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Kiválóságait ünnepelte Algyő
A képviselő-testület 15 kitüntető címet adományozott Algyő Napja alkalmából, a település díszpolgári címét idén Némethné Vida
Zsuzsannának ítélték oda. A nagyközség újrafüggetlenedésének 21. évfordulóját ünnepelte.
Részletek a 4. oldalon

Mindent
a mentorprogramról
Az „Esély otthon az algyői fiataloknak”
elnevezésű felhívásra sikeresen pályázott
az önkormányzat. Ennek keretében a volt
„Zöld Iskolában” 13 lakást alakítanak ki
fiatalok részére, és képzéseket is hirdetnek.
Részletek a 13-14. oldalon

Domborművel tisztelegtek a plébános előtt
Huszonöt éven keresztül szolgált Algyőn Mucza Béla főesperes-plébános. A
település díszpolgárának közösségépítő munkája előtt dombormű-avatással tisztelgett, amit Kiss-Rigó László megyés püspök áldott meg.

Aki mer, az pályázik és nyer!
Az Őszi Alkotói Pályázat keretében
21 amatőr művész mutatta meg
tehetségét. Aki bátor volt, és meg
merte mutatni magát, az nem távozott
üres kézzel, hiszen műalkotása

Részletek a 5. oldalon

kiállítási darab lett, hét művet pedig
külön is díjazott a szakmai zsűri. A
Gyevikult Nkft. jövőre is meghirdeti
az alkotói pályázatot.
Részletek a 10. oldalon
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...a Tisza Virága

Egy éve dolgozik az új képviselő-testület
Elsöprő győzelmet aratott a tavaly szeptemberi időközi választáson Molnár Áron és csapata, a polgármester az
Algyői Hírmondónak úgy értékelt, konstruktív, munkával teli év áll mögöttük.

„A választási eredmény megmutatta,
ha egy település összefog, sok mindent
meg tud valósítani” – fogalmazott az
algyői képviselő-testület tavaly szeptemberi alakuló ülésén Molnár Áron

újraválasztott polgármester. Az Algyői
Hírmondónak a településvezető most
azt mondta, az elmúlt 1 esztendő az azt
megelőző 3 év után olyan volt számára,
mint egyfajta jutalom, a sok szenvedés

Családi délután a Bóbita Bölcsődében
Az intézmény családi napjához nagyon sok gyermek, szülő és családtag csatlakozott. A program célja az volt, hogy a már bölcsődébe járó, és a bölcsődét kezdő
gyermekek és szüleik megismerjék egymást. Kreatív foglalkozás, közös körjáték
tette színesebbé a délutánt. A gyermekek kipróbálhatták a fóliára festést, de nagy
sikere volt a közös mondókázásnak, éneklésnek is. A bölcsőde palacsintával, friss
gyümölccsel és teával kedveskedett a vendégeknek. A szülőknek ezúttal is köszönik
az intézmény dolgozói, hogy finom süteményekkel, üdítőkkel támogatták ezt a kellemes hangulatú délutánt.
Mucsi Alexandra és Kecskeméti Katalin kisgyermeknevelők
Bóbita vár október végén
Október 30-án, kedd délután 16.30 –tól 18 óráig „BÓBITA VÁR” címmel játékos
foglakozás lesz a bölcsődében a Kastélykert utca 15. szám alatt.
A program szeretettel várják a 12-36 hónap közötti gyermekeket és szüleiket.
A részvétel ingyenes.
• Tökfaragás közösen a szülővel (faragni való tököt mindenki vigyen magával)
• Karton töksablon ragasztás
• Ivólé készítése sütőtökből
A foglalkozást vezetik: Kecskeméti Katalin és Király Katalin kisgyermeknevelők
Információ kérhető az alábbi telefonszámon: 06 (62) 517-368.
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és kínlódás meghozta eredményét. „A
település egészének nyugalmat hozott
az elmúlt időszak, a korábbinál sokkal
tervezhetőbb, komolyabb munka folyt
Algyőn, mint előtte. Azt, hogy milyen
is alkotni, ebben az évben tudtam meg
igazán. Remélem, hogy a többség is
ugyanígy érzi” – hangsúlyozta. Hozzátette, tartja magát korábbi kijelentéséhez, hogy minden helybéli lakos
polgármestere szeretne lenni, míg csapatának tagjaitól azt kéri, hogy ők is
Algyő fejlődéséért, a helyi közösségért
munkálkodjanak.
Egy évvel ezelőtt a nagyközség lakosai a nyolcfős testületbe a Molnár-csapat tagjait szavazták be: Gubacsi Enikőt,
aki alpolgármesterként dolgozik, Balázs
Zsoltot, Bogdán Tamást, Füzesy Istvánt,
Kiss Róbertet, Nagy Miklós Jenőnét, Ozsváth László Árpádnét, valamint Torma
Tibor Istvánnét.

KEDVES
VÁSÁRLÓINK!
Megkezdtük üzleteinkben
koszorú vásárunkat!
A tavaly évhez hasonlóan kedvező
áron kapható koszorú, ami mellé
ingyen mécsest adunk.
Mindenszentekre vágott és cserepes krizantémot, sírtálakat, sírpárnákat, koszorúkat rendelhetnek az
alábbi telefonszámon:
06 (20) 501-4100.
Meghosszabbított
nyitva tartással várjuk
Önöket a Hóvirág és a Pipacs
Virágsziget üzleteinkben!

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kiválóságait ünnepelte Algyő
A nagyközség újrafüggetlenedését ünnepelték az Algyő Napja rendezvénysorozat keretében. A képviselő-testület
15 kitüntető címet adományozott, a település díszpolgári címét idén Némethné Vida Zsuzsannának ítélték oda.
Az Algyő nagyközség díszpolgára kitüntető címet Némethné Vida Zsuzsanna
vehette át az ünnepi testületi ülésen, aki
köszönetet mondott mindazoknak, akik
azért dolgoztak, hogy a település újra
önálló lehessen.

Algyő mindössze 24 évig nem volt önálló, így a település valójában újrafüggetlenedését ünnepli – hangsúlyozta
Molnár Áron polgármester a Faluházban tartott képviselő-testületi ülésen. A
településvezető arról is szólt, hogy az algyőiek egyik fontos jellemvonása, hogy
maguk szeretnek dönteni a sorsukról,
ám 1973-ban, amikor Szegedhez csatolták a települést, senki nem kérdezte
meg a helyieket. Úgy fogalmazott, az algyőiség, a gyeviség azonban azt jelenti,
hogy amint lehetőség volt rá, újra saját
kezükbe vették az itt élők a sorsukat.

Kiemelte, hogy az elmúlt 3 évben
nagyjából másfél milliárd forint pályázati forrás érkezett a nagyközségbe, és
a fejlesztések nagy része idén, illetve
jövőre meg is valósul. Ismertette az ön-

kormányzati cégek és intézmények tevékenységét, majd külön méltatta a civil
szervezetek munkáját, akiket köszönet
illet azért, hogy pezsgéssel, nyüzsgéssel
töltik meg a települést, és valódi közösséget építenek.

