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A tartalomból

Az Algyő SK Csongrád megyei I. osztály
ban szereplő labdarúgó csapata  háromszor 
lépett pályára az elmúlt hónapban, és 
 mindössze három ponttal van lemaradva a 
listavezető mögött.

Jövő év júniusára befejeződik az új kültéri medence kivitelezése a Borbála Fürdőben – ígéri a közbeszerzésen nyertes Clean 
Star Complex Kft. A cég 880 millió forintból váltja valóra az algyőiek régi álmát, és egy 33 méteres hideg vizes medencét épít.

Letették az új medence alapkövét

Két különleges programmal kedves
kedtek a látogatóknak az Algyői 
Tájházban a Múzeumok Őszi 
Fesztivál programsorozat keretében. 
Ökovetélkedőt hirdettek általános 

iskolásoknak, továbbá a Mesterségek 
Kavalkádjára invitáltak, amely keretében 
kézműves technikákat próbálhattak ki az 
érdeklődők.

Részletek a 11. oldalon

Múzeumok Őszi Fesztiválja a tájházban

Részletek a 16. oldalon

Befogadott egy árva kiscicát az Algyői Könyvtár. A jövevény hamar a látogatók 
kedvence lett, és egy közösségi oldalon indított szavazás végén Jeromos névre 
keresztelték. A választás nem véletlen, hiszen Szent Jeromos a könyvtárak és 
könyvtárosok védőszentje.

Veretlen október  
futballistáinknál

Jeromos, a könyvtár új lakója

Részletek a 6. oldalon

2018. november

Hebertsfeldenből  
érkeztek vendégek �������������������������������������������������3

Nemzeti lobogót  
igényelhetnek a lakosok �����������������������������������������5

Sikeresen zárult  
a Jelek pályázat ������������������������������������������������������9

Európa-bajnoki  
bronzérem Szlovákiából ���������������������������������������17

Részletek a 10. oldalon
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  kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,  
és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. 

Minden jog fenntartva!

PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!, 
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Telefon: 06 (70) 616 2055

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

2018. december 7.
 (péntek) 

Egy napos kirándulás 
az adventi varázsban tündöklő Kassán. 

Kassán 
Advent Városnézés helyi idegenvezető-

vel, ezt követően szabadprog-
ram az adventi vásáron, és 

Kassa csodálatos karácsonyi 
díszben pompázó belvárosá-
ban, melynek főterét méltán 

nevezik Európa egyik legszebb 
terének.

Részvéttteeeeelllliii ddddddííííjjjj::: 999999..9999999000000 Ft/ fő 
Jelentkezni a fafafaaluuuull hháhááázbzbbbzz ananan 22220000111888.... nnnnoooovember 16-ig!

Meglévő mozgásszervi leleteit hozza
 magával!

A fürdőorvosi és ortopédiai rendelésre 
IDŐPONTEGYEZTETÉS A

+36 20/383-8244-es 
telefonszámon.

Az algyői BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐ
 szolgáltatásai

fürdőorvos rendelés ortopédiai szakrendelés

KOMPLEX FIZIO ÉS 

BALNEO TERÁPIA

- TB  által támogatott 

- Beutaló nélkül igénybe vehető 

- előzetes bejelentkezés alapján

Dr. Csonka Endre 
ortopéd és traumatológiai 

szakorvos 

Dr. Nagypál Erika 
fürdőorvos

2018. november 5-től,  

minden páratlan héten 

hétfőn, 16-18 óráig

INGYENES 
ortopédiai 

szakrendelés

Retro

2018. november 23.
 (péntek) 21 óra 

A KEVERŐ PULTNÁL 

DjKovy!

A ´80-AS, ´90-ES ÉVEK KEDVENC SLÁGEREI!

Belépő díj: 800 Ft 
Jegyek válthatók a helyszínen.

Faluház
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...a Tisza Virága

Bajor testvértelepülésünkről érkeztek vendégeink

Idén Hebertsfeldenből érkezett 29 fős 
csoport, akik közül voltak akik már visz
szajáró vendégként jöttek, így a korábbi 
vendéglátó családok ismét találkoz
hattak bajor ismerőseikkel. Néhányan 
azonban még nem jártak Algyőn, illetve 
Magyarországon.

A vendégek az első nap estéjén a ma
gyar operettekkel, zenékkel ismerked

hettek Bakos József  és Antal János sike
res előadása révén.

Pénteken Kalocsa nevezetességeit te
kintették meg a vendégek, így az Astri
ceum Múzeum és Kincstárban, a barokk 
könyvtárban, illetve a főszékesegyházban 
tett látogatás után a Kalocsai Porcelán 
Manufaktúrában a porcelángyártással is
merkedtek a formába öntéstől egészen a 
díszítő festésig.

Szombaton a sokszínű helyi értékek 
bemutatására nyílt lehetőség. Vendége
inknek nagyon tetszett Balassi Mariann 
algyői kézműves műhelye, ahol a magyar 
és balkáni viseletek mellett egyedi kerámi
ákat, festményeket, és egyéb alkotásokat is 
láthattak. A Czine és Terhes Pálinkafőz
dében megismerhették a híres magyar pá
linka készítésének folyamatát a gyümölcs 

feldolgozásától, a cefrézéstől a lepárlásig a 
korszerű bérfőző üzemben Terhes Zoltán 
és Czine Lajos szakszerű vezetésével.

Délután a magyar néptáncokkal, nép
zenével ismerkedtek meg a IV. Zsibon
gó Néptáncgálán, majd az este folyamán 
táncház keretében néhány alaplépést meg 
is tanulhattak. Vasárnap reggelre csak a 
búcsúzás maradt, bízva abban, hogy minél 
hamarabb mód nyílik a következő talál
kozásra a több mint 2 évtizede összetartó 
magyarbajor testvértelepülések között.

Köszönjük a segítséget az algyői Test
vértelepülési Baráti Kör tagjainak, az Al
győi Szőke Tisza Nyugdíjas Klubnak, akik 
300 kemencés buktát készítettek, illetve 
mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy bajor vendégeink jól érezzék magu
kat Algyőn!

Algyő és Hebertsfelden között 1996. óta van kapcsolat, amikor az első megkeresés érkezett Piri József néhai polgár-
mester felé testvértelepülési kapcsolat kialakítására. A két település vezetőinek tárgyalása eredményes volt, hiszen 
azóta szinte minden évben szerveznek találkozókat.

1956 hősei előtt hajtottak fejet

Két évvel ezelőtt, az 1956os forrada
lom és szabadságharc 60. évfordulóján 
új emlékművet avattak a hősök és áldo
zatok tiszteletére Algyőn. A fáklyát ma
gasba emelő angyal szobrát  Bánvölgyi 
László szobrászművész készítette, ami 
1956 szellemiségére emlékezteti mind
azokat, akik egy percre megállnak a 
plébánia mögötti téren. A nagyközség 
idén is a Szent Anna téren emlékezett a 
forradalom és szabadságharc történése
ire, az emlékműsorban közreműködött 
 Lakatos Dóra énekművész és Faragó 
András színművész.

Molnár János feljegyzéseiből ismert, 
hogy Algyőn is ideiglenes forradalmi 
nemzeti bizottság állt fel 1956 októbe
rében, amelynek elnöke Tóth József mé
hész volt, alelnöke Molnár János, míg 
a titkár Rapcsányi Miklós. „Ők hárman 

voltak az elnökség, akiknek az volt a 
feladata, hogy a forrongó helyzetben to
vább vezessék a települést, megoldják az 
emberek ügyesbajos dolgait, megoldják 
azt, hogy egy forradalmi hangulatban 
az élelmiszerellátás biztosított legyen. 
Megpróbálták ezt a települést mindad
dig működtetni, amíg szükség volt rájuk. 
Nagyon fontos volt, hogy Algyőn nem 
volt erőszak, nem volt atrocitás, a forra
dalom előtt és az után sem” – olvasható 
Molnár János feljegyzésében.

