 14 óra között tart.

...a Tisza Virága

Több mint két tucat napirendi pontot tárgyalt a testület
Kenderbetonból épülhet sorház a nagyközségben – erről is szó volt a képviselő-testület júliusi rendes ülésén,
amelyen a délnyugati lakóparkhoz kapcsolódó közvilágítás kiépítéséhez szükséges összeget is megszavazták.

Az képviselő-testületi júliusi rendes ülésén elfogadták az önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (HEP),
amely rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A dokumentumból kiderül, hogy célként jelölték
meg a mélyszegénységben élők számának csökkenését, az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a munkahelyteremtés megvalósításának segítését,
hogy a családok a munkából szerzett
jövedelemből tarthassák el magukat és
családjukat. A romák társadalmi integrációját is elő szeretnék segíteni, hogy
javuljon a cigányság és a többségi társadalom közötti kapcsolat. A HEP kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségének megteremtését, hogy a
gyermek- és oktatási intézményeinkben
minden gyermek, minden tanuló azonos elbírálásban részesüljön, a hátrányos
helyzetűek többletsegítséget kapjanak,
hogy életük során egyenlő eséllyel illeszkedhessenek a társadalomba. A program
kitér az idősekre való odafigyelésre, a
családok segítésére és a fogyatékkal élőkre, utóbbiak tekintetében a helyi közösségekbe történő integrálódásuk elősegítésére, például a települési környezet és
a közintézmények akadálymentesítésére,
életvitelük megkönnyítésére.

A testületi ülésen szeptember végére módosították az idei évi járda-felújítási program teljesítési határidejét a
Gyeviép Nkft. kérelmére. A képviselők
megtárgyalták és elfogadták az EFOP
Esély Otthon üzemeltetési és fenntartási tervet, s jóváhagyták a Kosárfonó
utcai úgynevezett „zöld iskola” épületében kialakítandó 13 lakás fenntartási
és üzemeltetési tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a bérlakásokról szóló rendelet megalkotásakor döntenek a kaució
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mértékéről és a közös költségről. Előbbi
100 ezer forintot a javasolt összeg, a közös költségre 15 ezer, míg a bérleti díjra
5 ezer forint.
Döntöttek a képviselők a délnyugati
lakópark második üteme szerinti közvilágítás kiépítéséről, és jóváhagyták a
vállalkozási szerződés tervezetét. Erre a
célra bruttó 31 millió forintot fordít az
önkormányzat.
A kenderipar újraindulása érdekében már két éve együttműködik az
algyői önkormányzat a Köszi Trade
Szövetkezettel, amely kenderbetonból
építene sorházat a nagyközségben. Tavaly tavasszal kenderipari konferenciát
is tartottak a Algyői Faluházban, míg
decemberben megalakult a Magyar
Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti Egyesület (MAKEL),
amelynek alapítói között van az algyői
önkormányzat. Közismert, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés a környezetbarát építőanyagok
iránt. Ezek egyike a kenderbeton, amely
az ipari kender növény fás részéből,
pozdorjából, mész alapú kötőanyagból
és vízből áll. Tapasztalatok szerint az
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ebből az alapanyagból épített ház meleg
és száraz, s külön előnye, hogy újraépítésre is felhasználható a habarcsba törve,
vagy egyszerűen komposztanyagként
hasznosítható. Most Algyőn építenék

meg az ország első kenderbeton sorházát, a projekthez egy közművesített telket az önkormányzat biztosítana a Szüret utcában. Az előterjesztést támogatta
a képviselő-testület, így értékbecslés ké-

szül, amit a következő ülésen tárgyalnak.
A zárt ülésen kitüntető címek adományozásáról is döntöttek, és az is eldőlt,
hogy új pályázatot kell kiírni az Algyői
Könyvtár intézményvezetői posztjára.

Tűzgyújtási tilalom
Biztonságosabb lesz
Algyő felé kerékpározni Egész Csongrád megye területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ennek érSzeged 655 millió forint európai
uniós támogatást nyert a város két
területét érintő kerékpáros fejlesztésre, az egyik projekt az Algyő felől érkezők közlekedését könnyíti
meg.
Az Algyői útig már megépült kerékpárúthoz alakítanak ki kerékpáros csatlakozást
a József Attila sugárút és Tarján széle utca
kereszteződésétől. A fejlesztés keretében
átalakítják a Budapesti körúti csomópontot, megújul a buszmegálló, és rendezik a
már meglévő kerékpáros nyomokat.
A körtöltésnél támfalszélesítéssel is jár a
projekt, hogy elférjenek egymás mellett a
gyalogosok és a kerékpárosok. Jelenleg a
kivitelezői közbeszerzési eljárás értékelése
zajlik, s várhatóan szeptember elején tudnak leszerződni, onnan számítva öt hónap
van a munkálatokra.

telmében tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az erdők és
fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet
gyújtani az erdőterületeken, valamint a
fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetén belül. Ez vonatkozik a tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra,

de az erdők mellett a parlag- és gazégetés
is tilos.
A Nébih kéri a lakosságot, hogy a tilalom idején lehetőleg a nem érintett belterületi ingatlanokon se rakjanak tábortüzet
ebben az időszakban, mert a felszálló izzó
zsarátnokokat a szél több száz méterre
repítheti, hamuvá változtatva a környékbeli erdőket. Inkább részesítsék előnyben
az elektromos grillsütőket, ha ez nem áll
módjukban, akkor pedig minél kisebb tüzet gyújtsanak a kertjükben.
Fontos továbbá, hogy a szabadban dohányzók minden esetben használják a hamutartót, mert az eldobott cigarettacsikk
percek alatt képes meggyújtani a kiszáradt aljnövényzetet.

Mártélyon vendégeskedtek a Foltvarrók
Immár hagyomány, hogy a mártélyi Rákóczi utca lakói szélesre tárják egy napra a portáik kapuit. A rendezvényen
táncház, házi készítésű finomságok és hagyományos ételek tették igazán családiassá a hangulatot, s bemutatkoztak az
Algyői Foltvarró Kör is.
Hatodik alkalommal rendezték meg a
Nyitott Kapukat Mártélyon. A családi
napra Hódmezővásárhelyről és a környező településekről érkeztek kézművesek,
borászok és kiállítók, akik finomabbnál
finomabb sajtokat, lepényeket és szörpöket kínáltak. Bográcsban húsos tarhonyát, gulyáslevest és halászlevet főztek, a
táncházban pedig pörögtek a szoknyák.
Izbékiné Cseuz Gabriella, az Algyői Foltvarró Kör vezetője elmondta, tavaly a
foltvarrók egy önkéntes továbbképzésen vettek részt, s ott kaptak meghívást

a Nyitott Kapuk rendezvényre. Hat éve
az merült fel ötletként a Rákóczi utcaiakban, hogy mi lenne, ha összeülnének,
közösen sütnének és megterítenének az
utcán. Ezt gondolták tovább, s végül úgy
döntöttek, hogy saját portáikat nyitják
meg. „Nagyon értékes emberekkel találkoztunk ezen a napon, kiváló volt a hangulat, s úgy gondolom, Algyőn is lenne
létjogosultsága egy hasonló kezdeményezésnek” – fogalmazott.
Nem csupán arról szólt a rendezvény, hogy szabadon be lehe-
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tett menni egy-egy Rákóczi utcai
portára, Izbékiné Cseuz Gabriella
elmondta, bemehettek a házba, frissítővel és ebéddel vendégelték meg
a foltvarrók csapatát. „Érdekesség,
hogy mi is hirdettünk Nyitott Kapu
rendezvényt az Alkotóházban, ám
ott más az ötlet, hiszen egy olyan
kapuról van szó, amelyik még sosem
volt kinyitva. Megpróbáljuk a Rákóczi utcaiakat elhívni erre a rendezvényre” – mondta el az Algyői Foltvarró Kör vezetője.