Algyő nagyközségéért kitüntetést
kapott az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub, Juhász István, Kovácsné Budai
Éva, Lakatos Albertné Tóth Mária, továbbá Herczeg József volt polgármester,
aki előzetesen jelezte, hogy nem kívánja
átvenni a kitüntetést. A képviselő-testü-

„Egy olyan hajó indult el a nyílt vízre,
amelyik 24 éven át kényszer kikötőben
rostokolt. Ennek a hajónak különböző
kapitányai voltak, hol lassabban, hol
gyorsabban, de folyamatosan egy cél
felé irányította a hajón lévő sokaságot”
– fogalmazott a polgármester.

let Alkotói díjat adományozott Ménesi
Lajosnénak és Greksáné Kurucz Irmának.
Elismerő oklevelet vehetett át a Fürge
Ujjak Kézimunka Kör, Matovics Sándor,
Tóth Gabriella, Pálföldi Márton, Bakosné Terhes Anita, Varga Ágnes, valamint
Gonda Károlyné.
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Domborművel tisztelegtek a plébános előtt
Negyed évszázadon keresztül szolgált a nagyközségben Mucza Béla főesperes-plébános, a díszpolgár közösségépítő munkája előtt tisztelegve emléktáblát avattak Algyő Napján a Szent Anna templom bejáratánál.

Az algyői közösség tagjainak ajánlotta fel
a dombormű-avatót megelőző szentmisét Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye püspöke, aki a Szent Anna
templomban azt hangsúlyozta, fontos,
hogy a közösségek ápolják hagyomá-

nyaikat és megtartsák gyökereiket, mert
Európa-szerte azt láthatjuk, hogy az a
társadalom, amely megfeledkezik erről, a
önpusztítás útjára lép.
A szentmise utáni ünnepségen Molnár Áron polgármester és Kiss-Rigó

László püspök leplezte le a domborművet, amit Bánvölgyi László szobrászművész készített. A településvezető felelevenítette, hogy az 1922-ben Újszászon
született Mucza Bélát Egerben szentelték pappá, és az 1960-as évektől szolgált
Algyőn, olyan időszakban, amikor a hatalom a templomba járást sem nézte jó
szemmel. A nagyközségből 25 év után
helyezték máshova szolgálni, ám azt,
hogy milyen meghatározó egyénisége
volt Algyőnek, jól jelzi, hogy díszpolgári
címet adományoztak számára 1999-ben.
Molnár Áron elmondta, hogy az egyházközség két tagja, Makra Mihály és
Tóth Kálmán kereste fel azzal az ötlettel,
hogy domborművel is tisztelegjenek a
plébános emléke előtt, majd gyűjtést is
hirdettek, amit Fazakas Attila plébános
koordinált.

Kézimunka kiállítás a Faluházban
Citeraszó, vers és jótékonyság is szerepelt a Fürge Ujjak Kézimunka Kör kiállításának megnyitóján: az Algyő Napja
rendezvénysorozathoz kapcsolódó tárlatot az érdeklődők október végéig tekinthetik meg a Faluházban.

Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar is fellépett a Fürge Ujjak Kézimunka Kör tárlatának megnyitóján.

A csoport egyik alapítójának tekinthető Tóth Árpádné elmondta, az idei
évben is az általuk összeállított kiállítással hangolódtak az Algyő Napja
rendezvénysorozatra. Gondáné Julika
arról beszélt, hogy a kézimunka az agy
jógájának is tekinthető a neurológusok
szerint. Kifejtette, a kötés, a horgolás
és a varrás kiváló unaloműző, amivel
maradandót hozhatunk létre. „A kézimunka stresszoldó, a betegekért aggódó családtagoknak kifejezetten ajánlott. Javítja a koncentrációs képességet,
gyerekeknek is ajánlott, de az Alzheimer-kórt is megelőzhetjük vele. Kötni
vagy hímezni az ágyhoz kötött betegek
is tudnak, és legalább olyan hatékony
a szellemi frissességért vívott harcban,
mint a keresztrejtvény-fejtés” – jegyezte meg.
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A kiállítást Kovács László, a Gyevikult Nkft. ügyvezetője nyitotta meg,
aki beszédében elmondta, példaértékű
a Fürge Ujjak karitatív tevékenysége.
„Önzetlenül teszik mindezt, a saját
munkájukat adják ajándékba. Biztos
vagyok benne, hogy az a sok szeretet,
amit az elkészítés során beletesznek a
ruhadarabokba, az a babáknál és a szülőknél csapódik le” – fogalmazott Kovács László.
A Fürge Ujjak akárcsak az előző
években, idén is jótékonykodott, a csoport tagjai takarókat és sapkákat készítettek a Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítvány számára. Idén
összesen több mint 80 kis sapkát és
takarót adhatták át. A kiállítás október
26-áig, munkanapokon 8 és 20 óra között tekinthető meg.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Húsz év után tért vissza a Tóték Algyőre
Újra Örkény István Tóték című tragikomédiáját adta elő az algyői Móra Ferenc Népszínház a Faluházban.

1998-ban a Tóték volt az első olyan
darab, amelyet a Móra Ferenc Nép
színház amatőr színjátszókkal adott elő.
2018-ban a darab visszatért Algyőre, az
Algyő Napja Rendezvénysorozat keretein belül előadott mű pedig akárcsak
húsz éve, most is éppen ugyanazon a
napon nem csupán a zsúfolásig megtelt
algyői Faluházban, hanem a Szegedi

Nemzeti Színház műsorán is szerepelt.
„Nem volt könnyű próbafolyamat,
egy nehéz, és hosszú darabról beszélünk.
Nem is húztunk a szövegből, mert minden szava aktuális. Próbáltam azt keresni ebben a darabban, ami tud drámai
és megható, vagy éppen komikus lenni.
Maga a szereplő-brigádunk létszámában és karakterében is úgy hozta, hogy

Mintegy negyven kutya versenyzett Algyőn
Összesen 39 nevezés érkezett a III. Algyő Kupára, amelyen több versenyszámban díjazták a legügyesebb kutyákat. Fontos információ, hogy novembertől
újra lesz kutyás oktatás Algyőn.

A szeptember utolsó hétvégéjén lezajlott versenyen az első három helyezetteket díjazták. Rengeteg kutyafajta volt
jelen a versenyen, amelyen nyomkövetés, engedelmes és őrző-védő kategóriákban mérettetek meg az ebek, az egészen kezdőtől a legmagasabb szintig. A

