
Algyői Hírmondó
XXVII. évfolyam 12. szám kulturális közéleti havilap

Algyő jövő évi költségvetési koncepcióból kiderül, hogy 3 milliárd 350 millió forintból gazdálkodhat majd a település. 
 Beruházásokra 1,2 milliárd forintot terveznek költeni, felújításokra pedig 300-at. Arról is szó volt a képviselő-testület ülésén, 
hogy „Gyevi Portéka” néven védjegyet jegyeztetnének be, így egységes arculattal mutathatják meg a nagyvilágnak az algyői 
remekeket.

Elfogadták a költségvetési koncepciót

Részletek a 5-6. oldalon

2018. december

HÍRMONDÓ KARÁCSONY
December 16-án,  

advent harmadik vasárnapján  
16 órakor a Főtéren  

Fazakas Attila plébános  
gyújtja meg a gyertyát a koszorún,  

16.20-tól a Faluházban az  
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola  

diákjai adnak ünnepi műsort,  
17 órakor pedig Hírmondó Karácsony  

tombolasorsolással!

Fődíj: Hévízi wellness hétvége
Sok szeretettel várunk mindenkit!

HÍRMONDÓ KARÁCSONY 2018 TOMBOLAHÍRMONDÓ KARÁCSONY 2018 TOMBOLA

olvasónál marad
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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

AZ ALGYŐI KERECSEN EGYESÜLET 
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT, CSALÁDJÁT

 ÉS MINDEN KEDVES ISMERŐSÉT

2018. DECEMBER 8-ÁN (SZOMBATON), 18 ÓRÁRA 
A FALUHÁZ SZÍNHÁZTERMÉBE

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

AZ EST SORÁN ISMERT KOMOLYZENEI MŰVEK ÉS KARÁCSONYI DALLAMOK 
CSENDÜLNEK FEL A KIRÁLY KÖNIG PÉTER ZENEISKOLA TANÁRAI ELŐADÁSÁBAN.

KOMOLYZENEI 
JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉRE

TÁMOGATÓJEGY 500 FT-ÉRT VÁSÁROLHATÓ 
az Algyői Faluházban, Könyvtárban, 

valamint Molnárné Dudás Katánál (70/337-2230).

AZ EST TELJES BEVÉTELÉT ALGYŐI BETEG ÉS RÁSZORULÓ 
GYEREKENEK AJÁNLJUK FEL.

Házasságot kötött

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

Szül.: Radics Martin Balázs
Anya: 2018. 11. 21.
Apa : Nagy Éva

SzületéSek Algyőn
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...a Tisza Virága

Algyőről a Szeged TV-ben
Hosszas tárgyalások és megbeszélések után sikerült kölcsönös megállopdást kötni Algyő 
nagyközség önkormányzatának a Szegedi Városi Televízióval. Így a decemberi hónaptól 
kezdődően az Algyőn zajló kulturális események, illetve a képviselő-testületi ülések is látha-

tóak lesznek a csatornán. Ez nemcsak a község szempontjából nagy lépés, hiszen több fronton értesülhetnek a lakosok 
az aktuális rendezvényeiről, láthatják a már lezajlott programok beszámolóit, hanem a szegediek is hallhatnak községünk 
eseménydús mindennapjairól.

Rohan a világ és mi is rohanunk vele. Sietni kell dolgozni, sietni kell otthon. 
Gyorsan kell ételt főzni, haladni a bevásárlásnál, igyekezni leckét írni, de köz-
ben elintézni még három telefont. 24 óra kevés mindenre, így folyamatosan 
rohanni kell. De miért? 

Hiszen időből van talán a legkevesebb és az is nagyon gyorsan telik. Érde-
mes időnként lassítani, megállni egy-egy pillanatra. Hogy töltekezzünk, hogy 
szeressünk és egymásra figyeljünk. A karácsony éppen egy ilyen időszak az 
évben. Amikor egymásért gyúlnak fel a fények a szívekben, amikor jó együtt 
lenni és együtt tenni-venni. Szánjuk hát az időt egymásra, a családra. Álljunk 
meg egy pillanatra és örüljünk annak, hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk 
szeretteink körében. Szívjuk be a fenyőfa illatát és higgyünk újra a jóban! Mert 
csak így érdemes eltölteni a pótolhatatlan perceket.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kívánok minden 
kedves algyői lakosnak és szeretteiknek!

Molnár Áron
polgármester

Köszöntő
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Új bölcsődét építene és jégpályát is szeretne részben TAO-s forrásokból Algyő

Folyamatosan növekszik a gyermeklét-
szám, az óvoda évek óta maximális ki-
használtsággal működik, míg a bölcső-
dénél már várólista is van – indokolta 
Molnár Áron, Algyő polgármestere a 
novemberi közmeghallgatáson, hogy 
miért van szükség új intézményre.  
Az óvodát és a bölcsődét a jelenlegi 
területen már nem tudják tovább bőví-
teni, ezért döntött úgy a képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén, hogy indulnak 
egy pályázaton, amelynek keretében új 
bölcsődével gazdagodhat a település. Az 
intézményt az általános iskola közelébe 
szeretnék megépíteni, amihez egy telket 
meg kell vásárolnia az önkormányzat-
nak. Molnár megjegyezte, az adott te-
rület tulajdonosa 3 éve már felajánlotta 

megvételre azt, ám az akkori testüle-
ti többség nem támogatta a vásárlást. 
Most újból tárgyalásokba kezdtek.

A jövő évre áthúzódó beruházásokkal 
kapcsolatban a polgármester elmondta, 
a délnyugati lakópark első ütemében 
már az utakat aszfaltozzák, ám járdát 
csak akkor építenek, ha már minden te-
lektulajdonos megkezdte az építkezést. 
A fejlesztés második ütemében pedig 
hamarosan a közművek kiépítése indul-
hat meg, és várhatóan a jövő év elejére 
be is fejeződik.

Elhangzott az is, hogy amennyiben 
minden az ütemterv szerint halad, jövő 
nyáron már az új medencét is üzem-
be tudják helyezni, a sátortető pedig 
őszre készül el. Feladat azonban még 

van a projekttel, a TAO-támogatások 
összegyűjtése még nem fejeződött be. 
Kiderült, hogy szintén részben TAO-s 
forrásokból jégpályát is szeretnének 
Algyőn, az érintett terület közműve-
sítése már folyamatban van. Szintén 
áthúzódó beruházás a Négyszög tó 
mint záportározó fejlesztése, amely-
nek célja, hogy a település északi ré-
széről elvezetett csapadékvizet össze-
gyűjtse. A régi rakodónál is dolgozik a 
kivitelező, ott megerősítik a támfalat, 
jövőre új kikötő fogadja a hajótulaj-
donosokat, egy sikeres szerb–magyar 
pályázat révén pedig fedett közösségi 
tér is létesül.

A közmeghallgatáson Balogh  Tünde 
főépítész a településképi rendeletter-
vezetet ismertette, amit november 21-
éig véleményezhetett a lakosság. Gonda 
János javaslatot is tett a kiegészítésre, 
szerinte az 1968-as kútkitörést meg-
örökítő olajbányász emlékművet fel kel-
lene venni a műemlékek közé, továbbá a 
repüléstörténeti emléktáblát is, építmé-
nyek vonatkozásában pedig a hangárt. 
A főépítész elmondta, az önkormányzat 
dönt a védendő értékekről, ám a telepü-
lésképi rendelet évente több alkalommal 
is módosulhat, igazodva az igényekhez.

Forrás: Délmagyarország

A 33 méteres medence kivitelezését napokon belül elkezdik Algyőn, ahol jövőre pályázatot nyújtanak be egy új 
bölcsőde kialakítására - mondta el Molnár Áron polgármester a Faluházban tartott közmeghallgatáson.