Évtizedekig csak ellenforradalomként 
lehetett emlegetni a történéseket, majd a 
rendszerváltozás után összeült első sza
bad Országgyűlés első ülésnapján, 1990. 
május 2án első törvényében az 1956. 
évi forradalom és szabadságharc emlékét 
örökítette meg, október 23át pedig nem
zeti ünneppé nyilvánította.

Az október 23i emlékműsor a nagy
községben koszorúzással zárult.

Békés tüntetéssel kezdődött, majd fegyveres felkeléssel folytatódott 1956 októberében a kommunista diktatúra és 
a szovjet megszállás elleni forradalom, ami 1990 óta nemzeti ünnep. A hősökre és az akkori történésekre Algyőn is 
megemlékeztek a Szent Anna téren.
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Új bölcsőde építésére pályáznak

A legnagyobb igény a gyógytornára van az AESZI Idősek 
Napközi Otthona nappali ellátásának elérhető szolgálta
tásai közül – derült ki a képviselőtestület októberi ülésén, 
amelyen Molnár Áron polgármester emlékeztetett, hogy a 
testület korábban jóváhagyta a nyitva tartás változtatását, és 
fel szerették volna mérni az igényeket, hogy a házi gondozás 
mellett a bővített nyitva tartás népszerű lennee az algyőiek 
körében. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető elmond
ta, tapasztalataik szerint a házi segítségnyújtásra és nappali 
ellátás programjaira jelentkezett nagyobb igény a lakosság 
részéről az elmúlt időszakban, míg a napközbeni elhelyezést 
csak kevesen kérték. Rövidtávon a házi segítségnyújtásra és 
a nappali programszervezésre érdemes nagyobb hangsúlyt 
fektetni szerinte, ez a két terület igényel jelenleg több figyel
met. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a gondozói létszám 
jelenleg elegendő, ha úgy látják, hogy bővítésre van szükség, 
akkor azt jelezni fogják a képviselőtestületnek. Megjegyezte, 
legnagyobb érdeklődés a gyógytorna iránt van, amit immár 
nem heti 1, hanem már 2 alkalommal vehetnek igénybe, de 
szükség esetén eggyel még tudják növelni az órák számát.

Elfogadták a szociális ellátások időarányos felhasználásá
ról szóló beszámolót is a képviselők. A polgármester a na
pirendi pont kapcsán elmondta, azért csökkentették a szoci
ális ellátásokra fordított költségvetési keretet, mert évek óta 
azt tapasztalták, hogy nem használták fel teljes mértékben a 
rendelkezésre álló összeget. Hozzátette, a harmadik negyed
éves beszámolóból látszik, hogy a költségvetés tervezésekor 
jól kalkuláltak. Varga Ákos azzal egészítette ki a beszámolót, 
hogy a köztemetések száma növekedett, kevésnek bizonyul az 
előirányzat, és ezért átcsoportosítást javasolt, amit elfogadott 
a grémium.

A szünidő alatt 3 civil szervezet bevezetett gyermektábo
roztatási alapról is tárgyaltak. Idén 3 civil szervezetet, vala
mint a Gyevikult Nkft. és a Gyevitur Nkft. részesült támo
gatásban. Összesen 14 nyári tábort rendeztek, amelyeket  
1 millió 390 ezer forinttal támogatott az önkormányzat. Az új 
rendszerrel kapcsolatban Molnár Áron kiemelte, az volt a cél
juk, hogy elsősorban a helyben élő gyerekeket támogassák, és 
arra is igyekeztek ösztönözni a szervezőket, hogy minél több 
fiatalt vonjanak be a programokba. Az új konstrukció kereté
ben naponta minden algyői táborozó gyerek után ezer forint 
támogatást nyújtott a nagyközség.

Nem emelnek adót

A helyi adómértékek felülvizsgálatával kapcsolatban a testü
leti ülésen elhangzott, hogy Algyőn a kötelező adónemeken 
kívül sem a lakosságot, sem pedig a cégeket nem adóztatják. 
Az építményadó és az idegenforgalmi adó tekintetében a jog
szabályban meghatározott maximumnál jóval alacsonyabb 
összegeket állapított meg korábban a testület, s a polgármes
ter szerint a nagyközség költségvetése nem teszi indokolttá az 
emelést. Az előterjesztést tárgyaló pénzügyi bizottság elnöke, 
Füzesy István elmondta, a grémium sem tartja indokoltnak 
az emelést, így egyhangúlag azt támogatták, hogy a jelenlegi 
helyi adómértékeket vessék ki jövőre is.

Mint ismert, európai uniós forrásból megújul az algyői 
Egészségház, az energetikai korszerűsítés azonban nem 
tartalmazza a berendezések cseréjét. A polgármester nevé
vel fémjelzett előterjesztés arra tett javaslatot, hogy a váró
termek berendezését is cseréljék, hogy ne csak egy kívülről 
megszépült épületben fogadják a pácienseket a jövőben.  
A padok, asztalok és fogasok cseréje mellett a jelenlegi pla
káterdőt is  eltüntetnék, és külön hirdetőtáblákat helyeznének 
ki, míg a gyermekorvosi rendelőben új pelenkázó asztalok 
és gyereksarok is lenne. A műszaki csoport költségbecslése 
szerint 3,3 millió forintból cserélhetnék le a berendezéseket, 
amit támogatott a képviselőtestület.

Új bölcsődét építenének

Egy új pályázati konstrukció keretében bölcsődefejleszté
si programba kezd Algyő. Molnár Áron arról tájékoztatott, 
hogy a nagyközség adóerőképességét is figyelembe véve 70 
százalékos támogatási intenzitással tudnának a településen új 
bölcsődét építeni, amennyiben nyernek a pályázaton.

Emlékeztetett, hogy a bölcsőde mellett az óvoda bővítése 
is felmerült már a gyermeklétszám növekedése miatt, és ötlet

Nemzeti színű lobogót biztosítanak az algyőieknek – erről is döntött októberben a képviselő-testület. Az ülésen azt 
is támogatták, hogy pályázatot nyújtanak be új bölcsőde építésére, amelynek megkezdik az előkészítő munkáit is.
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ként arról is szó volt már a településen, hogy amennyiben egy új 
intézményt építenek, a megürült helyiségeket a másik használ
hatja. Igaz TOPos keretből óvodafejlesztésre is volt pályázat, 
ám ezzel a lehetőséggel nem élt Algyő, mert a megyén belül 
azok a települések jelentkeztek a kiírásra, ahol jelentős infra
strukturális problémák voltak. Molnár elmondta, lehetséges, 
hogy a központi költségvetésből lesznek források óvodabőví
tésre, például a tervezett Modern Falvak Program keretében, 
ám az a véleménye, hogy anyagilag egy új intézmény építését 
tudja vállalni a település. Igaz a pályázatra jövő év március kö
zepéig lehet jelentkezni, ám addigra jogerős építési engedéllyel 
kell rendelkezni a megfelelő telek mellett, ezért a határozati 
javaslatban az is szerepelt, hogy 20 millió forintot biztosítsanak 
az előkészületekre. A testület támogatta az elképzelést.