nyomkövetéses verseny egy külső helyszínen zajlott, az őrző-védő számnál
a magasabb szinten már hat sátorban
kellett keresnie a segédet a kutyának,
de szökést is meg kellett akadályoznia,
emellett a maximális engedelmességi szintnek is eleget kellett tenniük a
négylábúaknak.
Egy év szünet után novembertől Földi Zsuzsanna vezetésével újra lesz kutyás oktatás Algyőn. Elsősorban családi
kutyás oktatásokat terveznek a szervezők, az érdeklődők a viverraa@gmail.
com-on e-mail címen jelentkezhetnek
a részletekért.
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elő tudtuk adni a Tótékat. Az évforduló,
illetve Kátó Sándor emléke is arra ösztönzött, hogy ezt a darabot ismét színpadra vigyük. Kétszer már játszottuk,
így mindenki tökéletesre fejlesztette
a saját karakterét” – fogalmazott Ádok
Róbert, a Móra Ferenc Népszínház művészeti vezetője, a darab rendezője.
Algyőn ezzel a darabbal is emlékeztek a 2016-ban elhunyt korábbi művészeti vezetőre, Kátó Sándorra. „Általában azok az energiák éltetik az embert,
amelyet lentről, a nézőktől kap, ebből
adódóan biztosan sokkal másabb előadás volt, mint az eddigiek. Egyszer Sándorral beszéltünk a Tótékról, valamint
még életében vetettem fel, hogy jó lenne újra eljátszani, de erre nem voltunk
elegen. Tavaly Aldo Nicolaj három egyfelvonásosát adtuk elő, viszont folyamatosan agyaltam, és végül azt láttam,
minden karakterünk megvan a Tótékhoz. Mostanra érett meg a társulatban
ez a darab, s örülök, hogy megoszthattuk az algyőiekkel” – részletezte Ádok
Róbert.
ADVENT KASSÁN
2018. DECEMBER 7.
Egynapos kirándulás az adventi
varázsban tündöklő Kassán!
Városnézés helyi idegenvezetővel,
ezt követően szabadprogram az
adventi vásáron, és Kassa csodálatos karácsonyi díszben pompázó belvárosában, melynek főterét
méltán nevezik Európa egyik
legszebb terének.
Részvételi díj: 9.900 forint/fő
Jelentkezni a faluházban
2018. november 16-ig!

...a Tisza Virága

Félszáz embert mozgatott meg a harmadik III. Tisza-parti Party
Idén is színes programokkal várta a látogatókat az Algyői Tisza-parti Party: a rendezvényhez a megújult s zabadstrand
kulturáltabb körülményeket biztosított. Ezúttal is sokan szálltak vízre.

Harmadik alkalommal rendezték meg az
algyői Tisza-parti Partyt, amelyen egész
napos programokkal várták az érdeklődőket. A rendezvény folyamán edzést
tartottak az algyői Box Club versenyzői,
de bemutatkozott az Algyői Úszó és Vi-

zisport Egyesület is. Újdonságként a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei
Egyesülete tartott érzékenyítő programot. Mint azt az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs
Egyesület (ALTE) elnöke, Füzesy István
elmondta, az ugráló várnak köszönhetően egészen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálta a maga
szórakozási lehetőségét. Nagy sikere volt
a SUP-oknak is: a vízi sport egyik új fajtája nagy népszerűségnek örvendett a
Tisza-partra kilátogatók körében, de motorcsónak és sárkányhajó is siklott a folyó vízén a nap folyamán. „A sárkányhajó
egy nagyon jó csapatépítő erővel bír, ezt
máskor is ki kell használnunk. Az off-roadosok is sok érdeklődőt megmozgattak,

a természet szépségeit más oldalról mutatták meg. Az idő szerencsére kegyes
volt hozzánk, egyúttal máris kezdhetjük
a készülődést a negyedik alkalomra” – fogalmazott Füzesy István.
A rendezvény családi jellege a terepfutás alatt is kidomborodott, hiszen minden
korosztály képviseltette magát a Running
Algyő csapata által felépített pályán. „A
családok itt maradtak, de baráti társaságok is jelen voltak a Tisza-parti Partyn. A
szabadstrand kialakításával sokkal jobban
elfértünk, nagyobb volt a területünk. Az
az irány, amin az önkormányzattal közösen elkezdtünk dolgozni a Tiszával kapcsolatosan, azaz hogy egy közösségi tér
jöjjön létre a parton, jól halad, és lassan
eléri a célját” – zárta az ALTE elnöke.

Összeült a Gyevi Tanács
Szeptemberben összeült a Gyevi Tanács, hogy megvitassák az aktuális fejlesztéseket, megbeszéljék a felmerülő
kérdéseket. A tagok kellemes légkörben, baráti hangulatban ötleteltek a község jövőjét illetően.
A tanácskozás központi témája az Algyőn folyamatban lévő fejlesztések menetének átbeszélése volt. A résztvevőket
Molnár Áron polgármester tájékoztatta
a polgármesteri hivatal, a Civil ház és
az Egészségház felújításáról. Kiemelte,
hogy mind a három épületnél fontosnak
tartotta, hogy természetes anyagokkal
dolgozzanak a mesteremberek, például a nyílászárók fa ajtókra és ablakokra
lesznek cserélve, illetve a szigetelés is
kőzetgyapottal lesz megoldva. A polgármesteri hivatalban már javában folynak
a munkák, amely kívülről talán nem is
tűnik fel, hiszen a nemrégen felújított
külső részhez most nem nyúlnak hozzá. A hátsó rész viszont új nyílászárókat
és szigetelést kap. A Civil ház korabeli
fényében tündökölhet majd, hiszen régi
fényképek alapján tatarozzák az épületet, amelyben kialakítanak egy akadálymentesített mellékhelyiséget, illetve az
épület pincéje is használható lesz. Az

Egészségház felnőtt rendelőinek várótermébe automata ajtót helyeznek el,
illetve levegőztetővel oldják majd meg a
helyiség szellőzését. Az épületek várhatóan október végére készülnek el.
Az ülésen szó esett a régi zöld iskola átalakításáról is. A résztvevők részéről kérdésként merült fel, hogy parkoló
lesz-e kialakítva a fecskelakásokhoz, illetve ki lesz a felelős az épület és annak
környékének a rendben tartásáért. Molnár Áron elmondta, hogy a lakók az autóikat bent az udvarban tarthatják majd,
így az utcán nem fognak azok helyet
foglalni, illetve az épület rendben tartása
részben a lakók illetve a Gyeviép Nkft.
feladata lesz. Az átalakításra nyert pályázat célja a fiatalok helyben tartása, így
remélhetőleg a lakók értékelik a támogatást és vigyáznak majd környezetükre,
később pedig Algyőn vernek gyökeret.
A megbeszélendők között szerepelt a
kispiac bővítése, hiszen a helyi árusok ki-

7

nőtték jelenlegi helyüket. A tanács
több tagja is amellett érvelt, hogy
szükség lenne valamiféle szabályozásra, hogy mindenki helyhez jusson, aki
ott szeretné eladni a terményeit.
Szóba kerül az óvoda telítettsége
is. Jelenleg 220 gyermek jár oda, de a
település növekvő lélekszámából arra
lehet következtetni, hogy ennél több
óvodás befogadására lenne, illetve lesz
majd szükség. A tanácskozáson a jelenlegi terület valamilyen formában
történő bővítéséről vagy akár teljesen
új épületről is szó esett, de a kérdés
nyitott maradt.
Mindemellett érintették az új medence és a Négyszög-tó kitakarításának témaköreit is. A polgármester
elmondta, hogy az új medencének
az első közbeszerzése sikertelen volt,
így annak építésére még várni kell, a
Négyszög-tó munkálatai viszont hamarosan elkezdődnek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Újabb szakaszába lépett a Tisza-part fejlesztése
Algyő célul tűzte ki, hogy a Tiszát valóban a falu főutcájává változtatja, így több beruházás is kapcsolódik a folyóparthoz.
Jelenleg is munkagépek uralják a part bizonyos szakaszát.

