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Algyői a világ negyedik legjobb ezerméteres kajakosa
A klasszisok mögött a 4-ik helyen végzett a Portugáliában megrendezett világbajnokságon Kopasz Bálint. Az Algyő SK kajakosa a
szolnoki országos magyar bajnokságon azonban a dobogó legfelső fokára állhatott az 1000 méteres szám után. Részletek a 16. oldalon

Ismét adományoztak az
algyői ipari park vállalkozói
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztálya gazdagodott új
berendezéssel az algyői JURA Ipari Park
vállalkozói jóvoltából.
Részletek a 4. oldalon

Népszerű a gyevi hallé Szegeden is

A tartalomból

A XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon az Algyői Halászcsárda finomságait
is megkóstolhatták az érdeklődők a szegedi Huszár Mátyás rakparton. Barta
László és csapata gyevi hallevet és szögedi sült halat kínált a vendégeknek.

Sikeres volt a IX. Miénk a tér�����������������������������������8

Algyőn is jártak a VíziVándorok

Nagybecskereken
mutatkozott be Algyő������������������������������������������11

Az NKM Szeged VE csapata által
megrendezett
VíziVándor
túrán
mintegy 300 fiatal vett részt. A Magyar
Kajak-Kenu Szövetség és a kormány
országos kampányának célja, hogy

Részletek a 7. oldalon

minél többen megismerjék hazánk
túrázható vizeit, így az Alsó-Tisza
menti felületeket is, emellett pedig a
sportágat is szeretnék népszerűsíteni.
Részletek a 18. oldalon

Szülőkkel főzhetnek
a leendő konyhatündérek��������������������������������������9

Hibátlanul rajtoltak a futballisták������������������������15
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INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLAT
S Z E M É S Z S Z A KO R V O S S A L.

szemüvegrendelés
a helyszínen

2018. július 14-én az Algyői Szent Anna templomban
házasságot kötött Katona Ágnes és Szél János Gábor.

Algyői Faluházban

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre
irodalmi pályázatot hirdet

2018.09.11-én Kedd 9:00-12:00-ig

Az elkészült szemüvegeket
személyesen adjuk át.

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron, Algyő Nagyközség polgármestere
A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar
irodalomban.

Egészségkártya elfogadóhely.
Használatban levő szemüvegét
kérjük, hozza magával.

Pályázók köre: 18 év feletti, hazai és határon túl élő amatőr és kezdő írók.

Szemüveglencsékre és keretekre

A pályázaton a Gyevi Art Kulturális Egyesület
tagjai nem vehetnek részt!

-10% - 50%

Beküldési határidő:
2018. szeptember 10., a gyeviart@gmail.com e-mail címre,
illetve postán: Algyői Könyvtár, 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
(nyomtatott formában)

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17

Egy pályázó vers kategóriában maximum 2 alkotással,
novella kategóriában 1 alkotással pályázhat.

PIETAS TEMETKEZÉS

Nevezési díj: 1000 fotint/pályázó/kategória
A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat beadási határidejéig
a Gyevi Art Kulturális Egyesület 57600125-11067517 számú számlájára.

Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!,
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

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.

Telefon: 06 (70) 616 2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

Eredményhirdetés: 2018. október 13-án lesz Algyőn egy irodalmi est
keretében.

IMPRESSZUM

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.

Algyői Hírmondó – ingyenes kulturális közéleti havilap • Megjelenik:
minden hónap 5. napjáig • Kiadó: Gyevikult Nkft., 6750 Algyő, Búvár u. 5. •
Szerkesztőségi és postacím: 6750 Algyő, Búvár u. 5. •
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Felelős kiadó: az Nkft.
vezetője • Felelős szerkesztő: Vajgely Pál •
Hirdetésfelvétel: Molnár Adél 06 (20) 269-4030
• Nyomás: Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő • Megjelenik: Algyőn •
Azonosítószám: ISSN 2063-3173 • Meg nem rendelt
kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,
és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
Minden jog fenntartva!

A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető az alábbi linkeken:
http://www.gyeviart.hu/index.php/tollforgatok
http://www.gyeviart.hu/
https://palyazatmenedzser.hu/2018/05/02/jelek-2018-irodalmi-palyazat/
https://www.poet.hu/tag/gyeviart/figyelo
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...a Tisza Virága

Közműépítés a délnyugati lakóparkban
Az eredeti tervekhez képest több hónappal később indult meg a közműépítés a délnyugati lakópark második
üteméhez kapcsolódóan, így leghamarabb ősz végére vonulhatnak le a kivitelezők a területről. Ezzel párhuzamosan
az első ütemnél már az útépítés zajlik.

A délnyugati lakópark második üteméhez kapcsolódó beruházások több
hónapos csúszásban vannak. Molnár
Áron polgármester arról tájékoztatott,
hogy a közbeszerzések és az engedélyeztetések elhúzódtak annak ellenére,
hogy a polgármesteri hivatal apparátusa

mindenben segítette a fejlesztések elindulását. „A beruházást most a magas
talajvízszint hátráltatja, ami miatt extra
műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
A műszaki csoport úgy koordinálja a
munkákat, hogy amint a víz- és csatornarendszer kiépül, egyből kezdőd-

hessen a következő közmű lefektetése. Először a lakóknak szóban azt az
ígéretet tettük, hogy májusra befejeződnek a munkák, most azt remélem,
hogy az ősz végére befejeződik a lakópark második ütemében a közművek
kiépítése. Ezzel párhuzamosan az első
ütemnél már az aszfaltozásnál tartunk”
– tudatta a polgármester. Hozzátette, a
második ütem esetében az út- és járdaépítéseket ahhoz igazítják, hogy milyen gyorsan épülnek fel a lakóházak a
telkeken.
„A leendő lakóknak a közművek kiépítése után két évük van arra, hogy elkészüljön új otthonuk a használatbavételi
engedéllyel együtt. Ettől is függ, mikor
építtetjük meg a járdát, hiszen amíg nehézgépjárművek hordják az építőanyagot
a telkekre, felesleges megépíteni” – részletezte a polgármester.
SZEPTEMBER 15.
LOVASPÁLYA

LOVASNAP

(Algyő, Téglás u. vége)

& JÁTÉKOS
VETÉLKEDŐ

RITMUS TÁNC- ÉS FITNESZ STÚDIÓ

Hip-Hop BEIRATKOZÁS
Faluház: 2018. 09.11., 2018. 09.18. 16.30 -18 óráig.

CSOPORTJAINK:
Ovis: 4 éves kortól, Gyermek: 7 éves kortól,
Junior: 13 éves kortól, Felnőtt: 23 éves kortól
Info:
Tombácz Hajnalka,
06 (30) 392-1029, www.facebook.com/ritmusstudio

PROGRAM:
10 óra
ZENÉS FOGATOS
FELVONULÁS
Algyő utcáin
12 óra
JÓ EBÉDHEZ
SZÓL A NÓTA
– élő zene a sátorban
14 óra
AKADÁLYHAJTÁS

LESZ MÉG:

Egész nap büfé!
Civil szervezetek főzése!
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Ismét adományoztak az algyői ipari park vállalkozói
Az algyői JURA Ipari Park vállalkozói 2015 óta tartanak jótékonysági
gyűjtéseket. Ezúttal 4,3 millió forint értékű berendezést adományoztak az
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Intenzív Osztályának.

Második alkalommal gyűjtöttek az
SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati
Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermekintenzív Osztályának új
eszközökre a „JURA” Ipari Park nagylelkű vállalkozói. A 2017 decemberében
megrendezett jótékonysági vacsorán 4
millió 390 ezer forint adomány érkezett, melyből egy korszerű, Mindray
Benevision N-15 betegőrző monitort,
valamint a monitorhoz tartozó T1 modult és kapnográf modult szereztek be.
„Az új, modern eszköz moduláris
felépítése miatt folyamatosan bővíthető, újabb és újabb kiegészítőkkel. Az új
berendezéssel lehetőség nyílik a betegek
teljes körű, magas színvonalú megfigyelésére mind az intenzív osztályon, mind
pedig a vizsgálatokra való szállítások
alkalmával. Az eszköz az életjelek monitorozása mellett a kilélegzett levegő
szén-dioxid szintjét is méri – mondta
Gál Péter osztályvezető.
Az intézménnyel egyeztetve dőlt
el, hogy milyen berendezést vásároljanak. Gál Péter elmondta, hogy amikor
megtudják, körülbelül mekkora összeg
áll rendelkezésre, akkor felmérik, hogy
mire is tudják fordítani a pénzt, s megkezdik az egyeztetést a forgalmazó cé-

gekkel. Amint megtörténik a szakmai
oldalon a kiválasztás, akkor onnantól
kezdve a felajánló intézi a pénzügyi oldalt.

