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Emlékévvel tisztelegnek Süli András előtt
„Képet csinálni csak akkor lehet, ha belülről jön a gondolat” – vallotta Süli András, az egyik legjelesebb naiv festőművész.
Szülőfaluja, emlékévet szentel díszpolgára munkásságának Oláh Ernő ötlete nyomán, amit a Magyar Kultúra Napján a könyvtárban nyitották meg.
Részletek a 3. oldalon

Új lehetőség
a tiszai sportolásra

Világbajnok
edzővel is vár a sportközpont
A Gyeviép Nkft. által üzemeltetett az algyői sportközpontban az új esztendő újdonságokat is hozott. A konditerembe gépeket vásároltak, és heti két alkalommal
Bartalos Tamás fekvenyomó világbajnok edző is rendelkezésre áll a mozogni vágyóknak. Elindult továbbá a jumping is 13 trambulinnal.
Részletek a 6. oldalon

Színészi út a Jászságból Erdélyig

Algyőre érkezett Rékasi Károly színművész Wass Alberttel kézen fogva, a költő
verseiből, leveleiből tartott előadást. Az
Algyői Hírmondónak arról is nyilat-

kozott Rékasi, hogy milyen jelentősége
van annak, hogy a Jászság fővárosából
származik.
Részletek a 8. oldalon

Új vezetőséget választott az Algyői
Vízisport Egyesület, és arról is döntöttek, hogy sportegyesületként folytatják
munkájukat. Hármas fő céljuk a kajak-kenu versenysport, az amatőr versenyzés és
vízitúrák szervezése, támogatása, és csatlakozni szeretnének a Magyar Kajak-Kenu
Szövetséghez is.
Részletek a 15. oldalon
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Megnyitottunk! Szuper kézműves hamburgerekkel,
hot-dogokkal, sültkrumplival, szendvicsekkel és más
finomságokkal várunk Titeket Algyőn, mindenhez
közel a Téglás és a Búvár utca sarkán!
Gyertek, kóstoljatok, váljatok függővé!
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...a Tisza Virága

Emlékévvel tisztelegnek Süli András előtt
A magyar naiv festészet egyik legnagyobb alakja Süli András, Algyő nevezetes szülötte és díszpolgára. A művész előtt
számos programmal tiszteleg szülőhelye, a sorozatot a Magyar Kultúra Napján a könyvtárban nyitották meg.

„Képet csinálni csak akkor lehet, ha
belülről jön a gondolat” – vallotta Süli
András, az egyik legjelesebb naiv festőművész. Szülőfaluja, emlékévet szentel munkásságának Oláh Ernő ötlete
nyomán. Az Algyői Könyvtárban a

gyermekként is foglalkozott rajzolással és festéssel. Műveit túlnyomó részt
1933 és 1938 között készítette, ám Süli
több művét is elégette algyői házának
udvarán, mert nem kapott honoráriumot értük. 1938-ban pedig felhagyott
a festéssel. Művei a paraszti és népi
élet eseményeit ábrázolják naiv stílusban. Legnagyobb művészi sikere, hogy
1969-ben képei aranyérmet kaptak a
Pozsonyi Nemzetközi Naiv Kiállításon.
A Süli András Emlékév keretében a
tervek szerint április 27-én Süli András
nyomában címmel emléksétát tartanak,
majd júliusban a Gyevikult által szer-

Magyar Kultúra Napján egybegyűlteket
Molnár Áron polgármester köszöntötte,
majd Oláh Ernőnek A múzsa áldozata
című életrajzi parasztregényéből készült
összeállítását a Tollforgatók Köre tagjai
olvasták fel, a zenei aláfestésről pedig az
Algyői Hagyományőrző Citerazenekar
tagjai gondoskodtak.
Süli András földműves, festőművész,
naiv művész 1896. november 30-án
született Algyőn.
Napszámosként dolgozott 18 éves
koráig, ezután kosárfonó volt. Már
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vezett nyári táborok programjába is beillesztik ezt, hogy a fiatalabb korosztály
is megismerhesse Algyő híres szülöttét
és munkásságát. Szeptember 27-én a
Faluházban egy tárlat nyílik Süli András életművéből, utána Oláh Ernő A
múzsa áldozata című kötetét mutatják
be. A tervezett programok sorában filmvetítéseket is tartanak, Algyő Napján
pedig ismét emléksétára invitálnak, továbbá megkoszorúzzák sírját. Október
végén Algyő és Süli András életműve
címmel vetélkedő rendeznek a faluházban alsó és felső tagozatos csapatok
bevonásával.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kiegyensúlyozott gazdálkodást tervez a nagyközség
Négyszáz millió forintot terveznek fejlesztésre költeni idén Algyőn – derült ki a képviselő-testület januári ülésén, ahol
az is elhangzott, negyven helyi lakost érint, hogy nem vehetnek részt a jövőben a közfoglalkoztatotti programban.

Csongrád megye 60 települése közül
Algyő az egyedüli önkormányzat, amely
nem élhet a közfoglalkoztatotti program
adta lehetőségekkel, a Belügyminisztérium ügyirata alapján ugyanis azok a települések, amelyek adóerő-képessége eléri
a 110 ezer forintot lakosonként, illetve a
népességük 700 fő fölött van, nem igényelhetik ezt. Mindez azt jelenti, hogy
az önkormányzatnál és társaságainál, továbbá a helyi civil szervezeteknél nincs
mód a program folytatására.
„Országosan is mindössze 36 települést érint a közfoglalkoztatotti program
megszűnése, ami közvetlenül az algyői
lakosokat sújtja, összességében mintegy 40 embert érint hátrányosan ez a
rendelkezés. Az önkormányzat és cégei
20, míg az ATIVIZIG további 15-20
főt foglalkoztatott ebben a formában.
Nem látom a célt, ezeknek a személyeknek ugyanis vissza kellene mennie az elsődleges munkaerőpiacra, ami
nem egyszerű. Sajnos azt tapasztaltuk,
hogy a nálunk dolgozóknak ez korábban nem sikerült, és mindig visszatértek a közfoglalkoztatásba, és nagyon
hasznos munkát végeztek a településen”
– mondta Molnár Áron polgármester a
januári soros képviselő-testületi ülésen.
Hozzátette, próbálnak segítséget nyújtani az érintetteknek, megbeszélésre is
meghívták mindegyiküket, a cél ugyanis, hogy ne maradjon rendszeres kereset
nélkül ez a 40 algyői lakos.

Jól gazdálkodtak
az önkormányzati cégek
Az ülésen mindhárom önkormányzati
társaság ez évre vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta a testület.
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a közmunkaprogram megszűnése 9 millió forint
mínuszt jelent számukra, és teljesen újra
kellett gondolniuk tevékenységüket. A
cég tavalyi árbevétele 340 millió forint
volt, a vállalkozási tevékenységből befolyt bevételek aránya pedig 54 százalék. Idén a közhasznú tevékenységük
tervezett költsége 174 millió forint,
vállalkozási oldalon pedig 175 milliós
bevétellel kalkulálnak. Erre az évre 145
millió forint önkormányzati működési támogatást, plusz bruttó 10 milliót
kértek, amit egyhangúlag fogadott el a
testület.
Az ülésen elhangzott, hogy a tavalyi
év sok változást hozott a Gyevitur Nkft.
életében. Bella Árpád tavaly árpilis óta
igazgatja a társaságot, és arról számolt
be, hogy az idei év a stabilizációról szól
a cég életében. 40 millió forint támogatást kérnek az önkormányzattól, amit
az ügyvezető kalkuláció szerint néhány
éven belül csökkenteni lehet. További pozitívum, hogy tőkepótlásra idén
nem lesz idén szükség, az előzetes számok szerint az átszervezések révén 1-3
millió forintos nyereségük volt tavaly.
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A diétás étkeztetésre 2,6 milliót kértek,
további 4 milliót pedig szintén a helyi
gyerekekre terveznek költeni, például
úszásoktatásra.
2018-ben új önkormányzati cég jött
létre, az Algyői Hírmondót is kiadó
Gyevikult Nkft., amelynek ügyvezetője,
Kovács László elmondta, működési támogatásra – akárcsak a korábbi évben
– 62 milliót kérnek az önkormányzattól
és 7 millió forint saját bevétellel számolnak. A cégnél 2 közfoglalkoztatott
van, egyiküket állományba veszik, az
ő bérét is bekalkulálták üzleti tervükbe. Elhangzott, hogy a Falunapot idén
2 vagy 3 naposra tervezik, pénteken a
Kerozin koncertre várják a lakosokat,
szombaton pedig Demjén Ferenc lép fel
a rendezvényen.
Csaknem 40%-kal
drágultak a projektek
A pénzügyi bizottság kérésére számba
vették azt is, hogy a tavalyi projektekre mennyit kellett ténylegesen költenie az önkormányzatnak, illetve, hogy
milyen pótmunka igények merültek
fel. Molnár Áron elmondta, eleve úgy
kalkuláltak, hogy jelentősen drágultak
az építkezések, az összesítésből pedig
az látszik, hogy a 2016-ban benyújtott,
nyertes, 100 százalékos támogatási intenzitású pályázataiknál végül nagyjából 58 százalékos támogatási arány jött
ki. Saját forrásokból is kértek pluszmunkákat, de jórészt az áremelkedés
miatt jött ki ez az arány, és összességében 347 millió forint saját forrással egészítették ki az elnyert pályázati
pénzeket. A pénzügyi bizottság elnöke, Füzesy István megjegyezte, a 347
millión forintból a pót- és kiegészítő
munkákra 26 milliót költöttek, vagyis csak olyan tételeket tettek hozzá a
beruházásokhoz, amelyek indokoltak
voltak.