A tiszai aktív turizmus felélesztése a célja az algyői önkormányzatnak, és több mint
142 millió forint európai uniós
forrást is nyertek erre a célra.
Ebből a keretből a Komp utca
végén található kikötőt már
áthelyezték és bővítették, a
Levendula szállónál horgászstég létestült, és elkezdődött a
másik kishajó kikötő építése
is, a Lőrinc utca folytatásában, a Fehér iskola lejárójának
a végén. A projekt magában
foglalja a partfal megerősítését,
de felújítják a parkolót és a le-

járót is. Az önkormányzat ezt a
területet szeretné bekapcsolni
a falu turisztikai életébe, helyzeténél fogva elsősorban a víziturizmus és a vízparti pihenés
érdekében.
Egy határon átnyúló magyar-szerb pályázat keretében
egy úszóház is készül, a három
oldalról üvegfallal határolt,
25 négyzetméteres helyiséget
akár rendezvényekre is lehet
majd használni.
A terverint a jövő tavaszi
szezonnyitóra befejeződik a
kivitelezés.
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...a Tisza Virága

Remek idényt zárt a felújított szabadstrand
Megújult környezetben várta a fürdőzőket az algyői szabadstrand: szeptember közepén azonban véget ért a szezon.
az üzemeltető Gyeviép Nkft. ügyvezetője, Katona Antal a mögöttünk hagyott
nyárról a visszajelzések alapján egyértelműen sikertörténetként beszélt.
„Akik igénybe vették, azoknak legalább fele a környező településekről, azaz
Szegedről, vagy Hódmezővásárhelyről
érkezett. Az idei nekünk is tanulóév volt,
hiszen sosem foglalkoztunk még azzal,
hogy strandot üzemeltessünk. Szeretnénk megőrizni a strand delta-jellegét,
A nyár eleje óta újból legális volt a für- azaz nem szeretnénk zajos programokat
dőzés Algyőnél a Tiszában, köszön- rendezni. Azt láttuk, mindenki pihenni
hetően a felújított szabadstrandnak. érkezik a strandra” – nyilatkozta KatoA mintegy tíz millió forintos, önkor- na Antal, majd hozzátette, a jövőben
mányzati beruházásból megvalósuló elsősorban a kiszolgáló létesítmények
fürdőzőhely júniustól várta a vendé- fejlesztésén, bővítésében gondolkoznak.
Az algyői szabadstrandon az üzemelgeket. A megújult strand első szezonja
tető
a későbbiekben segítené, bővítené
szeptember közepén azonban véget ért,

a fiatalok szórakozási lehetőségét, egyúttal további fásításokat és árnyékolók
kihelyezését tervezik, mivel az idénre kihelyezett négy napvitorla nagyon
népszerűnek bizonyult. Az első szezon
látogatottsági adataiból látszik, hogy
bővíteni kell a strand kapacitását, hiszen
a kétszáz fős limit rendre megtelt a nyári meleg napokon. „A vízminőség kiváló.
Előírás szerint négyhetente kell vizsgáltatni a vizet, ami alapján elmondhatjuk,
hogy a Tisza algyői szakasza gyakorlatilag ivóvíz minőségű, és ez egy nagyon
fontos szempont. Ez persze köszönhető
annak is, hogy az Algyő feletti szakaszon nincs olyan szennyvíz-kibocsátó,
aki szennyezné a vizet” – mondta Katona Antal.

Ismét jól teljesítettek az Algyői terepjárósok
A Bács-Trophy Bajnokság Kalocsán rendezett futamáról is szép eredményekkel tértek haza az off-road algyői
szerelmesei.
zőknek, és bíznak abban, hogy a Szűcs
Imre – Molnár Attila párosnak egyenes
út vezet az extrém kategória éves bajnoki
címéhez.
A szeptember 8-án megrendezett algyői sportnapon is jeleskedtek az off-roadosok. Bárki ízelítőt kaphatott a terepjárózásból, aki be mert ülni a tapasztalt
sofőrök mellé. A megfelelő biztonsági
előírások mellett és a regisztrációt követően kicsik és nagyok egyaránt ki próbálhatták az off-roadozást.

Az algyői fiúk is rajthoz álltak, majd az
éjszakai és a szombat nappali speciálok
meghozták eredményüket. Extrém kategóriában Szűcs Imre – Molnár Attila első
helyezett lett. Profi plusz kategóriában
Kovács Róbert – Kajdocsi Adrián második

helyezett, illetve algyői terepjárósként induló Kaponyás Zsolt – Blaha Zoltán profi
kategória második helyét gyűjtötték be.
Az egyesület többi tagja Dévai Péter,
Berta Tamás, Domonkos Zoltán, Varga Zoltán itthonról szurkolt az algyői verseny-
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Aki mer, az pályázik és nyer!
A Gyevikult Nkft. alkotói pályázatot hirdetett, amelyre szeptember 17-ig lehetett alkotásokat beküldeni. Aki bátor volt
és meg merte mutatni magát, az nem távozott üres kézzel, hiszen műalkotása kiállítási darab lett.

Pályázni képző-, ipar-, népművészeti és egyéb kategóriákban lehetett, az
alkotások témája és technikája sem
volt megszabva, csupán annyi kitétel
adtak meg a kiírók, hogy az amatőr
művésznek algyőinek vagy valamilyen

formában Algyőhöz kötődőnek kellett
lennie.
A felhívás célja az volt – amelyet
Torma Tibor Istvánné önkormányzati képviselő is kihangsúlyozott a kiállítást megnyitó beszédében –, hogy

akik otthon, a négy fal között alkotnak,
most meg merjék mutatni magukat és
csodáikat a világnak. Egy-egy alkotást
közszemlére tenni nagy bátorságra vall,
hiszen készítője egy darabot mutat meg
saját magából. Ezért is sikerült különlegesre az Őszi Alkotói Pályázat kiállítása, amelyen 21 amatőr művész mutatta
meg tehetségét.
A műalkotásokat szakmai zsűri mérlegelte, melynek tagjai Balassi Marianna algyői iparművész, Rusz-Rácz Ildikó,
a szegedi Móra Ferenc Múzeum múzeumpedagógusa és a Belvárosi Rajz Kör
rajzpedagógusa, illetve Szentmiklósi
Nóra, az Azúr Bagoly makói alkotóműhely vezetője volt. A beküldött munkák
közül 7 alkotás részesült értékes díjazásban.

Szorgos kezek népesítették be az Alkotóházat
Második alkalommal rendezték meg a Gyevikult Nkft. szervezésében és a Gyevi Art Kulturális Egyesület közbenjárásával az Alkotóház Nyitott Kapu 2.0 rendezvényt, amelyre ezen alkalommal is népes látogatósereg érkezett.

Kicsik és nagyok egyaránt szorgoskodhattak a foltvarrásban és egyéb
kézimunka fajtákban, kipróbálhatták a
fazekas korongozást, készíthettek ékszereket süthető gyurmából és a különleges sujtás-technikával is. A résztvevők
festhettek és rajzolhattak a szabadban.

A látogatók betekintést nyerhettek a
tűzzománc rejtelmeibe, hiszen Csókási
Kata tűzzománc alkotásaiból készült kiállításon megcsodálhatták a remekműveit.
A Makóról érkezett Azúr Bagoly Alkotóműhely bemutatta a bútorok tejfestékkel
való dekorálásának módjait. Két fafaragó
mesélt a fafaragás nehézségeiről és szépségéről. A nap folyamán a már jól ismert
szegedi csapat, a Kreatív Kávé festményeiből álló kiállítás is megtekinthető volt.
Ebédre a lecsót Balázs Zsolt készítette, amely után kürtős kalácsot is ehettek
a látogatók. A nyílt napon a Borbarátok
kínáltak finomabbnál finomabb borokat, a Levendula Hotel felajánlásával
pedig levendula szörpöt is ihattak az
Alkotóházba látogatók, ha kimerültek
egy-egy mestermű elkészítése során.
A rendezvény célja az algyői kézművesek és technikájuk bemutatása
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volt. Minden betérő megtapasztalhatta az alkotás örömét, és biztosan talált
magának olyan érdekes és használható
kézműves foglalkozást, amelyet akár
későbbi foglalkozások alkalmával újra
kipróbálhat.