...a Tisza Virága

8 éve nem használják a tartályt, elbontják a gigantikus gáztározót
Csaknem negyven éve meghatározó eleme az algyői látképnek a MOL harmincezer köbméteres, PB-gázt tároló
tartálya, amelyet a napokban kezdtek bontani. Építésekor a társaság legnagyobb kereskedelmi célú tárolótartálya
volt, ám nyolc éve már nem használják.

A MOL Logisztika algyői PB-gáz töltőés tárolótelepén álló, gigantikus méretű
tartályt 1977 és 1980 között építették,
majd 1984-ben a próbaüzemet követően
a Bányaműszaki Felügyelőségtől 25 évre
kapott használati engedélyt. Akkoriban
ez a 30 ezer köbméteres, PB-gázt tároló tartály volt a MOL legnagyobb ilyen
jellegű kereskedelmi célú tárolótartálya.
A mellette lévő kazánok, szivattyúk,
kompresszorok, hűtők és a teljes kiszol-

gáló technológia a tartályban –30 Celsius-fokon mélyhűtött, cseppfolyós PB
tárolását biztosította.
A tartályt 2010-ben ürítették ki, és
mint a Délmagyarország napilap megtudta, elbontják. A MOL megerősítette információikat, s arról tájékoztatott,
hogy vizsgálták, miként tudnák gazdaságosan hasznosítani, ám végül idén
úgy döntöttek, hogy a tartályt és a kiszolgáló berendezéseket elbontják. A

munkálatok a napokban elkezdődtek, és
várhatóan szeptember végéig be is fejeződnek.
A MOL válasza kitért arra is, hogy
mivel a tartályt évek óta nem használják, így bontása az algyői PB-gáz töltőés tárolótelepén zajló mindennapi tevékenységet nem befolyásolja, s a többi
berendezésük változatlanul üzemel.
Forrás: Délmagyarország

Jótékonykodtak a „JURA” Ipari Park vállalkozói
Több mint 4 millió forint összegben adományoztak új eszközöket az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztályának az algyői ipari park vállalkozói.
Második alkalommal gyűjtöttek az SZTE
Gyermekklinika Gyermekintenzív Osztályának új eszközökre a „JURA” Ipari
Park vállalkozói. A tavaly decemberében
megrendezett jótékonysági vacsorán ös�szesen 4 millió 390 ezer forint adomány
érkezett, melyből egy korszerű Mindray
Benevision N-15 betegőrző monitor, T1
modul és kapnográf modult vásároltak.
Ezzel a modern orvostechnikai eszközzel lehetőség nyílik a betegek teljeskörű, magas színvonalú megfigyelésére

mind az intenzív osztályon, mind pedig
a vizsgálatokra való szállítások során.
Az eszközt az SZTE Gyermekklinika
könyvtárában szerdán adták át ünnepélyesen a „JURA” Ipari Park képviselői a
Gyermekintenzív Osztályának.
Az ipari park vállalkozói nem először
jótékonykodnak, 2015-ben is eszközökkel bővült az ő jóvoltukból a klinika. Akkor kevesebb mint két hét alatt gyűjtötték
össze a pénzt, amiből a klinika kérésére
gyermekágyakat, betegőrző monitoro-
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kat és lélegeztetett betegek ellátásához
szükséges gyógyszerporlasztót vásároltak
3,5 millió forint értékben. Három évvel
ezelőtt az adomány átadóján Ormay Tamás, a JURA Ipari Park ügyvezető igazgatója elmondta, összesen 18 cég vette ki
részét a jótékonysági megmozdulásból.
Kiemelte azt is, hogy karitatív rendezvényeket évente tartanai az algyői ipari
parkban, s minden alkalommal valamely
gyermekeket segítő szervezetet, intézményt támogatják.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A Zördög nyitotta az Ezerjó Éjszakákat
Az Anna-napi búcsúhoz kapcsolódóan Ezerjó Éjszakák címmel hirdetett programsorozatot a Gyevikult Nkft. Elsőként
a korabeli Magyarország sokszor pajzán jelenetekkel tarkított szerelmi életébe nyerhettek bepillantást az érdeklődők.

A Szegedi Nemzeti színház művészei:
Borsos Beáta, Szilágyi Annamária, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián tolmácsolásában tekinthették meg az érdeklődők
Móricz Zsigmond: A Zördög című pajzán

népi komédiáját. Vajon a szép, vagy a
csúnya asszony a csalfább – ennek a kérdésnek igyekeztek a végére járni az esten,
amelyen a felvonások között a Suhancok
tánccsoport repítette tovább a nézőket.

A pajzán népies játékot csak tizenhat éven felülieket ajánlották, ugyanis
Móricz Zsigmond egyfelvonásosának nyomdafestéket nem tűrő a szókimondása. Az erotikától (túl)fűtött,
humoros darabból kiderült, hogy a
kukorica vagy a dinnyecsőszt csalta-e
meg a felesége, netán mindkét férfi
„áldozatul esett” asszonya csalfaságának.
Amennyiben a nagy sikert arató
előadás felkeltette valakinek az érdeklődését a színészmesterség iránt, érdemes
a Gyevikult Nkft. programkínálatát
böngésznie, ősztől ugyanis drámaszakkör indul Algyőn Szilágyi Annamária
vezetésével.

Több száz maci a Tájházban
Süli-Zakar Sándorné páratlan gyűjteményéből nyílt kiállítás a Tájházban az Anna napi búcsúhoz kapcsolódó Ezerjó
Éjszakák keretében. A csaknem 800 macit felvonultató tárlaton több évtizede készült karácsonyi és esküvős macit is
láthatunk.