...a Tisza Virága

Módosították a Négyszög tó fejlesztésének vállalkozói szerződését is. Az 50
milliós projekt májusban készül el a tervek szerint, a csúszás pedig a tram-train
beruházás miatt van. A határidő módosítását támogatták a képviselők.
Folytatják
az oltási programot
A testület döntött a rotavírus elleni védőoltás program folyatásáról is. Tavaly
másfél millió forintot költöttek erre,

Molnár Mária csecsemő- és gyermekorvos ugyanezt az összeget jelölte meg
erre az évre, amiből nagyjából 40 gyermeket tudnak beoltani. Molnár Áron
hangsúlyozta, az önkormányzat ezzel
az intézkedéssel az algyői kisgyermekes
családokat támogatja 2015 óta. Érdemes
tudni, hogy a TB nem támogatja ezt a
védőoltást, ami egy gyerek esetében 38
ezer forintba kerül.
400 millióból
fejleszt a nagyközség
A testületi-ülésen elhangzott, hogy
önerős fejlesztést nagyjából 252 millió forint értékben terez idén az önkormányzat,
pályázatokból 559 millióra számítanak,
ami 200 millió forintnyi önerővel kell kiegészíteni, így a költségvetésből nagyjából
400 millió megy el idén projektekre.
Az idei évre tervezett költségvetést
is tárgyalták. Az előterjesztés kapcsán a

polgármester elmondta, örömteli, hogy
az adóbevételek némileg növekednek,
az kérdés, hogy marad-e ez a tendencia.
Pozitívnak értékelte az iparűzési adó növekedését, ami azért is lényeges, mert új,
jelentősebb cég nem települt a nagyközségbe, tehát az itteni vállalkozások fejlődtek.
Az állam nem ad normatív támogatást az adóerőképesség miatt, ami 118
milliós mínuszt jelent, továbbá 253 milliót kell a központi büdzsébe befizetniük
szolidaritási hozzájárulásként. Így ös�szesen 372 millió forintot vagy nem kap
meg, vagy adóként fizet Algyő. Molnár Áron azt mondta, a Modern falvak
programhoz sem tudnak csatlakozni,
mert 5000 fő fölött van a nagyközség
lélekszáma, illetve adőerőképességük is
vélhetően kizárná őket a pályázatokból.
A település idei költségvetését február végéig kell elfogadnia a képviselő-testületnek.

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!
A Nia módszer egy viszonylag új lehetőség Magyarországon. Egy Tánc alapú, holisztikus fitnesz program,
ami bármilyen életkorban elkezdhető.
Elsődleges célja a mozgás örömének megtapasztalása,
„újra élesztése”, az erő, a rugalmasság, stabilitás, mobilitás, és mozgékonyság érzékelése. Fejlesztő és felszabadító hatásait 9 mozgásrendszer különböző energiáival, és
52 alapmozdulatból összeállított, egyszerűen követhető
koreográfiákkal éri el.
Az óra 70 perc mozgás a saját szinteden. A Niát mezítláb járjuk, de hozz magaddal + zoknit, kényelmes ruhát
+ innivalót.
Ha kérdésed van, írj bátran, vagy látogass el a
www.facebook.com/MagnesniaAgnes/ oldalamra.
Új év új lehetőség, új tapasztalások a Tested, Lelked
számára.
Markovics Ágnes, a Szegedi Kortárs Balett volt tánc
művésze

Nyílt óra:
Algyői Faluház, 2019. február 12. kedd, 18 óra
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Világbajnok edzővel is várja a mozogni vágyókat a sportközpont
Több mint egy éve, hogy a Gyeviép Nkft. üzemelteti az algyői sportközpontban található büfét, szolárimot és a
konditermet. Az idei év újdonságokat is hoz a látogatók számára.

„A konditerembe vásároltunk néhány
új gépet, jelenleg heti két napon személyi edző, Bartalos Tamás fekvenyomó világbajnok edző is rendelkezésre
áll a mozogni vágyóknak, ő az edzéstervek összeállításában is segít. Január

8-tól elindítottunk egy új mozgásformát, a jumping-ot, ami elsősorban
hölgyeknek szól. Jelenleg 13 trambulint vásároltunk erre a célra, minden
alkalommal telt házzal működik, sőt,
várólista van a helyekre” – részletezte

a 2019-ben indított szolgáltatásokat
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügyvezetője.
A büfé a sportpályán zajló mérkőzések idején működik maximális kihasználtsággal, de mint Katona Antal kitért
rá, akár kisebb családi rendezvények lebonyolítására is alkalmas lehet, mintegy
20 főt tud kiszolgálni a létesítmény. „A
sportközpont rendelkezik egy füves és
egy műfüves pályával, utóbbi világítással
is rendelkezik. Vizsgáljuk, hogy abban
az időszakban, amikor a pályát nem az
Algyő SK használja, ki tudnánk-e adni
bérbe más csapatok számára” – mondta a
jövőbeli tervekről az ügyvezető.

Folyamatosan várják az érdeklődőket az Idősek Klubjába
Gyógytorna, kirándulások, közösségi programok – az Algyői Egyesített Szociális Intézményben nemcsak az idősek
számára ajánlják ezeket a lehetőségeket, hanem azoknak is, akik magányosan töltik a napjaikat.
Háromszori étkezés, egész napos gondozónői felügyelet, orvosi ellátás. Többek közt ezekben van része azoknak,
akik kihasználják az Algyői Egyesített
Szociális Intézmény (AESZI) napközbeni ellátását.
„Egyre többen veszik igénybe ezt
a lehetőséget, hiszen hétfőn és szerdán gyógytorna is van nálunk, mely az
utóbbi időben igen közkedvelt lett, ha
a létszám tovább bővül, akkor pénteken
is tartunk majd, de ez tervezés alatt áll.
Fontos szolgáltatásnak tarjuk, hiszen
elősegíti a prevenciót és a gyógyulást,
mindemellett pedig csoportos foglalkozás, így közösségformáló szerepe is van.
Az Idősek Klubjának tagjaival kirándulni is eljárunk, tavaly például Ópusztaszeren voltunk, de településen belül
gyalogos- és kerékpártúra is volt. Ezeket az eseményeket mindig úgy szervezzük meg, hogy tekintettel vagyunk
a résztvevők egészségügyi állapotára is.
Összekovácsolódnak így az emberek,
már egymás névnapját is megünneplik a

csoporton belül” – részletezi Jankovicsné
Veres Katalin intézményvezető. Hozzátette, ezek a szolgáltatások az étkezést
kivéve díjmentesek, és nemcsak az idős
korúaknak szólnak, hanem azoknak is,
akik magányosan töltik mindennapjaikat.
Emellett hétfőn, kedden és csütörtökön 8 és 16, szerdán 8 és 18, pénteken
pedig 8 és 14 óra között várják az érdeklődő lakosokat, hozzátartozókat és
szolgáltatásaikra jelentkezőket. A házi
segítségnyújtás, házi gondozás keretében az ellátás az igénybe vevő egészségi
állapotától függően lehet: szociális segítés vagy személyi gondozás. Szociális segítés keretében: lakókörnyezeti
higiénia megtartása, háztartási tevékenységekben való közreműködés, veszélyhelyzetek megelőzése. Személyi
gondozás keretében: a szociális segítés
feladatai és azon túl ápolási gondozási
feladatok.
A krízishelyzetben lévők bármikor
segítséget kérhetnek és kapnak az in-
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tézményben, szükségletüktől függően
lehetőség van élelmiszer, étkezés, mosás,
tisztálkodás igénybevételére, valamint
ügyintézésben való segítésre.
APRÓHIRDETÉSEK
Csontkovács kezelésre időpont
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es
telefonszámon. Minden nap, hétvégén is 8-20 óra között. Bakó
Tibor e. v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta.

Algyői pékségbe reggeli 3-4 órás,
heti 1-2 alkalommal járó takarítói
munkakörre megbízható kolléganőt keresünk. Érdeklődni:
06 (20) 852-2803 telefonszámon.

...a Tisza Virága

Jubiláló véradókat köszöntöttek
Az önkormányzat a Magyar Vöröskereszttel összefogva a község jubiláló véradóit január 16-án köszöntötte.
Az ünnepséget már második alkalommal rendezték meg a Faluház emeleti termében.