...a Tisza Virága

Portyánk a nyugati végeken
Az Algyői Nőegylet idei kirándulását
tiszteletbeli idegenvezetőnk, Magyarné Rozika az ország nyugati tájaira
szervezte. Sofőrünk, Kuruczai László
ügyességének köszönhetően 10 körül
már Tácon jártunk, ahol Kovács Dóra
szakszerű idegenvezetésével bejártuk az
egykor volt Gorsium Herculiát, az egykori római katonai tábort. Utunk következő állomása Ják volt, ahol Rátkai
László plébános körbevezetett minket
az 1214-ben épült, egykori bencés apátság monumentális bazilikájában.
Szombathely, Szent Márton szülővárosa volt következő úti célunk, ahol

nyomába eredtünk a római kor emlékeinek. Hesztera Hanna vezetésével
megnéztük a romkertet, az egyiptomi eredetű Ízisz-kultuszból itt maradt
Iseumot, valamint a Sarlós Boldogas�szony templomot, és a barokk építésű
Mária templomot. Engedélyt kaptunk
arra, hogy bejárhassuk a Sopronbánfalvi
Pálos-Karmelita Kolostort, ami egyben
oktatási és meditációs központként, valamint kolostorszállóként is üzemel.
Utunkat Velemen, a 300 lelkes alpokaljai kis falun áthaladva Cákon folytattuk, később bejártuk Sopron legfontosabb helyeit is. Vasárnap reggel várt

ránk Kőszeg, majd Sárvár, a Nádasdyak
ősi fészke volt utunk következő állomása.
Az Esterházyak birtokterülete volt
a következő állomásunk, Pápa, ami
középkortól híres iskolaváros. Ganna,
a 267 fős kis falu volt az utolsó látnivaló utunkon, ahol az Esterházy család
mauzóleuma látogatható. Ide temették
Eszterházy Péter írót is, az ő emléke
előtt tisztelegve elhelyeztük az Algyői
Nőegylet koszorúját.
Köszönjük Magyarné Rozika profi és
érzelem teli idegenvezetését!
Algyői Nőegylet

Az idei év is sok-sok programmal teli egyesületünk algyői csoportjánál. Februárban
Kecskemétre látogattunk a Seuso kincsek
megtekintésére. Még abban a hónapban
szokásos havi klubfoglalkozásunkon – mint
minden évben – szellemi vetélkedőn mértük
össze erőnket. Márciusban felköszöntöttük
nő tagjainkat, kis műsorral, szolid ajándékkal leptük meg őket, míg Molnár Áron polgármester virággal kedveskedett a hölgyeknek.
Az áprilisi falunapokon jó szokásunk szerint részt vettünk, bográcsos csülökpörkölttel vendégeltük meg magunkat, míg a májusi gyermeknapon üdítővel kedveskedtünk az
ünnepelteknek.
Júniusban kilátogattunk szegedi Füvészkertbe, augusztusban – a nagy melegre való
tekintettel – úgy döntöttünk, hogy klubdél-

utánunkat 30-ára áthelyezvén nem a Faluházban, hanem a Horgászegyesület tanyáján tartjuk. Megtisztelte rendezvényünket
Molnár Áron polgármester és Gubacsi Enikő
alpolgármester is. Szeptemberben éves
nagy kirándulásunkra invitáltuk tagjainkat.
Ezúttal a Tisza-tó és környékére vettük az
útirányt Tóth Gabriella vezetőségi tagunk
szervezésében.
Az év hátralévő része sem fog elmúlni
események nélkül. Október 14-én lesz éves
megyei találkozónk, a megye többi hasonló egyesületi csoportjának tagjaival jövünk
össze, december 11-én pedig szokásos éves
záró taggyűlésünket tartjuk, amelyen a vezetőség beszámol az elmúlt év történéseiről,
majd klubdélután keretében kis műsorral,
uzsonnával, beszélgetéssel búcsúztatjuk az
óévet.

Öröm számunkra, hogy vezetőségi tagunkat, Tóth Gabriellát karitatív tevékenységéért a képviselő-testület Elismerő Oklevél
kitüntetésben részesítette. Gabriella a Lehet
Könnyebben Egyesületben végzi áldásos tevékenységét az adományosztásban, emellett
csoportunk munkaterv szerinti tevékenységét is a „hátán cipeli”. Szervezi, lebonyolítja
a rendezvényeket, tartja a kapcsolatot a szegedi központtal, az önkormányzattal.
Klubfoglalkozásainkat minden hónap
második szerdáján 15 órától tartjuk a Faluházban, előtte 13 órától már gyöngyfűzéssel
múlatjuk az időt. Szeretettel várjuk mindazokat, akik vidám csoportunkhoz csatlakozni szeretnének egészségi állapottól függetlenül.
Sermann József
vezetőségi tag

Mozgalmas hónapok a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
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Hét településen dolgozik az egyesület
Már a karácsonyra is készül a Lehet Könnyebben Egyesület, amelynek tagjai hamarosan meleg ruhákat is osztanak a
rászorulóknak. Landler Ibolya és Békési Tiborné számol be az Algyői Hírmondóban az önkéntesek munkájáról.

Az idei év harmadik negyedévéig igen
sok minden történt a Lehet Kön�nyebben Egyesületnél. Messze túlszárnyaltuk már a tavalyi évben kiosztott
adományok mennyiségét, és nemcsak
Algyőn, hanem 7 településen is tevékenykedünk azért, hogy sem gyermek,
felnőtt, idős vagy beteg ne maradjon
élelmiszer nélkül.
Tesszük ezt továbbra is, hiszen azt
tapasztaljuk minden településen, hogy
egyre bővül a rászorulók száma. Vannak, akiknek csak átmeneti anyagi
problémás helyzete miatt van segítségre
szüksége, de vannak sajnos, akik tartósan segítségre szorulnak.
Minden adomány kiosztásnál mérlegeljük a helyzetet, és megpróbálni

úgy szétosztani az adott napra kapott
adomány mennyiségét, hogy azt a legnagyobb problémákkal küszködőknek
adjuk elsősorban. Ehhez van segítség is,
együttműködési megállapodásunk van
az önkormányzattal, illetve az AESZIvel. Csak hálával tudunk gondolni az
Élelmiszerbank Egyesületre, akik lehetővé teszik azt, hogy a nehéz sorsú, most
már 3000 főre növekedett ellátottjaink
asztalára ételt tudunk juttatni, a hét
minden napján, mind a 7 településen.
Elkezdődött a csirkeadomány szállítása is, amelyet belső pályázaton a Lehet
Könnyebben Egyesületnek ítéltek meg.
Egyéb újdonság is történt, a Zöld
iskola egyik szárnyában kaptunk két
helyiséget, amit két hétvégén keresztül
egyesületünk tagjai és számtalan önkéntes segítségével kifestettük, kitakarítottuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazok segítségét, akik eljöttek, és
időt szántak arra, hogy segítsenek!
Októberben folytatjuk a ruhaadomány osztását is, erről értesítést teszünk
közzé a már ismert internetes oldala-

