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Tizenhárom csapat kezdte el gyúrni a kolbászt, fűszerezni a húst, vagy készített paprikást – rekordszámú csapat nevezett a 
Gyevikult Nkft. által rendezett Falusi disznólkodásra. Legeredményesebbnek a Levendula Hotel csapata bizonyult.

Disznólkodtak a tájház udvarán

Részletek a 8. oldalon

A 90 éves Jolika nénit  
köszöntötték

Hegyi Józsefné Vidács Jolánt 90-ik születésnapja alkalmából köszöntötték virág-
csokorral, emléklappal és ajándékcsomaggal. Molnár Áron polgármester kiemelte, 
szerencsés település Algyő, mert sokan megélik itt a szép kort.

Részletek a 3. oldalon

Komoly lehetőségek előtt a lövészek
Tavaly hat országos bajnoki címet sze-
reztek az algyői lövészek, közte négy új 
országos csúccsal is büszkélkedhetnek. 
Összesen 117 olimpiai ponttal rendel-

kezik a Délvidéki Lövészakadémia Al-
győ-Szeged versenyzői, ami kimondot-
tan jónak mondható.

Részletek a 16. oldalon

Rendkívül sok  
résztvevő a bálon
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
idei Alapítványi Báljának sikeréhez a re-
mek szülői összefogás is hozzájárult. Fo-
dorné Nemes Andrea, a Szülői Munka-
közösség elnöke elmondta, a rendezvény 
bevételéből ezúttal is a diákokat támogat-
ják. Részletek a 14. oldalon
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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
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  kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,  
és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. 

Minden jog fenntartva!

Algyői üzem keres munkatársat,  
gépkezelési-kiszolgálási, csomagolási  
munkára. 8 vagy 12 órás munkarend,  
döntően délutáni/éjszakai műszak. 

Beugrós munkavállalók,  
diákok jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés kizárólag:  
hodplast@hodplast.hu

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 masszázs-
terapeuta

HÓVIRÁG  
VIRÁGÜZLET

PIPACS  
VIRÁGSZIGET

SZÖGHY  
TEMETKEZÉS
06 (20) 501-4100

2018. március 21-én,
SZERDÁN

17:30 órától

II.
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...a Tisza Virága

A 90 éves Jolika nénit köszöntötték

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és 
emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok 
néhány percét a rendkívülivel, az em-
berivel, a jóindulatúval és az udvarias-
sal, tehát az ünneppel.” – Így tett köz-
ségünkben Molnár Áron polgármester 

is február 14-én, amikor is a 90 éves 
Jolika nénit üdvözölte otthonában 90. 
születésnapja alkalmából. Hegyi Józsefné 
 Vidács Jolán 1929. február 14-én szüle-
tett, évtizedek óta a település lakója a 
Boróka utca 4. szám alatt. 

A településvezető köszöntőjében el-
mondta, mindig nagy örömmel tölti el, 
ha szépkorúakat köszönhet, Algyőn ezt 
negyedévente megteheti, de volt már 
olyan hónap is, amikor 2-3 időst is kö-
szöntöttek. Kiemelte, szerencsés telepü-
lés Algyő, mert sokan megélik itt a szép 
kort. Jolika néninek azt kívánta, legalább 
olyan boldogságban, egészségben telje-
nek a következő évek is, mint az előző-
ek, töltsön sok időt a családja körében. 
Hozzátette, reméli, hogy lesz lehetősége 
a 95., a 100. és még ki tudja hányadik 
születésnapján köszöntenie Jolikát.

Az idősek iránti tisztelet és hála jelé-
ül a polgármester átadta az Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt emléklapot, 
ezt követően pedig az önkormányzat és 
a nagyközség valamennyi lakója nevé-
ben virágcsokorral és ajándékcsomaggal 
köszöntötte az idős asszonyt.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Molnár Áron polgármester Hegyi Józsefné Vidács Jolánt 
 emléklappal, virágcsokorral és ajándékcsomaggal.

Télűzés az óvodában

 A csoportokban a téli álmából ébredező 
mackó témájának feldolgozása, az idő-
jóslás, a természet változásának megfi-
gyelése épül be a napirendbe.
A Faluház színpadán Világjáró  Viktor 
farsangi története elevenedett meg 
kedves bábfiguráinak életre keltésével. 
A gyerekek érdeklődve nézték az erdei 

állatok egymás közötti vívódását. Kelle-
mes délelőttben volt részük. 