A mintegy 800 darab mackót számláló
gyűjtemény első darabjai mintegy két évtizede kerültek Süli-Zakar Sándorné tulajdonába, aki bár a vásárba ruhákért ment,
ám mégis mackók kerültek a kosárba, vagy
– ahogyan ő fogalmazott – megszólították
őt, és így mentek vele haza. Később ahány
vásárban járt, mindig talált egy macit, ami
szomorúan nézett rá, ő pedig megsajnálta,
és hazavitte. Később elterjedt, hogy gyűjti a
macikat, így az ismerősök is többször vittek

Julika néninek ajándékot, sőt nem egyszer
előfordult, hogy az otthonról elköltözött
gyerekek bízták meg őt azzal, hogy vigyázzon a továbbiakban a macikra.
Régen szokás volt, hogy esküvői ajándékba is macikat adták az ifjú párnak,
ezekből a darabokból is láthatunk párat a
kiállításon, ezeket még szalmával, vagy fűrészporral töltötték. Több 1970-es évekből
származó macinak neve is, amit a korábbi
gazdájáról, vagy későbbi ajándékozójáról
kapott, de a kiállításon jelen vannak olyan
macik is, amelyeknek köszönhetően egy
életen át tartó kapcsolat is kialakult.
A kiállítást Gubacsi Enikő, Algyő alpolgármestere nyitotta meg, aki hangsúlyozta,
lelke is van a maciknak, amire bizonyíték,
hogy a szemükből egy-egy történetet is
kiolvashatunk. Julika néni kiállításában láthatunk egy medveesküvőt, de karácsonyi
hangulat is hatalmába keríthet bennünket
a Mikulás sapkát viselő medvék láttán, sőt
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nemzetközi kapcsolatokat is megfigyelhetünk, hiszen a bajor és a skót medve jól
elfér egymás mellett a Tájházban található
kiállításon.
Süli-Zakar Sándorné rendszeresen tisztítja és ápolja is a macigyűjteményt, és mint
a megnyitón elmondta, 1995-ben nyolc
darab mackóval kezdődött minden, a gyűjtemény minden darabjának pedig külön
története van, egyúttal háláját fejezte ki
mindazoknak, akik segítettek abban, hogy
berendezzék a kiállítást. „Nagyon büszke
vagyok a régi darabokra, és az is biztos,
hogy nincs két egyforma. Rengeteg élmény
fűz mindegyik macihoz, egyúttal köszönöm
a családomnak is, hogy eltűrik ezt a hobbit”
– fűzte hozzá Süli-Zakar Sándorné.
A kiállítást követően a Levendula Hotel
jóvoltából mézes puszedlit fogyaszthattak a
vendégek, a tárlat pedig augusztus 10-éig,
minden hétköznap 15 és 17 óra között ingyen tekinthető meg.

...a Tisza Virága

Kulturális csemegével színesítették a búcsút
A Zsibongó Táncegyüttes és a Délikert Napsugár táncegyüttes közös előadásában láthattak közös előadást az Anna-napi
búcsú keretein belül az érdeklődők a Tájház udvarán.

A hat éve működő Zsibongó Táncegyüttes és a Délikert Napsugár táncegyüttes
közös műsorához a zenét a Ménkű Banda szolgáltatta. Mint azt a Zsibongók
vezetője, Hegedűs Edit elmondta, az idén
fogalmazódott meg az ötlet rendezvényükre, amely azzal a céllal jött létre,
hogy a búcsú kulturális élményekről is
szóljon.
„Úgy gondoltuk, a szombat este legyen egy folkos, népzenei rendezvény.
Az a célunk, hogy az algyői emberek
újra megkedveljék és megismerjék a
magyar hagyományokat, népzenéket és
táncokat. Azt is szerettük volna, hogy ne
csak a Zsibongót lássák, mert szerencsére van lehetőségünk megmutatni magunkat, így örültünk, hogy elfogadták a

meghívást vendégeink” – fejtette ki Hegedűs Edit. Hozzátette, egy jóízű nyári
estét szerettek volna varázsolni Algyőre,
kezdeményezésüket pedig hagyományteremtőnek szánták. „Nagy örömömre
azt mondhatom, a létszámunk egyre bővül, a többségük felnőttként kezdett el
táncolni, de beleszerettek ebbe a kultúrába. Most egy soltvadkerti tánctáborra
készülünk, ahol napi 5-6 óra tánc vár
ránk. Bármennyire is sok programunk
van, muszáj szigorúan és következetesen
kezelni ezt a szerepet, mert így lehet a
színpadra állítani egy koreográfiát, a siker és a taps pedig mindenkinek jól esik”
– mondta el a Zsibongókkal kapcsolatban Hegedűs Edit, aki hozzáfűzte, az
sem titok, szeretnék, hogy a tagok gyer-

mekei közül is minél többen táncoljanak
a későbbiekben.
Az Anna-napi búcsú keretében az
ünnepi szentmisét Gyulay Endre celebrálta az algyői Szent Anna templomban. A nyugalmazott megyéspüspök
úgy fogalmazott, bár a följegyzések
nem sokat beszélnek róla, az egyháznak
hangsúlyoznia kell, hogy milyen fontos
szerepe van a nagyszülőknek az ember
életében. Azt mondta, végig kell gondolnunk, meg kell értenünk, mit jelent
nagyszülőnek, unokának lenni, s mi az
Isten akarata a mi életünkben. Felhívta
a figyelmet arra, hogy Anna életében az
első az Isten volt, mint ahogyan Mária
életében is, s mindez Jézusért.

ADOMÁNYGYŰJTÉS

Az Algyői Szent Anna Plébánia Egyházközsége kezdeményezte Mucza Béla volt algyői plébános, Algyő díszpolgára domborművének elkészítését és elhelyezését az algyői templom falán.
Mucza Béla plébános úr 25 évig szolgálta a település lakóit, sok kisgyermeket megkeresztelt, első áldozásra, bérmálkozásra
készítette fel a fiatalokat. A családok számos esküvőn és temetésen is hallhatták szép szavait. Ezen kívül a település fejlesztésében is részt vett, azáltal, hogy segített a vezetékes gáz bevezetésének megszervezésében.
Az egyházközség adománygyűjtést szervez a dombormű elkészíttetésének költségeire.
A dombormű ünnepélyes avatásának tervezett időpontja: 2018. október elseje, Algyő Napja.
A pénzadományokat minden csütörtökön 16-17 óráig lehet átadni a Szent Anna Plébánián Fazakas Attila plébánosnak.
Az adományaikat előre is köszönjük!
Szent Anna Plébánia
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nyáron sem pihennek a polgárőrök
A szabadságolások miatt ráadásul még többet is tölt egy-egy személy szolgálatban – tudtuk meg Gulyás Sándortól, az
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnökétől. A csapat legutóbb az Anna-napi búcsún ügyelt a rendre.
viselik a kánikulát, helyettük így többnyire azok vannak szolgálatban, akiknek
ez kevésbé megterhelő.
Gulyás Sándor tapasztalatai szerint
ilyenkor több türelem kell a rendezvényekre kilátogatókhoz is, a nagy melegben ingerültebb az emberek egy része,
s több időbe tart elmagyarázni nekik
például azt, hogy miért is tilos például
parkolni egy adott helyszínen.
Az algyői polgárőrök legközelebb az
augusztus 20-i programokon működnek közre a rendezvény biztosításában.
Algyői néptáncosok Ruzsán

A háromnapos Anna-napi búcsúban
négy polgárőr teljesített szolgálatot –
mondta el lapunknak Gulyás Sándor, az
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnöke. „Fel vagyunk készülve arra, hogy
kevesebb főre tudunk számítani nyáron,
s ilyenkor többet kell dolgozni.