„Nagyon jó látni, hogy vannak emberek,
akik valamilyen plusz dolgot vállalnak
fel a hétköznapjaik során. Olyat, amely
nem kötelező, de sokszor akár életet is
menthet. Mindezt önszántukból, a másik ember iránti szeretetükből teszik”
– mondta Molnár Áron polgármester a
köszöntőjében, amelyben azt is meg-

említette, nemcsak az a fontos, hogy a
véradók önzetlenségükkel odafigyelnek
embertársaikra, hanem az is, hogy mi
is odafigyeljünk azokra, akik segítenek.
Ezért készültek egy kis ajándékkal, figyelmességgel a meghívottaknak. A
Vöröskereszt algyői alapszervezetétől
Gonda Károlyné verssel köszöntötte a
véradókat, illetve egy kis süteménnyel is
ünnepelték a jó szándékot.
A Magyar Vöröskereszt képviseletében jelen lévő Ivády Éva azt mondta,
vért adni jó, nem kötelező, de nagyon jó
dolog. Algyőre rendszeresen szerveznek
véradásokat, egy évben általában 2-3
alkalommal. A létszám is igen meggyőző, hiszen 50 ember mindig megjelenik,

de voltak alkalmak, amikor mintegy
100-an érkeztek segítséget nyújtani.
A jutalmazottak között voltak, akik
20-szor adtak már vért: Klatka Tünde,
Nagy Sándor, Tóth Mihályné, 
Vajnai
Ádám és Zubán Gabriella. Akik a 30-szoros mennyiséget is elérték: B
 akos Balázs,
Bogdán Gáborné, 
Horváth 
Zoltán, Pap
Lászlóné, Szaniszló Varga Attila, Szögi
Tibor. Eddig immár 40-szer segítettek
felajánlásukkal: Belovai Gábor, Gyémánt
Ferenc, Kecskeméti Sándor és Tanács József.
Mindemellett köszönthettek egy 60-szoros véradót is Balogh József személyében.
Hálás köszönet nekik a segítségért!
Reméljük az ő példájuk másokat is ösztönöz majd!

Megszentelték az algyői borokat
A Borbarátok és a GyeviKult Nkft. célja a borkultúra ápolása, a jövőben kóstolókkal egybekötött borászati bemutatókat
terveznek. Szent János napján Fakazas Attila plébános áldotta meg a helyiek nemes nedűit.v

A Szent János napi borszentelés egyházi
magyarázat szerint azt jelenti, hogyha a
hívő buzgó imával veszi magához a nedűt, akkor az megóvja a testi és a lelki
bajoktól, az utazás alkalmával fenyegető veszedelmektől, az ördög kísértéseitől. A Szent Anna templomban tavaly
december 26-án az ünnepi szentmise
részeként Fazakas Attila plébános szentelte meg a borokat. Többek között az
algyői önkormányzat az Algyő Kedvenc
Bora vörös és fehér változatát, valamint
az Algyői Férfi Borbarátok a 2018-ban
készült vörös, rozé és fehér cuvée boraikat.

Algyő területén nem jellemző a szőlőtermesztés, nincs borászat, a borkultúrát a
helyi borbarát leány és férfi tagozat tagjai
ápolják, és összejöveteleik, rendezvényeik
során terjesztik. Új lehetőséget teremtett, hogy 2014-ben a Kastélykert utca
44. szám alatti házban a pince átalakításával egy borospince létesült, felette pedig egy bemutató tér. A ház udvarán az
önkormányzat szőlőt telepített oktatási
célból. A Férfi Borbarátok 2017-től saját fogyasztásra cuvée bort is készítenek,
amelyet algyői rendezvények során kóstolóként is kínálnak.
A gyógynövénykert szomszédságában
lévő szőlőt a Gyeviép Nkft. gondozza,
kezeli. A termesztéssel kapcsolatban
azonban több probléma is felvetődött, a
telepített fajták többsége nem szerette
a helyet, így a termés a gondos kezelés
ellenére nem volt jó, sem mennyiségét,
sem minőségét tekintve. A szőlőfajták
jelentős mennyiségű vegyszerezést igényeltek, amit a szomszédok, valamint a
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gyógynövénykert üzemeltetői sem néztek
jó szemmel. Ezért döntött úgy a Gyeviép
Nkft. szakértők bevonásával, hogy a töveket kiszedi, és új, az ökológiai gazdálkodást és a talajt kedvelő fajtákat telepít. A
folyamat csak a szőlőtőkéket érinti, a már
meglévő, kiépített támrendszerhez és öntözőrendszerhez alakítják az új telepítést.
A borospincében ez év elején egy jelentős fejlesztés, átalakítás fejeződik be.
Ennek eredményeként a pincét üzemeltető Gyevikult Nkft. a Borbarátokkal
összefogva a későbbiekben kóstolókkal
egybekötött borászati bemutatókat, és
borkultúrát fejlesztő előadásokat, rendezvényeket tervez tartani.
Reményeink szerint a változások,
a körülmények javulása, fejlődése azt
eredményezi, hogy Algyőn a bort kedvelők és az ide látogatók lehetőséget
kapnak barátságos, szép környezetben
hódolni a lélek italának.
Füzesy István
borbarát

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Színészi út a Jászságból Erdélyig
Nemrég Algyőre érkezett Rékasi Károly Wass Alberttel kézen fogva, hiszen a költő verseiből, leveleiből tartott
előadást. Az est előtt az Algyői Hírmondó is elbeszélgetett a művésszel.

- Egy alföldi városban született, Jászberényben. Hogyan emlékszik vissza
ezekre az időkre? Mit adott a „nagyváros-mentes” vidéki élet?
- Én a Jászság fővárosából származom
és ez nagy dolog. Ennek a nyomát véli
és felismeri magában az ember. Nagyon nagy utat tettem meg idáig, és a
mai napig fuvarosnak tartom magam,
csak éppen most mással foglalkozom.
A középiskolás éveim alatt sokkal
szívesebben ültem fizika óra helyett
szüleim nagy bánatára a lovaskocsin,
akkoriban lovakkal fuvaroztunk Jászberényben. Aztán egyszer forgattunk
Rómában, és munka között elsétáltam a Fórum Romanumhoz, és ahogy
szétnéztem és végiggondoltam, hogy
kik álltak itt egykor, elkeseredtem
és visszasétáltam a hotelba. Aztán
eszembe jutott – és ezt vallom a mai
napig –, hogy „Rékasi ne keseredj el,
te a lovaskocsitól eljutottál idáig. Ez
egy nagyon nagy lépés!” Az én gyerekeimnek pedig már nem a lovaskocsitól kell előre lépniük. Szóval ilyen
érzés ez: jó dolog, piszkosul jó dolog
jászberényinek, vidékinek lenni! Na,
meg mi tudjuk, hogy mit jelent a bundás kút.

- Mint oly sokan mások, ön sem az
eredeti szakmájában helyezkedett el.
Honnan tudta, hogy váltani kell?
-N
 em én váltottam. Soha nem én váltottam, mindig mások ötletei alapján
mozogtam. A színművészeti ötlete például valahanyadik versmondó
verseny után jött a középiskolában,
amikor az egyik osztálytársam azt
mondta, hogy te Karcsi, nem akarsz
a Színművészeti Főiskolára menni?
De akkor éppen szerelmes voltam,
sokszor voltam szerelmes és az akkori szerelmem fogtechnikus akart
lenni, így egyértelmű volt, hogy akkor
én is fogtechnikus leszek. Aztán annak a szerelemnek vége lett, így már
nem akartam fogtechnikus lenni, és
akkor jött a kérdés a színművészetiről
és mondtam, hogy jó. Igaz másodjára
vettek fel, így egy évig villanyszerelőként dolgoztam Budapesten és abból
tartottam fent magam. Egyébként
nagyon szerettem oda járni, Szinetár
Miklós osztályába kerültem, és imádtam az egészet.
- Valljuk be, az országos ismertséget a
Barátok közt sorozat hozta meg. Hogyan élte meg, hogy megismerik az
utcán, hogy aláírást kérnek?
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- Nagyon nem szeretem, idővel megszoktam, de nem szeretem. Én azt
gondolom, legyek színész a színházban és a televízióban, de legyek hétköznapi ember az utcán.
- Összeér valahol a televízió és a színház világa?
- Párosítom a kettőt és keresztben használom a tanultakat. Azt a szakmaiságot, amit megtanulok a színházban,
azt aztán át tudom vinni a televízióba
például a szerepek, a karakter megformálásában. Azt a fajta ismertséget,
amit pedig a napi sorozatból szerzek,
azt vissza tudom vinni a színházba.
- Melyik volt a pályája során a legmeghatározóbb szerepe? Amely a mai napig emlékezetes?
- Igazából minden szerep mély nyomot
hagy. Még a legnagyobb bukásból is
tud az ember gazdagodni. Talán az
egyik mérföldkő még Nyíregyházán a
Danton volt, amiben Saint Just-ot, a
halál angyalát jászthattam és zseniális
volt. Illetve a másik ilyen meghatározó szerep a József Attila Színházban
a Gyertyák csonkig égnek című Márai-darab volt nemrég.
- Miért éppen Wass Albert?
-K
 oltai Gábor adott először a kezembe Wass Albert szövegeket, részleteket. Nem sokkal később leforgattuk
az Adjátok vissza a hegyeimet című
filmet, majd ennek bemutatója után
keletkezett bennem egy piszok nagy
űr. Megkértem Gábort, hogy állítson
össze nekem egy önálló estet, így született meg ez az előadás.