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019.
Algyő Nagyközség Önkormányzata – az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve – kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a településen
állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B”
típusú pályázat) számára, a 2018/2019.
tanév második és a 2019/2020. tanév első
félévére vonatkozóan.
A pályázat beadása elektronikus rendszerben történik, amelyhez pályázói regisztráció szükséges az alábbi linken:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.

aspx. A regisztrációt követően lehetséges
a pályázati adatok feltöltése.
A pályázati űrlapot feltöltés után papír
alapon, kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt – a települési önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat rögzítése és az önkormányzathoz történő benyújtása november 6. napjáig lehetséges, személyesen
az Igazgatási- és Szociális Csoportnál,
ügyfélszolgálati időben: hétfőn 8-tól 15
óráig, szerdán 8 és 17 óra között, míg
pénteken 8-tól délig, vagy postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 6.
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kon. Már készülünk a Mikulásra és a
karácsonyi ünnepekre is, ami rengeteg
munkával jár a napi teendők mellett.
Sokan kérdezték tőlünk, hogy men�nyi fizetést kap az egyesület tagsága
ezért a munkáért. Ismételni tudjuk csak
önmagunkat: semennyit! Mindenki önkéntesként, a saját szabadidejéből szánva időt teszi a dolgát. Ha kedvet érez
ehhez a tevékenységhez bárki, szeretettel várjuk az egyesület tagjai közé. Érezze azt, hogy milyen jó adni és segíteni,
egy köszönömért, mosolyért, vagy pár
emberi jó szóért!
Ezúton szeretnénk megköszönni
Molnár Áron polgármesternek, Gubacsi
Enikő alpolgármesternek és a képviselő-testület segítőkész tagjainak a támogatását, hiszen ezzel az algyői embereket támogatják, rajtunk, önkénteseken
keresztül.
Landler Ibolya
Elnök

Békési Tiborné
Vezetőségi tag

Lehet Könnyebben Egyesület
KEDVES ÉNEK- ÉS
ZENESZERETŐ ALGYŐIEK!
Szeretettel hívunk és várunk az operett
és az örökzöld slágerek műfaját kedvelő,
énekelni szerető lányokat és asszonyokat, s persze férfiakat a Parlando Énekegyüttes tagjainak sorába. Elsősorban
algyői, ötven év alatti fiatalokat szeretnénk köszönteni, s átadni mindazt a
tudást és az együtténeklés örömét, amit
lassan 18 év alatt megtanultunk, s átélhettünk.
Gyertek bátran, látogassatok el hozzánk, nézzetek be próbáinkra minden
hétfőn 17:30-tól a Faluház földszinti
klubtermébe, ahol szeretettel várunk
mindenkit!

...a Tisza Virága

2018.10.01.
Algyő
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INGYENES MENTORPROGRAM ÉS KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ALGYŐN
AZ EFOP 1.2.11-16-2017-00045 SZÁMÚ ESÉLY OTTHON PÁLYÁZAT KERETÉBEN
A szeptemberi Algyői Hírmondóban már megjelent, hogy az EFOP -1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély
otthon az algyői fiataloknak” elnevezésű felhívásra sikeresen pályázott Algyő Nagyközség Önkormányzata. Ennek keretében kialakításra kerül a volt „Zöld Iskolában” 13 lakás fiatalok részére. A felújított épület
várhatóan 2019-ben, nyáron kerül átadásra.
Molnár Áron elmondta, hogy a cikk megjelenését követően már többen kérdezték a lakásokra történő
pályázás lehetőségeiről. A lakások bérbeadására az önkormányzat pályázatot ír majd ki, és a jelentkezők
közül kerülnek kiválasztásra az új lakók. A pályázati felhívás 2019. évben jelenik meg és olvasható lesz
az Algyői Hírmondóban, Algyő honlapján és Facebook-oldalán is. A pályázók között előnyt fognak élvezni
azok, akik a pályázat mentorprogramjában, vagy képzési programjain részt vesznek, elvégzik azokat.
Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, hogy a pályázat keretében több képzési és életpálya tervezést segítő program is megvalósul Algyőn 2018-2021. év között, melynek keretében OKJ-s végzettséget
is szerezhetnek a résztvevők. A program célcsoportját a 16-35 életév közötti fiatalok adják, az ő jelentkezésüket várjuk a foglalkozásokra, melyek hétköznaponként délután, illetve hétvégén kerülnek lebonyolításra. A térítésmentes mentorprogram és képzések széles ismereteket kínálnak a jelentkezőknek, amelyekről
az alábbiakban egy rövid összefoglalót olvashatnak.
A „MENTORPROGRAM” komplex, részben egyéni, illetve csoportos konzultációkból, foglalkozásokból áll. Célja
az, hogy a résztvevők önismerete erősödjön, képesek legyenek azonosítani a személyiségükhöz, képzettségükhöz illeszkedő szakmai életpályát. Személyre szabottan sajátítsanak el olyan technikákat, melyek segítségével a
munkahelyre való belépésük és tartós munkavállalásuk sikeres lehet.
A Mentorprogram témakörei közül néhány:							
Önismeret, önmenedzsment; Karriertervezés, pályaalkalmasság; Önéletrajz, részletes önéletrajz készítés, motivációs levél; Munkahelykeresés és munkahelyek feltérképezése, állásinterjúra való felkészülés; Munkaszerződre
vonatkozó alapvető ismeretek; Pénzügyi tervezés alapjai (egy család költségvetése, saját költségvetés készítése);
Életvezetési tanácsok (Hivatalos ügyintézés).
A program kezdése: 2018. november eleje
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

KÉPZÉSEK
GAZDASÁGI ALAPISMERETEK
A Gazdasági alapismeretek képzés során a résztvevők elsajátítják a gazdasági életben, közigazgatásban és adminisztrációs munkában feltétlenül szükséges ismereteket, képet kapnak arról, hogyan kell gazdasági szempontok
mentén projektek és vállalkozások számára üzleti tervet készíteni, érvelni, valamint megismerkednek a költségvetés készítéshez szükséges alapismeretekkel.
GÉPÍRÁS
A Gépírás képzés során a résztvevőnek lehetőségük lesz megtanulni, hogyan lehet a számítógép billentyűzetét
hatékonyan használni, valamint elsajátítani a tízujjas vakírás technikáját, amelyek elősegítik a hatékonyabb irodai
munkavégzést, a számítógép használat megkönnyítését.
IKT KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINTEN
A résztvevők az info-kommunikációs technikák használatát, digitális írástudás képességeit fejleszti. Tudásszint
szerinti csoportbontásban történik a képzés. Többek között a következőket tartalmazza a képzés: operációs rendszerek; Word alapok; Excel; internet, kommunikáció; prezentációkészítés.
VÁLLALKOZÓI ALAPISMERETEK
Cél, hogy a képzés a célcsoport helyi gazdaságba való bekapcsolódását segítse azáltal, hogy az alapvető vállalkozási és gazdasági ismereteket átadja. Témakörök: Vállalatgazdaságtani ismeretek; Jogi alapismeretek; Gazdasági, pénzügyi, számviteli alapismeretek; Adózási alapismeretek; Munka- és személyügyek; Marketing; Stratégiai
és üzleti tervezés.
A képzés célja, hogy a résztvevők számára személyre szabott egyéni mentorszolgáltatást is nyújtson, melynek
keretében a jelöltek kidolgozzák vállalkozásuk üzleti tervét, mely alapját képezheti jövőbeni vállalkozásuk beindításának.
		