Nem csupán az algyői rendezvényeken
vagyunk jelen, hanem a védőnőket is mi
visszük ki a tanyasi lakosokhoz egész
évben, ezzel segítjük munkájukat” –
részletezte. Hozzátette, azt is figyelembe veszik a nyári beosztásnál, hogy vannak idősebb tagjaik, akik nehezebben

A Zsibongó Néptáncegyüttes tagjai
felléptek a VII. Ruzsai Néptáncfesztiválon. A rendezvényen a meghívott
együttesek, így többek között a szegedi,
ruzsai, üllési nagy hagyománnyal rendelkező néptánccsoportok mellett szerepelhettek az algyőiek. Az algyői néptáncosok szatmári táncokat mutattak
be, a tánccsoport vezetője, Hegedűs Edit
koreográfiája alapján.

Idén is összegyűltek az Algyőről elszármazottak
A Gyeviek Baráti Köre ezúttal is megrendezte a már hagyományosnak számító, Algyőről elszármazottak találkozóját. A
Faluházban megtartott rendezvényre az ország különböző pontjairól mintegy százan érkeztek.
Több mint három évtizede Karsai László hívta életre az elszármazottak találkozóját, s az idei rendezvényen is közös
ebéddel, süteményekkel és jó nagy beszélgetésekkel múlatták az időt közösen
mindazon elszármazott algyőiek, akik
ellátogattak a hagyományosnak tekinthető, Anna-napi találkozóra. Mint
azt Némethné Török Aranka, a rendező
Gyeviek Baráti Körének vezető helyettese elmondta, az Anna-napi találkozót
immáron 33 éve, mindig a búcsú előtt
rendezik meg annak érdekében, hogy
a vidékiek itt maradhassanak a rendez-

vényre is. A korábbi évekkel ellentétben
ezúttal külföldről nem érkezett vendég,
viszont Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Kiskundorozsmáról és Pécsről is
jöttek a településről elszármazott emberek, így mintegy százan gyűltek össze
a Faluházban, akik barátaikkal, családtagjaikkal érkeztek Algyőre.
„Évente négy-öt alkalommal találkozunk, de az Anna-napi a kiemelt rendezvényünk minden esztendőben. Várjuk az új tagokat is, de a létszámra nem
lehet panaszunk, hiszen a tagságunk
110 főt tesz ki” – emelte ki Némethné
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Török Aranka. A délelőtt tartott közgyűlést Molnár Áron polgármester beszéde követte, a nap további részében
pedig a beszélgetések és a közös élmények, valamint a nagy hőség ellenére
egy kis mulatás játszotta a főszerepet.
A Gyeviek Baráti Köre idén még két
hasonló rendezvényt tart, a tervek szerint október 20-án egy szüreti mulatságon szeretnék visszaidézni az Algyőről
elszármazottakkal közösen a régi, szüreti bálok hangulatát. A baráti kör óévbúcsúztatóval is készül, amelyet december 29-én szeretnének megtartani.

...a Tisza Virága

Mind a négy köztéri faszobrot rendbe hozzák
Oláh Ernő amatőr ikonfestő és fafaragó ötlete nyomán 2011-ben fafaragó tábort tartottak Algyőn, amely nyomán
négy szoborral gazdagodott a település. Az alkotásokat most rendbe hozzák, amelyben a tábort szervező is segédkezik.

A 2011-es fafaragó tábor képe
Az Algyői Hírmondó 2012. júniusi számában arról számolt be, hogy az algyői
önkormányzat megbízásából 2011 nyarán az ország több pontjáról érkeztek
fafaragók a nagyközségbe, 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
négy szobrot faragtak és ajánlottak fel:
Fehér Ignác egész alakos szobrát, Géza
fejedelem és a Gyevi halász szobrát, valamint a Béka királyfit. Előző lapszámunkban megírtuk, hogy elkezdték kijavítani a szobrok hibáit, a repedéseket
eltűntették, s lekezelték a felületet.
A tábor Oláh Ernő hódmezővásárhelyi születésű, 1965 óta Algyőn élő
amatőr ikonfestő és fafaragó ötlete nyomán valósult meg a településen. A fafaragással 2000-ben kezdett el foglalkozni
Jószai Sándor képzőművész indíttatásá-

ra, s éveken keresztül fafaragó táborokba is járt. Az ott alkotók – amennyiben
igény volt rá – vállalták, hogy egy tábor
keretében bármely településen térítésmentesen elkészítik az elképzeléseket,
a fizetségük a szállás és az ellátás. Oláh
Ernő ezzel az ötlettel kereste fel Algyő
akkori polgármesterét, Herceg Józsefet,
s az önkormányzat támogatta a tábort,
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így gazdagodhatott négy szoborral a
nagyközség. A tábor technikai feltételeit, s a szervezést Oláh Ernő biztosította,
s most a szobrok felújításában is segítséget nyújtott az önkormányzat cégének,
az Gyeviép Nkft.-nek, ő végezte például a nagyobb repedéseknél az anyaghiányok pótlását, hogy az alkotások újra
teljes pompájukban díszítsék Algyőt.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Népszerű volt a Tájház kézműves tábora
Egy év kihagyás után rendeztek ismét hagyományőrző kézműves tábort az Algyői Tájházban. A foglalkozásokon mintegy harminc gyerek vett részt, és Izbékiné Cseuz Gabriellától megtudtuk, a nagy érdeklődésre tekintettel jövőre is invitálják a gyerekeket a népszerű programra.

Nem csupán Algyőről, hanem Szegedről,
Makóról, Balástyáról, Budapestről, sőt
még Norvégiából is érkeztek gyerekek az
Algyői Tájház hagyományőrző kézműves
táborába. Izbékiné Cseuz Gabriella, a tájház
vezetője elmondta, tavaly ez a program
nem szerepelt a nyári táborkínálatban, de
bebizonyosodott, hogy nagy igény van rá.
A résztvevő csaknem 30 gyerek kipróbálhatta a szatyordekorálást és mozaikozást szűcshímzéssel, gyöngyöt fűztek,
kosarat fontak, megtapasztalhatták, hogy
süthető gyurmából milyen figurákat lehet
készíteni, de festettek bútor mintát, szőttek, sőt még citerán is játszottak. „Nagyon
sok olyan gyerek van, aki évről-évre vis�-

szajár a hagyományőrző kézműves táborba, s akad köztük, aki már óvodás kora óta
rendszeresen a vendégünk, így jóformán
nálunk nőtt föl” – tudtuk meg Izbékiné
Cseuz Gabriellától.
Egy-egy gyerektábor zavartalan lebonyolításához számtalan segítő kézre van
szükség. Az Algyői Tájház vezetője elmondta, közfoglalkoztattak is segítik ezt
a munkát és foglalkozásvezetőket is felkér,
valamint helyi kézműveseket. „Önkéntesekből sincs hiány, most a Fürge Ujjak
Műhelyének tagjai segítettek, valamint az
Algyői Foltvarrók Körének tagjai. Pedagógusok is jönnek mindig a táborainkba, amit
a gyerekek és a szülők egyaránt szeretnek,