...a Tisza Virága

Kulturális projektjének első félévét zárja a Gyevikult
Drámaszakkör és médiacsoport is működik Algyőn egy sikeres pályázat jóvoltából. A program már fél éve fut, Izbékiné
Cseuz Gabriella szakmai vezető foglalja össze a legfontosabb eredményeket.

Tavaly augusztus közepén indultak el
az „Algyői kulturális intézmények a
közoktatás szolgálatában” című pályázat
keretein belül megszervezett foglalkozás sorozatok, témanapok, szakkörök.
A programokat 6 általános iskola és 1
óvoda együttműködésével rendezzük.
A résztvevő iskolák: az Algyői Fehér
Ignác, a Tisza-parti, a deszki Zoltánfy
István, a Petőfi Sándor és Bálint Sándor tagiskola, a Sándorfalvi Alapfokú
Művészeti Általános Iskola és az algyői
Szivárvány Óvoda.
Szeptembertől indítottuk a Faluházban keddenként Szilágyi Annamária
vezetésével a Dráma szakkört, ahol a
gyerekek színész tanoncokként gyakorolnak, készülnek. Szilágyi Annamária a heti rendszerességgel megtartott
dráma szakköri órákon igazi színházi hangulatot hoz az Algyői Faluház
nagytermébe. A résztvevő diákok a nyár
folyamán ingyenes drámatáborban vehetnek részt.
Az Ifjúsági Klubban két foglalkozás
sorozat indult, az egyik a Média csoport Gedzoval, amelyen a gyerekek a
média világával ismerkedhetnek meg
szakemberek segítségével. December
folyamán a Rádió 88 stúdiójába kaptak
meghívást, betekintést nyerve a kulis�-

szák mögé. A másik program a Pályaorientációs és életvezetési foglalkozásunk, mely segítséget nyújt a diákok
pályaválasztásában, szakszerű segítséget nyújt bármilyen társas konfliktus
megoldásában.
Az Algyői Alkotóházban Kerámia
szakköri foglalkozást tartunk Balassi Marianna iparművész segítségével.
A diákok az agyag formázásával, alakításával ismerkedhetnek meg. Egyéb
képzőművészeti tevékenységekkel találkozhatnak, melyek fontosak a kerámiázás technikájának elsajátításához.
Az Algyői Tájházban több kézműves
foglalkozással vártuk az együttműködő
iskolák diákjait. Gyöngyfűző és süthető
gyurma szakkörön vehettek részt, ezeken az alkalmakon a gyerekek különböző gyöngyfűző és süthető gyurmaformázási technikákat tanulhattak meg.
A tájházba vártuk az óvodás gyermekeket is az őszi témanapok kapcsán, a tök,
a szilva és a kukorica volt a fő témánk.
Az Ezerjóházban az Ezerjófű Egyesület vezetésével a gyerekek a gyógy-
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növényekkel kapcsolatban bővíthették
ismereteiket, elméleti és gyakorlati feladatok során.
A Történelem másképp témanapokat
a Meritum Egyesület segítségével valósítottuk meg. Előadások, kiállítás, terepi
szemlék során ismerkedhettek meg a
diákok az I. világháború történéseivel.
Az előadások, kiállítások alkalmával
nem csak a világháború eseményeivel,
hanem emberi sorsokkal, érdekes történetekkel gazdagodhattak, így maradandó élményt nyújtva térhettek vissza az
iskolába.
A Földrajz másképp témanapok
helyszíne a Szegedi Tudomány Egyetem Földrajz tanszéke biztosította. Itt
a témanapok során a diákok megismerkedhettek a Társadalomföldrajz
tudományával, az Ásványtani tanszék
munkájával, kiállításával és az Éghajlattani Tanszéken az időjárás előrejelzéssel
kapcsolatban tudhattak meg a diákok
fontos és érdekes információkat.
A projekt kódszáma: EFOP3.3.216-2016-00349.
Izbékiné Cseuz Gabriella
szakmai vezető

ALGYŐI HÍRMONDÓ

27 éve a tűzzománc világában Csókási Katalin Nóra
Tárlata után a varázslatos tűzzománc világ rejtelmeibe kalauzolja az algyőieket Csókási Katalin Nóra szegedi
zománcműves-rajztanár.

Csókási Katalin Nórát tizenhárom éves korában ragadta
magával a tűzzománcozás,
azt mondja, szerelem volt első
látásra, pedig csak egy véletlen pillanat lehetett. „Nincs
magyarázat rá, hogy miért,
mi fogott meg annyira benne,
de attól a szolnoki gyerektábortól kezdve, amikor csak
lehetőségem volt rá a megyében, a városban, az iskolában,
minden felkínálkozó lehető-

séget kihasználtam, és ez azóta is így van, hisz ez a szakma
varázslatos” – hangsúlyozza a
szegedi zománcműves-rajztanár.
Először csak hobbi szinten foglalkozott a művészeti
ággal, szakkörök, táborok
keretében készült a pályára,
ám elmondása szerint akkor
még nem volt teljesen tudatos a hivatásának megválasztása. Aztán a rajzszakos
tanári diploma megszerzése
közben egy művészeti iskolába is beiratkozott, ahol
zománcműves szakmát szerzett. „Onnantól, hogy volt
egy tanári diploma és egy
OKJ-s oklevél a kezemben,
szakmává vált az életemben.
Azóta tanítom és alkotok én
magam is. A tűzzománcozás-

nak két iránya van, a sík és a
háromdimenziós, viszont hamar fény derült rá, hogy engem a 3D vonz igazán, mert
mindig kalapálni, hajlítani
akartam a fémet, tehát képek
helyett inkább tárgyakat és
ékszereket készítettem, készítek szívesebben. Viszont
ez nem termelékeny szakma,
így galériában vagy kiállító
teremben nem lehet fellelni
a munkáimat, és mióta családanya vagyok, még kevesebb
időm van alkotni. Így a tárlatok helyett az oktatásaimon
lehet velem és a munkámmal találkozni, főleg Szege-

„Bevezetés
a Tűzzománcozás rejtelmeibe”
címmel gyakorlati kurzus indul az Algyői Alkotóházban Csókási Katalin Nórával, szegedi zománcműves-rajztanárral!
A 4x4 órás foglalkozásokon való részvételhez előképzettség nem szükséges.
Részvételi díj: 23.500 forint, amely tartalmazza az oktatás díját, az alapanyag költséget és a tűzzománc kemence használati díját.
A 4 foglalkozás tervezett időpontja:
2019. február
I - II. alkalom: csütörtök és péntek 17-21 óra.
III - IV. alkalom: szombat 9-13h és 14-18 óra
Helyszín: Algyői Alkotóház, Kastélykert utca 106.
A jelentkezők létszáma korlátozott: maximum 9 fő
Elérhetőség: Csókási Katalin Nóra
06 (20) 430-0707 vagy csokikati@gmail.com.
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den, a Szent-Györgyi Albert
Agórában” – részletezi.
Februárban Algyőn is gyakorlati kurzust indít. „Ez egy
négyalkalmas műhelyfoglalkozás lesz, betekintést lehet
majd nyerni abba is, hogy milyen csoda történik az anyagokkal égetés közben a kemencében. Lesznek nagyon
egyszerű festő technikák,
valamint ékszert is készítünk.
Így az ipar- és a képzőművészet egyaránt megjelenik, lesz
festőzománcos és ötvös-zománcos technológia is” – osztotta meg a legfőbb tudnivalókat a zománcműves.

...a Tisza Virága

Gyevi Art hírek: Határon túli kapcsolat
A Gaál Ferenc Magyar Kulturális Egyesület vezetőségével közösen január 23án tartottunk elnökségi ülést az algyői
faluházban, amelyen a tavalyi évet értékeltük, és 2019-es programjainkat terveztük. Célunk a baráti együttműködés
továbbfejlesztése, közös kézműves, zenei,
kulturális és gyermekprogramok szervezése.
Ebben az évben, húsvét előtt Kelebián tojásfestő napot tartunk, az Algyői
Falunapokon barátaink részt vesznek a
hagyományos főzőversenyen, képvisel-

tetjük magunkat a kelebiai búcsú és szüreti fesztiválon és a hagyományos nyári
operett esten. Vajdasági magyar testvéreink ellátogatnak majd az Anna-napi
búcsúra és a X. „Miénk a tér” kulturális
kavalkádunkra, s nem maradhat el az adventi mézeskalács díszítés sem. Kölcsönös kiállításokon mutatkozhatnak majd
be kézműveseink, alkotóink. Kiemelt célunk továbbá immár negyedik alkalommal a kelebiai és algyői gyerekek közös
táborozása Algyőn és Kelebián!
Elnökség

INGYENES KÉPZÉSI
LEHETŐSÉGEK ALGYŐN

EFOP-1.2.11-16-2017-00045
ESÉLY OTTHON AZ ALGYŐI FIATALOKNAK
PÁLYÁZAT

Ingyenes képzési
lehetőségek Algyő
SZÁLLODAI RECEPCIÓS OKJ-S KÉPZÉS
...