SZÁLLODAI RECEPCIÓS OKJ-S KÉPZÉS
A Szállodai recepciós OKJ minősítésű képzés, amely a jogszabályokban, szakmai iránymutatásoknak megfelel,
így eredményes elvégzését követően a résztvevők megfelelő igazolást kapnak erről.
GYÓGYNÖVÉNY GYŰJTŐ KÉPZÉS
MKIK nyilvántartásába felvett felnőttképzési program. A Gyógynövénygyűjtő képzés célja, hogy a képzésben résztvevők részére megadja mindazokat az elméleti és gyakorlati kompetenciákat, amelynek köszönhetően képesen
lesznek a gyógynövények szakszerű begyűjtésére, előkészítésére, szárítására és raktározására.
Érdeklődni, illetve a képzésekre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-mail: alpm@algyo.hu
Telefonon: 06 (62) 517-517 /944-es mellék (munkanapokon 8 és 15.30 óra között)
Személyesen: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Titkárság), Algyő, Kastélykert u. 40.
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...a Tisza Virága

Szegedi ellenfelek várnak futballistáinkra
Két vereség után két győzelemmel folytatta szereplését a Csongrád megyei I. osztályban az Algyő SK labdarúgó-csapata:
az október elején esedékes szabadnap után két szegedi együttessel is játszanak a fiúk a hónapban.

Szeptember folyamán elveszítette veretlenségét az Algyő SK labdarúgó-csapata
a Csongrád megyei I. osztályban. Sebők
László együttese idehaza vesztett rangadót a tavalyi bronzérmes, a Tiszasziget

ellenében. A félidőre összeszedett kétgólos hátrányt a folytatásban már nem
sikerült ledolgozni, így a negyedik fordulóban veszített először a gárda. Egy
héttel később azonban ismét pont nélkül

maradt a csapat, miután az idén eddig
jól szereplő Szentes otthonában egy, a
rendes játékidő letelte után értékesített büntetővel a Kurca-parti együttes
mindhárom pontot otthon tartotta, így
döntetlen helyett vereség lett a szentesi meccs vége. A két vereségből sikerült
felállni, és előbb idehaza a Zsombót
sikerült legyőznünk, majd szeptember utolsó mérkőzésén egy fordulatos
mérkőzésen győzni tudtunk Makón is.
A hagymavárosban Kiss Roland negyed
óra után ugyan vezetést szerzett, viszont
fél órával a vége előtt már a makóiaknál
volt az előny: Szil Zsolt 89. percben szerzett találatával azonban sikerült megszerezni a három pontot.
Ezzel az algyői csapat hét mérkőzés
után 15 ponttal a tabella második helyéről várhatja a folytatást. Október 13-án
a Szegedi VSE, 21-án a Csongrád, majd
egy héttel később az FK Szeged ellen
állnak pályára a játékosok.

Elrajtolt a férfi kézisek idénye
A nagy rivális, és a bajnokság egyik esélyese ellen ugyan vereséget szenvedett a ContiTech-FKSE Algyő férfi kézilabdacsapata, Herbert Gábor együttese viszont a Debrecent és az Ózdot is legyőzte az NB I/B Keleti csoportjának első három
fordulója alatt. A fiúk már egy kupameccset is játszottak.
A PLER Budapest ellen
kezdődött férfi kézilabdázóink számára az új bajnoki év: az immáron Herbert
Gábor által vezetett csapat a
bajnokesélyes ellen remekül
kezdett, többször is vezetett négy góllal is, viszont a
Pick Szeged korábbi kapusa,
Perger Zsolt által irányított
PLER feljavult a folytatásban. A szünetbeli döntetlent
követően az utolsó tíz percig
folyamatosan vezetett az algyői csapat, ám 18-17 után
nem tudtunk gólt dobni,
ellenben a PLER hatot is,
így ha a játék különbsége

alapján túlzó különbséggel
is, de a pestiek megnyerték a
meccset. A srácokra kemény
menet várt, hiszen három
nappal később már a tavaly
még az élvonalban szereplő
Orosházát fogadták a Magyar Kupában: nagy csatában 28-28-as döntetlenre
végeztek, viszont a szabályok
értelmében ez az Orosháza
továbbjutását jelentette.
A szeptemberi másik két
bajnoki közül a Debrecen
vendégeként szinte végig
vezetve sikerült nyerni. Bár
a végén zárkózott a DEAC,
de egy gól megmaradt az

előnyből, majd megszületett az első hazai győzelem
is, miután az Ózdot a Fehér Ignác Általános Iskola
tornacsarnokában 24-22-re
győzte le az algyői csapat.
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Kiss Olivérékre októberben
három mérkőzés vár, először
a Mizse KC, majd a Balassagyarmat, végül pedig a
Törökszentmiklósi Székács
ellen lépnek pályára.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Ház körüli munkára férfi (nyugdíjas) munkaerőt felveszünk. Tel.: 06
(20) 988-5785
Csontkovács kezelésre időpont
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén
is! 8-20 óra között. Bakó Tibor e.v.
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
Vállalok fűnyírást, sövénynyírást,
tűzifa kugliba vágást, gyomirtós permetezést, üres telek kaszálását, illetve más, ezekhez hasonló munkákat
rendszeresen, vagy akár alkalmanként is. Tel.: Nagy István 06 (70)
376-7112
Tisztelt pácienseink!
A Proaktív Egészségközpont október 6-án, ALGYŐN teljes körű kardiológiai
szűrővizsgálatot tart. Előzetes időpont egyeztetés szükséges!
Telefon: +36 70 561 1649
Helyszín: JURA PARK GYÓGYKÖZPONT
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI RENDELŐ

Vereségekkel kezdtek a lányok
A női kézilabda NB I/B Keleti csoportjában újonc Levendula Hotel FKSE-Algyő csapata két vereséggel indította a szezont, a lányoknak azonban
van még idejük a javításra.

A többek között volt válogatott játékossal is
felálló Nyíradony vendégeként kezdődtek a
másodosztály küzdelmei a ligában újoncnak
számító Levendula Hotel FKSE-Algyő csapata számára. Avar György tanítványainak
közel tíz perces kihagyása megpecsételte
az első bajnoki sorsát, ekkor tíz góllal lépett
meg a Nyíradony, amely a folytatásban sem
lassított, és végül 46-25-re tudott nyerni.
Néhány nappal később a Magyar Kupában

is találkozott a két együttes, szintén a Nyíradony volt a pályaválasztó. A hétköznap miatt
a mieink közül többen nem tudták vállalni
a játékot, ám mindezek ellenére is tisztesen
helytálltak a lányok, és kilenc góllal, 36-27re kaptak ki, ezzel búcsúztak a kupától.
Zsilák Katicáék első hazai mérkőzésükön
ugyan végig partiban voltak a Hajdúnánással, viszont 18-18-nál a vendégek tudtak
még hozzászólni a meccshez, így egyetlen
góllal, de kikaptak a lányok, így az októbert
két vereséggel várhatják.
A Levendula Hotel FKSE-Algyő október 7-én a Gödi SE, majd a Kispest és az
Orosháza ellen játszik, végül pedig hazai pályán a Vasast fogadja 27-én.
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Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők,
szúnyoghálók szerelése. 5 év garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.
Tel.: 06 (30) 953-0395
Homoktövislé (100%) kapható.
Tel: 06 (20) 957-4059

EMLÉKEZÉS

Pataki László
„Húsz éve mentél el, egy perc alatt.
Vissza se néztél a fák alatt.”
Idézet: Gy. Z.
Fájó szívvel emlékezünk
feleséged és két fiad Laci és Attila,
valamint unokád Dániel.