hiszen így ismerik azokat, akik foglalkozásokon részt vesznek” – részletezte. Megtudtuk, minden évben új tematika mentén
állítják össze a táborok programjait, hogy
vonzó legyen a gyerekek számára, egyedüli
kivétel a hagyományőrző kézműves tábor,
ez az egy állandó a kínálatban.
Az Algyői Tájház nem csupán saját
táboroknak ad helyet, nemrég a Kreatív
Kávé festőkör alkotótábort tartott náluk. Ennek a kreatív alkotóprogramnak
a lényege, hogy a kikapcsolódásról, a
feltöltődésről szól és a közösségi alkotás inspiráló erejéről. Énidő és kreatív
edzés – így is jellemezhető az alkotótábor, ahova mindenkit vártak rajtudástól
függetlenül. „Az amatőr, műkedvelők is
be tudtak csatlakozni a programba, olyanokat is várták, akik legutóbb kisiskolás
korukban fogtak ecsetet a kezükbe. Ez
egy önkiteljesítő foglalkozás, s erre építették fel az alkotótábort. Tavaly is voltak
már nálunk, nagyon szeretik a tájházunk
udvarát, s idén jó szívvel tértek vissza”
– mondta el az Algyői Hírmondónak
Izbékiné Cseuz Gabriella hozzátéve, reméli, jövőre is otthont adhatnak az alkotótábornak.

Tájékoztatási szolgáltatás
Algyő
Ügyfélszolgálati iroda
Mucsi Krisztina
falugazdász
06 (20) 915-4575
Ügyfélszolgálati idő:
Kedd: 8:00 – 12:00
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Újabb elemekkel bővült a szabadstrand
Két különleges pad is várja a pihenni
és kikapcsolódni vágyókat a júniusban
megnyitott szabadstrandon.
A 200 fürdőzőre tervezett fürdőzőhely
a hét minden napján reggel 8-tól 20
óráig látogatható. A szabastrandot az
önkormányzat saját forrásból alakította
ki, erre a célra 10 millió forintot különítettek el.
A nagyközség több, a folyóhoz kapcsolódó fejlesztést tervez, részben az elnyert 143 millió forintos európai uniós
forrás felhasználásával. A projektek első
üteme a kishajókikötő áthelyezését, illetve a Levendula hotelnél a horgászstég létesítését tartalmazta.

Új piac épül

Kösd tovább!

A Vidékfejlesztési Program kiírásán több
mint 15 millió forint támogatást nyert
az önkormányzat egy új piac építésére a
Búvár utca 2. szám alatt, a takarékszövetkezet udvarán. A fejlesztés keretében
árusítóteret alakítanak ki, 14 darab fedett
acélpavilont helyeznek a területre, továbbá padokat. Járda és akadálymentes parkoló is épül a nyertes pályázatból.

A kötés világnapján a Fürge Ujjak Műhelye elindított egy jótékonysági kezdeményezést: az alkotóház előtti buszmegállónál kihelyezett vödörben található kötést
bárki folytathatja. „Kedves vállalkozó! Tudsz kötni? Te is segíthetsz sálat készíteni.
Én már elkezdtem, kérlek, folytasd!” – így kezdődik az a levél, amit az alkotóház
előtti buszmegállónál egy vödörben találhatunk. A Fürge Ujjak Műhelye jelenleg
egy sálon dolgozik, a cél, hogy télen rászorulók megsegítésére tudják felajánlani.
Tóth Árpádné Marikáék csapata örül minden segítő, kötéshez értő kéznek. Ha valakinek csak két sor megkötésére van ideje, azt is örömmel veszik. Ha elkészült a sál,
akkor az alkotóházban lehet leadni.
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Fáklyás Futás újratöltve – Hatórányi közös örömmozgás
A futásról mindenkinek más jut eszébe, különösen egy futónak. Lehet edzeni teremben, a szabadban, csak úgy
örömből vagy tervvel, egyedül, illetve csapatban és ezeket lehet kombinálni. Így szervezte meg idén is a Running
Algyő csapata a II. Fáklyás Futást: a szabadban, örömből, csoportosan.

A Gyevikult Nkft. és a helyi futócsapat
lelkes közreműködésével július 14-én
rendeztek egy 6 órás örömfutás, amelyet még extrémebbé tett, hogy az este
10 órás rajt után hajnal 4-ig lehetett
róni a köröket. Az Algyőről, Szegedről,
Hódmezővásárhelyről és Tótkomlósról
érkező sportemberek között egészen
kezdők és komoly megmérettetésekre
készülő versenyzők is akadtak. A körülbelül 1,1 kilométer hosszú körökből
mindenki annyit tett meg, amennyit
kedve, ereje engedett.

Hasonló rendezvényt már tavaly is
tartottak, amikor is a töltésen futottak a
résztvevők, ám a tűzgyújtási tilalom miatt fáklyák helyett biciklilámpák világítottak. Ennek elkerülése miatt döntött
úgy a szervezők piciny csapata, hogy
idén a Faluház és környéke ad majd otthont a Fáklyás Futásnak.
Összesen 70 résztvevő 864,35 kilométert futott össze. Goldring Jenő, Bakos András és Nagy Sándor teljesítettek
maraton feletti távot 42,192 kilomméterrel, ketten 30 kilométert futottak és

tizenegyen köröztek félmaratoni távon,
azaz 21 kilométeren is túl. A remek
hangulatot a bőséges frissítő asztal, a
változatos zene, a vicces kréta feliratok
és a lelkes segítőtábor garantálta.
Mivel batyus jellegűre hirdették az
eseményt, így minden résztvevő hozzájárult valamilyen finomsággal vagy a
futáshoz való enni-innivalóval az éjszakához. A tele asztalt körbeállva mindig
volt kivel váltani egy-két szót a megtett
kilométerek között. Aki pedig elfáradt
vagy csak pihenni szeretett volna, azt
plédek várták a fáklyák között a csillagos ég alatt.
A futók nem mentek haza üres kézzel, hiszen regisztrációkor egy világítós
karkötőt és egy technikai pólót kaptak
ajándékba. Utóbbiért köszönet Héjjáné Boros Ildikónak, Algyő BSI Futó-

nagykövetének, aki felajánlotta a BSI
Sportirodán keresztül ezeket az ajándékokat. Emellett egy szép emléklappal is
gazdagodtak a résztvevők.
A szervezők hajnalban elégedetten
hagyták el a helyszínt, hiszen megint
sikerült sok embert mozgásra bírni és
bebizonyítani, hogy együtt minden
könnyebb!
Jövőre újra várják majd az érdeklődőket, akik szeretnék saját határaikat
feszegetni, vagy csak egy jót kocogni jó
emberek között.
D. Sz. B.
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A száguldó cirkusszal melegített a világbajnokságra Kopasz Bálint
Gőzerővel készül az augusztus végi, portugáliai világbajnokságra az Algyő SK kajakosa, aki újra összecsaphat idei nagy
riválisával. A kemény munka mellett azonban jutott idő a pihenésre is, így Bálint ott volt a Hungaroringen, a Forma-1
időmérőjén.