A berendezést Ormay Tamás, az
Algyő Park Kft. ügyvezetője és Szedlák-Jász Ágnes, az ATYS-CO Kft. képviselője adta át.
Az ipari park vállalkozóinak jóvoltából 2015-ben is eszközökkel bővült
a klinika. Akkor kevesebb, mint két hét
alatt gyűjtötték össze a pénzt, amiből
a klinika kérésére gyermekágyakat, betegőrző monitorokat és a lélegeztetett
betegek ellátásához szükséges gyógyszerporlasztót vásároltak 3,5 millió
forint értékben. Akkor a pénzt 18 cég
gyűjtötte.
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Az ősz is az beruházásokról szól
Az egész év építkezésekkel telt a nagyközségben, s az Európai Unió által támogatott fejlesztések egy része október végén le is zárul Algyőn. Addigra elkészül
a tervek szerint az Egészségház, a Civilház és a polgármesteri hivatal energetikai
korszerűsítése, de ez év végéig a Négyszögtó rehabilitációját is befejezik.
Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, hamarosan kezdődik a régi rakodó fejlesztése, vagyis az új kikötő építése
és a partfal megújítása. Ez utóbbi uniós
projekt jövő év tavaszán fejeződik be az
ütemterv szerint.
A járdaprogram keretében az óvodáig
lerakják az új járófelületet, több helyen
kijavíttatják a hibákat, az útrekonstrukciós program pedig szeptember közepéig elindul. Ennek keretében például
az Egészségház, a Csónak és a Radnai
utcákban, valamint a Fűzfa soron aszfaltoznak.
A polgármester arról tájékoztatott,
arra kaptak ígéretet, hogy a vízmű elkezdi a kivitelezést a Kosárfonó utca végén,
ahol kicserélik a főnyomó vezetéket, amit
aszfaltozás követ a Téglás utcától a Kőfal
utcáig. A régi piactérnél jelenleg tervezési szakaszban van egy új útszakasz építése, hamarosan kiválasztják a kivitelezőt
is, s a polgármester úgy kalkulál, hogy ez
a felújítás is befejeződik idén.
A Borbála Fürdő bővítése azonban
még várat magára. Az első ütemben
mintegy nettó 336 millió forintot szántak volna a vízgépház és az úszómedence
létesítésére, míg második ütemet feltételes közbeszerzésként írták ki a légkezelő
gépház és a lelátó létesítésére. A Közbeszerzési Értesítőből kiderül, hogy két
ajánlat is érkezett a fürdő bővítésére kiírt
felhívásra, ám az azokban szereplő ár kimagaslóan meghaladta a rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét, így az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánította
a közbeszerzést. A dokumentumból kiderül, hogy mindkét jelentkező szegedi
székhelyű vállalkozás, az egyik cég nettó
907, a másik pedig nettó 936 millió forintért vállalta volna a kivitelezést.

...a Tisza Virága

Megalakult a Turisztikai Kerekasztal
A képviselő-testület június döntését követően Algyő turisztikájában, vendéglátásában szerepet vállaló cégek, személyek részvételével július 10-én megalakult a Turisztikai Kerekasztal. A tagok célja egy koncepció elkészítése,
hogy a nagyközség turisztikai lehetőségeit jobban ki tudják használni.

A szervezet megalakításának célja Algyő turisztikai imázsának megteremtése, megalkotni egy vezérkoncepciót,
amely mentén ez működhet. Az ebben
szerepet vállaló szervezeteket, cégeket egy asztalhoz kell ültetni, valamint
kialakítani azokat a metszéspontokat,
együttműködéseket, hogy ezek a meghatározott célok irányába előre vivő
legyenek. Ebben az önkormányzatnak
kell kezdeményező, irányító szerepet
vállalnia és megfelelő szervezeti, feltételrendszeri hátteret biztosítani. Másik
oldalról a bevont szervezetek, cégek
tudják a munkát elvégezni. A Turisztikai Kerekasztal megalakításáról a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága
javaslata alapján fogadott el határozatot
a képviselő-testület.

Nyitott kapu
Szeptember 15-én, pénteken 1018 óráig várják az érdeklődőket az
Algyői Alkotóházba, ahol több algyői és vendég művész munkáját
csodálhatják meg. Lesz festmény és
tűzzománc kiállítás. Bemutató foglalkozást tartanakk szalma, gyékény,
peddignád alapanyagokból. Az érdeklődők kipróbálhatják a sujtásékszer készítést, a korongozást, süthe-

A Turisztikai Kerekasztal alapító tagjai:
Barta László, az Algyői Halászcsárda vezetője; Vámos Zoltán, a Vámos Cukrászda
vezetője; Füzesy István bizottsági elnök;
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügyvezetője; Farkas Imre vállalkozó; Kovács László, a
Gyevikult Nkft. ügyvezetője; Bella Árpád,
a Gyevitur Nkft. ügyvezetője és Soproni
Ágnes, a Szamóca Fagyi Kft. ügyvezetője.
A Kerekasztal tagjai az alapcélok között megfogalmazták, hogy részt vesznek az algyői turisztikai célok, irányok
meghatározásában, kialakításában. A turisztikai folyamatokban részt vevő algyői
cégek, szervezetek, személyek munkáját
koordinálják, támogatják. Ezeken felül
pályázati lehetőségek felkutatását vállalják, s ezekben elősegítik a részvételi
lehetőséget.

tőgyurma ékszerkészítés és képeslap
készítést. A látogatókat vendégül
látják egy tál étellel és frissítővel is.
Algyői Őszi Színek Tárlat
Tavasszal hirdettték meg az Algyői Alkotói Pályázatot, melyre
szeptember 10-ig lehet jelentkezni. Téma és technikai megkötések
nélkül várják az alkotókat. Nevezési díj ellenében, ami 1000 forint,
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Az alapítók megállapodtak abban,
hogy miután megismerik a korábbi
turisztikai koncepció tartalmát, azt követően létrehoznak egy új koncepciót,
ami összefoglalja és irányt ad, hogy
miként lendítsék fel együtt Algyő turisztikáját. Leszögezték, hogy fel kell
kutatni Algyőn azokat a cégeket, esetleg kisebb családi vállalkozásokat, akik
szívesen megmutatnák a turistáknak
a vállalkozásuk fortélyait, portékáit.
Ezen vállalkozók együttműködésével
létre lehetne hozni egy „prospektust”,
ami tartalmazza a lehetősségeket egy
Algyőre látogató személy vagy család
számára. A lehetőségek ismeretében
1-2 napos programcsomag összeállítása is lehetővé válna, amely keretében a vállalkozók bemutatkozhatnak,
s termékeiket megkóstoltathatják az
érdeklődőkkel.
A Turisztikai Kerekasztal várja azon
vállalkozások, valamint magánszemélyek jelentkezését, akik Algyő turisztikai fejlesztésében tevékenységük révén
szerepet tudnak vállalni, vagy új irányok meghatározásában lehetőséggel
rendelkeznek. Jelentkezni, érdeklődni
Füzesy Istvánnál lehet az alábbi telefonszámon: 06 (30) 919-4354.

1-5 alkotással lehet indulni. Az
összegyűlt munkákból független,
szakértő zsűri válogatja ki a kiállításra érdemes alkotásokat, amelyeket szeptember 21-én pénteken 17
órától tekinthetnek meg az érdeklődők. Az alkotásokat nemcsak kiállítják, hanem értékes jutalomban
is részesítik a legjobbakat. A pályamunkákat szeptember 10-ig várják
az Algyői Faluházba.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tavaszra készülnek el a fecskelakások
A korábban általános iskolaként funkcionáló épületben 13 fecskelakást alakíthat ki a közbeszerzésen nyertes
Gyeviép Nkft. Az önkormányzat pályázata egy mentorprogramot is magában foglal, ennek keretében ősszel képzéseket is indítanak Algyőn.

Az EFOP Esély Otthon nyertes pályázatnak köszönhetően 13 úgynevezett
fecskelakást tudnak kialakítani a volt
Zöld iskolában. A projekttel a 35 év
alatti fiatalok letelepedését segítenénk
elő, ugyanis a sikeresen pályázóktól
bérleti díjat nem kér az önkormányzat,
mindössze a rezsit és a közös költséget
kell kigazdálkodniuk. Molnár Áron pol-

gármester lapunknak elmondta, képzésekkel egybekötött mentorprogramot is
megvalósítanak, amelyeket még az ősz
folyamán meghirdetnek. Például vállalkozási alapismereteket lehet majd elsajátítani, de olyan, a település szempontjából fontos képzések is indulnak, amely
keretében gyógynövénykertészeket és
recepciósokat képeznek.