(

(2019. március 19. 16 órakor)

GÉPÍRÁS

(2019. február 26. 17 órakor)

INFO-KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK
FEJLESZTÉSE
GAZDASÁGI ALAPISMERETEK

FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. októberi ülésén határozott
arról, hogy az algyői ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen igényelhetnek magyar zászlót házaik nemzeti
ünnepeken történő fellobogózása érdekében.
Tájékoztatom az igénylést benyújtókat, hogy a zászlók átadása 2019. február 27. napján kezdődik. A zászlók
és tartozékaik átvehetőek személyesen az Algyői Polgármesteri Hivatal
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) épületében Angyal Zsolt aljegyzőtől, vagy
a Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport
munkatársaitól.

VÁLLALKOZÓI ALAPISMERETEK
GYÓGYNÖVÉNY GYŰJTŐ KÉPZÉS

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Személyesen:

HÓVIRÁG VIRÁGÜZLET
PIPACS VIRÁGSZIGET

,

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal,
Algyő Kastélykert u. 40.

SZÖGHY TEMETKEZÉS

E-mail: alpm@algyo.hu
Telefon: 62/517-517 /944-es mellék

06 (20) 501 4100
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2.
szám alatti üres, költségalapú, lakhatás céljára szolgáló ingatlan legfeljebb 5 évre történő bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és
egyedülálló személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi
nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 2 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve
kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki
felróható magatartás miatt szűnt meg,
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. Az ingatlanban kisállat nem tartható.
4. Az ingatlan adatai: Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. sz.
• 50,8 m2 alapterület, 2 szoba
• komfortfokozata: összkomfortos,
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér 27.127,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel
megszüntethető.
6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2019. február
12-én (kedd) 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. februári soros Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban
értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben
erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakások leghamarabb 2019. március 1. napjától
foglalható el.
Algyő, 2018. január 23.

Molnár Áron
polgármester
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Bőséges gyógyászati kezelések a Borbála Gyógyfürdőben
Télen még több figyelmet fordítunk szervezetünkre, betegségeink kezelésére. Ehhez a Borbála Gyógyfürdőben az
Országos Egészségpénztár támogatásával kihasználható és önköltséges lehetőségeket is biztosítanak.
Gyógymedence, gyógymasszázs, víz
alatti csoportos torna, tangentor-kezelés, komplex gyógykezelés, 18 év
alattiaknak gyógyúszás – ezeket a lehetőségeket mind az Országos Egészségpénztár (OEP) támogatásával vehetik igénybe az arra jogosultak az
algyői Borbála Gyógyfürdőben.
„Nagy népszerűségnek örvendenek
a gyógyászati kezeléseink, a támogatott forma még inkább, de célunk,
hogy minél több szolgáltatást kínálva
az önköltséges vendégeket is bevonzzuk kedvező ajánlatokkal. Az a tapasztalat, hogy télen mindenki több figyelmet fordít önmagára, főként a hideg
hónapokban jelentkező egészségügyi
problémákra. Éppen ezért decembertől már nálunk is elérhető a Bemer

terápia, van tízalkalmas gyógytorna
bérletünk, ebben az esetben a 10-ik
óra például ajándék, tehát csak kilencet kell kifizetni. Továbbá frissítő- és
aroma masszázsunk is van, amelyek a
gyógyulás mellett a feltöltődést is elősegítik, de szelektív ingeráram, galván
és diadinamikus kezelés, iontophorezis, interferencia, egyéni és csoportos
víz alatti, illetve szárazföldi torna is
van a kínálatban” – részletezte Varga
Péter, a fürdő vezetője.
A legtöbb kezelés a rehabilitációt, az
ideg és keringési, illetve anyagcsere zavarok csökkentését, a sportteljesítmény
fokozását, a sportsérülések rehabilitációját, a jobb közérzet elérését, a teljesítőképesség növelését és a krónikus
fáradtság csökkentését szolgálja.

Tájékoztató a Bóbita Bölcsőde férőhelyeinek alakulásáról
Az intézmény 11 éve fogadja a kisgyermekeket. Eddig összesen 294 gyermek számára nyújtott ellátást a bölcsőde. Jelenleg
3 csoport működik az intézményben. Engedélyezett férőhelyek száma 36 fő, a csoportok 12-es létszámmal működnek.
Ki igényelhet bölcsődei ellátást?
Algyő Nagyközség AESZI Bóbita
Bölcsődéjébe, Algyőn bejelentett állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek gondozható és vehető fel.
A bölcsődei ellátás keretében, azon családban nevelkedő gyermekek ellátását
kell biztosítani, akiknek a szülei munkavégzés, nappali tagozatos képzésben
való részvétel, tartós, súlyos betegség,
vagy szociális okok miatt nem tudják
megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését.
A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek:
• akit egyedülálló (élettárssal nem
rendelkező hajadon, nőtlen, elvált
vagy özvegy családi állapotú szülője
nevel,
• akivel együtt a családban nevelt kis-

•

•
•

•

•

korú gyermekek száma a három főt
meghaladja,
akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az
ellátást biztosítani nem vagy csak
részben tudja,
akinek megfelelő testi szellemi
fejlődése biztosítása érdekében a
bölcsődei ellátásra szükség van,
akit – gyámhatósági határozat
alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes
gondoskodni.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülei
munkáltató igazolással rendelkeznek
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Az intézményben a 2018/19-es nevelési
évre beteltek a helyek. A most jelentkezőket csak várólistára tudjuk előjegyezni. A 2019/20-as nevelési évre 44
kisgyermeket vettünk előjegyzésbe. Az
előző nevelés évből 12 gyermek folytatja majd a bölcsődét. Összesen tehát
56 kisgyermek számára szeretnének ellátást igényelni a szülők. A 2020/21-es
nevelési évre a szabad férőhelyek száma,
az előjelentkezési nyilvántartás alapján
4, míg a 2021/22-es nevelési évre előjelentkezettek száma 4 fő.
Előjelentkezni a 06 (62) 517-368-as
telefonszámon, vagy személyesen a
bölcsődében lehet, minden nap 9-15
óra között. Az előjegyzésbe vétel nem
jelent iratkozást.
Gyömbér Kornélia
szakmai vezető

ALGYŐI HÍRMONDÓ
TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉP RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megalkotta Algyő
Nagyközség településképének védelméről szóló 16/2018.
(XII.14.) önkormányzati rendeletét.
A településkép védelméről szóló rendelet – 2019. január
1. napján lépett hatályba – célja a település építészeti és
természeti értékeinek, sajátos településképének védelme,
alakítása és épített környezetének megőrzése érdekében a
helyi építészeti és természeti értékvédelemmel, a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településkép-védelem elemeivel, a településképi követelményekkel, az önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszerrel, valamint a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.
A településképi rendelet nem helyettesíti, hanem kiegészíti a Helyi Építési Szabályzatot. Míg ez utóbbi a „hol és mit
építhetünk?” kérdésre ad választ, addig a településképi rendelet a „hogyan építhetünk” kérdésben nyújt segítséget az
építtetőknek, tervezőknek. A településképi rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik, melyek akár hátrányos következményekkel is járhatnak
a rendeletben foglaltakat megsértő építtetők számára.
A településkép-érvényesítési eszközök:
a) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Kötelező a szakmai konzultáció a rendeletben előírt
esetekben, továbbá az alábbi építési tevékenységek megkezdése előtt:
• új lakóépület építése,
• helyi védettségű építmény felújítása, bővítése,

•
•
•
•

á talakítása, utcai homlokzatának megváltoztatása
vagy színezése,
lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó létesítése,
fennmaradási engedélyezésre kötelezett építés,
településképi szempontból meghatározó területen
lévő üres telek beépítése,
településképi szempontból meghatározó területen
álló épület közterületre néző homlokzatának teljes
felújítása vagy átalakítása.

b) A településképi véleményezési eljárás
A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont
vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz ad településképi véleményt a rendeletben meghatározott esetekben. A polgármester véleményét főépítész szakmai
álláspontjára alapozza meg.
c) A településképi bejelentési eljárás
A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le, az építési engedélyhez nem kötött, a rendeletben
meghatározott építési munkák esetén, a rendeltetésváltozás és a reklámok, reklámhordozók és információhordozók (pl. cégér, cégtábla stb.) elhelyezése tekintetében.
d) A településképi kötelezés
A jóváhagyott dokumentumok a www.algyo.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott
formában is megtekinthetők.