Akárcsak tavaly, az idén is remek eredményeket szállít az Algyő SK kajakosa,
Kopasz Bálint. A 21 éves sportolónak
nem is lehetett más a célja, minthogy
2018-ban is folytassa kiváló versenyzését. Mint azt lapunknak elmondta, erre
az évre a szokásoknak megfelelően már
az előző esztendő őszén megkezdte a
felkészülést, eddig pedig minden úgy
alakult, hogy azt eltervezte. „Az volt a
célom, hogy kijussak a világbajnokságra
1000 méteren, ez a legértékesebb szám a
férfiaknál, ez sikerült is. Ebben az évben
a legnagyobb verseny a vébé, erre készülünk most gőzerővel az addig hátralévő

hetekbe” – fogalmazott Kopasz Bálint,
aki elárulta, a portugáliai versenyig már
nem változtatnak az edzések összetételén trénerével, édesanyjával, Demeter
Irénnel. Az olimpiát is megjárt sportoló
augusztustól már nem Algyőn, hanem
Szolnokon, állóvízen készül a világbajnokságra, hiszen minden nemzetközi
versenyt állóvízen rendeznek meg.
Bálint egyik legnagyobb riválisának a
világbajnokságon hazai közönség előtt
szereplő Fernando Pimenta számít: a
luzitán kajakos eddig idén legyőzte az
algyői kiválóságot. Montemor-o-Velhóban minden bizonnyal jöhet kettejük
újabb csatája, a tét viszont sokkal magasabb lesz, mint az utóbbi időszakban
bármikor. „Európában vannak a legerősebb és legrutinosabb versenyzők. A
legnagyobb riválisom valóban Pimenta,
most meg szeretném őt előzni. Közel
voltam hozzá a szegedi világkupán és
az Európa-bajnokságon is. Meg lehet
őt csípni, már csak azért is, mert azt
mondják róla, a szezon vége felé el szokott fáradni. Rajta kívül persze számítok
másokra, így a német Max Rendschmidt
is ott lehet, Pimentával így, hárman
álltunk a dobogón a belgrádi Eb-n, de
az ausztrál versenyző is veszélyes lehet,

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

15

biztos nagyon jó verseny lesz” – fejtette ki az esélyekről az Eb-n ezüstérmet
nyert kajakos.
A világbajnokság helyszíne egyébként kellemes emlék lehet Bálint számára, hiszen 2015-ben éppen Portugáliában nyert ifjúsági világbajnokságot, így
a helyszín sem lesz ismeretlen. „Általában nagyon szeles a környezet, nekem a
hátszél kedvezne, már csak a testsúlyom
miatt is, hiszen nem vagyok olyan nagy
darab, nem mellesleg így jobb időket is
lehet evezni. Három éve nem volt nagy
meleg sem, ez is fontos, most is olyan
25 fokra számítok, ez nem vesz ki olyan
sokat a versenyzőkből. Csak 1000 méteren indulok, erre tudok koncentrálni”
– tette hozzá az Algyő SK kajakosa.
Kopasz Bálint Mogyoródon kapcsolódhatott ki, hiszen a Mercedes csapat
tagjaként részt vehetett a magyarországi Forma-1 időmérőjén, többek között
Szász Emese olimpiai bajnok vívó társaságában. A száguldó cirkuszról elmondta, személyesen még sosem volt vett
részt a magyarországi futamon, tévében
azonban már többet is látott: bár épp a
szombati időmérő hatására a vasárnapi,
Hungaroringen megrendezett verseny
volt az első, amelyet a rajttól egészen a
célig követett. „Láthattam a boxutcát,
olyan helyeken voltam, ahova más ember nem juthat be, köszönhetően annak,
hogy Mercedes-támogatott vagyok.
Sajnáltam a pilótákat, mert borzasztóan
meleg volt. Hamiltonnak és Bottasnak
szurkoltam a futamon” – osztotta meg
tapasztalatait Bálint, aki személyesen
nem találkozhatott a négyszeres világbajnok angol pilótával, mert nagyon
szoros volt az időrendjük. A műhelyekben viszont ott lehetett, így testközelből élhette át, hogyan áll össze egy
Forma-1-es autó, vagy éppen a kezében
tarthatta Hamilton több millió forint
értékű kormányát.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ismét összegyűlnek a tuningolt verdák Algyőn
Augusztus 26-án gyönyörködhetünk a tuningolt autókban, remek családi programnak ígérkezik a nyolcadik találkozó.
Immáron nyolcadik alkalommal szervezik meg a Sun City Tuning Találkozót Algyőn: az átépített és megszépített
járművek augusztus 26-án, vasárnap
reggeltől gyűlnek össze a Faluház előtt.
Ahogy azt a szervezők nevében Hatvani Szabolcs elmondta, bíznak abban,
hogy idén is sokan érkeznek majd a találkozóra, és ahogyan az elmúlt években
megszokottá vált, ezúttal is egy nemzetközi találkozónak adhatnak helyet. Idén
egy elektromos kisautó-találkozóval is
készülnek, elsősorban a gyermekes családok részére, hiszen egyre több család
látogatott ki a rendezvényre. Idén meg-

változott körülmények között rendezik
meg a kipufogó hangnyomó versenyt,
egy sínre feltett autót kell majd minél
messzebbre „elfújnia” a résztvevőknek.
A szervezőtől megtudtuk, nincs előzetes regisztráció, az egyetlen megkötés,
hogy ne teljesen gyári autóval érkezzenek a helyszínre a résztvevők. Azok,
akik a VIP-részlegben szeretnék megmutatni az autóikat, ők augusztus 10ig jelezhetik ezt Hatvani Szabolcsnak,
eddig várják a képeket az autókról, ezt
követően a szervezők döntése alapján
áll össze a VIP-mezőny.
A rendezvény ingyenes, a 9.30-as

kapunyitást követően pedig folyamatos
programokkal várják az érdeklődőket.
Idén is több kategóriában hirdetnek
majd győztest, így a Top 15 magyar és
külföldi autót is díjazzák, akárcsak a
legszebb felnit, a legszebb belsőt és külsőt, de a legmerészebb ültetés tulajdonosa is elismerésben részesül.
Autó limbóval, fekvőrendőr kihívással és autós libikókával is várják az
Algyőre érkezett autótulajdonosokat.
Ahogy tavaly, úgy idén is jótékony lesz
a rendezvény, a nap folyamán ugyanis
gyűjtést szerveznek a szegedi koraszülött intenzív osztálynak.

BL-győztes játékossal és élvonalbeli trénerrel készülnek a lányok
A korábban a férfi és női NB I-ben is dolgozó Avar Györggyel kezdi meg a munkát az NB I/B Keleti csoportjába
feljutott algyői női kézilabda-csapat. Az újonchoz többen is csatlakoztak a nyáron, cél a biztos bennmaradás.