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN EGYESÜLET
Kezdő jógatanfolyam Algyőn
a Szivárvány Óvodában. (Kastélykert u. 17.)

A közbeszerzést az önkormányzat
cége, a Gyeviép Nkft. nyerte el, s már
el is kezdődött a Kosárfonó utcai épület
felújítása. A Közbeszerzési Értesítőből
kiderül, hogy a korábban általános iskolaként funkcionáló épületben 13 különálló, 1-2 szobás lakásokat alakítanak
ki.
Az épületben a megújuló padló új
víz- és hőszigetelést kap, s kicserélik
az összes belső és külső nyílászárót is.
Az épület külső hőszigetelését is megoldják, továbbá a kialakítandó lakások
mindegyikébe külön víz-, villany- és
gázmérőt szerelnek. Ezeken felül az
elektromos hálózatot és a fűtési rendszert is korszerűsítik. A több mint 660
négyzetméter nettó alapterületű épület
több mint 148 millió forintból újul meg
a közbeszerzés szerint.
Molnár Áron nagy érdeklődésre számít, így szerinte nem lesz elegendő a 13
fecskelakás, igaz a pályázat szerint nem
csupán a nagyközség lakosai jelentkezhetnek. Érdemes tudni, hogy a mentorprogram valamely eleméhez olyanok is
csatlakozhatnak, akik fecskelakásra nem
pályáznak.
Amint részletesen kidolgozzák a
konstrukciót, a település honlapján és az
Algyői Hírmondóban is megjelenteti az
önkormányzat a felhívást.

APRÓHIRDETÉSEK
Ház körüli munkára férfi
(nyugdíjas) munkaerőt elveszünk. Tel: 06 (20) 988-5785

2018. szeptember 20-tól,
csütörtökönként 17.00-19.00 óráig.

Csontkovács kezelésre időpont egyeztetés: 06 (30)
979 8079-es telefonszámon.
Minden nap, hétvégén is!
8-20 óra között. Bakó Tibor

www.jogaszeged.hu /tanfolyamok/
További információ kapható a jógaoktatótól.
Tel: 06 (20) 450-3120; yoga.szeged@gmail.com
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e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók
szerelése. 5 év garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.
Tel.: 06 (30) 953-0395

...a Tisza Virága

Népszerű a gyevi hallé Szegeden is
Három napon keresztül halászléillat lengte be Szeged belvárosát, a Huszár Mátyás rakparton rendezett fesztiválról
természetesen az Algyői Halászcsárda sem hiányozhatott. Barta László és csapata gyevi hallevet és szögedi sült
halat kínált a vendégeknek.

Hazánk egyik legnagyobb és legrangosabb gasztronómiai és kulturális rendezvényévé nőtte ki magát a Nemzetközi
Tiszai Halfesztivál, amelyet immár huszonkettedik alkalommal rendeztek meg
szeptember első hétvégéjén. A nyárutó
leghangulatosabb fesztiválján ismét birtokba vették a Huszár Mátyás rakpartot vendéglősök, az újszegedi Partfürdőt
pedig a hagyományokhoz híven szombaton baráti társaságok és cégek népesítették be.
„Hogy mi a jó halászlé titka? Öt dolog biztosan kell hozzá: víz, Fehértói

hal, szegedi paprika, makói hagyma és
parajdi só” – mondta Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács, a rendezvény
ötletgazdája és főszervezője.
A XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon az Algyői Halászcsárda
főztjét is megkóstolhatták az érdeklődők. Azt, hogy milyen népszerű is
a legendás gyevi hallé, jól jelzi, hogy
a leghosszabb sor a legtöbbször Barta
Lászlóék standjánál állt. Idén is kitűntek a többi kitelepült étterem közül,
az asztalokat náluk terítő díszítette, a
halászlevet pedig ponty alakú levesestálban szolgálták fel.

A halászcsárda tulajdonosa piros bohócorral is kínálta a hallevet, a gyerekeknek akart kedveskedni ezzel a gesztussal. „Annyi hallal készültünk, hogy egy
nagyobb falut el tudunk látni. Egyszerű
nálunk a menü: filézett pontyhalászlé és
szögedi sült hal” – mondta el az Algyői
Hírmondónak Barta László. Megtudtuk, a halat Fehértóról vásárolták ezúttal
is, a bográcsok alá pedig már reggel 5
órakor begyújtottak, hogy mire a vendégek megérkeztek, friss étel fogadja őket.
Igaz szépen fogyott a sült hal is, ám
a favorit a legendás algyői hallé volt az
idei fesztiválon is.

Fergetegesen sikerült az első Vízipipa Parti!
A nyár utolsó estéjén a Tájház udvarában először rendezték meg a Zenés
Vízipipa Parti. Az estén több mint százan vettek részt, legnagyobb örömünkre
az örökifjak is tiszteletüket tették, mivel volt, aki 74 évesen próbált ki először
cseresznyés töltetű vízipipát. A fiatalok
nagyon örültek annak, hogy nem kellett elhagyniuk Algyőt, csak azért, hogy
szórakozni tudjanak. Ismerkedésre is
bőven volt lehetőség más településről
jött fiatalokkal, hiszen sokan érkeztek
Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Szőregről, Kiskundorozsmáról, Kistelekről

sőt, még Paksról is.
Jó páran csak azért jöttek el, mert még
soha nem láttak vízipipát, rájuk gondolva találtuk ki, hogy az első töltetre
– bármilyen ízesítésről legyen szó (eper,
dinnye, cseresznye, áfonya) – mindenki
a vendégünk. Fontos kiemelni, hogy a
pipába ízesített ásványikövet töltöttünk,
amelynek semmilyen egészségkárósító
hatása nincs, így a fiatalkorúak is bátran
kipróbálhatták.
Az est fénypontja a pipa mellett talán
az volt, ahogy az ifjúság és az örökifjak
együtt énekelve, táncolva búcsúztatták el

7

a nyarat. A vendégek túlnyomó többsége
jelezte felénk, reméli nem ez volt az első és
utolsó ilyen program Algyőn. Mi is nagy
reményeket fűzünk a folytatáshoz, de ez a
rendezvény sem jöhetett volna létre településünk önkormányzata, valamint a Gyevikult Nkft. és a Gyeviép Nkft. segítsége
nélkül. Külön köszönet illeti a barátainkat
segítségükért, valamint a bordányi társainkat, akik anyagilag járultak hozzá eseményünkhöz.
Köszönettel, a szervezők: Kecskeméti
Zsanett, Győrfi Kinga, Magyar Tamás, Pap
Roland és Oláh Dániel

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ismét miénk volt az algyői Fő tér
Augusztus 20-án Algyő Fő terén tartotta a Szent István-napi kenyérszentelőt és a IX. Miénk a tér rendezvényt a Gyevi
Art Kulturális Egyesület. Államalapításunk ünnepén díszoklevelet kaptak a Tollforgatók és díjazták a „Nekem az ünnep” pályázat legjobbjait is.
A verseny díjazottjai:
Alsó tagozatosok:
1. Vörös Csinszka, 2. Földi Hédi Hanna,
3. Benyák Lola
Felső tagozatosok:
1. Molnár Adélia, 2. Vidács Viktória,
3. Somogyi Ákos
A Nemzeti Együttműködési Alap, az algyői önkormányzat és a Gyevikult Nkft.
által támogatott programon ünnepi beszédet mondott Molnár Áron polgármester, a kenyérszentelést Fazakas Attila
plébános celebrálta. Az ünnepi műsorban
közreműködött Borbély Jácint, Oláh Ernő
és Tóth Zsófia.
Akik felléptek a téren: Antal Tamás
(Budapest), Bakos József (Algyő), Borbély
Jácint (Kelebija), Búzavirág Asszonykórus (Algyő), Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar, Parlando Énekegyüttes
(Algyő), Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió,
Szépkorúak Tánccsoportja (Hódmezővásárhely), Szíjártó Adél (Szeged), Tápai
Hagyományőrző Egyesület, Tóth Zsófia
(Szeged).

A legtöbb közönségszavazatot Molnár
Adélia kapta. A díjazottakon kívül minden
gyermek kapott emléklapot és ajándékot.
Gratulálunk a gyerekeknek, és köszönjük
Sipos Edit festőnőnek a zsűrizését.
Díszoklevél
a Tollforgatóknak

A tér dekorációját az Algyői Nőegylet készítette. Az ajándékok készítésében
pedig Szalmáné Simon Éva és Greksáné
Kurucz Irma vettek részt.
A „Nekem az ünnep” címmel meghirdetett rajzpályázatra 37 rajz érkezett Algyőről, Szegedről és a szerbiai Kelebiáról.