A februári programokba Tengeri 
 Attila interaktív ütőhangszer  előadása 
is  belekerült. A dalok ritmusa, a 
 különleges zörejek jókedvet hoztak, a 
gyerekek  élvezettel szólaltatták meg az 
eszközöket, barangoltak a hangszínek 
sokszínű világába.

A tél búcsúztatásának csúcspontja 
az óvodai jelmezbál volt. Az átválto-
zás, alakoskodás a farsang része. Idén 
is sok kreatív jelmez készült, de a klasz-
szikus hercegnők, menyasszonyok, szu-
perhősök és rendőrök is szép számmal 
akadtak. A hangulat is fergeteges volt, a 
csoportok a tornateremben együtt rop-
ták az óvónőkkel és dajkákkal a vidám 
zenére.

A február a vidámság, a mulatozás hónapja az óvodában is. Ilyenkor már nagyon várják a gyerekek és a felnőttek a 
tavasz érkezését.
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Délnyugati lakópark

I. ütem útépítés 50.524.719,- Ft

0M 1M 2M 3M 4M 5M 6M

Fűzfa sor

Egészségház első 120m

Csónak

Radnai

Könyök

Aszfaltozások 2018-ban

3.409.114,- Ft

4.367.631,- Ft

4.143.502,- Ft

5.351.678,- Ft

vállalkozási szerződés van,  
a vállalkozó még nem teljesített

 II. ütem közművesítés  
(közvilágítás, elektromos hálózat,  

gázhálózat, víz-szennyvíz hálózat)  
103.000.000,- Ft

0 3M 6M 9M 12M 15M

Bányász utca 3-5.

Kócsag u. 1. és 7.

Csángó u. 33.

Könyök u.

Vásárhelyi u.

Járdaépítés

Járdaépítés új járdalapból

1.291.453,- Ft*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
100 ezer forintot meghaladó járdafelújítás meglévő  
lapokból/betonból

**

12.749.267,- Ft

   317.983,- Ft

   494.180,- Ft

   224.810,- Ft

Tűzcsapok kialakítása III. (befejező) ütem

20 db új tűzcsap: 13.049.950,- Ft

Közvilágítás fejlesztés 

bekötő útnál és a Kosárfonó utcánál  
I. ütem útépítés 50.524.719,- Ft

2018-as fejlesztések Algyőn
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Óvoda régi I. épület felújítás

40.000.000,- Ft + eszközbeszerzés

Aszfaltozás 2018.

Görbe u., Csónak u., Egészségház u, Radnai u. 

10 millió forint

Szabad strand kialakítás

 

INGYENES KÉPZÉSI 
LEHETŐSÉGEK ALGYŐN 

EFOP-1.2.11-16-2017-00045 

ESÉLY OTTHON AZ ALGYŐI FIATALOKNAK PÁLYÁZAT 

SZÁLLODAI RECEPCIÓS OKJ-S KÉPZÉS 

2019. MÁRCIUS 19. 16 ÓRAKOR 
 

INFO-KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

GAZDASÁGI ALAPISMERETEK 

VÁLLALKOZÓI ALAPISMERETEK 

GYÓGYNÖVÉNY GYŰJTŐ KÉPZÉS 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
 Személyesen:  

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 
Algyő, Kastélykert u. 40. 

  E-mail: alpm@algyo.hu 

Telefon: 62/517-517 /944-es mellék 
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Elfogadták Algyő költségvetését

 A település idei költségvetésének terve-
zetét több alkalommal tárgyalta a kép-
viselő-testület. Molnár Áron polgármes-
ter sajnálatosnak nevezte, hogy Algyő 
adóerőképessége miatt megszűnik a köz-
foglalkoztatási program, ami 10 millió 
forintos kiesést jelent. 253 millió forint 
szolidaritási adóval számolnak, amit az 
államnak kell befizetniük, így összessé-
gében 372 millió forinttól esik el az ön-
kormányzat. „Stabil a költségvetésünk, a 
fejlesztési koncepcióban tárgyaltak alap-
ján tervezzük az évet, a korábbi támoga-
tási programjainkat is megtartjuk, és még 
tartalékot is tudunk képezni” – összegzett 
a településvezető. Az idei költségvetés 
bevételi főösszege 1 milliárd 986 millió 
forint, a kiadási oldalon 3 milliárd 195 
millió szerepel, a különbözet forrása a fi-
nanszírozásai bevételek.

450 millió jut szociális és  
lakossági szolgáltatásokra

A pénzügyi bizottság elnöke, Füzesy Ist-
ván azt hangsúlyozta a napirend kapcsán, 
hogy már a költségvetési koncepció ki-
dolgozásakor célként fogalmazták meg, 
hogy a szociális és egyéb támogatások 
nagyságrendje ne változzon.