Támogatják Algyő arcát

Második éve van szponzori szerződése az önkormányzatnak 
Kopasz Bálint kajakossal. Még az előző képviselőtestület 
határozott a fiatal sportoló támogatásáról, akkor havi bruttó 
100 ezer forintot utaltak neki, amit havi 200 ezerre emeltek. 
Molnár Áron úgy értékelt, maga a szerződés mindkét fél ré
széről pozitív, hiszen Bálint „Algyő arcaként” eseményeken 
is megjelenik, és viszi tovább a település jó hírét. A testület 
szeretné, ha több, a falu életében jelentős programon részt 
tudna venni, és további támogatásáról döntöttek a képvi
selők, a jövőben is havonta bruttó 200 ezer forintot kap, az 
összeget negyedéves bontásban fordíthatja felkészülésére a 
sportoló.

Több algyői jelezte, szívesen tenne magyar zászlót házára 
nemzeti ünnepeken, mely felvetést Molnár Áron is üdvö
zölt. Gubacsi Enikő alpolgármester elmondta, hogy a lakosok 
a hódmezővásárhelyi és makói példát alapul véve fordultak 
kérésükkel az önkormányzathoz. Árajánlat is van, amelyből 
kiderül, hogy a 40szer 60 centiméteres kültéri nemzeti színű 
lobogó, a tartórúd és a falra szerelhető konzol 5500 forintba 
kerül. Azoknak a lakosoknak, akik igénylik, maguknak kell a 
konzolt felszerelniük, s vállalniuk, hogy nemzeti ünnepekkor 
fellobogózzák házukat. Hozzátette, igényfelmérés még nem 
készült, így egyelőre nem tudni, mennyi zászlót lenne érde
mes vásárolnia az önkormányzatnak. A képviselők egyhangú
lag támogatták az előterjesztést, amely keretében egyelőre 30 
darabot vásárolnak.

NEMZETI LOBOGÓ  
IGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG

Algyő nagyközség önkormányzatának képvise
lőtestülete az októberi ülésén határozott arról, 
hogy az algyői ingatlanok tulajdonosai térítés
mentesen igényelhetnek magyar zászlót annak 
érdekében, hogy nemzeti ünnepeinken kihelye
zésre kerüljenek a házakon.

A kérelmezők a nemzeti lobogó mellé zászló
tartó rudat és homlokzati tartót is kérhetnek.  

A feltétel az, hogy algyői ingatlanon kell kihe
lyezni legalább a nemzeti ünnepeink időtarta
mára.

Az igénylések leadási módja:

• email: aljegyzo@algyo.hu email címen 
kérhető igénylőlap 

• személyesen: Angyal Zsolt aljegyzőnél 

A kérelmek beérkezésének határideje:  
2018. november 30. napja
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880 millió forintból bővítik a Borbála Fürdőt

Csak a harmadik közbeszerzés zárult 
sikerrel, a szegedi Clean Star Comp
lex Kft. 880 millió forintból építhet 
új kültéri medencét az algyői fürdőbe.  
A csütörtöki ünnepélyes alapkőletételen 
Molnár Áron polgármester felelevenítet
te, hogy már hosszú évek óta tervezi a 
nagyközség fürdőjének bővítését. Több
féle koncepció mentén gondolkodtak, 
négy évvel látványmedencét terveztet
tek, ám olyan magas árajánlatot kaptak, 
hogy bele sem fogtak a fejlesztésbe. Két 
évvel ezelőtt ismét a képviselőtestület 
asztalán volt a téma, akkor arról vitáztak, 
hogy vajon 50 vagy 33 méteres meden
cére lenne szükség, végül utóbbi mellett 
döntöttek. Kidolgoztak egy konstrukci
ót, hogy részben társasági adóból (TAO) 
finanszírozzák a beruházást, az önkor
mányzat partnere a Szegedi Úszó és 
Vízilabda Tömegsport Egylet (SZÚV
TE) lett.

Akkor még 450 millió forintos költ
ségbecslés készült, bő fél év múlva azon
ban már 600 millióról beszéltek, majd a 
közbeszerzésre jelentkező cégek végül 1 
milliárd forint fölötti összegekért vállal

ták volna a kivitelezést. A polgármester 
elmondta, hogy ezt követően ésszerűsí
tették a terveket, még egy TAOs pályá
zatot vontak be a fejlesztésbe, illetve az 
eredetileg 150 millió forintos önerőt 130 
millióval megtoldja az önkormányzat.

A közbeszerzésen nyertes Clean Star 
Complex Kft. ügyvezetője, Varga Ró-

bert elmondta, a munkálatokat már a 
jövő héten elkezdik, és amennyiben az 
időjárás engedi, még ebben az évben a 
medence vasbeton munkáit is elvégzik, 
a beruházást pedig a határidőig, jövő év 
júniusáig befejezik.

Forrás: Délmagyarország napilap

Szabadtéri, hideg vizes medencével bővítik a Borbála Fürdőt, amelynek az alapkövébe algyői gyógyvizet tartalmazó 
fiolát is tettek az ünnepségen. A kivitelező ígéri, jövő nyárra elkészül a fejlesztés – írja a Délmagyarország.
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Három együttes ropta a Zsibongó Néptáncgálán

„A szűnni nem akaró taps és a sok dicsé
ret, amit kaptunk a gálán, minden munkát 
megér” – fogalmazott a 2012 szeptembe
rében alapított Zsibongó Néptáncegyüt
tes vezetője, Hegedűs Edit. Hagyományos 
gálájuk célja, hogy megmutassák, meny
nyit fejlődtek egy esztendő alatt, illetve a 
műsort vendégcsoportok fellépése is szí
nesíti. A közönség ezúttal az erdélyi tán
coktól kezdve magyarországi nemzetiségi 
táncokon keresztül egészen a nyugati ha
társzélekről merített rábaközi táncanya
got is láthatott a Faluház nagytermében.

Algyő testvértelepüléséről, a vajdasági 
Martonosról az Ördögszekér Táncegyüt
tes érkezett, míg Szegedről a Délikert 
Möndörgő Néptáncegyüttes. Utóbbi 
csapathoz úgy kapcsolódik a Zsibongó, 
hogy ott táncol az algyői csapat férfi tánc
karának vezetője, Bogár Szabó Bálint. 
 Hegedűs Edit elmondta, ez a közös 
 fellépés is  hozzájárul ahhoz, hogy a két 
 csoport közelebb kerüljön egymáshoz.

A Zsibongó Néptáncegyüttes idén 
még két fellépésre készül. Algyőn ad
vent első vasárnapján az ünnepélyes 

 gyertyagyújtást követően adnak ízelí
tőt tudásukból, két héttel később pedig 
 Martonoson a karácsonyi műsor kereté
ben lépnek színpadra, oda immár negye
dik éve hívják meg az algyői táncosokat.

Algyő testvértelepüléséről, Martonosról, valamint Szegedről érkeztek vendégfellépők a IV. Zsibongó Néptánc-
gálára, amelyen természetesen az algyői csapat is számot adott a közönségnek ez évi munkájáról.

Emléktábla őrzi  
a tanár úr emlékét

Az algyői volt Ady Endre 
Művelődési Ház vezetője, 
Eke József népművelő, nép
művész, az algyői folklór
kutatóvá lett „gyevi embör” 
munkássága előtt emléktábla 
avatással tisztelegtek a nép
táncgála előtt. Az ünnepsé
gen Molnár Áron polgármes
ter mellett beszédet mondott 
Kiss Ernő, a Csongrád Megyei 
Népművelők Egyesületének 
alelnöke, valamint Torma 
Tiborné, és közreműködtek 
az Algyői Hagyományőrző 
 Citerazenekar tagjai.
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Állatok Világnapja a Szivárvány Óvodában

Óvodánkban nemcsak egy 
napot szenteltünk ennek a 
Zöld jeles napnak, hanem két 
héten keresztül szerveztünk a 

gyerekeknek változatos prog
ramokat. Arra törekedtünk, 
hogy minél több élményt 
biztosítsunk számukra.