Augusztus 20-a alkalmából a Gyevi
Art Kulturális Egyesület Tollforgatók
körének Barátság Díszoklevelet adományozott a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör.
„A Kárász József Irodalmi Kör Elnöksége Barátság Díszoklevéllel köszöni meg a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének a két irodalmi
szervezet között együttműködés elmélyítéséért, a sokoldalú barátság ki-
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bontakoztatásáért, és a kortárs modern
irodalom fejlesztéséért kifejtett eredményes tevékenységét. Szeretettel gratulálunk eddig elért eredményeikhez, és
további sikeres munkát kívánunk!” – olvasható a méltatásban.
Gyevi Art Kulturális Egyesület

ANYATEJES VILÁGNAP
ALGYŐN
Szeptember 13-án 15.30-kor a Faluházban várják az érdeklődőket az
Anyatejes Világnapi programokra.
• Együtt-LÉT: szoptatásra hangolódva
Előadó: Vilmányiné Majó Tilda
intézeti védőnő, perinatális szaktanácsadó
•
•

Mozdulj Olgival! – játékos torna, Barta Olga
Termékismertető

A nagyon kicsiket, a kicsit nagyokat,
a bölcsődéseket, óvodásokat és minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők

...a Tisza Virága

GastroMini Algyőn – szülőkkel főzhetnek a leendő konyhatündérek
A főzést és a sütést nem lehet elég korán elkezdeni, ráadásul a gyerekek nagyon nyitottak erre a témára, és szívesen ragadnak fakanalat a szülők mellett. Erre figyelt fel Simicz Henriett is, aki GastroMini főzőiskolájával lehetőséget ad az
ifjaknak megtanulni az alapokat.
– Mi is ez a GastroMini program?
– A GastroMini igazából nem csupán egy
programot takar. A GastroMini tulajdonképpen egy vándor főzőiskola gyermekeknek. Művelődési házakkal, iskolákkal, óvodákkal, cégekkel közreműködve
nyújtunk gyermekeknek sütéssel, főzéssel
kapcsolatos komplex élményt. Az elnevezés is ebből született, minthogy a gasztronómiát igyekszünk bemutatni főleg
gyakorlati foglalkozásokon keresztül, így
jött a „Gastro” és mivel gyerekekkel foglalkozunk a „Mini” már adta magát, így
született meg főzőiskolánk elnevezése a
GastroMini Gyermek Főzőiskola.

– Miért éppen gyerekekkel indul a program?
– Azt figyeltem meg, hogy a gyerekek érdeklődnek a főzés, sütés iránt, de a mai rohanó világban sem ideje, sem pedig türelme nincs a szülőknek arra, hogy órákon át
tanítgassák a gyerekeket foglalatoskodni

a konyhában. Arra gondoltam, hogy ezen
én bizony változtatni szeretnék!

– Honnan ered a gasztronómia iránti érdeklődése, szeretete?
– A főzés szeretete nálam zsigeri dolog.
Akkor érzem magam elememben, ha ízlik, amit főzök és jóízűen elfogyasztják.
Pár évvel ezelőtt csatlakoztam egy lelkes
csapathoz, akikkel street food fesztiválokra jártunk főzni, gasztro könyvbemutatót
szerveztem, megismerkedtem mélyrehatóan különleges grillezés es BBQ technikákkal, erről egy blogban rendszeresen
tettem közzé cikkeket is. Több felkérést is
kaptam és vendégcikkeket írtam a gasztronómiával kapcsolatban.
– Van-e kedvenc vidéke, amelynek ízeit
előtérben részesíti a saját konyhájában
is?
– Nem kivételezek. Minden vidéknek
megvan a maga ízletes különlegessége,

FŐZZÜNK KÖZÖSEN!
Szeptember 14. péntek 17-től 20 óráig Street Food est, Amerika a terítéken. (Kezdőknek ajánlott tanfolyam).
Menü: Baconos Farm Burger, major öntettel, steak burgonya, coleslaw saláta (majonézes káposztasaláta ), Brownie (csokoládés süti).
Szeptember 28. péntek 17-től 20 óráig Mediterrán est.
Menü: Gombás-csirkés, fetás tagliatelle, Szezonális gyümölcsrizs.
A kurzust vezeti: Simicz Henriett, a Gastro Mini Gyermek főzőiskola vezetője, alapítója, blogger. A tanfolyam gyermekeknek 8 éves kortól ajánlott.
Bővebb információ: telefonon a 06 (20) 991-8120-as számon Simicz Henriett-től
kérhető, illetve Facebookon a GasztroMini Gyermek Főzőiskola oldalán található.
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mindenhol van valami, amit érdemes
kóstolni, legyen az egy jellemző étel, vagy
egy jellegzetes bor akár. Általánosságban,
ha ki kellene emelnem mégis valamit, ami
a konyhámra jellemző, az az, hogy imádom a fűszereket és nem félek használni
őket.
– Milyen rendezvények várhatóak majd
szeptemberben?
– A szeptember még sok újdonságot
tartogat számomra is, számtalan programunk van egyeztetés alatt. Egész nyáron
Konyhatündér táborokat tartottunk a
környező településeken. A táborok helyszínén indulnak majd havi rendszerességgel tematikus workshopok a gyerekeknek,
továbbá iskolai szünetekben is rendezünk
táborokat. Szeptemberben debütálunk
Szegeden a Plázában, a Bödön piacon,
ahol brunc-hot tartunk az érdeklődő fiatalságnak. Algyőn a Tájházban indul a
„Főzzünk Közösen” mini tanfolyamsorozatunk, melynek első lépcsője az „Apuval-anyuval a konyhában” tanfolyam,
amely havi szinten 2 délután zajlik majd.

– Mi a célja az Algyőn tartott programokkal?
– Algyőn a Tájház pazar környezetben
helyezkedik el, kényelmes, nagy terem áll
rendelkezésre és várja, hogy kihasználjuk. Szeretnénk hosszútávon programokat tartani itt. Az első „Apuval-Anyuval
a konyhában” remélhetőleg sikert arat és
lesz folytatása. Különböző tematikájú élményfőzésekben gondolkozunk, és talán
jövőre már itt is tanulhatnak a leendő
konyhatündérek egy tábor keretein belül.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Hat intézmény fiataljainak kínálnak programokat
Öt féléven keresztül gyerekeknek szervez Algyőn tanórán kívüli foglalkozásokat egy sikeres pályázat jóvoltából a
Gyevikult Nkft. Többek között drámaszakkör indul Szilágyi Annamária színész-rendező vezetésével, míg a média
csoport élén Gedzo várja a fiatalokat.

Szilágyi Annamária az Utánképzés című darabban
2021. február végéig hat nevelési és oktatási intézményt vonnak be Algyőn egy
EFOP-os pályázatba, amelynek célja,
hogy a tanulók, illetve az óvodás gyermekek számára nem formális és informális foglalkozások, programok szervezése.
A pályázatban az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a deszki Zoltánfy
István Általános Iskola, a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Bálint
Sándor Tagiskola, a Sándorfalvi Térségi
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a
szegedi Tiszaparti Általános Iskola, továbbá az Algyői Szivárvány Óvoda vesz
részt, mint együttműködő partner.
A programokat 16 foglalkozásvezető
fogja lebonyolítani. A pályázatban az 5
félév alatt legalább 165 gyermeket vonnak, akik közül 21 fő hátrányos helyzetű
vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
A gyermekek sokszínű, változatos
programok közül választhatnak szeptember elsejétől. Lesz dráma szakkör,
melyet Szilágyi Annamária, a Szegedi
Nemzeti Színház színész-rendezője vezet, továbbá indítanak média csoportot,

ahová a szegedi Rádió 88 műsorvezetője, Gedzo várja a fiatalokat.
Lesz pályaorientációs csoport, ahol a
7. osztályos diákok kapnak pályaválasztási és életvezetési segítséget pszichológus segítségével, mely az Algyői Ifjusági
Klubban kap helyet. A Magyar Földtani Védegylet Egyesület vállalta, hogy a
résztvevő diákok számára foglalkozásokat tart, s egy új szemszögből mutatja
be földrajz tantárgyat. A program során
gyakorlati és terepi foglalkozásokon
vehetnek részt a tanulók. Történelmi

témájú foglalkozások is várják az érdeklődőket a Meritum Egyesület jóvoltából.
Több kézműves foglalkozás sorozatot is terveztek, az Algyői Alkotóház
kerámia műhelyében Balasi Mariannával a Kreatív Alkotóterek című programon vehetnek részt a jelentkező diákok.
Az Algyői Tájházban több kézműves
programmal várják az iskolás és óvodás
gyermekeket. Szakköröket terveztek
számukra, ahol megismerkedhetnek a
gyöngyfűzéssel és süthető gyurmával.
Lesznek tematikus foglalkozások is
az alábbi címekkel: Jó játék – a fonal;
Hagyományos ételek készítése; Minden
napra egy mese; Utazás a Föld körül;
Utazás a Föld történetében. Az algyői
óvodásokat témanapokkal várják a projekt keretében, ősszel „Mi fán terem?
WA tök, a szilva és a kukorica” címmel,
tavasszal pedig „Mi fán terem? A csigatészta készítés, a szövés és a tojásírás”
címmel tartanak foglalkozásokat.
Az algyői EzerjóHázban az Ezerjófű
Egyesület tart a gyermekeknek gyógynövényes foglalkozásokat, elméleti és
gyakorlati feladatokkal.
A pályázatot Magyarország kormánya írta ki a Széchenyi 2020 program
keretein belül EFOP-3.3.2-16 kódszámmal „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” címmel.