Utcák újulnak meg
Végéhez közelednek a belterületi út-
felújítások Algyőn. Berényi András, a 
Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
 vezetője arról tájékoztatta az Algyői 
Hírmondót, hogy jelenleg az Egész-
ségház utca első 120 méterének a 
Kastélykert utca felőli részét aszfal-
tozzák.  Folynak a munkálatok továbbá 
a  Csónak és a Radnai utcák Teleki és 
Szüret utca  közötti szakaszain is. Ebben 
az évben ezeken felül a Fűzfa sor teljes 
aszfaltozása is várható még.
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Elfogadták a költségvetési koncepciót

Algyőn már hagyomány, hogy a nagy-
község költségvetési koncepcióját több 
körben tárgyalja a testület. Az önkor-
mányzat költségvetési főbb irányel-
veit 4 pontban összegzik: elsődleges 
a működés biztonsága; a fejlesztések 
átgondoltsága; a belső és küldő kom-
munikáció, valamint az új munkahelyek 
teremtése és a vállalkozások segítése. 
A testület már korábban döntött arról, 
hogy új adót nem vetnek ki, illetve nem 
is emelnek a jelenlegi adómértékeken. 
A dokumentumból kiderül, hogy be-
ruházásokra 1,2 milliárd forintot ter-
veznek költeni 2019-ben, felújításokra 
300 milliót terveznek, és természetesen 
tartalékot is képeznek, ennek mértékét 
a koncepció 143 millió forintban hatá-
rozta meg.

Molnár Áron polgármester elmondta, 
nem kötelező a koncepció elkészítése, 
ám fontosnak tartják, hogy a főbb szá-
mokat időben megismerjék a képviselők, 
hiszen ha megállapodnak, akkor folyta-
tódhat a büdzsé részletes kidolgozása.

A pénzügyi és adócsoport vezető-
je, Kovács Erika a testületi ülésen arról 
tájékoztatott, hogy a munka jelen sza-
kaszában az intézményrendszerre, a 
bérekre és járulékokra kell irányelveket 
lefektetni, hogy ehhez igazodva ké-

szítsék el költségvetést. Fontos  eleme a 
tervezetnek, hogy a helyi adókat nem 
emelik, ezt a kiadási oldal és összessé-
gében a büdzsé egyensúlya miatt fon-
tos figyelembe venni. Elmondta azt is, 
hogy az önkormányzatot érintő jelentős 
elvonás a magas adóerő-képesség mi-
atti szolidaritási hozzájárulás, a köz-
ponti költségvetésbe jövőre 283 millió 
forintot kell utalniuk. Emellett a tele-
pülésnek járó normatíva minimálisnak 
mondható, ami azt jelzi, hogy nincs sok 
lehetőség a bevételi oldal emelésére, 
ezért kiadási oldalon jól át kell gondolni 
például a beruházásokat és a működési 
kiadásokat.

A polgármester igazságtalannak 
nevezte a szolidaritási adót, hiszen az 
említett 283 millió forintot az iskola-
rendszer fenntartására fordítja az ál-
lam, pedig az önkormányzat már nem 
fenntartója az intézménynek, vagyis 
olyan dologért fizetnek, amihez sem-
mi közük nincs. „2019-ben összes-
ségében 3 milliárd 350 millió forint 
körüli főösszeggel kalkulálunk, ami 
jónak mondható. Normatív támoga-
tás ugyanakkor nem sok jár a telepü-
lésnek, kevesebb, mint 224 millió fo-
rint érkezik majd Algyőre a központi 
büdzséből” – jegyezte meg. Felhívta a 

figyelmet arra is, hogy az intézményi 
színvonal fenntartása minden évben 
 jelentős kiadással jár, és óriási terhet 
ró az önkormányzatokra, cégeire és 
 intézményekre a folyamatos bérnövek-
mény is. A koncepciót kisebb módosító 
javaslatokkal egyhangúlag fogadta el a 
testület.

2019 is az építkezések éve lesz

A jövő évi költségvetési koncepció 
 fejlesztési javaslatait is tárgyalták a 
 képviselők. Több elnyert pályázata is 
van a településnek, például csaknem 110 
milliót költenek majd külterületi közu-
tak fejlesztésére, amihez 16 millió forin-
tos saját forrást is felhasználnak. Össze-
sen 2 milliót nyert a település az Algyői 
Tájház raktárhelyiségeinek kialakítására, 
a projekt keretében felújítják a fürdőszo-
bát és polcrendszert építenek ki. Jövőre 
fejeződhet be a részben TAO-s forrás-
ból épülő 33 méteres medence kivite-
lezése, a pályázati forrást 130 millióval 
kell kiegészítenie az önkormányzatnak. 
Piacfejlesztés is lesz Algyőn 18 millió-
ból, illetve TAO-s forrásokból jégpályát 
terveznek, aminek az önereje 40 millió 
forint. Jövőre fejlesztésekre mintegy 560 
milliót költenek, ebből várhatóan 190 
millió lesz az önerő.

A jövő évre áthúzódó projektek 
mellett önerős beruházások is lesznek, 
járdaépítésre 40 milliót, aszfaltozás-
ra 80-at szánnak. A tervezet szerint 
a Kosárfonó, a Hóvirág, a Szüret és a 
Komp utcák, továbbá a gabonarakodó-
hoz vezető út újulhat meg jövőre. Bel-
területi fásításra és tájépítésre 5 milliót 
terveznek, a zöld iskola udvarán pedig 
10 millióból játszótér létesül. A Bartók 
Béla utca felújításának második üteme 
is 2019-ben várható 80 millió forint-
ból, de teniszpályát is szeretnének, an-
nak becsült bruttó beruházási összege 

Összesen 46 napirendi pontot tárgyalt novemberi rendes ülésén az algyői képviselő-testület. A jövő évi költségvetési 
koncepcióból kiderül, hogy nagyjából 3 milliárd 350 millió forintból gazdálkodhat majd a település, és arról is döntöttek, 
hogy bevezetik a „Gyevi Portéka” védjegyet.
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2018. DECEMBER 15. SZOMBAT, 20 ÓRA
ALGYŐ I  FALUHÁZ

A WEMSICAL
IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET 

SZERVEZÉSÉBEN

 
KARÁCSONYI PULCSIS

HÁZIBULI

BELÉPŐ:
ÉDESSÉG, JÁTÉK,

TARTÓS ÉLELMISZER

ÖLTÖZZ BE A KEDVENC KARÁCSONYI MINTÁS 
PULCSIDBA!

JÓTÉKONYSÁGI

ZENÉL:

DJ XANDRO

TÁMOGATÓK:
ALGYŐ  NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, GYEVIKULT NKFT.,

ALGYŐ I  EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a jog szabályi 
rendelkezéseknek megfelelően  

2018. december 24. napjától  
2019. január 6. napjáig  

az Algyői Polgármesteri Hivatalban  
igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet alatt  
a rendes ügyfélfogadás szünetel.

2019. január 1. és 4. között, rendkívüli ügyintézést  
igénylő esetekben szerdán, pénteken 8.00 és 10.00 óra 

között tudunk ügyfeleket fogadni.
2018. december 27-30. között a hivatal zárva tart.

Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben kollégánk az 
alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el:  

06 (20) 280-1154 munkanapokon 8-12 óra,  
valamint 13-15 óra között.

Megértésüket előre is köszönjük.
Varga Ákos jegyző  

5 millió forint. A tiszai partszakasz és a 
folyóhoz  kapcsolódó projekt fejlesztésé-
re is költ az önkormányzat, továbbá utca 
névtáblák cseréjére, valamint a közvilá-
gítás pótlására is. Összesen 245 millió 
forintnyi olyan beruházás  valósulhat 
meg 2019-ben, amit kizárólag saját 
 forrásokból fedeznek.

Saját védjegyet vezetnek be

A brandépítés régi terve Algyőnek, a 
kimondottan helyi termékekre vonat-
kozó védjegy bevezetése eddig azonban 
váratott magára, igaz próbálkozások 
helyi termelők részéről már vannak.  
A napirendi pont kapcsán Molnár 
Áron arról beszélt, hogy a  Turisztikai 
Kerekasztal ülésén is téma volt már 
a védjegy kérdése, hiszen például a 
 Levendula Hotelben is használnak 
a reggelinél helyi alapanyagokat és 
 termékeket, amelyekről szeretnék, hogy 
valamilyen termékmegjelöléssel kide-
rüljön, hogy az bizony helyi áru, s erre 
védjegyet alakítanának ki.