Pónilovaglással kezdődött 
a programsorozatunk.  A kö
vetkező napon az állatorvos 
segítségével megismerked
hettek a gyerekek a felelős 
állattartás szabályaival, majd 
megnyitotta „rendelését”, 
amely keretében a beteg 
plüss állatokon igyekezett 
segíteni.

A következő hét folyamán 
az AURA Segítő Kutya Ala
pítvány Terápiás kutya be
mutatót tartott, mely során 
Gácsi Mária és 3 tüneményes 
kutya segítője: Nala, Molly és 
Stella varázsolta el a gyereke
ket érdekes bemutatóval. A 
beszélgetés során megtanul

hatták, hogyan, mikor simo
gathatunk meg egy kutyát, és 
mikor nem szabad zavarni, 
mikor lehet veszélyes.

A programsorozat zárá
saként állatsimogatót szer
veztünk, mely során a szülők 
segítségével, házi kedvencek
kel ismerkedhettek meg a 
gyerekek.

A gyerekek nevében kö
szönjük mindenkinek a se
gítséget, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy óvodásaink 
újabb élményekkel és isme
retekkel gazdagodjanak.

Juhász Csilla Brigitta,  
Görög Annamária

Zöld Óvodaként minden évben megemlékezünk október 4-én az Állatok világnapjáról. Fontosnak tartjuk a gyerekek 
környezettudatos szemléletének formálását, az állatokhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás elősegítését, a felelős állat-
tartás, gondozás alapjainak lerakását.



9

...a Tisza Virága

Sikeresen zárult az irodalmi pályázat

Az október 13án tartott ünnepélyes 
eredményhirdetésen Molnár Áron, Al
győ polgármestere, a pályázat fővédnö
ke köszöntötte az országhatáron belül
ről és kívülről érkezett írókat, költőket.

Vers kategóriában 1. díjas Zelenka 
Brigitta (Bielefeld, Németország), 2. 
díjas Jousse Erzsébet (Budapest), 3. díjas 
Mihály Csilla (Örkény). A közönségtől 

a legtöbb szavazatot kapta Gyólay Ka-
rolina (Csóka, Szerbia). Különdíjasok: 
B. Moravetz Edit (Budapest), Kozma 
Barnáné (Álmosd), Kövesi Péter (Deb
recen), Lajkó Gábor ( Jászszentlászló), 
Török Nándor (Budapest).

Novella kategóriában 1. díjas Mester 
Györgyi (Budakeszi), 2. díjas Kövesi Pé-
ter (Debrecen), 3. díjas Györkey László 
(Szeged). Közönségdíjas Beslin Lász-
ló (Szeged). Különdíjasok: Guti Csaba 
(Dabas), Szohner Gabriella (Hatvan), 
Sonkolyos Márta (Orosháza).

Köszönet a támogatóknak, segítők
nek, közreműködőknek: Algyő Nagy
község Önkormányzata Polgármesteri 
Alap, GyeviKult Nkft.nek, Algyői 
Könyvtárnak, Vámos Lászlónak, Bes-
lin Lászlónak, a zsűrinek (Fehér József, 
 Haranghy Géza, Hegedűs Gábor, Szilágyi 

Perjési Katalin, Ménesi Lajosné),  Mucsiné 
Kiss Ildikónak, Zomboriné  Gergely 
 Klárának, Vajtó Gergelynek, a furulyázó 
gyerekeknek, és a könyveket adomá
nyozóknak.

A díjazott alkotások olvashatók a 
http://www.gyeviart.hu/index.php/toll
forgatok/vers illetve a http://www.gye
viart.hu/index.php/tollforgatok/proza 
oldalon.

Gyevi Art hírek
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Toll
forgatók Köre „Vendégeink” sorozatának 
résztvevői október 5én az óbudai Krú
dy Gyula Irodalmi Kör írói, költői vol
tak. Az élőzenés irodalmi estet Kanizsa 
József titkár, a Magyar Kultúra Lovagja 
szerkesztette. A közönség a szerzők –  
Fehér József, Kanizsa József, Újvári Fe-
renc, Szénási Sándor, Németh Nyiba 
Sándor és Bullás Mária – előadásában 
hallhatták a verseket. A műsort Németh 
Nyiba Sándor gitárszólója és megzenésí
tett versei színesítették. 

Október 21én Kelebián a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület képviselői részt 
vettek a Márton Áron Közösségi Ház 
ünnepélyes átadó, felszentelő ünnep
ségén, melyet szentmise előzött meg. 
A szentmisét Pénzes János szabadkai 
megyés püspök celebrálta. Az egyesü
let ajándéka egy Emlékkönyv, melyet 
azonnal birtokba vett a lelkes közön
ség. Az első beírás a püspök atya jókí

vánsága volt: „Isten áldása szálljon erre 
a házra, és maradjon is rajta”. A míves 
Emlékkönyvet a Foltvarrók által készí
tett ajándékterítőn helyeztük el. Nagy 
élmény volt részt venni ezen a felemelő 
ünnepségen.

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Toll
forgatók Köre „Vendégeink” sorozatá
nak következő rendezvénye november 
13án 17 órakor lesz az algyői könyvtár
ban, ahol Hegedűs Gábor Algyőn élő író, 
költő „Most szél sodor...” című verses

kötetét ismerhetik meg az érdeklődők.
A szerzővel Szilágyi Perjési Katalin be
szélget. Közreműködnek a Tollforgatók 
Köre tagjai.

Lezárult a Tollforgatók Köre által meghirdetett „Jelek 2018” irodalmi pályázat, a felhívás keretében 73 pályázó 117 írását 
értékelte a szakmai zsűri.
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Társasjáték és családfa szerepel az új könyvtárvezető tervei között

Dományházi Edit mintegy húsz éven 
keresztül dolgozott a szegedi egyetemi 
könyvtárban, majd ezt követően adta be 
pályázatát az algyői bibliotéka vezetői 
posztjára. Mint lapunknak elmondta, 
könnyű volt a beilleszkedés az intéz
mény életébe, a faluba való beintegrá
lódás viszont egy hosszabb folyamat 
lesz. „Lehet jó könyvtárat csinálni úgy, 
hogy senki nem jön be, én azt szeret
ném, hogyha növekvő látogatószámmal, 
mindenki megelégedésére működne az 
algyői könyvtár” – fogalmazott az algyői 
könyvtár új vezetője.

Motivációjával kapcsolatban kifej
tette, stresszesnek érezte a szegedi éle
tet, ezért szeretett volna váltani. „Egy 
olyan kistelepülésre szerettem volna 
érkezni, ahol az emberek ismerik egy
mást, köszönnek egymásnak, és létezik 

még az emberközeli kommunikáció, 
azaz közvetlen visszajelzést kaphatunk 
az olvasóktól” – magyarázta.

A jövőbeli tervekkel kapcsolat
ban Dományházi Edit elmondta, az 
íróolvasó találkozók megtartása mel
lett két konkrét terve van már: szeretne 
társasjátékesteket szervezni, hiszen 
a mostani társasjátékok megvásárlá
sát egy család már nem biztos, hogy 
megengedheti magának. „Erre Molnár 
Áron polgármestertől már engedélyt 
is kaptam, így a tervek szerint a jövő       
évi költségvetésbe beépítenénk egy 
tételt, ezt az összeget társasjátékok 
vásárlására fordítanánk” – fejtette ki a 
könyvtárvezető, aki emellett szeretné 
feldolgozni az algyői anyakönyveket, 
ami nagy segítség lehet a családfa ku
tatásokban.