Fotó: Facebook
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...a Tisza Virága

Nagybecskereken mutatkozott be Algyő
Algyő nagyközség küldöttsége részt vett a nagybecskereki Sörnapok keretében második alkalommal megszervezett
magyar napon. A rendezvény fő célja az volt, hogy erősítse a két ország, Szerbia és Magyarország kapcsolatait.

Algyő nagyközség azzal a céllal kapcsolódott be ebbe az országos szintű
folyamatba, hogy megismertesse turisztikai adottságait, fürdőjét, szállodáját
a szerb potenciális vendégkörrel, valamint támogatóként segítsen az algyői
vállalkozóknak az esetleges szerbiai
terjeszkedésben, illetve szerb gazdasági
partnerekkel találkozzon.
Jó alkalom volt erre a városházán
megtartott magas szintű tanácskozás, amelyen a vállalkozókon kívül
részt vett Pásztor István, a tartományi
képviselőház elnöke, Čedomir Janjić,
Nagybecskerek polgármestere, Ivan
Bošnjak államtitkár és Kalmár Ferenc,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, valamint a magyar-szerb
kisebbségi vegyes bizottságnak a magyar társelnöke. Algyő nagyközséget

Molnár Áron polgármester és Füzesy
István, a pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottság elnöke képviselte.
Molnár Áron a találkozó során
bemutatta Algyő gazdasági potenciálját, lehetőségeit. Támogatásáról
biztosította a tárgyalások során célként meghatározott vegyesvállalatok
megalakítását, és Magyarországra,
lehetőség szerint Algyőre történő települését.

A nagybecskereki városháza előtti téren elhelyezett standokon és színpadon
több település mutatta be turisztikai
kínálatát, így Magyarországról Mórahalom, Algyő, Szarvas, Gyula és Békéscsaba mutatkozott be.
Az algyői standnál Gálné Nagy Ildikó, Greksáné Kurucz Irma, Izbékiné Cseuz
Gabriella, Szabó Beáta, Szalmáné Simon
Éva népi iparművészek és kézművesek
tartottak helyi bemutatót a szőnyegkészítésről, tojásfestésről, ékszerkészítésről
és kosárfonásról.
Az érdeklődök megismerték a Levendula Hotel és Borbála Gyógyfürdő
kínálatát is, miközben levendula kekszet
és levendula szörpöt kóstolhattak.
A színpadon az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar lépett fel nagy
sikerrel az általuk összeállított magyar
dalcsokorral. A kézműves bemutatók és
citera zenekar sikerét jelzi, hogy jövőre
már több helyre meghívták őket a sikeres bemutatkozásuk alapján.

Ifjúsági vezetőképzőn vettek részt az algyői fiatalok
Augusztus 21-22-én harmadik alkalommal rendeztek ifjúsági vezetőképzést
Bordányban. A rendezvényen a térség
fiataljai oszthatták meg egymással tapasztalataikat, a rendezvényszervezéssel,
illetve a közösségépítéssel kapcsolatos
ötleteiket. A képzésen – amelynek főbb

helyszíne a rendkívül jól felszerelt Ifjúsági
Információs Pont volt – Bordány polgármestere, Tanács Gábor is részt vett, akinek csaknem 20 éves munkája van a helyi
ifjúsági élet felépítése mögött. Számos új
dolgot tanulhattunk a két nap folyamán,
többek között azt, hogyan tud sikeresen
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működni egy ifjúsági önkormányzat, valamint, miként is tudjuk motiváljuk a mai
fiatalokat. Ezúton is köszönjük Gubacsi
Enikő alpolgármester asszony közbenjárását, amiért részt vehettünk a Morajlás
vezetőképzőjén.
Győrfi Kinga és Oláh Dániel

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fontos a parlagfű irtása
Akár milliós bírságot is kiszabhatnak arra, aki nem ügyel kellően a tulajdonában álló területen a parlagfű irtására. Piri
László hangsúlyozta, aki parlagfüvet lát, jelezze, és megteszik a szükséges lépéseket, viszont nem szeretnének büntetni.

„Szerencsére nem számottevő a probléma, de itt-ott megjelenik Algyőn is a
parlagfű. Országos rendelet szabályozza
az allergén gyomnövény irtását, amely
előírja, július 1-ig mentesíteni kell a területet a parlagfűtől. A rendelet a büntetés
mértékét is megszabja, én a belterület ellenőrzéséért felelek” – mondta az Algyői
Hírmondónak a problémával kapcsolatban Piri László közterület-felügyelő.
A rendelet szerint azt a közterületi részt,
amely az ingatlanok előtti, burkolt út szé-

léig tart, azt a területet a tulajdonosnak
kell rendben tartania, akárcsak a művelt
földeket. Külterületen az állam feladata a
felderítés és az irtás, belterületen azonban
mindenki köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. Érdemes
betartani a rendeletet, ugyanis a növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel

EGYRE TÖBB A BEJELENTÉS

A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 203 felvett jegyzőkönyvvel
jelenleg az országban a 2. helyen áll Csongrád megye a parlagfűfelderítésben. Megyénket csupán Pest megye előzi. Az ellenőrzési időszakban a lakossági bejelentések száma
is megnövekedett, összesen mintegy 40 jelzés érkezett a hatósághoz. A július 1-től
augusztus 24-ig terjedő időszakban az ellenőrzés során több mint 167 hektár fertőzött
területet talált a hatóság.

való fertőzöttség mértékétől függően 15
ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet
kül- és belterületen egyaránt. „A mi esetünkben inkább lehetőségről van szó, nem
szeretnénk büntetni. Levelezésben állok a
fertőzött terület tulajdonosával. Nem volt
még példa büntetésre Algyőn, de nem is
szeretnénk példát statuálni senkivel sem”
– emelte ki Piri László, aki hozzátette: ő
maga is allergiás a parlagfűre, ahogy a környezete meghatározó része is. „Így, mint
lakos is kérem az algyőieket, hogy figyeljenek oda erre. Ha bárhol fertőzött területet
észlelnek, nyugodtan keressenek, és próbálom elérni a terület gazdáját, ha pedig
a saját területén észlel, akkor intézkedjen”
– mondta el az Algyői Hírmondónak Piri
László.
Megjegyezte, a július elsejéig való kiirtással csak az első lépést tettük meg,
a parlagfű ugyanolyan, mint a pázsitfélék: a lekaszálás után a rövid szár is
virágot bont, nem szükséges ehhez,
hogy méteres legyen a parlagfű, ezért
folyamatos figyelemre van szükség.
Az allergén növény pollenkoncentrációja elérte az extrém magas szintet,
az Országos Közegészségügyi Intézet
Csongrád megye több mint felére ki is
adta legmagasabb, III. riasztási szintet.

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

Halász István Zsombor
Szül.: 2018.07.05.
Anya: Boros Magdolna
Apa : Halász István Zsolt
Újra kinyílt a zöldséges bolt, új tulajdonossal!
(A Takarékszövetkezettel szemben)
Nyitva tartás:
Hétfő: Zárva
Kedd- Szerda- Csütörtök - Péntek:
Szombat- Vasárnap:			
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7-17 óra
6-11 óra

...a Tisza Virága

Új versenyszámmal bővült a tuningtalálkozó
Ugyan az időjárás keresztülhúzta a szervezők számításait, de idén is sok tuningolt gépcsoda érkezett Algyőre, a Sun City
Tuningtalálkozóra. A résztvevők ezúttal is összefogtak a koraszülöttek megsegítéséért.