Füzesy István, a pénzügyi bizottság 
elnöke elmondta, hogy Gubacsi Enikő 
alpolgármester régóta szorgalmazta a 
mutatkozó igényekre tekintettel a véd-
jegy bevezetését, a javaslattal ezt szeret-

nék véglegesíteni. Ennek fontos  eleme, 
hogy az önkormányzat  tulajdona 
 legyen a „Gyevi Portéka” védjegy, ezért 
nekik is kell bejegyeztetni. Utánajártak, 
és kiderült, hogy vannak olyan ügyvédi 
irodák, amelyek foglalkoznak a védje-
gyek bejegyzésével megfizethető áron. 
Gubacsi Enikő arról tájékoztatott,  
250 ezer forint körüli összeget kell fi-
zetni azért, hogy 10 évre megkapják 
a védjegyet. A bejegyzésre vonatkozó 
kérelem után 1-2 hónap elteltével ide-
iglenes védjegyet már kapnának, maga 
az eljárás 8 hónapig tart. Az egységes 
turisztikai kép érdekében részben a 
település által már bevezetett grafi-
kai elemeket és szlogent használnák, 
vagyis szerepelne rajta például az „Al-
győ, a Tisza virága...” felirat is. A kép-
viselők 9 különböző arculati terv kö-
zül választhattak a novemberi testületi 
ülésen.
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Őszi egészséghét az Algyői Szivárvány Óvodában

A cél eléréséhez a következő progra-
mokat valósítottuk meg az egészséghét 
keretében:

• „Mézes reggeli” – méhész előa-
dása a méz fontosságáról, méz és 
mézes tea fogyasztása

• Látogatás az Ezerjófű Egyesü-
lethez

• A Blum programhoz való kap-
csolódás (komplex mesefeldol-
gozás)

A „Mézes reggeli” során a gyermekek 
megismerkedhettek a méhecskékkel és 
a méz készítésének folyamatával. Győrfi 
László méhész bemutatta a mézkészí-
téshez szükséges eszközöket, ezután 
mindenki megkóstolhatta a finom, édes 
mézet. A csoportokban mézes teát it-
tak a gyermekek. Ebben az őszi és a téli 
időszakban kihangsúlyoztuk a méz jó-
tékony hatását szervezetünkre.

Ellátogattunk az Ezerjófű Egye-
sülethez, ahol különböző gyógynö-
vényekkel ismerkedtünk meg. Inter-
aktív előadás keretében mutatták be 
a gyógynövényeket. Megbeszéltük 
azok részeit, felhasználási lehetőségeit, 
majd Berek Ágota segítette a közvetlen 
tapasztalatszerzést (gyógynövények 

tapintása, ízlelése, tea kóstolása, kert 
megtekintése).

Kapcsolódtunk a Blum Egészség 
Programhoz, melynek mottója: „Mert 
tudjuk, hogy a gyerekek jelentik a jövőt. 
Mert hisszük, hogy csak testileg, lelki-
leg, szellemileg egészséges gyerekekből 
válhatnak olyan felnőttek, akik megfe-
lelőn tudják formálni jövőjüket. Ehhez 
az alapokat az óvodás korban lehet, il-
letve szükséges lerakni”. Ehhez kapcso-
lódott A kis tiritarka sünről szóló mese 
komplex feldolgozása.

Köszönjük Győrfi Lászlónak és a Táj-
házban dolgozóknak, hogy a programok 
megvalósításához segítséget nyújtottak.

Az őszi egészséghét minden kisgyer-
meknek örömteli tapasztalatszerzést je-
lentett.

Búsné Lami Anikó, Kakuszi Ildikó, 
Vidács Ivett

Novemberben hagyományainkhoz híven csatlakoztunk településünk egészség heti programjaihoz. Kiemelt célunk 
volt az egészséges életmódra nevelés a mindennapokban.

Kukát raktak Algyőnél a 47-es út két buszmegállójába

„A buszmegállókban is van szemét, mert 
kukák nincsenek” – tette szóvá Gávelné 
Tóth Irén, az a nyugdíjas szakács, aki a 
47-es melletti kerékpárút mentén össze-
gyűjti és a hulladékudvarba viszi a bicik-
lisek, autósok által eldobált szemetet.

Most az algyői Téglás utca és a 47-es 
főút körforgalmánál lévő két megálló-
ban fából készült, masszív szemétgyűjtő 
edény függ az oszlopon. Benne zacskó. 
Az algyői önkormányzat cége, a Gye-
viép Nkft. szerelte föl és üríti ezeket 
hetente kétszer, az önkormányzat meg-
rendelésére.

Molnár Áron polgármestertől tud-
juk, egy korábbi lakossági fórumon már 
szóvá tették a szemétgyűjtők hiányát. 
Az önkormányzat ezek után tárgyalt 

a buszokat közlekedtető DAKK-kal, 
de végül úgy tűnt egyszerűbbnek, ha 
átvállalja ezt a feladatot. Már megren-
delték a kukákat, amikor az Irénről szó-
ló történet megjelent az újságban. Az 
önkéntes munkáját is számon tartják 
az önkormányzatnál. Irénről szóló cik-
künket az algyői polgármester megosz-
totta a Facebookon, és fölajánlotta az 
önkormányzat segítségét a munkához. 
A kerékpárút és a főút melletti hulladék 
összegyűjtése ugyanis szintén állami 
feladat. Ezt – anyagi, emberi lehetősé-
geihez mérten – meg is szokta oldani a 
Magyar Közút. Jó néhány helyen hétről 
hétre újból telepakolt illegális lerakóhe-
lyeket kell eltakarítani. Algyő és Sze-
ged között nem ilyen rossz a helyzet, 

de azért, ha Irén elindul biciklivel, egy 
zacskó sosem elég arra, amit gyűjt.

„A cikk megjelenése után sokan gra-
tuláltak, és ez jólesett. Nem pénzért 
vagy jutalomért, hanem azért csinálom, 
mert jólesik látni, hogy tudok változ-
tatni a környezetemen és hatni az em-
berekre” – mondta Irén. Tervezi, hogy 
a szemetelőket szelíden rendre utasító 
táblák kihelyezéséhez kér engedélyt a 
Magyar Közúttól.

A buszmegállókban egyébként régen 
volt szemétgyűjtő edény, utoljára zöld 
műanyagból. Meggyulladt és szétolvadt. 
Vagy szándékosan lobbantották lángra 
vagy a rendesen el nem nyomott ciga-
rettacsikk okozta a tüzet.

Forrás: Délmagyarország

Bár ez állami feladat, mégis az algyői önkormányzat rakott kukákat a 47-es főúton lévő buszmegállókba. Lakossági 
fórumon tették szóvá, hogy ezek a helyek szemetesek. A Délmagyarország napilap által bemutatott algyői önkén-
tes, Gávelné Tóth Irén is említette.
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„Márton napján libát eszünk!”

November 9-e, Márton napja alkal-
mat ad arra, hogy a hagyományhoz 
kapcsolódó szokásokat felelevenítsük, 
óvodásainknak gyermeknyelven átad-
juk. Így szóba került Szent Márton 
története, a jeles naphoz kapcsolódó 
időjóslás és gasztronómia. Környeze-

tünkben a képek, gyermeki alkotások, 
dekorációk kapcsolódtak az elhang-
zottakhoz.

A Csiga csoport ehhez kapcsolódó 
népi játékokat mutatott be, mint pél-
dául a Siess libám,Gyertek haza luda-
im, Réce, ruca vadliba.

Jó hangulatú közös táncházzal zárult a 
mulatság, melynek végén ajándékként 
minden kisgyermek mézeskalács libát és 
libazsíros kenyeret majszolhatott.

Szalainé Tombácz Erika, 
Molnár Kitti

Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el a népi hagyományőrzés, amelynek egyik célja az élmény-
nyújtás.

Gyevi Art hírek
November 13-án mutatták be a könyvtárban Hegedűs Gábor, 
Algyőn élő költő „Most szél sodor...” című verseskötetét, mely 
nyomtatásban immár a második. A Magyar Elektronikus 
Könyvtár adatbázisában eddig 3 kötete jelent meg. Verseit 
az Irodalmi Rádió és a Poet.hu rendszeresen közli. Az esten 
Szilágyi Perjési Katalin terelte verses keretbe a szerző életét, 
melyet a Tollforgatók Köre tagjai felolvasással egészítettek ki.