Dományházi Edit vezeti a továbbiakban az algyői könyvtárat. Az intézmény vezetője több mint 20 éves tapasztalattal 
rendelkezik, egy látogatott és a falu szerves részét képező könyvtárat szeretne működtetni Algyőn.

Örökbe fogadott egy cicát a könyvtár

A macska nevét illetően szavazást indí
tottak az intézmény Facebookoldalán, 
majd ennek eredményhirdetéseképp 
névadó bulit is tartottak, ahol külön
böző, macskás programokkal várták az 
érdeklődőket, így például cicás történe
teket olvastak fel, volt arcfestés és kvíz

játék és meglepetés ajándékok is. „A 
célunk az volt, hogy családias eseményt 
szervezzünk” – fogalmazott Dományhá-
zi Edit, az algyői könyvtár vezetője.

A Frici és a Jeromos név közül végül 
utóbbi lett a befutó, és mint a könyv
tárvezető kitért rá, nem volt véletlen a 
választás. „Szent Jeromos a könyvtárak 
és könyvtárosok védőszentje, a Fricivel 
pedig egy cicás nevet szerettünk volna 
ajánlani” – indokolt Dományházi Edit. 

A cica láthatóan roppant népszerű az 
intézményben.

A polgármesteri hivatal udvarán született kiscicák közül csak egyet nem sikerült örökbe adni, ezért úgy gondolták a 
könyvtár dolgozói, hogy az intézménybe költözhetne a kis szőrpamacs. A tudatos állattartás népszerűsítése mellett 
 persze szerették volna kihasználni a cica „cukiságfaktorát” is.

JÓTÉKONYSÁGI CSEREBERE VÁSÁR A GYEVI KÖNYVTÁRBAN!

November 23án, pénteken 10 és 18 óra között várnak mindenkit, akinek van otthon 
gyönyörűséges, de megunt bögréje, bizsuja, sálja, dobozkája, parfümje, amit szívesen 
felajánl csereberére. A kettőszáz forintos beugró kifizetése után válogathat a felhoza
talból. A befolyt összeget jótékonyságra fordítja az algyői könyvtár. Várják az olvasó
kat nagy szeretettel, forró teával és remek hangulattal!
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Múzeumok Őszi Fesztiválja a tájházban

Az egyik program Ökovetélkedő volt, 
amelyet kifejezetten az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskola diákjai számára 
szervezett Izbékiné Cseuz Gabriella, az 
Algyői Tájház vezetője. A játékos isme
retterjesztés középpontjában a tartósítás 
állt. A négy kialakított állomás mind
egyikén ehhez a témához kapcsolódóan 
tudhattak meg fontos és nem utolsó sor
ban hasznos információkat a diákok. Az 
egyik a zöldségek tartósítása volt, ezen 

belül is a fűszer és gyógynövények szere
pe a tartósításban, ahol az algyői Ezerjófű 
Egyesület nyújtott szakszerű útmutatást. 
Emellett gyógynövényteát kóstolhattak 
az osztályok. Másik állomáson Kothencz 
Tibortól a hús tartósításáról tudhattak 
meg érdekesebbnél érdekesebb gondola
tokat a gyerekek. Az algyői hentes saját 
készítésű, füstölésű kolbászokból hozott 
kóstolót a gyerekeknek. Ezeken kívül szó 
esett a gyümölcsök tartósításáról, tárolá

sáról is, így az iskolások bepillanthattak 
a lekvárok készítésébe, illetve hallhattak 
az aszalás módszereiről is. Házi készíté
sű birsalma lekvárt, befőttet, aszalt almát 
kóstolhattak a gyerekek. Végül pedig já
tékos módon ismerkedhettek meg a tar
tósításra használt edényekkel, amelyeket 
korábban és napjainkban is alkalmaznak 
ezekre a célokra.

A másik érdekes program a Mester
ségek Kavalkádja volt az Algyői Tájház
ban, ahol az odalátogatók saját kezükkel 
próbálhattak ki mesterségeket, kézműves 
technnikákat. Ízelítőt kaptak például a 
kosárfonásból Szalmáné Simon Éva, a 
nemezelésből pedig Szabó Beáta segítsé
gével, illetve készíthettek süthető gyur
mából tököt és falevelet Greksáné Kurucz 
Irmával. Mindemellett készült kalács és 
sült tök a forró kemencében.

Az eseményekre sok lelkes látogató ér
kezett, így biztosan lesz folytatása a prog
ramsorozatnak.

VI. Jótékonysági gördeszka verseny a Wemsical szervezésében

Október 13án, egy kellemes őszi délutánon 
rendeztük meg a hagyományos jótékonysági 
gördeszka versenyünket. A mintegy 20 ne
vező 4 elemen mutathatta be a legjobb trük
köket, így az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is hangulatos és színvonalas volt a verseny 
a Tiszavirág utcai görpályán. A programot 

graffiti bemutató és zenélés kísérte, a fáradt 
gördeszkásokat a nap végén grillszendvics
csel vendégeltük meg. A nevezési és tá
mogatói díj táblás csokoládé és különféle 
édességek voltak. A versenyzők és a nézők 
is szép számmal hoztak felajánlásokat, az 
összegyűlt édességeket az Algyői Egyesített 

Szociális Intézmény segítségével algyői, ne
héz körülmények között élő gyermekek ré
szére jutattuk el. Díjazottak: Jucha Csanád, 
Tornai Krisztián, Szabó Márton.

Ezúton is köszönjük a támogatást Algyő 
nagyközség önkormányzatának, a segítséget 
a Gyeviép Nkft. munkatársainak, illetve a 
program lebonyolítását segítő fiataloknak!

Torma Tibor
elnök

Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Az ajtó nyitva áll! – ezzel a mondattal hívja fel magára a figyelmet a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat, 
amelynek keretein belül két különleges eseményen is részt vehettek az érdeklődők Algyőn.
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Gyógynövényekkel egészségesen

A rendezvényen egyesüle
tünk vezetője, Berek Ágota 
fitoterapeuta vezette körbe 
az érdeklődőket gyógy és 
fűszernövény kertünkben. A 
kertben az ősz jegyei is meg
figyelhetőek, sok növényt 
már betakarítottunk, de szé
pen díszlenek az évelők, és a 
következő évi hajtáskezde
mények is. A növények ter
mesztésével, gondozásával, 
és felhasználásával célunk 
az egészségtudatos életmód 
kialakítása, az egészség meg
őrzése. Minden alkalmat fel 
is használunk az ismeretter
jesztésre.

A kert bemutatása után két 
igazán színvonalas előadást 
is hallhattunk meg, Jagodics 
Balázs, az SZTE Pszicholó
giai Intézetének tanársegédje 
„Kés, villa, világháló, gyerek 
kezébe nem való” címmel 
tartott előadása rávilágított a 
különböző generációk elté
rő szocializációjára. Ma már 
az óvodások is használják a 
digitális eszközöket. Mit te
hetünk, hogy gyermekeinket, 
unokáinkat megóvjuk az in
ternetes zaklatástól, a fiatalok 
ne váljanak a virtuális világ 

rabjaivá, esetleg agresszívvé? 
Ezekre a kérdésekre kaptunk 
válaszokat.

Kiss Tivadar, az SZTE 
Farmakognóziai tanszéké
nek tanársegédje „A polle
nallergia, különös tekintettel 
a parlagfűre” című prezentá
ciója is sokunk érdeklődését 
felkeltette. Az allergia kiala
kulásának vázlatos áttekinté
se után beszélt arról is, hogy 
újabban kínálnak parlagfű
ből készített táplálékkiegé
szítőket. Legyünk azonban 
óvatosak, mert ezeknek a 
készítményeknek hatásossá
gát tudományosan még nem 
bizonyították.