Ahogy arról előző lapszámunkban beszámoltunk róla, az NB II Délkeleti
csoportját megnyerő, immáron Levelndula Hotel-FKSE Algyő néven versenyző női kézilabda-csapat új edzővel
vág neki a másodosztály küzdelmeinek.
A gárda irányítását a korábbi magyar
bajnok játékos, az 54 éves Avar György
veszi át, akinek munkáját az eddigi
tréner, Arany Zoltán segíti a továbbiakban. Az új szakember dolgozott koráb-

ban a Pick Szegednél is: a Tisza-partiakkal bajnokságot is nyert játékosként,
edzőként pedig Dragan Djukics mellett
is dolgozott, majd később férfi vonalon
a Kecskemét és a Mezőkövesd, a nőknél
pedig a Békéscsaba NB I-es csapatát
irányította edzőként.
Nem csak a kispadon, hanem a keretben is történt több változás. A leg
nagyobb érkező a 32 éves szélső, pályafutása során a Győrrel Bajnokok
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Ligáját is nyert Szepesi Ivett, aki nagy
segítségére lehet az algyői együttesnek.
A rutinos szélső nem egyedül érkezik
Vásárhelyről, vele tart ugyanis a 25 éves
Lovistyék Kitti is, ketten együtt mintegy
250 gólt termeltek a tavalyi idényben
az NB I/B-ben. Draxler Orsolya testvére, a 25 éves Dorottya Makóról érkezik
Algyőre, a 29 éves Zsilák Katalin pedig
Orosházáról szerződött Algyőre. Az
előző idény ezüstérmesétől, a PC Trade
Szeged KKSE-től jön a 26 éves Mikó
Gréta, a 19 éves Bacsa Flóra a KSI-től,
míg a 21 éves Kőhalmi Erika a Pénzügyőrtől igazol újonc csapatunkhoz.
A vezetőség a csapat elé a biztos
bennmaradást, azaz az első kilenc hely
valamelyikének megszerzését tűzte ki
célként. Közben az is eldőlt, hogy az
NB I/B Keleti csoportja szeptember
15-16-i hétvégén rajtol, az algyői lányok az első fordulóban Nyíradonyra
utaznak, míg a szurkolók egy héttel
később, a Hajdúnánás ellen láthatják a
lányok a Fehér Ignác Általános Iskola
tornatermében – immáron másodosztályú csapatként.

...a Tisza Virága

Feljebb lépnének férfi kézilabdázóink
Új edzővel és a MOL-PICK Szegeddel kötött megállapodás értelmében több tehetséges fiatallal kezdte meg a munkát
a Levendula Hotel-FKSE Algyő férfi kézilabda-csapata. Herbert Gábor először dolgozik a felnőtt férfi mezőnyben, a
következő idényben elsősorban egy karakteres csapat kialakítása a cél.

Július 30-án kezdte el a felkészülést az
új idényre a Levendula Hotel-FKSE
Algyő férfi kézilabda-csapata. A foglalkozásokat már az új edző, a korábbi
válogatott beálló, Herbert Gábor vezényelte, aki segítőjével, Velky Péterrel
héthetes felkészülési programot állított
össze a keret tagjainak. Az első két héten főképp fizikális edzések szerepelnek
a menüben, majd ezt követően már a
termi tréningek játsszák a főszerepet az
algyői kézilabdázók számára. Mint azt
Herbert Gábor elmondta, a kézilabdázók a rajt előtt kéthetes, egyéni edzésterv szerint készültek, a bajnokságra
pedig összesen hét edzőmérkőzéssel
készül az együttes.
Augusztus 17-én a Szigetszentmiklós elleni, Kecelen megtartott mérkőzés
lesz az első bevetés az algyői csapat számára, majd augusztus 24-én az igen nívós, balatonboglári NEKA kupán vesz
részt az együttes. Az első hazai fellépés
augusztus 29-én, a romániai harmadosztályú Nagyszentmiklós ellen lesz,
ezt egy Békés elleni idegenbeli mérkőzés követi. A főpróbát szeptember 7-én,
az Algyői Fehér Ignác Általános iskola
tornatermében tartja a csapat, ekkor az
NB II-es Makó érkezik Algyőre.

Ami a keretbeli változásokat illeti, két
komoly veszteséget is elkönyvelhetnek a
férfi kézilabdázók: a csapat tavalyi gólkirálya, a 114 alkalommal eredményes
Vancsics János nem tudja összeegyeztetni magánéletével az edzéseken való
részvételt és az utazásokat, hiszen nem
Csongrád megyében él, így ő a Mizse
KC-hoz távozott. Szintén komoly űrt
hagyhat maga után Simon Bence, a csapat egyik motorja munkahelyváltása
miatt nem tudja a továbbiakban a csapat
segítségére lenni.
Ezt ellensúlyozhatja a MOL-PICK
Szeged utánpótlásával kötött megállapodás, amelynek értelmében minden
fordulóban három szegedi fiatal erősítheti az algyői együttest, így a tavalyi
NB I/B Keleti csoportjának harmadik
legeredményesebb játékosa, a 20 éves
Sunajko Stefan is az Algyőben játszhat
jövőre. A szélső már magyar bajnoknak mondhatja magát a MOL-PICK
Szegeddel, és játszott a Bajnokok Ligájában, valamint a magyar B-válogatott
keretébe is meghívást kapott. A kapuban a junior válogatottal a korosztályos
Európa-bajnokságra is behívott kapott
19 éves Nagy Martin kaphat lehetőséget, valamint beállóban a szintén 1999-
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es születésű Tóth József segítheti a megállapodás értelmében az algyői csapatot.
A tavaly az Orosházától kölcsönkapott
27 éves John András véglegesen Algyőre igazol, és vele tart korábbi orosházi
csapattársa, Németh Gábor is, valamint
a 21 éves, szegedi nevelésű Árpási Patrik az NB I/B-s Veszprém együttesétől tér vissza. A jobbszélső Szabó Máté,
valamint Maróti Viktor is a MOLPICK Szeged U20-as csapatától igazol
Herbert Gábor csapatához. Az új tréner
tervei szerint a 2001-es születésű Vass
Péter az algyői utánpótlásból a felnőttekkel készülne, igaz, ő a szabályok és
életkora miatt egyelőre még nem léphet
pályára a felnőtt mezőnyben.
„Készültem erre a munkára, hiszen
sokat dolgoztam már az utánpótlásban, illetve nemrég szereztem meg a
szakedzői végzettséget is. Új dolog lesz
persze a felnőttekkel való munka, amit
egyben nagyon várok is” – fogalmazott
lapunknak Herbert Gábor, az algyői csapat edzője. Kifejtette, az elmúlt egy hónapban átrendeződtek az erőviszonyok a
Keleti csoport mezőnyében, viszont szeretnének a tavaly elért hatodik helynél
előrébb végezni a következő bajnokságban, e mellett azt szeretné, ha markánsan
látszódna az elvégzett munka a csapatán.
Elkészült a bajnokság sorsolása is, így
az első bajnoki rögtön egy igazi rangadó lesz Kiss Olivérék számára, hiszen a
bajnokesélyes PLER Budapest csapata
érkezik Algyőre szeptember 15-én.

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

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Munkába lendültek az algyői labdarúgók
A megyei I. osztályban címvédő futballcsapatunk számára megkezdődött a felkészülés a következő idényre: az új
szezon augusztus elsején, egy kupameccsel rajtolt el a fiúk számára.