TISZTELT ALGYŐIEK!
Korábban írtam az aszfalt utak széléhez kihelyezett különböző (kövek, karók, autógumik és egyéb…) tárgyak engedélyeztetéséről és veszélyéről.
Az utóbbi hetekben lehullott hó még inkább megnehezítette az említett tárgyak észlelhetőségét, és voltak jelzések
azzal kapcsolatban, hogy a hó miatt alig vették észre a betonvasból gyártott karókat, amikor egy szűk utcában le kellett
húzódni a padkára. Szerencsére baleset nem történt és remélhetőleg a jövőben sem lesz.
Kérem Önöket, hogy a veszélyes, hegyes karókat vagy magasan, élesen kiálló sziklákat szedjék be, és ha feltétlenül
szükséges, helyettesítsék azokat lapos kövekkel úgy, hogy az aszfaltút szegélyétől mért távolsága ne legyen 80 centiméteren belül.
Köszönöm együttműködésüket!
Piri László
közterület-felügyelő
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Eredményes kajakos idény
A tizenkilencedik évadon van túl az Algyői Sportkör kajak szakosztálya: a csapat első bronzérme is megszületett a
2018-as év során.
Kilenc gyermek és tíz felnőtt, heti rendszerességgel készült az Algyő SK kajak szakosztályának színeiben az elmúlt
esztendőben. A téli felkészülést a Fehér
Ignác Általános Iskola tornatermében,
míg az úszóedzéseket az algyői Borbála fürdőben tartották a csapat tagjai. Az
első kajakos edzés április 3-án volt, majd
a hónap végén jöhetett az első versenyzési
lehetőség is. A következő hónapokban a

Magyar Kajak-Kenu Szövetség által rendezett négypróba felmérő versenyeken
készültek az algyőiek, ahol labdaügyességi, kajak és futás állóképességi és erőfelmérő feladatokat kaptak. Ezt követően
két népszerűsítési versenyt teljesítettek
sikeresen az algyői kajakosok: Sárkány
Kitti, Dékány Tamás és Paragi Zsombor.
A csapat első bronzérmét az októberi versenyen Sárkány Kitti szerezte meg.

Új lehetőség a tiszai sportolásra

A 35 éven felüliek ezúttal is dobogóra
állhattak a Masters magyar bajnokságon.
Csapathajóban K4 500 méteren első, K4
200 méteren második, míg K2 200 méteren harmadik helyen értek célba. Az
algyői csapat a 70 induló csapat közül a
46. helyen zárt a Masters kategóriában,
a versenyeket Lőrinczy György és Kopasz
Péter teljesítették.

Óvodások a könyvtárban

Januári közgyűlésén új vezetőséget választott az Algyői Vízisport Egyesület,
és arról is döntöttek, hogy sportegyesületként folytatják munkájukat.

Algyő természeti adottsága, és az elmúlt
évek folyóparton megvalósult beruházásai az alsó-Tisza egyik legjobb feltételeit
biztosítják a vízi élet és sportok kedvelőinek. Az adottságok adta lehetőségek kihasználása érdekében az Algyői Vízisport
Egyesület január 21-én megtartott közgyűlésén új tevékenységi irányról döntött,
és új vezetőséget választott. Az egyesület
sportegyesületté alakult, és céljuk az algyői kajak-kenu sport tömegbázisának
erősítése, a vízi sportot választó fiataloknak sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása. Új vezetőjük Kövér Imre, aki évek
óta segíti az algyői vízi élet fejlődését.
Az egyesület hármas fő célja a kajak-kenu versenysport, az amatőr versenyzés és
vízitúrák szervezése, támogatása. Az egyesület további célja csatlakozni a Magyar
Kajak-Kenu Szövetséghez, és szakmai tevékenységét irányításukkal végezni. Ezen
felül az önkormányzat Tiszához kapcsolódó fejlesztéseit támogatják, segítik.

A kajak-kenu sortág versenyzői bázisának kialakítása érdekében várják fiatalok
jelentkezését, akik az alapozó edzéseket
követően a jó idő báltával a Tiszán folytathatják csodás természeti környezetben
a sportolást.
Jelentkezni lehet Kövér Imrénél a
06 (20) 488-6218-as telefonszámon, vagy
péntekenként 17 órától az óvoda tornatermében lehet.
A fövenyes partok közt csendesen kanyargó, csodálatosan szép Tisza folyón
a nyár folyamán csoportos, illetve egyéni
szervezésben lehetőség lesz vízi túrákon
való részvételre, többnapos, minden korosztály részére varázslatos természetközeli élmény szerzésére. Előnyös lehetőség,
hogy határon átnyúló pályázatból az önkormányzat 9 darab, 4 személyes kenut
vásárolt vontatóval, valamint 36 fő részére teljes vízitúra és kemping felszerelést,
amely bérelhető.
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából az
idei évben a Szivárvány óvodába járó gyerekek bepillantást nyerhettek a könyvtár
mindennapjaiba. Egy vidám hangulatú
játékos délelőtt folyamán megismerkedhettek a könyvtár és a könyvkölcsönzés
szabályaival. A könyvtár dolgozói, Edit
és Katus néni nagy örömmel fogadta a
gyerekeket, színes programokkal várták
őket. A mese képekből készült képkirakók összerakása nehéz feladatnak bizonyult, de persze a legügyesebb óvodásoknak ez sem okozott gondot. A gyerekek
nagy izgalommal foglalták el a könyvtár
gyermek részlegét, ahol szebbnél szebb
meséskönyveket nézegettek. A gyerekek lehetőséget kaptak, hogy kedvenc
verseiket elmondhassák és jutalmul apró
ajándékokat vigyenek haza. Jeromos, a
könyvtár cicája is nagyörömmel csatlakozott a gyerekek szórakoztatásához.
A program zárásaként a könyvtárosok A
kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét adták elő, bábokkal. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni, ezt a tartalmas
délelőttöt.
Veres Csenge

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Itthon ragadná meg az esélyt női csapatunk
A sereghajtó pozíciójában töltötte téli pihenőjét a Levendula Hotel-FKSE Algyő női kézilabda-csapata. Az NB I/B
Keleti csoportjában újonc együttes számára ugyanakkor nem reménytelen a helyzet, de ehhez mindenképpen jobb
tavaszra lesz szükség.
Csupán egy győzelmet könyvelhetett el
az őszi 11 mérkőzés alatt a Levendula
Hotel-FKSE Algyő női kézilabda-csapata a másodosztály Keleti mezőnyében,
ezzel pedig az utolsó helyen fordulhat
féltávnál. A feljutó együttes trénere, Avar
György ugyanakkor pozitívan tekint a
folytatásra. „Egy osztályváltásnál mindig
óriási különbség van, ehhez kellett alkalmazkodnunk. Sok problémánk akadt az
ősszel, de a lányok becsülettel dolgoznak,

próbáljuk magunkat a legjobb pozícióba hozni tavasszal” – mondta lapunknak
Avar György.
A keret tagjai számára január 8-án
kezdődött meg az idei munka, ami a
keretbeli változásokat illeti, Draxler
Orsolya sérülése miatt kénytelen abbahagyni az aktív játékot, Velky Viktória
munkahelyi elfoglaltságával nem tudja
összeegyeztetni a kézilabdát, két fiatal
pedig a több játéklehetőség reményében

alacsonyabb osztályú csapathoz távozott.
Avar György elárulta, szeretnék pótolni a
távozókat, ám egyelőre nem kívánt konkrétumokkal szolgálni addig, amíg nem
válik hivatalossá az átigazolás. „A tavaszi sorsolás számunkra könnyebb, mert
azok a csapatok jönnek hozzánk, akiktől
pontot, pontokat tudunk szerezni. Hazai
pályán lesz esélyünk a pontszerzésre, ez a
célunk” – tette hozzá a csapat edzője.