Füzesy fontosnak nevezte, hogy szo-
ciális juttatásokra és lakossági szolgálta-
tásokra az önkormányzat saját forrásai-
ból több mint 450 millió forintot fordít, 
hiszen például karitatív tevékenységek 

támogatására 1 milliós alapot képeztek, 
több mint 8 milliót adnak a társadalmi 
szervezeteknek ebben az évben is, és tá-
mogatják a sportot is. A három önkor-
mányzati cég csaknem 250 milliót kap, 
támogatja a nagyközség továbbá a fiata-
lok lakáshoz jutását, mintegy 60 millió-
ból fenntartják a bölcsődét és az óvoda 
működéséhez csaknem 30 millió forintot 
biztosítanak. További ingyenes szolgálta-
tásokra, így például ágyneműre, törülkö-
zőre, tisztálkodó anyagokra, logopédusra, 
gyógypedagógusra és pszichológus több 
mint 10 milliót költenek.

A testületi ülésen Gajdáné Szatmári 
Mária okleveles könyvvizsgáló azt mond-
ta, megalapozott, a jogszabályoknak meg-
felelő Algyő költségvetése. Megemlítette, 
hogy valóban jelentősek az elvonások, 
amelyek a települést érintik, ám vannak 
olyan helyhatóságok, amelyek nagyság-
rendileg mindössze annyi összegből gaz-
dálkodnak, amennyit Algyőtől elvonnak.

Bővül a csatornakínálat

A testületi ülésen elhangzott, hogy áp-
rilistól több tévécsatornát érhetnek el az 
algyői nézők, illetve a társaság gyorsabb 
internetet biztosít majd előfizetőinek. A 
négycsomagos modell helyett kétcsoma-
gos programstruktúrát vezetnek be, 70, 
illetve 85 tévécsatorna kínálatával. Arról 
is szó esett, hogy a tervek szerint elindul 
egy saját információs csatorna is, ame-

lyen például a képviselő-testületi üléseket 
és egyéb műsorokat nézhetnek meg az 
AKTV Kft. előfizetői. 

Döntöttek a társadalmi 
szervezetek támogatásáról

A társadalmi szervezetek beszámolóit 
is megtárgyalták, illetve az idei évre vo-
natkozó támogatásokról is szavaztak. A 
polgármester megköszönte a civil szerve-
zetek tavalyi munkáját, és azt mondta, a 
beszámolóikból az látszik, hogy a kapott 
támogatással jól gazdálkodtak. Megje-
gyezte, hogy nem csupán anyagi támoga-
tást kapnak a civilek, ugyanis több szer-
vezet például térítésmentesen használhat 
az önkormányzat tulajdonában álló, vagy 
cégei által fenntartott helyiségeket, ami 
szintén támogatásnak tekinthető.

Minden szervezetről külön szavaztak a 
testület tagjai, az alábbi összegeket kapják 
idén: Algyői Általános Iskola Alapítvány 
400 ezer forint; Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület 650 ezer forint; Algyői Gazda-
kör 150 ezer forint; Lehet Könnyebben 
Egyesület 250 ezer forint; Algyői Nő-
egylet 650 ezer forint; Algyői Női Bor-
barátok 70 ezer forint; Algyői Szőke Ti-
sza Nyugdíjasklub 1 millió forint; Algyői 
Természetvédő Horgászegyesület 200 
ezer forint; Boldog Gyermekkor Alapít-
vány 300 ezer forint; Gyevi Art Kultu-
rális Egyesület 1 millió forint; Magyar 
Vöröskereszt Csongrád megyei szerveze-
te – algyői alapszervezete 200 ezer forint; 
Magyarországi Montessori Egyesület 
Dél-alföldi Területi Kör 304 ezer forint.