Augusztus utolsó vasárnapján rendezték meg az idei algyői tuningtalálkozót:
a környéken tapasztalható szélsőséges
időjárási viszonyok ugyan kihatással voltak a rendezvényre, ám ennek ellenére is
sikeres találkozót rendeztek Algyőn. „Jó
visszajelzéseket kaptunk, de sajnos az
időjárás miatt jóval kevesebben jöttek,
mint tavaly. Sokan a heves esőzések és a
jégesők miatt nem mertek elindulni, így
mintegy 150 autó vett részt a találko-

zónkon, s akik eljöttek, végig kitartottak
velünk” – mondta lapunknak Hatvani
Szabolcs főszervező. Az időjárás a külföldi vendégek létszámát is befolyásolta,
de érkezett svéd, román és szerb autó is
a találkozóra.
A különböző számok közül az egyik
legnagyobb sikert a gyerekek számára
megrendezett mini-autó találkozó adta,
a kicsik emellett limbózásban is kipróbálhatták magukat – ezt a résztvevők
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is kiemelték, mint az algyői találkozó
pozitívumát. Végül egy méter pár centis
teljesítményével egy Dodge Viper lett a
limbó királya.
A gyerekek részt vettek a felnikitartó-versenyen is, amelyen több kategóriában mérhették össze tudásukat a
gépjárművek tulajdonosai. „Az új versenyszámunk, amelynél a légnyomással
kellett eltolni a kocsit, nagyon jól sikerült. Magyarországon ez volt az első
ilyen program, s persze volt, aki nem
tudta megmozgatni, de nagy népszerűsége volt. Egy vasúti kocsi elvén működött, de túl nehéz bútorlapot választottunk, sajnos nem tudtuk tesztelni sem,
csak élesben, ebből tanultunk. Az első
két autó azonban végig tudta tolni a három métert, sőt, a végén már súlyt kellett rájuk raknunk” – emelte ki Hatvani
Szabolcs.
Az algyői találkozó ezúttal is jótékony célt szolgált: a szegedi koraszülött intenzív osztálynak a tavalyi év
után, amikor mintegy 70 ezer forinttal
segítettek, idén több mint 30 ezer forintot gyűjtöttek össze a rendezvényen,
amelyet pelenkavásárlásra fordítottak a
szervezők, ezt adják át az intézménynek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Téli rezsicsökkentés
A kormány előzetes felmérést folytat
annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek
igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben,
háztartásonként megkaphassák a 12 000
forint értékű juttatást.
A 1364/2018. (VII.27.) kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab
igénybejelentés nyújtható be az algyői
polgármesteri hivatalnál, legkésőbb 2018.
október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénylő személy csak akkor jogosult a
támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye! A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §
(1) bekezdésének f ) pontja szerint háztartás:
az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az
egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági

földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) kormányrendelet szerinti fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő juttatásban részesült
lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség,
illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe
vevő lakossági felhasználók részére biztosított
téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.)
kormányrendelet szerinti, a téli fogyasztási
időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.
A kizárólag elektromos fűtési móddal
rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.
Az igénybejelentéshez szükséges nyilatkozat elérhető az algyői polgármesteri
hivatalban.
Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot
személyesen hozzák be a polgármesteri
hivatalba.
A hivatal dolgozói a rendelkezésre álló
adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott
háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e
be a 1364/2018. (VII.27) kormányhatá-

rozatra hivatkozással igénybejelentést. Az
ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt
további igénybejelentést hivatalunk nem
fogadja be. Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát,
tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII.
27.) kormányhatározat alapján, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat
le az igénybejelentésekkel kapcsolatban.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő
már korábban részesült a 12 000 forint
összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az
önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás
kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy
későbbi időpontban adunk tájékoztatást a
kormány – később meghozandó – döntései értelmében.

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elkészítette a MOL által üzemeltetett algyői létesítmények, mint
felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vonatkozásában jóváhagyott Algyő Nagyközség Külső Védelmi Tervéhez kapcsolódó „Lakossági tájékoztató kiadványát”.
A dokumentumból kiderült, hogy a MOL
Nyrt. a nagyközségben az alábbi létesítményeket üzemelteti: Algyő E-10 tartálypark,
Algyő Főgyűjtő, Algyő Gázüzem, Algyő
Vasúti – Közúti Töltő – Lefejtő és az Algyő
Vasútüzem.
A nagyközség honlapján közzétett anyag
leírást ad a veszélyeses anyagokkal foglalkozó üzemekről, a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetekről, valamint a
bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.
Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv)
rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos ipari balesetek elleni védekezésről
szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos
ipari balesetek megelőzését és a balesetek

káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban.
A törvény a katasztrófavédelem feladatává
tette a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.
A katasztrófavédelmi törvény a veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok
felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos
ipari balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a
környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem biztonsági jelentése tartalmazza. A veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági je-
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lentése nyilvános, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.
Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – külső védelmi tervet
készít, amely meghatározza a lakosság, az
anyagi javak és a környezet védelmével
kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.
A katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése
szerinti település polgármestere részére
feladatul írta elő a lakossági tájékoztató
kiadvány elkészítését. A dokumentum a
www.algyo.hu oldalról letölthető teljes
terjedelmében.

...a Tisza Virága

Hibátlan rajt futballistáinktól
Címvédőhöz méltón rajtolt az Algyő SK megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapata: a fiúk mindhárom eddigi bajnokijukat megnyerték, így három forduló után hibátlan teljesítménnyel állnak a pontvadászatban.

Címvédőként vághatott neki a Csongrád
megyei I. osztály 2018/19-es küzdelmeinek az Algyő SK. Csapatunknál nem
volt túl sok változás a nyáron: az edzői
posztot ugyan a csapat kapitánya, Sebők
László vette át, aki játékos-edzőként irányítja az együttest, de a klubnál nyolc
éve dolgozó Takács Zoltán sem távolodott el a csapattól, és sportigazgatóként
dolgozik nem csupán a felnőtt, hanem
az utánpótlás-csapatok sikerességéért is.

Az új bajnokságban így egyfajta csapatmunka zajlik a kispadon Sebők László
és Takács Zoltán között.
Ami a játékoskeretet illeti, a bajnokcsapattól távozott a kapus Szabó
Gergő, aki a BLSZ II.-ben szereplő
BVSC-Zuglóhoz szerződött, Csányi
Péter a fővárosban kapott állásajánlatot, Takács Roland és Bella Dávid pedig munkahelyi elfoglaltságai miatt
nem tudja tovább segíteni a csapatot.

Az érkezők oldalán Révész Máté neve
ismerősen csenghet, az algyői származású kapus a Mórahalomtól igazolt
vissza, Mészáros Zoltán Ásotthalomról,
Hatvani István és Szil Zsolt pedig Sándorfalváról érkezett. Két fiatal a Békéscsaba korosztályos csapatától szerződött
a gárdához, az egyaránt 18 éves Varga
Gergő és Belanka Dávid is a csabai csapattól került a megyei I. osztály címvédőjéhez.
A gárda remek rajtot vett, a nyitófordulóban a Hódmezővásárhelyi FC
II.-t Szil Zsolt, Lovas Tamás és Kovács
Milán góljaival 3-1-re győzte le, majd
roppant fontos három pontot szerzett
a Bordány vendégeként, ahol 1-0-ra sikerült győzniük a fiúknak, gólunkat Sebők László szerezte. A lapzártánk előtti
utolsó játéknapon újabb idegenbeli győzelmet könyvelhetett el az Algyő SK,
miután az Ujszegedi TC vendégeként
Mészáros Zoltán és Tóth Martin találataival 2-0-ra nyerni tudott, így kilencpontos rajtot vettek a fiúk. Szeptemberben négy mérkőzés vár még a csapatra.

Kiskunfélegyházán nyert Gáli Zsolt
Augusztus 20-án egy nemzetközi tornát nyert az Algyői Harcművészeti Club versenyzője, Gáli Zsolt. A továbbiakban
várják mindazokat, akik szeretnék magukat kipróbálni a harcművészet különböző szakágaiban.