November 16-án és 17-én a Kézművesek Köre Csongrádon tett 
szakmai kirándulást. Az élő skanzen, a kézművesházak, az ott 
szerzett tapasztalatok további ötleteket adtak a kis csoport szá-
mára, melyeket Algyőn is szeretnének megvalósítani. 

December 15-én 16 órakor lesz a könyvtárban a Tollforgatók 
Körének karácsonyi irodalmi délutánja, amelyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.



9

...a Tisza Virága

Fiatalos lendülettel az algyői ifjakért

Új, elsősorban a fiatalokat megszólítani 
igyekvő szervezet alakult Algyőn: a Re-
akció Ifjúsági Közösség Egyesületet al-
győiek hozták létre. A nyáron megren-
dezett vízipipa-parti adta az alapötletet 
az új szervezet létrehozásához. Mint 
azt Oláh Dániel, az egyesület elnöke el-
mondta, elsősorban olyan programokat 
szeretnének szervezni Algyőre, amely 
teljes mértékig a fiatalok igényeihez 
igazodna, az óvodás kortól egészen az 
egyetemistákig szolgálnák ki a fiatalo-
kat.

„Szeretnénk a generációkat is közelebb 
hozni egymáshoz, erre remek példa volt a 
vízipipa-parti, ahol három generáció is jól 

megvolt egymás mellett. Nem csak bulikra 
kell gondolni, képzésekre, illetve demok-
rácia-ismeretekre is szeretnénk hangsúlyt 
fektetni, de gondolkozunk a határon túli 
kapcsolatokban is, igyekszünk ezt meg-
teremteni a  magyarkanizsai fiatalokkal. 
Bordánnyal kiváló a kapcsolatunk, erre is 
alapoznánk a jövőben” – fejtette ki Oláh 
Dániel, aki úgy látja, tavasztól kezdődően 
már érdemi munkát végezhetnek.

Hozzátette, az alapítók húsz év kö-
rüli fiatalok, akik a korosztályuk véle-
ményére alapozták meg az egyesület 
létrehozását. A vízipipa-partira több 
mint százan látogattak el, igen széles 
korsávban, hiszen a 16 évestől a 70 éves 

emberig vettek részt a nyári eseményen. 
„Mi magunk is meglepődtünk azon, 
hogy mennyien jöttek el. Szeretnénk 
pezsgőbbé tenni az algyői fiatalok éle-
tét, olyan programokban gondolkozunk, 
amelyre nem volt még példa a települé-
sen” – mondta Oláh Dániel. Kiemelte, 
helyzetüket az is segíti, hogy külsősként 
tagja az önkormányzat Humán és Ügy-
rendi Bizottságának, így könnyebben 
tudja tolmácsolni a fiatalok igényeit a 
település vezetése felé. Céljuk is, hogy 
szoros kapcsolat legyen az önkormány-
zat és egyesületük között, de törekednek 
arra is, hogy a többi algyői civil szerve-
zettel is jó viszonyt alakítsanak ki.

Megalakult a Reakció Ifjúsági Közösség Egyesület, amely elsősorban olyan fiatalos programokat szervezne Algyőre, 
amelyre a korábbiakban még nem volt példa.

Tisztelt algyői lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. január 1-jén (kedd) esedékes 
szelektív-hulladékszállítást következő szombaton, 
2019. január 5-én (szombat) végzi Társaságunk.

A hulladékszállítással kapcsolatosan felmerült probléma esetén Budai Zol-
tán szállítási és műszaki vezető szívesen áll az Önök rendelkezésére. 
Elérhetőségei: tel: 06 (30) 563-1511; e-mail: budaiz@telepulestisztasag.hu

Megértésüket, és segítségüket köszönjük.

Békés, boldog karácsonyt és új esztendőt kívánunk a település valamennyi 
lakójának.

Szeged, 2018. november 22.

Tisztelettel:
Koltainé Farkas Gabriella

ügyvezető igazgató

Programok a könyvtárban

December 14-én, pénteken 15 és 18 óra 
között az Algyői Könyvtárban várják a 
dolgos kezű anyukákat, nagymamákat 
házi lekvárjaikkal, szörpjeikkel és recept-
jeikkel egy kis tereferére, a gyermekeket, 
unokákat pedig mézeskalács-díszítésre és 
lekvárkóstolásra. A nap folyamán közös 
éneklés, kóstolás és kézműveskedés várja 
az érdeklődőket, majd közösen feldíszítik 
a könyvtár karácsonyfáját a résztvevők. A 
programra mindenkit szeretettel várnak a 
könyvtárosok!

December 21-én, pénteken az olvasók 
tortájával várja az algyőieket a könyvtár: 
az intézmény munkatársai egy karácsonyi 
hangulatot megidéző tortával szeretnének 
kedveskedni az olvasóknak.

Szabadság miatt december 24. és január 
1. között zárva tart az algyői könyvtár, 
így az olvasók legközelebb 2019. janu-
ár 2-án látogathatják az intézményt. A 
könyvtár dolgozói minden kedves ol-
vasónak áldott, békességes és meghitt 
ünnepeket kívánnak!

Dományházi Edit, 
Szilágyi P. Katalin és Jeromos
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Tisztelt algyői lakosok!
Felhívom figyelmüket, hogy a közterü-
leteken tárgyak elhelyezéséhez és táro-
lásához közterület használati engedély 
szükséges, amit az algyői polgármesteri 
hivatalban kérhetnek. Az építőanyag, 
építkezéshez használt eszközök, állvá-
nyok, törmelék legfeljebb 48, a tűzifa 72 
órát tárolhatók engedély nélkül.

Közterületen elhelyezett tárgynak 
számít a hatósági jelzés, biztosítás nél-
kül elhelyezett gépjármű ugyanúgy, 
mint a gondosan ápolt közterületi zöld-
területek védelmében kihelyezett fehér-
re mázolt kőtömbök, karók, „esztétikus” 
autógumik és ezek társai. Ez utóbbiak 
kihelyezését nem csak a helyi rendelet, 
de a KRESZ is szabályozza, még pedig 
azzal, hogy ha valaki engedélyt kapott a 
kihelyezésre, akkor a burkolt út szélétől 
minimum 80 centiméterre kell azt el-
helyezni, és ez alól az ültetett növények 
sem képeznek kivételt.

Fakivágási engedély szükséges a köz-
területen lévő 10 centiméter törzsátmé-
rőt meghaladó fás szárúak kivágásához, 
függetlenül a fa állapotától, vagy attól, 
hogy a fát ki ültette.

Közterület bontási engedélyt kell 
kérni közmű rácsatlakozás és bármely 
más tevékenység esetén a zöldterület, 
járda, aszfalt bontásához, árok bete-
metéséhez, autóbejáró szélesítéséhez, 
közterületi zöldterület leburkolásához, 
lefedéséhez.

Belterületen hulladék (zöld hulla-
dék, avar stb.) égetésére nincs mód, 
erre engedély nem kérhető, ellenben az 
égetést végzőt szankcionálni kötelező. 
A hulladék égetése súlyos környezet-
szennyezésnek számít.

Az engedélyeket legalább 2 héttel a 
közterület használat megkezdése előtt 
meg kell kérni, utólag csak közterület 
használati engedély adható ki, de eb-

ben az esetben a kérelmező (engedé-
lyes) a mindenkori díj ötszörösét köte-
les fizetni.

Kérem, vegyék figyelembe az álta-
lam leírtakat és ennek megfelelően jár-
janak el.

Köszönöm együttműködésüket.

Piri László
közterület-felügyelő

Változás a kutak engedélyezésében

A Belügyminisztérium Közfoglalkozta-
tási és Vízügyi Helyettes Államtitkár-
sága az alábbi tájékoztatást küldte az 
önkormányzatok jegyzői részére:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. 
(V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én 
hatályba lépett módosítása átalakította a 
vízgazdálkodással kapcsolatos települési 
önkormányzat jegyzőjéhez delegált ha-
tósági jogköröket, mely változást hozott 
a kutak engedélyezésében is. Emellett a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. jú-
nius 4-i módosítása beiktatta a törvény-
be a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. 
december 31-ig mentesíti a vízgazdál-
kodási bírság kiszabása alól azokat a lé-
tesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt 

engedély nélkül létesítettek kutat. E jog-
alkotói intézkedésről különböző médiu-
mokon keresztül értesült a lakosság.