A MATASZ Algyői Klubja nem kért 
támogatást erre az évre, akárcsak a Móra 
Ferenc Népszínház Egyesület, ám alszer-
vezetük, az Algyői Hagyományőrző Cite-
razenekar igen, nekik 400 ezret szavaztak 
meg. A Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesülete Algyői Csoportja 500 
ezer forintot kap, a Gyeviek Baráti Köre 

Csaknem 3.2 milliárd forint Algyő idei költségvetésének bevételi főösszege. A képviselő-testület februári  ülésén 
 fogadta el a büdzsét, amellyel kapcsolatban Molnár Áron polgármester hangsúlyozta, idén is stabil, átlátható 
 költségvetéssel tud dolgozni a nagyközség.
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A Tiszáról tanácskoztak

 Újabb szakaszához érkezett az In-
terreg IPA Magyarország-Szerbia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében Algyő közreműkö-
désével megvalósuló „Határon átnyúló 
vízi  turisztikai desztináció kialakítása 
a Tisza alsó szakaszán” című pályázat.   
A közös munka részeként február 
 20-án Csongrádon a pályázatot bemu-
tató, a terveket koordináló megbeszélést 
tartottak.  Algyőt Füzesy István PGB el-
nök és Katona Máté pályázati referens 
képviselte.

A Csongrád, Algyő és Óbecse rész-
vételével kivitelezett program fő célja 
 modern, kishajók fogadására is alkal-
mas kikötőhelyek létesítése, és ez által 
az eddig nem hasznosult vízi úton meg-
valósuló kapcsolódási lehetőség meg-
teremtése a határ mindkét oldalán.  
A rendezvényen Algyő vonatkozásában 
bemutatták a nagyközség Tisza-szaka-
szának turisztikai fejlesztési program-
ját, és az úgynevezett gabona kikötő 
területén folytatott kikötőfejlesztést.  
A pályázat keretében egy 16,5-ször 6 mé-

teres úszóművet létesítenek egy igényes 
kivitelezésű, üvegfalú felépítménnyel. Ez 
alkalmas lesz rendezvények tartására. Eh-
hez kapcsolódnak majd a másik pályázat-
ból megvalósuló kikötőelemek.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a 
tervezett úszóművek jó hátteret terem-
tenek a vízitúrák, a folyóhoz kapcsolódó 
sport- és szabadidős tevékenységek szer-
vezéséhez. Algyő a pályázati beruházá-
sok, valamint az önerős fejlesztések révén 
meghatározó szerepet tölthet be a térség 
vízi életében, a határon átnyúló turisztika 
kialakításában. A pályázati munka ered-
ményeként a települések között elmélyü-
lő kapcsolat pedig új lehetőségeket teremt 
más területeken is az együttműködésekre.

Az algyői úszóművek és egyéb, a folyó-
hoz és a tiszai turizmushoz kapcsolódó 
létesítmények kivitelezése az utolsó sza-
kaszában van, és a tervek szerint a nyár 
folyamán már használatba szeretné adni 
az algyői önkormányzat.

A szőke folyóhoz kapcsolódó algyői fejlesztések már az utolsó szakaszukba léptek – ez is elhangzott Csongrádon, ahol 
a Tiszához kapcsolódó határon átnyúló projekt kapcsán találkoztak a résztvevők.

400 ezer forintot; a Wemsical Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület nem kért támogatást, 
az Algyői Kutyás Egyesület 200 ezer fo-
rintot kap, az ALTE 500 ezer forint támo-
gatással gazdálkodhat, a Running Algyő 
150 ezer forintot, míg a Férfi Borbarátok 
70 ezret kapnak az önkormányzattól. A 
Reakció Ifjúsági Közösség új egyesület, ne-
kik 300 forint támogatást szavaztak meg, 
az Algyői Off-Road Club Sportegyesü-
letnek pedig 350 ezer forintot. Az Algyői 
Vízisport Egyesület másfél millió forintot 
kap az önkormányzattól, mely összeget 
más keretből csoportosítják át részükre.

Az ülésen elhangzott, hogy az EZER-
JÓFŰ Algyői Egészségvédő Kör Köz-
hasznú Egyesület jelentős vízdíjtartozást 
halmozott fel a Gyevikult Nkft. irányába, 
ezért a testület úgy döntött, hogy most 
nem szavaznak meg nekik támogatást, 
majd a helyzet rendezése után külön tár-
gyalnak erről.

Támogatja a nagyközség a Szegedi Új-
szülött Életmentő Szolgálat Alapítványt 
ebben az évben is, az általuk szervezett 
Fuss az életekért elnevezésű futóverseny-
hez a képviselő-testület döntése értelmé-
ben 300 ezer forinttal járulnak hozzá. Az 
ALTE elnöke, Füzesy István felajánlotta, 
hogy április 6-án, a III. Algyő-MOL Fu-
tófesztiválon is szeretettel várják az ala-
pítványt, és a rendezvényen gyűjtenek is 
a részükre.