Az előadások után meg
vendégeltük a résztvevőket. 
Teljes kiőrlésű és magvas 
kenyér került az asztalokra, 
hozzá házi készítésű zöld
ségkrémeket, azaz ajvárt, vö
rös lencse pástétomot és halas 
krémet is kínáltunk. Egyesü
letünk egyik tagja, Kövérné 
Julika a birsalmasajt készíté
sének titkait is megosztotta 
velünk. Kóstolhattunk ebből 
a finom csemegéből magva
sat, szőlőset, és levendulásat. 
Az általunk készített sokféle 

sütemény között is volt le
vendulás keksz, és kifli is.

A szakmai nap keretében 
tudáspróba is volt, mely so
rán mindenki alkalmazhatta 
ismereteit a gyakorlatban is, 
játékos vetélkedőre hívtuk 
vendégeinket. Lehetett gon
dolkodni azon, hogy az egyes 
gyógynövények szerveze
tünk mely részére vannak jó
tékony hatással, volt párosító 
játék, puzzle, kézműveskedés, 
és húszféle növény felismeré
se, meghatározása.

Rendezvényünket meg
tisztelte az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlék
park Látogatóközpontjának 
két munkatársa is. Ők „Sze

ri praktikák” címmel szer
veztek játékos foglalkozást. 
Náluk mindenki saját kíván
ságának, esetleges problémá
inak megfelelő teakeveréket 
készíthetett.

Igazán örültünk, hogy 
ilyen sokan érdeklődnek 
munkánk iránt. Bizonyosan 
jól is érezték magukat, akik 
eljöttek, kedves bejegyzé
seik vendégkönyvünkben 
sorakoznak. Volt, aki rímbe 
szedte véleményét: „Remek 
kert, dolgos kezek, gratulálok 
mindenkinek!

Nagy Józsefné 
egyesületi tag

Frissítő záporeső üdítette fel az Ezerjófű kertet  szeptember 22-én, a kora reggeli órákban, ahová vendégeket vártunk 
szakmai nyílt napunkra, amelyen kiemelt szerepet kapott a levendula, az év gyógynövénye.
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Jegyzői tájékoztató
a vízjogi engedélyezésről

Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott a média az 
engedély nélkül fúrt vízilétesítmények (ásott és fúrt 
kutak) vízjogi fennmaradási engedélyeztetésének téma
körével.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a települési 
önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan 
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához 
és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:
a) az a kút, amely karszt vagy rétegvíz készlet igénybe
vétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával üzemel;
b) kút épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági 
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingat
lanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivó
vízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja;
c) a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az 
a létesítő, aki 2016. június 4ét megelőzően engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt 
biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. 
december 31ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az eljárás illetékköteles, és tervezői költségek is fel
merülnek a jelenlegi szabályozás alapján. 

Az engedélyeztetési eljárás határidejének meghosszab
bítását, valamint a járulékos költségek eltörlését tartal
mazza az a törvényjavaslat, amely jelenleg törvényal
kotási eljárására vár. A törvényjavaslat tárgyalásáig a 
lakosság türelmét kérem, az engedélyeztetési eljárással 
kapcsolatban ezt követően újabb, részletes tájékoztatást 
közlök.

dr. Varga Ákos
        jegyző

Házasságot kötött
2018. 09. 29én Batizi Zsolt György (29 év) és Batizi Edit 
(29 év) (leánykori név: Krizsán Edit) örök hűséget fogadtak 
egymásnak! Sok boldogságot Nekik!

Tari Kende 
Szül.: 2018. 09. 29.
Anya: Korpa Enikő Gyöngyi
Apa : Tari István

SzületéSek Algyőn

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Lehet Könnyebben Egyesület ezúton mond  
köszönetet mindazoknak, akik  

az adójuk 1%át a javukra felajánlották.  
Az 53 ezer 77 forintot az egyesület  

karitatív tevékenységére fordítja. 

Olajos Léna 
Szül.: 2018. 10. 03.
Anya: Széll Leila
Apa : Olajos György

László Dominik Dezső 
Szül.: 2018. 10. 11.
Anya: Rácz Enikő
Apa : László Dezső

Farkas Marcell 
Szül.: 2018. 10. 15.
Anya: Bibók Viktória
Apa : Farkas Lóránt

Bácsi Sára Liza
Szül.: 2018. 10. 01.
Anya: Bácsi Éva
Apa : Bácsi Sándor
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Szüreti mulatságot tartottak
A Gyeviek Baráti Köre hagyományte
remtő szándékkal október 20án meg
szervezte az I. Szüreti Mulatságot az 
algyői Faluházban. Néhány egyesületi 
tag már délelőtt elkezdte a terem de
korálását és az asztalok terítését, hogy 
a délután érkező vendégeket már az ősz 
és a szüret hangulatát idéző hely várja. 
A Baráti Kör tagjai örömmel mutatták 
be a szürettel kapcsolatos eszközeiket, 
dekorációs tárgyaikat a kertben ter
mett őszi gyümölcsökkel, termésekkel 
együtt.

A résztvevők Sándor Csaba zenéjére 
táncolhattak, míg kikapcsolódásként 
szüreti vetélkedőn vettek részt az asz
taltársaságok. A szüreti totó kérdései
nek megválaszolása mellett bordalokat 
is kellett énekelniük, illetve a borhoz 
kapcsolódó közmondásokat kitalálni
uk. Köszönet Leléné Erikának az el
készítéséért és levezetéséért, valamint 
Gubacsi Enikő alpolgármesternek, aki a 

zsűrizés feladatát vállalta. Köszönet to
vábbá Rádi Samirné Ilikének és  Némethné 
Török Arankának, hogy a 33 éve aktívan 
működő egyesület vezetőiként megszer
vezték az I. Szüreti Mulatságot!

A Gyeviek Baráti Körének követke
ző rendezvénye, a Szilveszteri Bál de
cember 29én lesz, amelyre mindenkit 
szeretettel várnak.
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Algyőn tanácskozott a jubiláló szövetség

A kétnapos rendezvény közgyűléssel 
kezdődött, amelyen a szövetség tagjainak 
képviselői szakmai előadásokat hallgat
hattak meg, illetve megvitatták az aktu
ális kérdéseket. Algyő, mint házigazda 
számos érdekes programmal készült a 
különböző városokból érkező tagoknak, 
hiszen többek között meglátogathatták a 
Borbála Fürdőt és egy műszaki körúton 
is részt vehettek az épületben, a Leven
dula Hotel pedig ízletes falatokkal ké
szült számukra.

A szakmai eszmecsere mellett az ün
neplés is helyet kapott, hiszen a hatalmas 
születésnapi tortán Pocsai Gábor, a szö

vetség alapító elnöke fújta el a gyertyákat, 
majd mosollyal az arcán mesélt az alapí
tás nehézségeiről és annak első lépéseiről.

Habár Algyő nem város, mégis része 
az együttműködésnek, hiszen turisztikai 
szempontból lényeges a gyógyvíz jelenlé
te. A Fürdővárosok Szövetségének tagjai 
között így kisebb községek is szerepel
nek. Azok a települések, amelyek tagjai 
az összefogásnak, amellett, hogy szakmai, 
turisztikai szempontból segítséget tud
nak nyújtani egymásnak, törekednek egy 
nemzetközi piac kialakítására és külföldi 
látogatók hazánk fürdővárosaiba csábítá
sára is.

Idén ünnepli megalapításának 25 éves évfordulóját a Magyar Fürdő városok 
Szövetsége. Az ez alkalomból tartott konferenciának Algyő adott otthon.