A közelmúltban a Belügyminiszté-
riumhoz több települési önkormányzat 
jegyzőjétől is megkeresés érkezett a ku-
takkal kapcsolatos szabályozás helyes 
alkalmazását illetően, valamint az elő-
írások is változtak, ezért a vonatkozó, 
jelenleg hatályos jogszabályok közötti 
eligazodás megkönnyítése és szakmai 
segítségnyújtás érdekében egy aktuali-
zált tájékoztató anyagot állítunk össze.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabá-
lyozásban további módosítások várha-
tók. Az Alkotmánybírósági döntésére 
figyelemmel a Kormány két intézkedést 
is tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i 
határidő letelte senkit ne érintsen hát-

rányosan, az Országgyűlés elé beter-
jesztett törvényjavaslat értelmében a 
kötelező bírságkiszabás alóli mentességi 
időszak 2020. december 31-ig meg-
hosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll 
és 2019-ben várhatóan megvalósul egy 
olyan átfogó módosítás, amely illegális 
kutak engedélyeztetésére speciális eljá-
rást tartalmaz.

A Belügyminisztérium Közfoglal-
koztatási és Vízügyi Helyettes Állam-
titkárságának részletes tájékoztatója 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 
honlapján, a következő linken találha-
tó: http://www.algyo.hu/hirek/valto-
zas-a-kutak-engedelyezeseben

Varga Ákos
jegyző

Két lényeges változás történt a kutak engedélyezési eljárásában: egyik, hogy az engedély nélkül létesített kutak bírság 
alóli mentességi időszaka 2020. december 30-ig kitolódik, valamint kidolgozás alatt van egy speciális eljárás az illegá-
lis kutak engedélyeztetésére.

Az Algyői Hírmondó  
szerkesztősége

Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és Békés Boldog

Új Esztendőt kíván
minden kedves olvasónak!
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Versenyt és bajnokságot nyertek az off roadosok

Az előző hónapban megrendezett laki-
telki off road versenyen két páros is do-
bogós helyezést ért el. Extrém kategóriá-
ban Szűcs Imre és Molnár Attila szerezte 
meg az I. helyet, Varga Zoltán és Berta 
Tamás pedig III. helyezést értek el.

Ráadásképpen, a szintén november-
ben megrendezett éves díjátadó gálán 
is algyői bajnokokat ünnepelhettünk. 
Extrém kategóriában Szűcs Imre és 
Molnár Attila eredményes versenyei-
nek köszönhetően felállhatott a dobo-

gó legfelső fokára. Külön érdem, hogy 
ezt a címet idén második alkalommal 
érdemelte ki a csapat, hiszen tavaly is 
ők lettek a bajnokok. Ebben az évben 
Kovács Róbert és Kajdocsi Adrián Profi 
Plusz kategóriában II. helyen, Kapo-
nyás Zsolt és Blaha Zoltán pedig Profi 
kategóriában a III. helyen végzett. Bár 
a bajnokságot Bács-Kiskun megyében 
tartják, országos rendezvénnyé nőt-
te ki magát, így nemcsak a környező 
megyékben, hanem országos szinten is 
ékesítik a csapatok Algyő és a technikai 
sportág hírnevét.

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új 
évet kíván mindenkinek az Algyői Off 
Road Egyesület!

Varga Zoltán

Nemcsak rendkívül eredményes hónapot zártak az algyői off roadosok novemberben, hanem az egész éves munkáju-
kat is megkoronázták egy első hellyel.

Mintegy fél ezer lakos vett részt szűrővizsgálaton

Nemcsak az látogathatott el a vizsgá-
latok valamelyikére, akinek háziorvosi 
beutalója volt, hanem anélkül is lehetett 
időpontot foglalni. Az ESZI munkatár-
sai személyesen és két telefonszámon 
is osztottak előjegyzéseket. A lakosok 
ellenőriztethették egészségi állapotukat 
nőgyógyászati, urológiai, érsebészeti, 
bőrgyógyászati és szemészeti szűrővizs-

gálattal, a legnagyobb érdeklődés mégis 
az utrahangos has- és pajzsmirigy vizs-
gálatok váltották ki.

A tradicionálisan, már hosszú évek 
óta megszervezett rendezvény kezde-
tekben csak egy egészségnapból állt, az 
ESZI lelkes munkatársai és az önkor-
mányzat segítségével azonban már egy 
évben kétszer, tavasszal és ősszel is invi-
tálják a lakosokat több szűrővizsgálatra. 
A vizsgálatok fajtáit az Egészségügyi 
Kerekasztal résztvevői vitatják meg, 
természetesen a lakosok igényeihez 
igazodva. Fontos kihangsúlyozni, hogy 
bár szakorvosok végzik a vizsgálatokat, 
nem szakorvosi ellátásnak minősülnek, 
hanem csupán szűrővizsgálatnak, amely 
az egészségi állapot felmérésére szolgál. 
Akinek konkrét panasza van, azzal a há-
ziorvosához kell fordulnia, aki tanácsot 
tud adni a továbbiakhoz.

A szűrővizsgálatokon évente egy al-
kalommal lehet térítésmentesen részt 
venni, így aki egy félévben jelen volt, 
az csak egy év múlva jelentkezhet be 
megint. Aki viszont valamilyen okból 
kifolyólag lemaradt volna, az a követ-
kező félévben, vagyis 2019 áprilisában 
bepótolhatja az elmaradását. Az ESZI 
munkatársai és a körzeti orvosok figye-
lemmel kísérik a lakosság igényeit, így 
bár meghatározott keret van a szűrő-
vizsgálatok elvégzésére, a számos je-
lentkező miatt pótnapokat is beiktattak. 
Emellett a fokozott figyelmet igénylő, 
úgynevezett magas rizikófaktorú korba 
lévő lakosokat külön értesítik a vizsgá-
latokon való részvételről.

A szervezők remélik, hogy az évek 
során egyre növekvő részvételi szám ta-
vasszal is csak nőni fog, hiszen az egész-
ség a legdrágább kincs.

Több mint 500 ember vett részt különböző szűrővizsgálatokon az Őszi Egészséghetek elnevezésű program keretein 
belül, amelyet november 19-e és december 1-je között szervezett meg az algyői Egyesített Szociális Intézmény.
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Adventi hangulatban a Tájház

Idén ismét lehetőség nyílt arra, hogy 
a családok közösen készüljenek az év 
legszebb időszakára. 

Negyedik alkalommal rendeztek közös 
adventi készülődést az Algyői Tájházban, 
és mint azt az intézmény vezetője, Iz-
békiné Cseuz Gabriella elmondta, színes 
programokkal és lehetőségekkel várták az 
érdeklődőket, így például hógömbkészí-
tés vagy csuhéból angyalkát is állíthattak 
elő a résztvevők, akik ingyenesen vehettek 
részt a programon.

„Meglepetésként porcelángyurmából 
készítettünk karácsonyi díszeket, illetve 

kemencében sütöttünk kalácsbabákat. Év-
ről-évre komoly érdeklődés mellett zajlik 
a készülődés, amelyre ezúttal is több mint 
ötvenen jelentkeztek” – fogalmazott Iz-
békiné Cseuz Gabriella, aki megjegyezte, 
sok nagymama az unokájával látogatott ki 
a tájházba, vagy a teljes család kezdte meg 
az ünnepi készületeket. Az előállított tár-
gyakat hazavihették az algyőiek, így már 
advent első vasárnapján ünnepi hangula-
tot varázsolhattak otthonaikba.

Nagyszénáson jártak a foltvarrók

Baráti kapcsolat alakult ki a két tele-
pülés foltvarrói között, ennek ered-
ményeképp szakmai napra utaztak az 
algyői foltvarrók. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Al-
győi Foltvarrók Körének júniusi kiál-
lításán idén is részt vett a nagyszénási 
csoport. Halászné Icuka, a Békés megyei 
település foltvarróinak vezetője meghív-
ta az algyőieket egy alkotónapra, az al-
győi csoport ennek november közepén 
eleget is tett.