Ennél lentebb nem adnák férfi kéziseink
Negyedik helyen áll féltávkor a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabda-csapata az NB I/B Keleti csoportjában.
Herbert Gábor számára ez volt az első év, amikor férfi felnőtt csapatot irányított, már túl van a drukkon, viszont a
szezon végén egy dobogós eredménnyel lenne igazán boldog.
Hét győzelem és négy vereség, és így
megszerzett 14 pont a mérlege a ContiTech FKSE-Algyő csapatának. Az
együttes így a sűrű középmezőny élén
áll, hiszen a negyedik helyről várhatja a
tavaszi folytatást. „Félig tele és félig üres
a pohár, mert olyan csapatunk vannak
előttünk, amelyek jobb lehetőségekkel
bírnak, de a négy vereségünkből kettő
nagyon fájó. Ha az egyiket elkerültük
volna, akkor a dobogón tölthetnénk
a telet” – emlékezett vissza az őszre
Herbert Gábor, a ContiTech FKSE-Algyő edzője.
Az utolsó mérkőzést követően egy
héttel teljes pihenőt kaptak a kerettagok, karácsonyt követően egyéni edzésterv szerint készültek a játékosok, január
4-én pedig már edzésen volt jelenésük a
kézilabdázóknak. „A csapatunk fél profi,
a játékosok nagy része dolgozik vagy
tanul, így napi szinten egyszer tudunk
edzeni, amin nem mindenki tud részt
venni, csapatszinten heti öt tréninggel
készülünk a bajnokságra” – részletezte a
téli programot Herbert Gábor. Az edző
számára ez volt az első félév, amikor férfi

felnőtt együttest irányíthatott, így értékes tapasztalatokkal gazdagodott az őszi
idény során. „Az elején nagy drukk volt
bennem, az edzői pályám elején járok.
Ez mára elmúlt, de nem szeretnék abba
a hibába esni, hogy mindent rutinból
csináljak, azaz törekszem a változatosságra, próbálom magam folyamatosan
fejleszteni” – nyilatkozta lapunknak a
korábbi válogatott játékos.
A csapat keretéből a télen ketten távoztak, Gazsó Balázs kölcsönbe szerződött a Kiskunfélegyházához, ő a civil
munkája mellett nem tudta vállalni a
napi egy edzést. Sándor László elvesztése érzékenyen érinti a csapatot, az első
számú irányító az élvonalbeli terveket
dédelgető Orosházához igazolt. Ami
az érkezőket illeti, az NB II-es Köröstarcsától igazolt Algyőre az irányító
poszton bevethető, NB I-es rutinnal is
rendelkező Varsandán Áron, rajta kívül
pedig még egy játékossal bővítené a
keretet az algyői csapat. „Tizenhat fős
a keretünk, ez nem is a mérkőzéseken,
hanem az edzéseken jelenthet gondot,
hiszen a kettős játékengedéllyel rendel-
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kezők javarészt a MOL-Pick Szegednél
edzenek. Ez így volt már az ősszel is” –
részletezte az algyőiek edzője.
A tavaszi tervekkel kapcsolatban
Herbert Gábor elmondta, a listavezető
Orosháza elszakadt a mezőnytől, a Békés
megyei együttest minden szempontból
esélyesnek tartja a feljutásra. „Szeretnénk
előrelépni a tavalyi hatodik helyhez képest, ami a jelenlegi pontszámunkat tekintve minimális elvárásnak mondható.
Nem szeretnék hátrébb kerülni a tabellán, de a Kecskemét nagyon jó feltételekkel dolgozik, így nem lesz könnyű dolgunk. Ha előre tudnánk lépni, azt nagyon
komoly eredménynek tartanám” – zárta
Herbert Gábor.
HIBAIGAZÍTÁS

Előző lapszámunkban a Classicon
KTSE algyői majorette csoportjainak
eredményeiről szóló hírben tévesen
jelent meg két név. Ahogy beszámoltunk róla, a Start Ovis Bat Mini kategória nyertese lett az algyői csoport,
amelynek tagjai között volt Páska
Gréta és Páska Zsófia.

...a Tisza Virága

Címvédésre törnek labdarúgóink
A második helyen töltheti a téli szünetet az Algyő SK Csongrád megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapata.
A tavalyi szezonban a bajnoki címet bezsebelő csapatunk szeretné utolérni a listavezető Tiszaszigetet.
Harmincegy pontot gyűjtve a tabella
második helyén áll jelenleg az Algyő SK
labdarúgó-csapata: a fiúk egyaránt hat
ponttal vannak lemaradva az őszi bajnok
Tiszasziget mögött, és ugyanennyi egység
az előnyük a mögöttük álló négyes tömb,
az egyaránt 25 pontos Bordány-Szentes-Csongrád-Szőreg kvartett előtt. „Szerettünk volna egy picivel több pontot szerezni, nem számoltunk három vereséggel,
de összességében nem volt rossz félszezon” – összegzett Sebők László, az Algyő
SK játékos-edzője. Kitért rá, a szentesi
vereség bosszantó volt számukra, hiszen
egy utolsó percben kapott tizenegyesnek
köszönhetően maradtak pont nélkül, míg
a Röszke meglepte őket azon a napon.
„A Tiszasziget elleni rangadót elveszítettük, de dolgozunk azon, hogy folytassuk

a sorozatot, és idegenben visszavágjunk
ezért” – utalt a csapat trénere arra, hogy
az Algyő-Tiszasziget párosítást az utóbbi
években rendre a vendégcsapat nyeri.
A keret tagjai január 14-én találkoztak
először edzésen, a futballisták heti három
alkalommal készülnek az algyői műfüves pályán. A csapat első edzőmeccsét az
NB III-as SZEOL SC ellen játszotta, a
magasabb osztályú ellenféllel szemben
5-1-s vereség lett a vége. A továbbiakban az UTC-vel, és a Békés megyei I.
osztályban szereplő Békéscsaba II. otthonában játszik a csapat. Sebők László
kitért rá, 23 fős kerettel dolgozhattak az
ősszel, ezt szeretnék egy picit szűkíteni,
ugyanakkor próbázók is bizonyíthatnak
a bajnoki rajtig, így érkezők sincsenek
kizárva. Táncos Bence és K
 alapács Zoltán

minden bizonnyal távozik az együttestől.
„Hat-hét olyan csapat is van a megyében,
amely bárkinek méltó ellenfele lehet. Utol
szeretnénk érni a Tiszaszigetet, az a célunk, hogy minél gyorsabban eltüntessük
a különbséget. A végén, ha ismét mi örülhetnénk, az történelmi tett lenne, hiszen
egymás után kétszer is megnyerhetnénk
a bajnokságot, de ez még messze van. A
legfontosabb, hogy egységes csapatot alkossunk” – fejtette ki Sebők László, akinek ez volt az első féléve a kispadon, így
játékos-edzőként irányította a csapatot.
„Sokat segítetett a munkámban Takács
Zoltán, a visszajelzések alapján elégedettek velem a vezetők, mint ahogy én is az
vagyok a második hellyel. Sokat kell még
dolgozzak azért, hogy még jobbra tudjam
csiszolni a csapatot” – zárta Sebők László.

Eredményes algyői szereplés Győrben
Három korosztályos kézilabda-csapatunk vehetett részt a nemzetközi XXXIV. Audi ETO Balázs-kupán Győrben, amelyen felbecsülhetetlen élményekkel gazdagodhattak a kicsik.

A harmincnegyedik alkalommal kiírt
Balázs-kupán az Algyő SK utánpótlás-együttesei, így a 10 és 12 éves lányok,
valamint a 13 esztendős fiúk vettek részt.
Mind a három korosztály az első négyben végzett, a fiúk tíz csapatból második,
a 12 éves lányok szintén tíz együttesből
negyedik helyen zártak, míg a tízéves lá-

nyok hibátlan teljesítménnyel végeztek,
bár az ő esetükben nem számolták az
eredményt.
„Mindenképp szerettem volna, hogy eljussunk erre a nemzetközi kupára, mert ez
az elmúlt évtizedben itthon meghatározó
szerepet betöltő Győri Audi ETO utánpótlás-tornája. Nagyon pozitív élményekkel zártuk ezt a négy napot, a gyerekek is
felvették a ritmust. Szlovák, cseh és román
csapatokkal játszottunk, ezért is jó, ha eljutunk más helyszínre, mert ez egy nagyon
jó értékmérő is egyben számunkra. Büszke
vagyok a csapatokra!” – összegzett Laluska
Balázs, az algyői klub utánpótlás szakmai
koordinátora.
Megjegyezte, egy évtized alatt olyan
mértékű növekedés zajlott a klubnál, ami
nagyon kellemes és üde színfoltot jelent a
magyar kézilabdázásban. „Az ország egész
területén ismerik a nevünket, és a gyerekek
választ adtak a játékukkal azoknak, akik

17

nem tudták, hogy honnan is származunk.
Létszámban még fejlődhetnénk, de a minőséget már megütjük. Kellemes teher, de
kezdjük kinőni az általános iskola csarnokát, ha minőségi fejlődést szeretnénk,
akkor örömteli lenne, ha bővülnének az
infrastrukturális lehetőségeink” – fejtette
ki Laluska Balázs.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

ÁLLANDÓ CSOPORTOK PROGRAMJAI
Faluház színházterem
Classicion Kulturális Tánc és Sport Egyesület majorette csoportja.
Hétfő 16:00-18:00 óráig, Szerda:
16:30-18:30
Fit Feeling fitnesz

Gyerekeknek hétfőn: 18:00-19:00
óráig. Felnőtteknek
hétfőn és csütörtökön: 19:00-20:00
óráig.
Drámaszakkör gyerekeknek Szilágyi
Annamária vezetésével

Kedd: 15:00-17:00 óráig.