APRÓHIRDETÉSEK

Ház körüli munkára férfi (nyug
díjas) munkaerőt felveszünk.  
Tel.: 06 (20) 9885785

Csontkovács kezelésre időpont 
egyeztetés: 06 (30) 9798079es te
lefonszámon. Minden nap, hétvégén 
is! 820 óra között. Bakó Tibor e.v. 
Alternatív mozgás és masszázste
rapeuta

Redőnyök, reluxák, harmonikaaj
tók, szalagfüggönyök, napellenzők, 
szúnyoghálók szerelése. 5 év garan
cia! Zsinór és gurtni csere, javítások. 
Tel.: 06 (30) 9530395

KARDIOLÓGIAI SZŰRŐVIZSGÁLAT

Tisztelt pácienseink!

A Proaktív Egészségközpont ALGYŐN 
teljes körű kardiológiai szűrő vizsgálatot 
tart. Előzetes időpont egyeztetés szüksé
ges!

Telefon: +36 (70) 5611649

Helyszín: JURA PARK GYÓGYKÖZ
PONT, FOGLALKOZÁSEGÉSZ
SÉGÜGYI RENDELŐ 
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Még nincs pontja női kézilabdázóinknak

Egyelőre nem sikerült a pontszerzés a 
másodosztály keleti csoportjában újonc 
Levendula Hotel FKSEAlgyő számára. 

Avar György tanítványai ugyan partiban 
voltak, és sokáig vezettek is a Göd ottho
nában, de végül a rutinosabb hazaiak be
darálták az Algyőt, majd Kispest aratott 
nagyarányú győzelmet (2239) a Fehér 
Ignác Általános Iskola tornatermében.

Orosházán fegyelmezetlenül játszot
tak a lányok, így ott is vereség lett a vége. 
Az összképet a Vasas elleni találkozó 
valamelyest szépíteni tudja: a listaveze
tő ellenében végig vezetni tudtak Szepesi 
Ivették az első félidő során, azonban a 
szünet utáni kihagyást keményen meg
büntették az angyalföldiek, és ekkor hat
gólos előnyre tettek szert. A folytatásban 
ugyan nagyot küzdöttek az algyői lá
nyok, de visszajönni már nem sikerült, az 
azonban mindenképp pozitív, hogy nagy 

csatára tudták kényszeríteni az egyik 
bajnokesélyest.

A lánycsapat ezzel a tabella utolsó he
lyén áll, novemberben pedig három mér
kőzés vár a gárdára.

A Levendula Hotel FKSEAlgyő 
novemberi programja:

• november 11., vasárnap 16.00 óra: 
Kecskeméti NKSE – Levendula 
Hotel FKSEAlgyő

• november 18., vasárnap 17.00 óra: 
Levendula Hotel FKSEAlgyő – 
Szent István SE

• november 24., szombat 11.00 óra: 
Szentendrei NKE – Levendula 
Hotel FKSEAlgyő

Hat meccs után hat vereséggel áll a női kézilabda NB I/B Keleti csoportjában az újonc Levendula Hotel FKSE-Algyő. 
Aggodalomra azonban nincs ok, a lányok legutóbb már óriási erőbedobásra késztették nagynevű ellenfelüket.

Veretlen október futballistáinknál

Három meccset vívott október folya
mán a szabadnapját is letöltő Algyő SK 
Csongrád megyei I. osztályban szereplő 
labdarúgó csapata. A fiúk a bajnokesé
lyes SZVSE otthonában remekül helyt 
álltak, és Szil Zsolt hajrában szerzett 
gólja után úgy tűnt, mindhárom pon
tot hazahozhatják a Vasutasstadionból, 
azonban a 92. percben a hazaiak egyen

líteni tudtak. Az egy pont miatt sem 
szomorkodhattak a játékosok, főképp 
azért, mert a következő fordulóban ma
gabiztosan sikerült legyőzni az addig 
idegenben minden mérkőzését meg
nyerő Csongrád együttesét: ráadásul az 
öt algyői gólon öt kerettag osztozhatott. 
Nem volt ez másképp a hónap utolsó 
találkozóján sem, az FK 1899 Szeged 

otthonában is ötször voltak eredmé
nyesek a mieink, ennek köszönhetően 
a Felső Tiszaparti stadionból is három 
ponttal távozhatott az algyői csapat.

Ennek, valamint a SZVSE újabb 
pontvesztésének is köszönhetően Sebők 
László együttese fellépett a dobogó má
sodik fokára, a listavezető Tiszasziget 
mögött három pont a hátrány, úgy, hogy 
az éllovas egy meccsel kevesebbet vívott 
eddig. A bajnokság őszi idénye a no
vemberi négy találkozóval zárul, ezt téli 
szünet követi, a tavaszi folytatás pedig a 
tervek szerint február végén indul.

Az Algyő SK novemberi mérkőzései:

• november 3., szombat 13.30 óra: 
Algyő SK – Szőregi RSE

• november 10., szombat 13.30 óra: 
Röszke SK – Algyő SK

• november 17., szombat 13.00 óra: 
Algyő SK – Székkutas TC

• november 24., szombat 13.00 óra: 
Kiskundorozsmai ESK – Algyő SK

Nehéz meccsek vártak az Algyő SK labdarúgóira október folyamán, azonban Sebők László tanítványai sikerrel vették az 
akadályokat.

Forrás: Kispest NKK        
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Hibátlan hónap a férfi kézilabdázóktól

Győzelem Lajosmizsén és Törökszent
miklóson, valamint a Balassagyarmat 
ellen: röviden így lehet összefoglalni a 
remek októberi hónapot a ContiTech 
FKSEAlgyő szempontjából. Férfi 
kézilabdázóink a Mizse KC vendége
ként többek között Sunajkó Stefán 10 
góljának és Nagy Martin remek védé

seinek köszönhetően magabiztos győ
zelmet arattak, majd a Balassagyarmat 
ellen ugyan akadozott a játék, de a 
hajrában remekül kézilabdázva újabb 
két pontot szereztek az algyői fiúk. A 
hónapot a Törökszentmiklóson elért 
siker tette teljessé, ahol pazar és len
dületes játékot bemutatva végig uralta 

a meccset az Algyő, és végül 15 góllal, 
kiütéses győzelmet aratott.

Ezzel elmondható, hogy zsinórban 
öt győzelmet jegyeznek a felnőtt férfi 
kézilabdázók, aminek köszönhetően 
jelenleg a második helyen állnak, de az 
éllovas Békés és a harmadik Orosháza 
is 10 pontot gyűjtött eddig. Novem
berben három meccs vár az együttesre, 
kétszer a Fehér Ignác Általános Isko
lában is szurkolhatunk a csapatnak.

A ContiTech FKSEAlgyő novem
beri programja:

• november 10., szombat 18.00 óra: 
ContiTech FKSEAlgyő –  
Nyíregyháza

• november 17., szombat 18.00 óra: 
ContiTech FKSEAlgyő –  
Balmazújváros 
november 23., péntek 20.00 óra: 
Kecskemét – ContiTech FKSE 
Algyő

Európa-bajnoki bronzérem Szlovákiából

Szlovákiában, Pozsony városában az 
idei WAKO KickBox Európabaj
nokságot október 13a és 21e között 
rendezték meg, ahol 35 ország 494 ver
senyzője mérte össze tudását az egy hét 
alatt. A Dancsó Zoltán és Olasz Attila ál
tal vezetett magyar válogatott tagjaként, 
az Algyői Sportkör ITF Taekwondo 

Szakosztály vezetőedzője és verseny
zője, Zsarkó Dániel Péter is rajthoz állt. 
A szegedi Combat „D” SC színeiben 
induló harcművész a combrúgásokat is 
engedélyező, kicklight szabályrendszer 
74 kgos súlycsoportjában állt rajthoz. 
A csapat egyik legnehezebb sorsolá
sa után, a nyolcad döntőben régi nagy 
ukrán riválisát, majd a negyeddöntőben 

a címvédő török versenyzőt győzte le. 
Sajnos a török sportolóval történő mér
kőzésen olyan térdsérülést szenvedett, 
ami megakadályozta a további verseny
zését az aranyéremért, így bronzérem
mel zárta a kontinenstornát. A felkészí
tője Stricz Richárd volt.