„Nagyon tartalmas napot tölthettünk 
Nagyszénáson. Szabadgép tűzést és 
textilfestést tanultunk, természetesen a 
kapcsolat itt nem ér véget, hiszen már 
most viszont invitáltuk a nagyszénási-
akat Algyőre” – mondta Izbékiné Cseuz 
Gabriella, az Algyői Tájház vezetője.

Véralmafák a Tájház udvarán

A finom sütikhez elengedhetetlen 
alapanyagot szerzett be az Algyői 
 Tájház: az udvaron örökbefogadott és 
elültetett almafák remélhetőleg sok 
szép  gyümölcsöt hoznak majd a ké-
sőbbiekben.

Idén is meghívást kapott a szentend-
rei skanzenben megtartott tájházak ösz-
szejövetelére az algyői intézmény. Mivel 
a Tájházszövetség logója egy alma, ezért 
általában a gyümölcshöz kapcsolódó prog-

ramokat szerveznek az eseményen. Az 
algyőiek az almás süteményeikkel vitték a 
prímet, és Izbékiné Cseuz Gabriella ígéretet 
tett, hogy a tájház udvarán hagyományos, 
ősi almafát ültetnek az év folyamán.

„Véralmát szereztünk be, három lelkes 
önkéntesünk Szalmáné Simon Éva, Grek-
sáné Kurucz Irma és Szabó Beáta fogad-
ta örökbe a fákat. Ezzel a két almafával 
szeretnénk megerősíteni az önkénteseink 
tájházhoz való tartozását, hiszen szinte 
minden programunkban segítenek, jönnek 
velünk a vidéki programokra és megmu-
tatják a tudásukat” – mondta el Izbékiné 
Cseuz Gabriella, aki ezúton is köszönetét 
fejezte ki a Gyeviép Nkft. munkatársának, 
Vidács Lászlónak, aki a fák elültetésében 
segített.

APRÓHIRDETÉSEK

Csontkovács kezelésre időpont 
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es te-
lefonszámon. Minden nap, hétvégén 
is 8-20 óra között. Bakó Tibor e. v. 
Alternatív mozgás- és masszázste-
rapeuta.

Eladó 75-80 literes új boros hordó.
Érd. : 06 (70) 396-8891

Whirpool mosógép felültöltős (20 
ezer Ft), Zelmer takarítógép (20 
ezer Ft), 2 db Fég gázkonvektor pa-
rapetes, tusolókabin 90 cm íves hid-
romasszázs (10 ezer Ft), szőlőprés 
40 L (20 ezer Ft), boroshordó 65 L 
(10 ezer Ft) kitűnő állapotban Al-
győn eladók. Tel.: 06 (30) 873-5714

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, 
szalagfüggönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók szerelése. 5 év garancia! 
Zsinór és gurtni csere, javítások.
Tel.: 06 (30) 953-0395

Figyelem! A télre készülni kell! Cse-
répkályhák, kandallók, kemencék, 
tűzhelyek készítése. Boldog kará-
csonyt és sikeres újesztendőt kíván a 
„Lángok varázslója” Márton Ferenc.
Tel. : 06 (62) 253-901; 06 (30) 978-
4033
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Mozgalmas három hónapot tudhatnak maguk mögött a polgárőrök

Az iskolaprogram keretében szeptember 
3-ától egészen 19-ig reggel 7 és 8 óra 
között 2 fővel biztosítottuk az iskolások 
biztonságos közlekedését két helyen a 
településen. A gyalogátkelőn való átha-
ladás szabályaira is felhívtuk a figyelmet, 
munkánkat a rendőrök is segítették.

Szeptember 8-án az ALTE civil 
szervezet rendezvényét, a III. Algyői 
Tisza-parti Party-t biztosítottuk. Fela-
datunk volt a rendezvényen résztvevők 
tájékoztatása, a futás biztosítása és a lá-
togatók biztonságos parkolásának a se-
gítése. Ezt a rendezvényt 4 fővel 8 és fél 
órában biztosítottuk.

Szeptember 15-én a lovasnapot biz-
tosítottuk, ott a fogatosok tájékoztatásán 
és a kilátogatók biztonságos parkolásán 
kívül feladatunk volt a fogatok zenés fel-
vonulásának felvezetése a településen. Itt 
4 fő teljesített szolgálatot 8 órában. Az 
egyesületünk részt vett a szegedi PICK 

futáson is, a rendezvény biztosításában 
működtünk közre 4 fővel, 4 órában. Az 
általános iskolások részére szervezett ke-
rékpár túra biztosítása is feladatunk volt 
az atkai holtághoz, a 47-es úton való át-
kelést 2 fő 3 órában teljesítette szeptem-
ber végén.

Az Algyő napja rendezvénysorozatot 
is biztosítottuk, a rendezvényre kilátoga-
tók parkolásának segítése volt a fő fel-
adatunk, amit 5 fővel biztosítottuk 12 
órában.

Októberben óvodások részére szer-
vezett Szivárványtúra két keréken című 
közlekedésbiztonsági program biztosí-
tásában működtünk közre Tóth Gábor 
vezetésével. Itt jelzőőri feladat és a ke-
rékpározó gyermekek kísérése volt a fela-
datunk, amit 4 fővel 3 órában végeztünk.

Az 1956-os emlékmű koszorúzásá-
nak biztosításán a nemzeti ünnepen 3 
fő 4 órában teljesített szolgálatot.

Október 26-ától a temetőprogram 
keretében naponta 2 alkalommal 2-2 
órát járőröztünk a temetőben. November 
elsején és másodikén a temetőhöz vezető 
út, és a sírkerthez érkezők biztonságos 
parkolásának ellenőrzése volt a felada-
tunk. Akkor összesen 5 fő több mint 11 
órán keresztül figyelt a rendre a többség 
megelégedésére.

November 3-án a Running Algyő fu-
tócsapat Halloweeen futást rendezett a 
településen, itt jelzőőri feladatokat kel-
lett végrehajtani.

Egyesületünk egy megállapodás értel-
mében kiviszi a tanyán élő kisgyermekes 
családokhoz a védőnőket és a családse-
gítőket, az elmúlt időszakban 6 alka-
lommal segítettünk ebben. Az elmúlt 3 
hónapban járőrszolgálatban összesen 24 
alkalommal 265 órát teljesítettünk.

Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki segítette a munkán-
kat. Szeretném megköszönni azoknak 
a polgárőröknek is, akik szabadidejük 
rovására, önzetlenül teszik a dolgukat, 
járőröznek, rendezvényeket biztosítana-
nak. 

Egyesületünk várja azokat a 18 és 60 
év közötti, büntetlen előéletű személye-
ket, akik szeretnének tenni a település 
közbiztonságáért, a gyermekek és a ren-
dezvények biztonságáért. Jelentkezni 
a gulyassandor50@gmail.com e-mail 
címen, vagy a 06 (30) 621-8121-es te-
lefonszámon lehet.

Gulyás Sándor elnök,
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

Algyőn jó minőségű 
száraz tűzifa  

kapható.

Horgász Ferenc
06 (30) 218-1217

A SZÖGHY   
TEMETKEZÉS

 
Algyői kirendeltsége a  

Hóvirág Virágüzletben.
Teljes körű temetkezési  

szolgáltatás,  
ingyenes árkalkulációval! 

Algyő, Téglás u. 67.,  
06 (20) 501-4100

Szállítás ügyelet (0-24 h): 
06 (30) 955-7556

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a 
 különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek híreit, saj-
tóanyagait, fotóit, meghívóit! 

Lapzártánkra tekintettel kérjük, hogy minden hónap 20-áig 
küldjék el részünkre anyagaikat.

Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.
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Hátborzongatóan jól telt a II. Halloween Futás

A tavalyi nagy sikernek köszönhetően 
gondolták úgy a szervezők, hogy idén is 
meginvitálják a mozgást kedvelő, helyi és 
távolabb lakó embereket egy kis futás-
ra. A programon mintegy százan vettek 
részt, kicsik és nagyok egyaránt, hiszen 
minden korosztály megtalálhatta a ked-
vére való elfoglaltságot. A legapróbb 
sportembereket egy gyerektáv és tökfara-
gás várta, illetve vicces és ijesztő színe-
zőket készíthettek el az otthon maradtak 
számára.

A nagyobbak 4 kilométert futhattak 
az Algyői Polgárőrök Egyesületének 
óvo tekintete mellett. Természetesen 
a jelmezek sem maradtak el. Ötlete-
sebbnél ötletesebb maskarák szaladtak 
keresztül Algyő utcáin. A megméret-
tetések után inni és ennivalók várták 
az idelátogatókat. A Levendula Hotel 
felajánlásával rendkívül finom forralt 
bort és szívet melengető tea került a 
poharakba. A szervezők pedig sütemé-
nyekkel és zsíros kenyérrel készültek az 
elégetett kalóriák pótlására. Az asztalok 
hamar megteltek finomságokkal, mert a 
résztvevők is készültek viccesebbnél vic-
cesebb finomságokkal. Aki pedig nem 
fáradt el a futásban, az rophatta a táncot, 
hiszen egy kis mulatság várta a Faluház 
aulájában a jelmezes sokadalmat. A fu-
tásról senki sem távozott üres kézzel, 
minden résztvevő egyedi emléklapot 
vihetett haza.

A különböző közösségi futások vi-
rágkorukat élik napjainkban. Ez nem is 
csoda, hiszen rendkívül jó közösségösz-
szetartó hatása van. Az algyői futók is 
több rendezvényt szerveznek egy évben 
és úgy tűnik, egy-egy ilyen programból 
idővel hagyomány is válik.

Idén immár második alkalommal rajtolt el a Halloween Futás november 4-én. A remek programot a községben 
működő, lelkes futó csapat, a Running Algyő szervezte meg a Gyevikult Nkft. támogatásával.
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Továbbra sincs pontja a lányoknak

Novemberben sem sikerült pontot szerez-
nie a másodosztályban szereplő női kézi-
labda-csapatunknak. Avar György együt-
tese az előző szezonban még a legjobbak 
között versenyző Kecskemét otthonában 
szenvedett súlyos vereséget (36-24), 
majd a listavezető Szent István SE ellen 

ugyan egy ideig tartották magukat Sze-
pesi Ivették, viszont a félidőre már kilenc 
góllal lépett meg a vendég gárda, innen 
pedig már nem volt visszaút a mieink 
számára (19-29). A hónap utolsó mér-
kőzése igen fontosnak ígérkezett, hi-
szen a találkozó előtt csupán egy pont-
tal rendelkező Szentendréhez utaztak a 
lányok, azonban éppen ezen a meccsen 
fontos játékosokat kellett nélkülöznie 
Avar Györgynek. A megfogyatkozott 
csapat nehezen vette fel a ritmust, az 
összeszedett ötgólos hátrány pedig dön-
tőnek bizonyult a mérkőzés kimenetelét 
illetően, mert bár a második játékrészt 
döntetlenre hozták a lányok, a vereséget 
nem tudták már elkerülni, 27-22 nem 
ide a vége.

Így kilenc fordulót követően a me-
zőny egyetlen pont nélküli együtte-
seként a tabella utolsó helyén áll női 
csapatunk: igaz, a következő ellenfél, a 
kilencedik helyen álló Balmazújváros is 
mindössze két győzelemnyi távolságra 
van a lányoktól.

Decemberi program:

December 1., szombat 17.00: Leven-
dula Hotel FKSE-Algyő – NKK Bal-
mazújváros

December 9., vasárnap 17.00: PC Trade 
Szeged KKSE – Levendula Hotel FK-
SE-Algyő

Kilenc forduló után sem sikerült a pontszerzés a női kézilabda NB I/B Keleti csoportjában újonc Levendula Hotel FK-
SE-Algyő csapatának. Fontos periódus előtt állnak a lányok.

Második helyen telelnek futballistáink

November utolsó hétvégéjén véget értek 
a Csongrád megyei I. osztály őszi küz-
delmei, az Algyő SK novemberi mér-
kőzései közül csak egyet nem tudott 
megnyerni. Nyitásként idehaza a Szőre-
get győzték le Sebők László tanítványai, 
utána a Röszke otthonában viszont nem 
sikerült betalálni, ellenben az újonc a 
második félidő közepén két alkalommal 

is beköszönt, így pont nélkül maradtunk 
a 13. fordulóban. Az év utolsó hazai 
mérkőzésén magabiztosan győztük le a 
Székkutast, a 2018-as esztendőt pedig 
Kiskundorozsmán zárták a fiúk, ahol 
szintén kapott gól nélkül sikerült nyerni. 
Mindez azt jelenti, hogy tizennégy leját-
szott mérkőzést követően, a bajnokság 
felénél 31 megszerzett ponttal a tabella 

második helyén áll az Algyő, amelynek 
hátránya három pont a Tiszaszigettel 
szemben. Az őszi bajnok szigetiek vi-
szont lapzártánk után még játszanak egy 
korábbról elhalasztott mérkőzést a Bor-
dánnyal. A téli felkészülést követően a 
bajnokság a tervek szerint február 24-én, 
a Hódmezővásárhelyi FC II. vendége-
ként folytatódik számunkra, míg idehaza 
először március másodikán, a Bordány 
ellen láthatjuk a fiúkat.

Novemberi eredmények

Algyő – Szőreg 2-1 (1-0)  
Gól: Mészáros Zoltán (2).

Röszke – Algyő 2-0 (0-0)

Algyő – Székkutas 2-0 (2-0)  
Gól: Kiss Roland, Bozsóki Dániel.

Kiskundorozsma - Algyő 0-3 (0-2) 
Gól: Kiss Roland (2), Táncos Bence.

Három győzelemmel és egy vereséggel fejezték be a 2018-as esztendőt az Algyő SK Csongrád megyei I. osztályban  
szereplő labdarúgói: címvédő együttesünk ennek köszönhetően a második helyen töltheti a téli szünetet.

Fotó: Kecskeméti NKSE
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Lépéshátrányba kerültek férfi kéziseink

Bár remekül indult a november a férfi 
kézilabdázóink számára, mégis nehéz 
helyzetbe kerültek Kiss Olivérék. A 
hónap első mérkőzésén idehaza sike-
rült legyőzni a Nyíregyházát, a Nagy 
Martin kapus remek teljesítményének 
köszönhetően elért 25-22-es győze-
lem pedig azt jelentette, hogy a liga 
első helyére lépett fel az algyői csa-
pat. A folytatás azonban nem sikerült 

ilyen jóra: a tavaly még az élvonalban 
szereplő Balmazújváros elvitte a pon-
tokat a Fehér Ignác Általános Iskola 
tornaterméből, miután az első félidő 
végén megszerzett ötgólos előnyükből 
hármat megőriztek a meccs végére is. 
Ezzel a vereséggel megszakadt a mi-
eink hatmeccses győzelmi szériája, és 
ebből sajnos nem sikerült kilábalni a 
következő meccsre, ugyanis Kecske-

méten sem termett pont a csapat szá-
mára. A Hírös városban ugyan négy 
góllal is vezettünk, de ekkor két üres 
kapus szituációt is elrontottunk, ezt 
pedig kihasználta a Kecskemét, majd 
a második félidőben bedarálta Herbert 
Gábor fiait.

Így kilenc meccs után hat győze-
lemmel és három vereséggel a tabella 
negyedik helyén áll az algyői csapat. 
Az őszi szezonból még két igazán ko-
molynak ígérkező meccs van hátra, hi-
szen a tabella első két helyén álló gár-
dával játszanak a fiúk, előbb december 
másodikán a Békés érkezik Algyőre, 
majd a listavezető Orosháza vendége-
ként zárják a srácok a 2018-as évet.

Decemberi program:

December 2., vasárnap 18.00: Conti-
Tech FKSE-Algyő – Békés-Drén KC

December 9., vasárnap 18.00: Oros-
házi FKSE-LINAMAR – ContiTech 
FKSE-Algyő

Megbotlott a rangadók előtt Herbert Gábor együttese, amelyre nagyon kemény őszi befejezés vár a férfi kézilabda NB 
I/B Keleti csoportjában.