Július 10-én ért véget a pihenő az Algyő
SK labdarúgóinak: ezen a napon vezényelte az első foglalkozást a Csongrád
megyei I. osztály előző kiírásában bajnoki címet szerzett csapat számára Takács Zoltán. Mint azt a tréner elmondta,
az első heti tréningeket követően még
nem szerepelt edzőmérkőzés a programban, így egy közös, csapatépítő
programon vettek részt a keret tagjai a Sun City Szabadidőközpontban.
A második szombat már meghozta az
első meccset is, a szintén a megyeegyben szereplő Újszegedi TC ellen 5-0-ra
győztek a fiúk, a gólokat Kiss Roland (2),
Molnár Szabolcs, Sebők László és Kovács
László jegyezték.
„Nekünk egy héttel hamarabb ért
véget a bajnokság, hiszen az utolsó fordulóban szabadnaposak voltunk. Heti
három edzéssel és egy edzőmérkőzéssel
készülünk a következő szezonra, amelyben meghatározó szerepet kívánunk
betöltetni a megyei labdarúgásban. Célunk a minél jobb eredmény elérése, de e
közben minél több algyői futballistának
kívánunk játéklehetőséget biztosítani” –
nyilatkozta Takács Zoltán, az Algyő SK
edzője.

A bajnokcsapat keretéből négyen távoztak a nyár folyamán: Szabó Gergő
magasabb osztályban szeretne védeni a
következő szezontól, Csányi Péter befejezte budapesti egyetemi tanulmányait,
és a fővárosban kapott álláslehetőséget,
így valószínűleg egy pesti csapatban
folytatja karrierjét, Takács Roland és
Bella Dávid pedig a munkáját nem tudja
összeegyeztetni a futballal a továbbiakban.

Helyükre a felkészülés kezdetéig négyen érkeztek: a 24 éves Révész
Máté nem lesz ismeretlen a szurkolóknak, hiszen algyői kötődésű kapusról
van szó, aki Mórahalomról érkezik
haza. A 32 éves középpályás, Mészáros
Zoltán az Ásotthalomtól, míg a 22 éves
Szil Zsolt és a 23 éves Hatvani István
egyaránt a Sándorfalvától igazol a megyeegy legutóbbi bajnokcsapatához.
A csapat számára az idény lapzártánkat követően indult el, hiszen augusztus elsején az FK Szeged elleni
kupameccs volt az idény első tétmérkőzése, míg augusztus 4-én a Békéscsaba 1912 II. csapata érkezett Algyőre egy felkészülési mérkőzés erejéig.
Megtartották a megyei I. osztály sorsolását is, így eldőlt, hogy augusztus
18-án 17 órától a Hódmezővásárhelyi
FC II. ellen, hazai pályán játssza első
bajnokiját a csapat. Ezt két idegenbeli
meccs követi, előbb Bordányba, majd
az UTC-hez utaznak Szélpál Attiláék. Szeptember 8-án 16.30-tól pedig
a Tiszaszigetet fogadja Takács Zoltán
együttese idénybeli második hazai
mérkőzésén.

Aranyérmesek az U14-es lányok
Nemzetközi tornát nyert az FKSE-Algyő U14-es leánycsapata Kaposváron
az Intersport Youth Handball Festivalon. A három lengyel, egy francia, valamint egy csíkszeredai csapat társaságában vívott tornán az algyői lányok hibátlan teljesítményt nyújtottak: a döntőben a Csíkszeredát 19-18-ra győzték
le Draxler Orsolya és Gera Pál tanítványai, így aranyéremmel térhettek haza
Somogyból.
A győztes csapat névsora:
Ács Zsófia, Behan Leila, Belovai Petra, Farkas Maja, Füzesy Vanda, Kiss
V irág, Lantos Vanessza, Liliom Laura, Mazurák Ivett, Mircse Gréta, Molnár
Csinszka, Pálfy Dorina, Savanya Diana, Sulyok Rebeka, Szilágyi Kira, Vreckó
Enéh.
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...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Bakó Ildikó (Tel.: 06 (62) 267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8.00-12.00; Sze, Cs: 12.00-16.00
Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30
Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.45-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;
K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS

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

GYEVI PATIKA

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

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

TÁJÉKOZTATÓ
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
Minden hónap második keddjén 10 és 11 óra
között jogi tanácsadásra van lehetőség az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatánál, 6750 Algyő, Piac
tér 17. szám alatt Csikós Szilvia jogásznál.
A jogi tanácsadás ingyenes.

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

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

A jogi tanácsadást a SZMJV Önkormányzata
Bölcsődéi és Gyermekjóléti központja Család-és Gyermekjóléti Központ biztosítja Algyő
település részére.

ESZI Idősek Napközi Otthona

A jogi tanácsadás igénybevételére jelentkezni
az alábbi telefonszámokon lehet: 06 (62) 765980, vagy a 06 (20) 554-8512.

Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

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

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

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
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Születések Algyőn
Lantos Zádor
Szül.: 2018. 06. 22.
Anya: Kapronczai Melinda
Apa : Lantos Sándor

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre
irodalmi pályázatot hirdet

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron, Algyő Nagyközség polgármestere
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.

Posztós Róbert
Szül.: 2018. 07. 04.
Anya: Szélpál Orsolya Zita
Apa: Posztós Antal Róbert
Bús Bálint
Szül.: 2018. 05. 15.
Anya: Vanyó Vivien
Apa : Bús András
APRÓHIRDETÉSEK
Csontkovács kezelésre időpont egyeztetés: 06 (30) 9798079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén is! 8-20
óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és mas�százsterapeuta
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

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 fotint/pályázó/kategória
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 foritn, III. díj:
10.000 forint. Közönségdíj: 5.000 forint értékű könyvutalvány.
A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat.
Eredményhirdetés: 2018. október 13-án lesz Algyőn egy irodalmi est keretében.
Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!
A részletes pályázati kiírás olvasható és letölthető a
www.gyeviart.hu oldalon.
Bővebb felvilágosítás a 06 (62) 517-170-as telefonszámon kérhető.
A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető az alábbi linkeken:
http://www.gyeviart.hu/index.php/tollforgatok
http://www.gyeviart.hu/

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

https://palyazatmenedzser.hu/2018/05/02/jelek-2018-irodalmi-palyazat/
https://www.poet.hu/tag/gyeviart/figyelo

Szántóföld kendergyár mellett használatra kiadó. Hrsz.
01458/6,7,8 A. K.57,31 területe 19486 négyzetméter
szántó művelései ág. Ajánlatot a 06 (30) 873-5714-es
telefonszámra kérek!

RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK

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

A Gyevi Art Kulturális Egyesület rajzpályázatot hirdet
14 év alatti gyermekek részére
„Nekem az ünnep” címmel augusztus 20-a tiszteletére.
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek,
A4-es vagy A3-as méretben.
A rajzokat az algyői faluházban vagy a könyvtárban lehet leadni postán augusztus
15-ig (Gyevi Art Kulturális Egyesület, 6750 Algyő, Búvár u. 5.)
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 (Algyő, Fő tér), ahol a közönség is szavazhat.
Közönségdíj: 3000 forint értékű rajzeszköz.