Mindhárom októberi mérkőzését megnyerte a ContiTech FKSE-Algyő együttese a férfi kézilabda NB I/B Keleti 
 csoportjában. Herbert Gábor együttese így remek pozícióból várhatja a novemberi folytatást.

Forrás: DEAC
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RENDEZVÉNYNAPTÁR

2018. november 5-6. (H-K) 9-17 óra Faluház földszinti kisterem 
Bérletárusítás

2018. november 9. (P) 17 óra Ezerjóház
Borbarát fiúk találkozója

2018. november 10. (Szo) 10 óra Faluház színházterem 
Fregoli színészegylet bemutatja: Ebengubák élőzenés inter
aktív bábelőadás az óvodások számára. A belépés díjtalan.

2018. november 14. (Sze) 13 óra Faluház előcsarnok
Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának találkozója

2018. november 14. (Sze) 17 óra Faluház színházterem
Közmeghallgatás: Molnár Áron polgármester

2018. november 17. (Szo) 12 óra Faluház színházterem
45 éves az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub  évfordulós 
ünnepi rendezvény klubtagok számára

2018. november 21 (Sze) 17:30 Faluház klubterem 
Életreformklub – A betegségek lelki háttere. Előadó: Pósa 
 Ferenc. A belépés díjtalan

2018. november 23. (P) 21 óra Faluház színházterem 
Retro disco  A ’80as ’90es évek kedvenc slágerei!  
A keverőpultnál Dj. Kovi! Belépő díj: 800 Ft

2018. november 24 (Szo) 18:00 óra Faluház színházterem
Stand Up Comedy  Beliczai Balázs önálló estje. Műsorveze
tő: Szobácsi Gergő. Jegyek kaphatók a dumaszinhaz.jegy.hun 
és a faluházban. Belépő: 2900 Ft

2018. november 24. (Szo) 10 óra Tájház 
Adventi készülődés – Ingyenes kézműves foglalkozásokkal 
készülődünk a karácsonyi ünnepekre.

2018. november 24. (Szo) 15 óra Alkotóház
Tejfestés kézműves foglalkozás

2018. december 2. (V) Advent I. 16 óra Főtér
Gyertya gyújtás – Molnár Áron polgármester

Faluház színházterem 16:20 óra 
Zsibongó Táncegyüttes ünnepi műsora

2018. december 3-4-5. (H-Sze) 9-17 óra Faluház kisterem
Bérletárusítás

2018. december. 6. (Cs) 18 óra Faluház színházterem
Jön a Mikulás! – Élőzenés interaktív gyerekelőadás Gryllus 
Vilmos dalaival. Belépés díjtalan! Szeretettel várjuk a kicsiket 
a műsorra és megajándékozzuk a résztvevőket.

Vásárok a régi Fehér Iskolában: 
2018. november 16. (P) 911:30 óra 
2018. november 26. (H) 911 óra 
2018. december 6 (Cs) 911 óra

Nyugdíjasok találkoztak

Algyőn tizedik alkalommal rendezték meg az Idősek 
Napja alkalmából a nyugdíjasok találkozóját. A hagyo
mányos programot az önkormányzat és a Gyevikult 
Nkft. támogatta, és az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas
klub szervezte. A Faluház nagytermében Nagy Árpád 
felajánlott gerberáiból Juhászné Éva és az Algyői Nő
egylet tagjai varázsoltak gyönyörű dekorációt. A talál
kozóra érkező időseket finom kaláccsal várták, majd 
töltött káposztával és gyümölcsös süteménnyel vendé
gelték meg.
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HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Bakó Ildikó (Tel�: 06 (62) 267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8�00-12�00; Sze, Cs: 12�00-16�00

Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel�: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12�30-16�30; K, Cs, P: 7�30-11�30

Törökné Kálmán Antónia (Tel�: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12�30-16�30; K, Cs: 7�30-12�00; P: 7�45-12�00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel�: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8�00-12�00;  

K 8�00-11�00; Sze 13�00-16�00; Cs 8�00-10�00; P 8�00-11�00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11�00-15�00

FOGSZAKORVOS
Kovács Ágnes (Tel�: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u� 42�)

Rendel: H, K 12�00-18�00; Sze, P 8�15-14�15; Cs 07�00-13�00
Szíjártó Márta (Tel�: 06 (20) 965-0997; cím: Bartók u� 76� I� em� 5�) Rendel: H-Cs

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u� 42�; Tel�: 06 (62) 517-261

Nyitva tartás: H-P 8�00-18�00; Szo 8�00-12�00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16�00-tól reggel 7�30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7�30-tól másnap reggel 07�30-ig�

Cím: Szeged, Kossuth L� sgt� 15-17�  
(bejárat a Szilágyi u� felől) Tel�: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  06 (62) 517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail�hu 

Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo�hu 
Bóbita Bölcsőde:  06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo�hu 
Algyői Faluház: 06 (62) 517-172, 06 (62) 517-173, faluhaz@algyoktv�net 

Algyői  Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo�hu 
Tarjánvárosi Rendőrörs: 06 (62) 421-098

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
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

  ÁLLADÓ CSOPORTOK PROGRAMJAI

Faluház színházterem
Classicion Kulturális Tánc és Sport Egyesület majorette  
csoportja. Hétfőn és szerdán 16:0018:00 óráig

Fit Feeling fitnesz
Gyerekeknek hétfőn 18:0019:00 óráig 
Felnőtteknek hétfőn 19:0020:00 óráig

Drámaszakkör gyerekeknek Szilágyi Annamáriával
Kedden 15:0017:00 óráig

Néptánc – Zsibongó Táncegyüttes
Csütörtök 17.3019:00 óráig

Ezt Válaszd! Ingyenes alakformáló sajáttestsúlyos edzés
Csütörtök 19:0020:00 óráig

Szilver Társastánc gyerekeknek
Szerdán 13:50 – 16:30 óráig

Faluház klubterem
Néptánc gyerekeknek (haladó) 
Kedden 15:0016:15 óráig

Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió Hip-Hop csoportja
Kedden 17:0020:00 óráig

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub
Csütörtökön 17:0020:00 óráig

Faluház kisterem
Parlando Énekegyüttes 
Hétfő 17:0019:00 óráig

Baba-mama klub
Kedden és csütörtökön 9:3012:00 óráig

Búzavirág Asszonykórus
Kedden 16:0017:00 óráig

Hagyományőrző Citerazenekar
Kedden 17:0020:00 óráig

Faluház aula
Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának találkozója 
Minden hónap második szerdája

EzerJóHáz
Borbarát Fiúk összejövetele 
Minden hónap második pénteken 17:0020:00 óráig

Alkotóház
Fürge Ujjak állandó kézimunka foglalkozás 
Minden hétfőn 17:0019:00 óráig

Foltvarró foglalkozások
Két hetente kedden 17:0019:00 óráig
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Jegyek kaphatók 
a dumaszinhaz.jegy.hu-n 

és a faluházban.
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