A nemzeti ünnepen, Kiskunfélegyházán rendezett nemzetközi tornán vett
részt az Algyői Harcművészeti Club
baráti közössége is: a versenyző-edző

Gáli Zsolt kempo full-kontakt szabályrendszerben indult a viadalon, ahol
román és szlovák ellenfelekkel mérkőzhetett meg. „A folytatásban aikidóban
szeretnék elindulni a magyar bajnokságon. Nem vagyok mester, de mégis annak hívnak a többiek. Büszkék vagyunk
rá, hogy algyői színekben értük ezt el,
bár vannak, akik Hódmezővásárhelyről vagy Szegedről járnak át hozzánk”
– mondta el az Algyői Hírmondónak
Gáli Zsolt.
A baráti kör a sportág olyan szakágainak kedvelői számára nyújt lehetőséget, amelyek művelésére eddig nem
volt lehetőség, így a kempo, az aikido
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vagy a kick-box. „Egy baráti összefogás eredményeként jött létre az Algyői
Harcművészeti Club, amelyben főképp
idősebb, szenior versenyzők vannak jelenleg. Ezt a lyukat szeretnénk betölteni, mert az ilyen korú versenyzőknek
nagyon kevés lehetőségük van. Járnak
hozzánk fiatalok is, de ők még nagyon
a pályájuk elején járnak” – fogalmazott
Gáli Zsolt, aki meghívást kapott a világbajnokságra is, azonban ennek költségeit önmagának kellene állnia.
A nemrégiben alakult klubot már
felkeresték tanárok is, mert szerették
volna, ha önvédelmi képzést tartanának
gyerekeknek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A világ negyedik legjobb ezerméteres kajakosa Kopasz Bálint
Beragadt a rajtnál, végül klasszisok mögött a negyedik helyen végzett a Portugáliában megrendezett világbajnokságon
az Algyő SK kajakosa, Kopasz Bálint, akinek célja, hogy jövőre Szegeden megszerezze az olimpiai kvótát.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

„A célom a dobogó volt, a mutatott
formám alapján ez elképzelhető is volt.
Éppen hogy lemaradtam a dobogó
harmadik fokáról, ez bosszantó persze, de nagyon jó ezer métert mentem.
Mentálisan és fizikálisan is minden
rendben volt. Sosem állítom fel előre
a taktikámat, hanem a többiekhez és a
futamhoz viszonyítok. Voltam hetedik
helyen is, de végül negyedik lettem, az
ezer méter mindig arról szól, az utolsó
száz-kétszáz méteren az ember tudjon még indítani, ez esetemben meg is
történt. Valóban nagy dolog, hogy 21
évesen én vagyok a világon a negyedik
legjobb a királyi számban. Nagy izomzatú, tehetséges versenyzők, olimpiai
és világbajnokok előztek meg. Remélem, jövőre a szegedi világbajnokságon
tudok egy még nagyobbat alakítani” –
összegezte a Montemor-o-Velhóban
nyújtott produkcióját Kopasz Bálint.
Az Algyő SK kajakosa az ezerméteresek döntőjében ugyan nem a legjobban
rajtolt, de végül óriási hajrájával a negyedik helyre tornázta fel magát, nem
sokkal elmaradva a cseh Josef Dostál
mögött.

A döntőt a házigazdák klasszisa, Fernando Pimenta nyerte: a luzitán klas�szissal Bálint többször is összecsapott
a szezon során, az év legfontosabb versenyén végül a hazai pályán versenyző
Pimenta tudott nyerni. „Biztattak, hogy
Pimenta elfárad a szezon végén, és minél nagyobb a tét, annál jobban benne
van, hogy mégsem sikerül a jó teljesítmény. A portugál most nem ijedt meg,
sokat jelentett, hogy csak ezen a pályán
készülhetett. Ha én is csak a Maty-éri
pályán készülnék, és ott rendeznék a
versenyt, biztos, hogy jó futamot mennék. Nekem nem volt teljesen elég a
négy nap arra, hogy megszokjam a víz
keménységét. A szolnoki vízen készültem, ami lágyabb, Portugáliában hamarabb savasodtam. Pimenta egy 29 éves
versenyző, akinek jól működik gyakorlatilag mindene” – részletezte Bálint.
A versenyt közvetítő M4 Sport csatornának a döntőt követően az étrendre
panaszkodott az algyői kajakos: megerősítette, Portugáliában nem éppen a
legjobb minőségű ételeket kapták, ez
pedig nagyban közrejátszhatott szereplésében. „Az étrendem egészen a ver-
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senyig rendben volt, hetekig nagyon jó
étrendet folytattam itthon. Nem minőségű húsokat és szénhidrátot kaptunk,
hanem héjában sült burgonyát és tésztát, illetve robbantott csirke és darált
hús volt csak. Amíg kint voltam, csak a
reggeli volt jó, az ebéd és a vacsora nem,
s ez nem segítette a teljesítményemet.
Minden más egyébként megfelelt, egyedül, nyugalomban voltam egy szobában
a hotelben, a körülmények is rendben
voltak” – fejtette ki.
Sok ideje viszont nem volt a pihenésre a világbajnokságot követően, hiszen ahogy hazaért, gyakorlatilag máris
utazhatott Szolnokra, ahol az országos
magyar bajnokságon vett részt. „Ez volt
életem első felnőtt magyar bajnoksága,
tavaly az ujjsérülésem miatt nem tudtam részt venni. Ezer méteren egy 90%os erőbenyomással nyerni tudtam, az
ob-n nagyon jó kis mezőny jött össze,
ennek nagyon örültem. Az ezer méter
páros futamban negyedikek lettünk, itt
nem volt időnk összeszokni” – mondta
Bálint, aki a szolnoki országos bajnokságon rajthoz állt még a tavaly elhunyt,
21 éves korábbi kajakos, Janza Richárd
emlékére megtartott versenyen is, ahol
5000 méteres távon versenyzett.
Az Algyő SK sportolója számára a
magyar bajnokság jelentette az év utolsó versenyét, majd a hegyekben, aktívan
igyekszik kipihenni magát. Sok túrát,
hegymászást tervez a másfél hónapos
kajakozás-mentes időszakra, majd elkezdődik újra a munka, a felkészülés a
következő szezonra. „Eddig minden a
tervek szerint sikerült az olimpiai ciklus
tekintetében, nagyon fontos, hogy minden éven erősödtem és értékes tapasztalatokat gyűjtöttem. 2019-ben szeretném sikerrel venni a válogatókat, majd
pedig a cél, hogy megnyerjem a szegedi
kvalifikációs világbajnokságot, hogy ott
lehessek a 2020-as, tokiói olimpián” –
zárta Kopasz Bálint.

...a Tisza Virága

Második hely a Nádorfi Emléktornán
Ezüstérmet szerzett a IV. NEKA-kupa Nádorfi Lajos Emléktornán a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabda csapata.
Herbert Gábor együttese a csoportbeli nagy rivális PLER Budapesttől kapott ki a torna döntőjében.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia
(NEKA) által szervezett torna volt
férfi kézilabda-csapatunk első komolyabb megmérettetése a nyári felkészülés során. A Balatonbogláron megrendezett eseményen a második helyen
végeztek az algyőiek, miután a házigazda NEKA együttese mellett a Balatonfüred U21-es csapatát is legyőzték
Temesvári Jánosék, így következhetett
a PLER Budapest elleni döntő. A fővárosi együttessel a hamarosan induló

bajnokságban is egy csoportban szerepelnek a mieink: ezúttal egy roppant
kiélezett mérkőzésen csupán egyetlen gól döntött a PLER javára, így az
ezüstérem jutott az Algyőnek. Az érem
mellett még egy egyéni elismerést is
elhozott Balatonboglárról a csapat,
ugyanis Gera Pált választották a torna
legjobb kapusának.
A ContiTech FKSE-Algyő csapata
szeptember 15-én, 18 órától éppen a
PLER ellen kezdi meg az NB I/B Ke-

leti csoportjának küzdelmeit, a találkozót 18 órától a Fehér Ignác Általános
iskola tornatermében rendezik.
ContiTech FKSE-Algyő- PLER
Budapest 20-21 (9-11)
Balatonboglár, vezette: Sándor, Szabó.
FKSE: Kiss O. – Balda 6/1, Németh
1, Dolezsál 1, Tóth, Valaczkai 3, Temesvári 3. Csere: Gera, Marczika (kapusok), Árpási 1, Sándor 2, John 1, Szabó 1, Magyar, Gazsó 1, Maróti. Edző:
Herbert Gábor.
„Összességében elégedett voltam a
tornával. Szerintem jól képviseltük az
FKSE színeit Balatonbogláron. Az első
két találkozón juniorokkal csaptunk
össze, ahol kijött a csapatok közötti
kor- és erőkülönbség. A döntőben egy
igazi közönségszórakoztató meccset
játszottunk a PLER-rel. Az érződött,
hogy mindkét csapat, már előre gondolkodva a három hét múlva következő
bajnokira, nem játszotta ki a kártyáit.
Mindkettőben maradtak még tartalékok. Ha egy kis szerencsével is, de megérdemelten nyertek a pestiek” – összegzett Herbert Gábor.