Fotó: Kecskeméti TE

Algyői érmek a tékvandó diákolimpiáról

Az ország minden tájáról érkeztek ver-
senyzők a monori diákolimpiáról, a harc-
művészek küzdelem és formagyakorlat ka-
tegóriákban mérhették össze tudásukat. Az 
Algyői Sportkör ITF Tékvandó szakosztá-
lyát Kiss Levente és Tari Lilla képviselte. 

Kiss Levente a serdülő fiúk küzdelmé-
nek -42 kg-os kategóriájában aranyér-
met nyert, 3-1. gupos formagyakorlatban 
ezüstérmet szerzett. Szintén érmekkel 
jöhetett haza Tari Lilla, aki a felnőtt nők 
56 kg-os küzdelmében és 3-1. gupos for-
magyakorlatban is ezüstérmet szerzett.  
A versenyzőket Zsarkó Dániel Péter és 
Kovács Gábor készítette fel.

Szép sikerekkel térhettek haza az Algyői Sportkör tékvandósai a Monoron megrendezett diákolimpiáról.
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...a Tisza Virága

DECEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

2018. december 2. (V) 16 óra Főtér 
Advent I. Gyertyagyújtás: Molnár Áron polgármester

2018. december 2. (V) 16:20 óra Faluház színházterem 
Zsibongó Táncegyüttes ünnepi műsora

2018. december 2. (V) 15:00-18:00 óra Faluház előcsarnok 
Adventi kézműves portékák vására

2018. december 4. (kedd) délután 
az Ezerjóházban Női Borbarátok évzáró rendezvénye

2018. december. 6. (Cs) 18 óra Faluház színházterem
Jön a Mikulás! – Élőzenés interaktív gyerekelőadás Gryllus Vil-
mos dalaival.Belépés díjtalan! Szeretettel várjuk a kicsiket a mű-
sorra és utána megajándékozzuk őket.

2018. december 7. (P) Advent Kassán 
Egynapos kirándulás Kassára a Gyevikult Nkft. szervezésében

2018. december 7. (P) 17 óra Faluház színházterem
MOL Szakest Zártkörű rendezvény

2018. december 7. (P) 18 óra Faluház Klubterem
Az Algyői Nőegylet karácsonyi évzárója

2018. december 8. (Szo) 18 óra Faluház színházterem 
A Kerecsen Egyesület szervezésében Jótékonysági koncert. 
Közreműködnek a Király-König Péter zeneiskola tanárai. A 
helyszínen támogatói jegyek vásárolhatók 500 Ft/fő áron.

2018. december 9. (V) 16 óra Főtér 
Advent II Gyertyagyújtás: Ozsváth Lászlóné intézményvezető

2018. december 9. (V) 16:20 óra Faluház színházterem 
Az Algyői Szivárvány Óvoda ünnepi műsora

2018. december 9. (V) 15:00-18:00 óra Faluház előcsarnok 
Adventi kézműves portékák vására

2018 december 11. (K) 14:00 óra Faluház színházterem 
Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának Karácsonyi ünnepsége

2018. december 12. (Sze) 15 óra Faluház klubterem
Családi karácsonyi ünnepség az Algyői Egyesített Szociális In-
tézmény szervezésében.

2018. december 13. (Cs) 16 óra Faluház színházterem
Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub Karácsonyi Ünnepi ren-
dezvénye

2018. december 13. (Cs) 16:30 óra Ezerjóház 
Borbarát fiúk karácsonyi évzárója. Zártkörű rendezvény.

2018. december 14 (P) 16:00 óra Ezerjóház
Az Ezerjófű Egyesület karácsonyi évzárója. Zártkörű rendez-
vény.

2018. december 14 (P) 9:00 óra Faluház színházterem
Karácsonyi csomagok átadása Algyő önkormányzata és az 
AESZI szervezésében. Ünnepi műsort adnak az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskola tanulói.

2018. december 15. (Szo) 17 óra Faluház
Jótékonysági est a Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
szervezésében

2018. december 16. (V) 16 óra Főtér
Advent III. Gyertyagyújtás: Fazakas Attila plébános 

2018. december 16. (V) 16:20 óra Faluház színházterem 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola ünnepi műsora

2018. december 16. (V) 17 óra
Hírmondó karácsony. Tombolasorsolás! Fődíj kétszemélyes  
Hévízi wellness utazás!

2018. december 16. (V) 17 óra 15:00-18:00 óra Faluház 
előcsarnok Adventi kézműves portékák vására

2018. december 20. (Cs) 11 óra Faluház színházterem
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola karácsonyi évzáró ren-
dezvénye

2018. december 21. (P) 17 óra Faluház színházterem
Lehet Könnyebben Egyesület szervezésében. Karácsonyi cso-
magosztás 

2018. december 23 (V) 16 óra Főtér
Advent IV. Gyertyagyújtás: Algyői civil szervezetek

2018. december 29. (Szo) 16 óra Faluház színházterem
GYBK - Szilveszteri Bál. Belépő ára vacsorával 3000 Ft. 
GYBK tagoknak: 2500 Ft. Zenél: Sándor Csaba. Jelentkezni: 
Németh Józsefné Arankánál 06 (30) 445-13 97. Minden 
érdeklődőt szívesen fogad a Gyeviek Baráti Köre.
2018. december 31. (hétfő) 19 óra Faluház színházterem 
Szilveszteri Golden Party

Vásárok a régi Fehér Iskolában: 
2018. december 6 (csütörtök) 9-11 óra
2018. december 11. (kedd) 9-11 óra
2018. december 18. (kedd) 9-11 óra
  

Bérletárusítás a Faluházban

2019. I. félévi időpontok

Január 3-4. (Cs-P), 7. (H) 9-17 óráig
Február 4-5. (H-K) 9-17 óráig
Március 4-5. (H-K) 9-17 óráig
Április 2-3. (K-Sze) 9-17 óráig
Május 2-3. (Cs-P) 9-17 óráig
Június 3-4. (H-K) 9-17 óráig
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Bakó Ildikó (Tel.: 06 (62) 267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8.00-12.00; Sze, Cs: 12.00-16.00

Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.45-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

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

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

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

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.

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

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

0ÁLLADÓ CSOPORTOK PROGRAMJAI

Faluház színházterem
Classicion Kulturális Tánc és Sport Egyesület majorette cso-
portja. Hétfőn és szerdán 16:00-18:00 óráig.

Fit Feeling fitnesz
Gyerekeknek hétfőn 18:00-19:00 óráig. Felnőtteknek hétfőn 
19:00-20:00 óráig.

Drámaszakkör gyerekeknek Szilágyi Annamáriával
Kedden 15:00-17:00 óráig.

Néptánc – Zsibongó Táncegyüttes
Csütörtök 17.30-19:00 óráig.

Ezt Válaszd! Ingyenes alakformáló sajáttestsúlyos edzés
Csütörtök 19:00-20:00 óráig.

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

Faluház klubterem
Néptánc gyerekeknek (haladó) 
Kedden 15:00-16:15 óráig.

Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió Hip-Hop csoportja 
Kedden 17:00-20:00 óráig.

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub
Csütörtökön 17:00-20:00 óráig

Faluház kisterem
Parlando Énekegyüttes. Hétfő 17:00-19:00 óráig.

Baba-mama klub
Kedden 9:30-12:00 óráig. Csütörtökön 9:00-11:00 óráig 
Zene bölcsi 

Búzavirág Asszonykórus
Kedden 16:00-17:00 óráig.

Hagyományőrző Citerazenekar
Kedden 17:00-20:00 óráig.

Faluház aula
Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának találkozója 
Minden hónap második szerdája.

EzerJóHáz
Borbarát Fiúk összejövetele. Minden hónap második pénte-
ken 17:00-20:00 óráig.

Alkotóház
Fürge Ujjak állandó kézimunka foglalkozás. Minden hétfőn 
17:00-19:00 óráig.

Foltvarró foglalkozások
Két hetente kedden 17:00-19:00 óráig.