Néptánc – Zsibongó Táncegyüttes.

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub

EzerJóHáz

Parlando Énekegyüttes

Borbarát Fiúk összejövetele. Minden hónap második
péntekjén 17:00-20:00 óráig

Csütörtök: 16:00-19:00 óráig
Szerda: 17:00-19:00 óráig
Meridián torna

Hétfő: 9-10 óráig, Időpontok: február 04., 11., 18., 25.
Faluház Kisterem
Baba-mama klub

Kedd: 9:30-12:00 óráig.
Zene bölcsi

Csütörtök: 9:30-10:30 óráig

Csütörtök: 17:00-19:00 óráig.

Búzavirág Asszonykórus

Szerda: 13:50 – 16:30 óráig.

Hagyományőrző Citerazenekar

Kedd: 16:00-17:00 óráig

Szilver Társastánc iskolásoknak.

Kedd: 17:00-20:00 óráig

Faluház klubterem
Néptánc gyerekeknek (haladó)

Faluház aula

Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió
Hip-Hop csoportja

Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának találkozója
Minden hónap második szerdája
14:00 óra

Hétfő: 15:00-16:15 óráig.
Kedd: 17:00-20:00 óráig.

Falugazdász fogadóórája. Minden
kedden 8:00-12:00 óráig
Ezerjófű Egyesület. Minden kedden
15:00 órától az
Ezerjófű Egyesület nyitott foglalkozása, melyre várják az érdeklődőket.
Alkotóház
Fürge Ujjak állandó kézimunka
foglalkozás. Minden hétfőn 17:0019:00 óráig, Időpontok: febr. 4., 11.,
18., márc. 4.
Foltvarró foglalkozások. Két hetente
kedden 17:00-19:00 óráig. Időpontok: jan. 29., febr. 12., 19. márc. 5.,
19.

FEBRUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR
2019. február 5. (K) 10:00 óra
Faluház színházterem

2019. február 9. (Szo) 7:00-15:00 óra
EzerjóHáz és Tájház udavara

2019. február 13. (Sze) 14:00 óra
Faluház előcsarnok

A Budai Bábszínház élőbábos
mesejátéka, Farsang címmel
óvodás gyermekek részére.
A belépés díjtalan!

Falusi Disznólkodás: algyői
intézmények, civil
szervezeti csapatok,
baráti társaságok
részére szervezett főzőverseny.
Nevezési díj 10.000 Ft/csapat
Jelentkezni a nevezési
díj egyidejű befizetésével
február 1-ig lehet a faluházban.

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Algyői Csoportjának
találkozója

2019. február 8. (P) 17:00 óra
Faluház színháztermében
Európaiság Hitelesség
Protokoll – Az együttélésünk íratlan
szabályai című előadás –
Előadó: Görög Ibolya
protokoll szakértő.
Belépőjegy elővételben: 1200 Ft,
Helyszínen az előadás napján: 1500 Ft

2019. február 12. (K) 18:00 óra
Faluház színházterem
Holisztikus fitnesz-Bemutató óra.
Vezeti: Markovits Ágnes
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2019. február 15. (P) 18:00 óra
Faluház színházterem
Verebes István: Üzenet – értekezlet egy felvonásban – című groteszk
játékát bemutatja a szentesi VMMP
társulat.
A belépés díjtalan!
2019. február 19. (K) 9:00-11:30 óra.
Faluház kisterem
Ingyenes látásvizsgálat szakorvossal –
Fontana optika

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30.
Dr. 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
Dr. 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

Dr. 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

Dr. 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
Dr. 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

FEBRUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR
2019. február 23. (Szo) 16. óra Faluház színházterem
GYBK Farsangi zenés, táncos mulatság Belépő ára vacsorával
3000 Ft. GYBK tagoknak: 2500 Ft. Zenél: Sándor Csaba.
Jelentkezni Németh Józsefné Arankánál (06 (30) 445-1397).
Minden érdeklődőt szívesen vár a Gyeviek Baráti Köre

Márciusi előzetes
2019. március 2. (Szo) 18:00 óra – Faluház színházterem
Stand Up Comedy és Bűvészest. Fellépnek: Korcsok Gábor,
Szegedi Attila, Haux Edvard, Szűcs Dávid. Belépőjegyek
válthatók: személyesen a Faluházban vagy a oneticket.hu
oldalon 800 Ft/fő
2019. március 8. (P) 16:00-18:00 óra – Ifiklub
Kokárda készítés. Ingyenes programra várjuk a gyerekeket!
2019. március 8. (P) 18:00 óra Faluház színházterem
Nőnapi köszöntő műsor
2019. március 9. (Szo) 9:00-12:00 óra – Tájház
Nemez szakkör Nemez bagoly készítés.

Bérletárusítás a Faluházban
Február 4-5. (hétfő-kedd) 9-17 óráig
Március 4-5. (hétfő-kedd) 9-17 óráig

MERIDIÁN Torna indul 2019. februárjától
Az Algyői Faluházban 2019. február elejétől MERIDIÁN
torna foglalkozások indulnak kellő számú jelentkező estén.
Az 1 órás foglalkozásokat a délelőtti órákban tartjuk,
9-10 óráig, minden hétfőn.
Időpontok: 02. 04., 02. 11., 02. 18., 02. 25.
Részvételi díj: 700 Ft/óra A torna vezetője Bereti
Márta Meridián torna oktató Életkortól, nemtől függetlenül
bárki jelentkezhet, aki tenni szeretne egészsége megőrzéséért.

Vegyes iparcikk vásár a régi Fehér Iskolában:
2019. február 15. (P) 9-11 óra
2019. március 5. (K) 9-11. óra

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

TISZTELT EGYKORI
BARTÓK BÉLA UTCAI FIATALOK!

Közkívánatra találkozót szervezünk a Bartók Béla utcai garázs
soron május 18-án azok részéra, akik az 1980-as évek Barakk
tábor környékéhez kötődnek. Amennyiben vannak kellemes
vagy kellemetlen élményeid és azokat szeretnéd ki-, illetve
megbeszélni, akkor ott a helyed!
A részletekről Laczi Zoltán Tamás ad tájékoztatást.
Tel.: 06 (30) 608-7997.

Születések Algyőn

Terhes Gábor

Gervain-Juhász Erik
Szül.: 2018. 11. 29.
Anya: Gervain Eszter
Apa: Juhász József
Nagy-Tóth Botond Magor
Szül.: 2018. 12. 26.
Anya: Tóth Valéria
Apa: Nagy András
Nagy Zsombor Gábor
Szül.: 2019. 01. 10.
Anya: Nagy Adrienn Ildikó
Apa: Nagy Gábor
Berta Tamás
Szül.: 2018. 01. 15.
Anya: Pál Mariann
Apa: Berta Tamás

STAND UP
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Télbúcsúztató öröm
Télutóhoz közeledvén itt az idő,
Búcsúztatni zord napokat mulatozva,
Kedvünk végre mosollyal telt, téltemető,
Vigalommal várunk immár a Tavaszra.
Vonakodva lángol a Tél, teste hamvad,
Szalmalángnak izzó tüze felemészti,
Nyomában a szunnyadó táj jege olvad,
Földünket a Nap szerelme ölelgeti.
Táncbahívó muzsikaszó ritmusában,
Tavaszváró ének hangja fel-felcsendül,
Táncot járva mulatságos maskarában,
Gondjainknak még az árnyéka is kerül.
Borús napok így múlnak el nyomtalanul,
Vígan várva szebb időkre, cselekedve,
A szunnyadó Télre tavaszi virág hull,
Mint csendes eső a zöldellő erdőre.
Gyönyörű pár járja már a nyitótáncot,
Hegedű húrjain szól a magyar csárdás,
Álarc mögül láthatsz sok régi barátot,
Aranyló borral jő a nemes áldomás.
Itt az idő, elfeledve tétlenséget,
Élénkülvén mulatságos napok után,
Vár mireánk az embert kívánó élet,
Egy remélt, boldogabb esztendő hajnalán.
2019. január 4.

Te-Le-Szel
Ezoterikus nap
Várjuk olyan vállalkozók, magánszemélyek jelentkezését, akik szívesen
részt vennének a rendezvényen előadóként, gyógyítóként, terapeutaként,
termékbemutatóval kiállítóként vagy bármilyen tevékenységgel, ami a
természetes gyógymódokhoz és a spirituális gondolkodáshoz köthető.
A standokért helypénzt nem kérünk.

SZEGEDI ATTILA

Jelentkezni a faluházban személyesen vagy telefonon a 06 (62)517-172
számon, március 10-ig lehet.
A rendezvény helye és ideje: Algyői Faluház, 2019. március 30. szombat

Jegyek válthatók a faluházban elővételben: 500 Ft, előadás napján 800 Ft, vagy a oneticket.hu oldalon.

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit!
Lapzártánkra tekintettel kérjük, hogy minden hónap 20-áig küldjék el részünkre anyagaikat. Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.