Nyolcadik hely Orosházán a női kézisektől
Javában zajlik az NB I/B Keleti csoportjának küzdelmeire készülő Levendula Hotel FKSE-Algyő női kézilabda-csapatának felkészülése: a másodosztályban újonc együttes egy orosházi tornával hangolt a bajnokságra.
A nyolc csapatot felvonultató OXXO
Energy kupán vett részt a Levendula
Hotel FKSE-Algyő: a tornán a keret a
sérülések miatt nem volt teljes, és igen
kemény ellenfelek ellen gyakorolhatott
Avar György csapata. A csoportban két,
tavaly még élvonalbeli csapattal játszottak az algyőiek, a Vasastól 34-23-ra, majd
bár volt esély egy szebb eredményre is,
végül a Kecskeméttől 40-33-ra kaptak ki.
A csoportküzdelmek záró találkozóján
az évek óta a másodosztályban szereplő
Szentendrével egy nagyon szoros mec�cset játszottak Draxler Orsolyáék, viszont

a hajrában a hétperces gólcsend megpecsételte a csapat sorsát, így a 27-23-as
vereség azt jelentette, hogy a hetedik
helyért játszhatott a helyosztók során az
Algyő.
Itt a szintén NB I/B-s Mohács csapata volt az ellenfél, akik ellen ugyan
közel 20 percig sikerült vezetni, ám ezt
követően a mohácsi ritmusváltással már
nem tudták tartani a lépést az algyőiek,
így végül a nyolcadik helyen zártak. A
lányok szeptember 16-án, a Nyíradony
vendégeként kezdik az NB I/B-s pontvadászatot, majd szeptember 21-én, 19
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órától jön a hazai debütálás a Hajdúnánás ellenében.
„Azt gondolom, nagyon jól szolgálta
a felkészülésünket ez a torna. A csapat
találkozott az NBI/B gyorsaságával, erejével és stílusával, ezt kell nekünk megtanulni. A tornán egy fejlődési folyamaton
mentünk keresztül, ami a hasznunkra
válik a jövőben. Sok feladatunk van még
a bajnokság kezdetéig, hogy a kockákat
a helyükre tegyük és a megfogalmazott
céljainkat elérjük” – fogalmazott a tornát
összegezve Avar György, a Levendula
Hotel FKSE-Algyő vezetőedzője.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Aranyérem és értékes tapasztalatok Smeredevóból
Szerbiai tornán jártak az algyői utánpótlás kézilabdázók: a 10-12 éves lányok és fiúk is remek eredményeket szereztek, emellett pedig roppant hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek külföldi ellenfeleikkel szemben vívott mérkőzéseiken.
A szerbiai Szendrőn, azaz Smeredevőban egy nemzetközi kézilabda-tornán
szerepeltek a ContiTech FKSE-Algyő
utánpótlás-csapatai: több mint százhatvan csapatot felvonultató tornán
mintegy háromezer gyermek veszt
részt, közöttük 35 algyői fiatal lehetett
ott. A három algyői csapat közül a fiúk
megelőzve a szerb, ukrán, horvát görög
és román csapatokat is, veretlenül tornagyőztesek lettek. A lányok idősebb
korosztályú csapatokkal szemben is remekül helyt álltak: 2006-os lányok he-

tedik, míg a 2007-2008-ban születettek
negyedik helyen végeztek.
A tornagyőztes, 2006-os születésű
fiúk:
Lantos Nándor, Berek Csaba, Zahuczky Dávid, Janecskó Alex, Canjavec
Tamás, Áncsán Barnabás, Nagy Zsigmond Nándor, Kovács Bálint, Laluska
Bence, Kiss Levente, Pácza Dániel, Dudás Zsombor. Edző: Béleczki Ádám.
A hetedik helyen végzett 2006-os
születésű lánycsapat:
Ács Emese, Juhász Emese, Nyerges

Emese, Nagy Leonóra, Nyilas Réka,
Farkas Flóra, Bereczky Barbara, Kollár Kitti, Mircse Petra, Perneki Dóra,
Molnár Zengő, Bálint-Harmati Linett,
Temkó Kata. Edző: Deák Tamás.
A negyedik helyen végzett 20072008-as lánycsapat:
Bogdán Orsolya, Forgó Noémi, Gulyás Adél, Hermán Aisa, Kollár Kata,
Laluska Elza, Makra Izabella, Mateas
Isabelle, Molnár Méda, Volford Tekla.
Edző: Laluska Balázs.

Algyőn is jártak a VíziVándorok
Mintegy 300 gyermek vett részt az NKM Szeged VE által szervezett túrára, amelynek egyik állomása Algyő volt.
A kicsik alaposan elfáradtak, mire visszaértek Szegedre.
Egyesület is három hajóval és tizenkét
fős csapattal, ők Mindszentig eveznek
a többiekkel. A túrához a hajókat a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség biztosította.
A program természetesen nem csupán evezésből állt, a megállókon strandoltak, bográcsoztak és kempingeztek a
résztvevők. A túra utolsó előtti napján
érkezett a konvoj Algyőre, ahol megvendégelték a megfáradt vízivándorokat.

Szegedről indult és Szeged is volt
a végállomása annak a vízitúrának,
amely egy átfogó, országos kampánynak köszönhetően jött lére. A Magyar
Kajak-Kenu Szövetség és a kormányzat célja, hogy minél többen és minél
részletesebben megismerjék Magyarország túrázható vizeit, így az Alsó-Tisza menti felületeket is, emellett

pedig a sportágat is szeretnék népszerűsíteni. A kezdeményezéshez csatlakozott az NKM Szeged VE csapata
is, a klub a VíziVándor túrát szervezte
meg, amely keretében a Csongrádtól Szegedig tartó távot vízen, kenuval tette meg mintegy 300 gyerek. A
helyszínen csatlakozott a népes társasághoz a helyi Kis-Tisza Vízi-sport
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...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
RENDEZVÉNYNAPTÁR

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

szeptember 8.

Algyő szabadstrand
9-15 óráig

szeptember 15.
Lovaspálya

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

9 óra

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

szeptember 13.
Faluház

FOGSZAKORVOS

III. Tisza-parti Party

(ALTE és a Gyevikult Nkft. szervezésében)

Lovasnap Játékos Vetélkedő

Fogatos felvonulás, akadályhajtás.

Anyatejes világnap

16 óra	Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
szervezésében.

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

szeptember 14.
EzerjóHáz

GYEVI PATIKA

17 óra

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

szeptember 15.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

Alkotóház

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

10 óra

szeptember 22-23.
Lóversenypálya

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

szeptember 28.
EzerjóHáz

„Apuval, anyuval a konyhában”

(Kezdők részére ajánlott főzőtanfolyam)

Nyitott kapu 2.0

III. Algyő Kupa Kutyaverseny

„Apuval, anyuval a konyhában”

17 óra	(Kezdők részére ajánlott főzőtanfolyam)
szeptember 28-29.
október 1.

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

október 6.

Faluház
15 óra

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

„Algyő Napja” Rendezvénysorozat
(Részletes program a lap hátulján!)
Idősek napja

Szőke Tisza Nyugdíjas Klub
szervezésében

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN
2018. OKTÓBER 2-4. (KEDD-CSÜTÖRTÖK) 9-17 ÓRA

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 8-12 ÓRA KÖZÖTT
TARTJA FOGADÓÓRÁJÁT AZ EZERJÓHÁZBAN
A FALUGAZDÁSZ ELÉRHETŐSÉGE:
V. NAGY MARIANN 06 (70) 489-3828

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 765-980
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Algyő Napja
Rendezvénysorozat
2018. szeptember 28-29., október 1.
SZEPTEMBER 28. PÉNTEK
17.30 óra
Faluház galéria
		
19 óra
Faluház színházterem
		
19.10 óra
Faluház színházterem

Fürge Ujjak Kézműves Csoport
kiállításának megnyitója
Algyő Napja Rendezvénysorozat
ünnepélyes megnyitója – Molnár Áron polgármester
Móra Ferenc Népszínház Tóték című előadása

SZEPTEMBER 29. SZOMBAT
Helyszín:

Faluház rendezvénysátor

Az algyői önkormányzat babgulyással vendégeli meg az algyőieket.
15-18 óra		
20 óra		
22 óra		
22.30 óra		

Harmonika Fesztivál
Koncert: A Neoton Família sztárjai Ádám és Éva
Tánc show: Dirty Led Light Crew
Dance Party Bende Gáborral

SPORTRENDEZVÉNY
KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK
Helyszín: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
12 óra		
16 óra		
18 óra		
		
		
OKTÓBER 1. HÉTFŐ
14.30 óra
Algyői temető
15 óra
Szent Anna templom
pélyes avatása
17 óra
Faluház színházterem
		
		
		

FKSE Ifi – Túrkeve
FKSE Serdülő – Ózdi KC		
ContiTech FKSE Algyő – Ózdi Kézilabda Club
NBI/B Férfi Felnőtt bajnoki mérkőzés
Koszorúzás a díszpolgárok sírjainál
Mucza Béla algyői díszpolgár domborművének ünneÜnnepi lépviselő-testületi ülés
Kitüntetések és elismerő oklevelek átadása
Közreműködnek a Pro Musica Alapfokú Művészeti
Iskola algyői diákjai