...a Tisza Virága
KÖSZÖNTÉS
„Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz vezetett!
Szívünk imádságát suttogja a szeretet!
Kérjük, a jó Istent óvjon-védjen tégedet!
Bánatos könnycseppek ne érjék arcodat!
Örömteli pillanatokban gazdag
múlt emlékeit idézzék!
A jövő ugyan ködbe vész, de a jelen
minden perce legyen neked ajándék!”

ÖREGDIÁKOK TALÁLKOZTAK

Ezzel kíván szerető családod erőben-egészségben bővelkedő boldog 80. születésnapot,
ami olykor csupán egy pillanatnak tűnik,
de valójában ez idő alatt több nemzedék is
felnőtt:
• gyermekeid: Tóth Ferenc, Tóth József és
Kökényesiné Tóth Magdolna Julianna
• unokáid: Kökényesi Anetta és Ágnes
• dédunokád: Kocsis Hella Jázmin, és
párjaik

H I R D E T M É N Y!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Csak egy osztály voltunk
„Egy osztály, amelyről
néha nap túl sok jót hittek.
Később sokan azt gondolták, tévedtek…
…Hitték, gondolták…
És talán senki sem tudta,
Kik voltunk valójában.”
		(Zsigmond Istvánné)
54 év után találkoztak az Algyői Általános Iskolából elballagott nyolcadikos
diákok.
Együtt voltunk
Álló sor (balról jobbra): Kránitz Katalin, Terhes Erzsébet, Bajusz Irma, Szeri
Eszter, Gera Irén, Bakos Anna. Guggolnak: Zombori Piroska, Varga Ilona,
Palágyi Istvánné (tanár), Varga Margit.

A SZÖGHY TEMETKEZÉS
Algyői kirendeltsége a
Hóvirág Virágüzletben.
Teljes körű temetkezési szolgáltatás,
ingyenes árkalkulációval!
Algyő, Téglás u. 67., 06 (20) 501-4100

Algyő Nagyközség közigazgatási területére
2018. szeptember 29. – október 20.-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!
Az ebzárlat időtartama alatt:
1./ A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2./ A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni.
3./ A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező
eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
4./ Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a
fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a 2. és 3. pontban
foglalt korlátozás alól.
5./ Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell
helyezni az ebzárlat időtartamára.
6./ A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölése a vadászatra
jogosult feladata.
A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtható.
Algyő, 2018. szeptember 25.
Varga Ákos
jegyző

Szállítás ügyelet (0-24 h):
06 (30) 955-7556
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ALGYŐI HÍRMONDÓ
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

RENDEZVÉNYNAPTÁR

2018. október 3. (szerda) 14 óra Faluház színházterem

Idősek napja. Az ESZI szervezésében. Zártkörű rendezvény.

2018. október 6. (szombat) 15 óra Faluház színházterem
Idősek napja. A műsorban fellép Tamon Erika nótaénekes.

2018. október 12. (péntek) 18 óra Faluház színházterem

Kulturkör.HU. Test, lélek, szellem, Előadó: Papp Lajos szívsebész,
Belépő elővételben 800 Ft, a helyszínen 1000 Ft.

2018. október 19. (péntek) 18 óra

Orfeumi esték. Szegedi Nemzeti Színház művészeivel. Belépő
elővételben 1000 Ft, a helyszínen: 1200 Ft.

2018. október 20. (szombat) 16 óra Faluház színházterem

Szüreti bál. Zenés, műsoros est. A Gyeviek Baráti Köre szervezésében.

2018.09.07. Bakó Bernadett Edina és Nothof Ramón

2018. október 23. (kedd) 17 óra Szent Anna tér

Emlékműsor és koszorúzás az 1956-os októberi forradalom tiszteletére. Közreműködik Lakatos Dóra énekművész és Faragó András
színművész.

2018. október 27. (szombat) 10 óra Tájház

Mesterségek kavalkádja.
Részvételi díj: 2.400,-/fő, páros belépő 2.200,-/fő.

2018. október 27. (szombat) 17 óra Faluház színházterem
A Zsibongó Táncegyüttes gálaműsora

2018. november 3. (szombat) 18 óra Faluház
Hátborzongató Halloween Futás

ÁLLADÓ CSOPORTOK PROGRAMJAI

2018.08.18. Vidács Orsolya és Pópity Péter Dániel

Faluház színházterem

Classicion Kulturális Tánc és Sport Egyesület majorette
csoportja.
Hétfőn és szerdán 16-18 óráig.

Fit Feeling fitnesz

Gyerekeknek hétfőn 18-19 óráig. Felnőtteknek hétfőn 19-20 óráig.

Drámaszakkör gyerekeknek Szilágyi Annamáriával
Kedden 15-17 óráig.

Néptánc - Zsibongó Táncegyüttes
Csütörtök 17.30-19 óráig.

Ezt Válaszd! Ingyenes alakformáló sajáttestsúlyos edzés
Csütörtök 19-20 óráig.

Szilver Társastánc gyerekeknek
Szerdán 13.50- 16.30 óráig.
Faluház klubterem

Néptánc gyerekeknek (haladó)
Kedden 15-16.15 óráig.

2018. 08.18. Kiss Bettina és Szabó Péter
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...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió Hip-Hop csoportja
Kedden 17-20 óráig.

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub
Csütörtökön 17-20 óráig.

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

Faluház kisterem

Parlando Énekegyüttes
Hétfőn 17-19 óráig

Baba-mama klub

Kedden és csütörtökön 9.30-12 óráig.

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

Hagyományőrző Asszonykórus
Kedden 16-17 óráig.

Hagyományőrző Citerazenekar
Kedden 17-20 óráig.

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

Faluház aula

Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának találkozója
2018. október 10. (szerda) 13 óra

GYEVI PATIKA

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

EzerJóHáz

Borbarát Fiúk összejövetele

Minden hónap második pénteken 17-20 óráig.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

Számítógépes tanfolyam az IEC szervezésében

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

Október 17-ig minden hétfőn és szerdán 17-20 óráig.

Alkotóház

Fürge Ujjak állandó kézimunka foglalkozás
Minden hétfőn 17-19 óráig.

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

Foltvarró foglalkozások

Szeptember 11, október 2., 16., 30.

Kulturkör.HU

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

Test, szellem, lélek címmel Papp Lajos szívsebész tart előadást Algyőn.
Az érdeklődőket október 12-én 18 órára várják a Faluház színháztermébe.
Jegyek a Faluházban vagy oneticket.hu-n vásárolhatóak elővételben 800, míg a helyszínen
1000 forintért.

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

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

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