Új lakástámogatási 
rendszert vezetnek be

Változott a lakáscélú önkormányzati tá-
mogatási rendszer. A képviselő-testü-
let két új rendeletet alkotott a korábbi 
szabályozás helyett, ezzel összességében 
bővült azok köre, akik kamatmentes hi-
telt, illetve támogatást igényelhetnek az 
önkormányzattól. A fiatalok első lakás-

szerzéséről szóló önkormányzati rendelet 
értelmében kölcsön igényelhető építésre, 
vásárlásra. A legalább 10 éve épült in-
gatlanok esetében felújításra is lehet igé-
nyelni kamatmentes kölcsönt, míg a helyi 
védettség alatt álló ingatlanok esetében 
pedig vissza nem térítendő támogatást 
lehet igényelni. Molnár Áron azt hang-
súlyozta, hogy az ingatlanvásárlást azért 
támogatják, mert kimondottan a fiatalo-
kat szeretnék lakáshoz juttatni a kamat-
mentes kölcsönnel. Az új konstrukciók 
révén bővült azok köre, akik jogosultak a 
támogatási formákra.
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Disznólkodtak a tájház udvarán

Tizenhárom csapat kezdte el gyúrni a 
kolbászt, fűszerezni a húst, vagy készí-
tett paprikást –  rekordszámú csapat 
nevezett a Falusi disznólkodásra, így 
alaposan benépesült az algyői tájház 
udvara. A csapatoknak ezúttal két ételt 
kellett elkészíteniük, sültek és főtt ételek 
kategóriára osztották a feladatokat, így 
a leves, paprikás, vagy töltött káposzta 
mellé hurkát, kolbászt, vagy pecsenyét 
kellett sütnie a résztvevőknek.

„Csak a név változott. Alapvetően 
a hangulat az, ami visszaadja az egész 
rendezvény értelmét” – kezdte Molnár 
Áron, Algyő polgármestere, aki maga 
is a helyszínen reggelizett, miután nem 
tudta visszautasítani a csapatok által 
kínált finomságokat. „Az időjárás is 
velünk volt, minden munkafolyamatot 
meg lehetett szervezni. Jónak tartom 
az alapötletet, hogy összehasonlítható 
ételek készüljenek. A legtöbben nem a 
verseny miatt jöttek, hanem azért, hogy 
jól érezzék magukat. Rámenős vagyok, 
így aztán megkóstolok mindent, bár 
nem vagyok zsűritag, de úgy gondolják, 
kihatással vagyok az eredményre” – tette 
hozzá nevetve a polgármester.

Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas 
Klub csapata is részt vett a disznólko-
dáson: a klub tagjai nagyon szeretnek 
főzni, ugyanakkor nem a díj motiválta 

őket. „Orjalevest, hurkát és kolbászt ké-
szítettünk. Titkos receptünk is van, ezt 
nem szeretnénk kiadni, az érdeklődők a 
különleges recepteket a nyáron kiadott 
szakácskönyvben megtalálják, ugyanis 
Algyő ízei címmel készül egy szakács-
könyv. Ehhez Algyő ismert embereitől 
folyamatosan érkeznek a receptek” – 
avatott be a részletekbe Kneipné Mari-
ka, a klub elnöke.

„Feltuningoltuk a kemencét, nekünk 
hurkát és kolbászt, valamint töltött ká-
posztát kellett készítenünk” – mondta 
Kis Róbert, a Tömlőhuszárok csapatá-
nak képviseletében, a brigádban ugyanis 
helyet kapott egy tűzoltóparancsnok is. 
Elárulta, ugyanúgy kolbászhússal készí-
tették a töltött káposztát, valamint kö-
retet is tálaltak az ételek mellé.

A Gyevi gyógyászok csapata, azaz 
Kálmán Antónia, Tóth Mária és Szabó J. 
Attila doktorok, valamint az asszisztens 
gárda savanyú disznótoros vese-velő-
levest, valamint sült csontos tarját ké-
szített. „A leves az abszolút favoritom, 
a sült húst pedig mindenki imádja. 
Édesanyám ősi családi receptje szerint 
főzünk, mi egy nagyon régi, tót nemze-
tiségű család vagyunk, így nem is árul-
nám el a receptet” – fejtette ki Szabó J. 
Attila.

Legeredményesebbnek a Levendu-
la Hotel csapata bizonyult, hiszen ők 
mindkét kategóriában az első három 
között végeztek, levesüket a legjobb főtt 
ételnek választotta a zsűri. A legjobb 
sült az ALTE által készített kolbász lett. 
A díjazottak ajándékkosarat és emlékla-
pot vehettek át a remek hangulatú na-
pot követően.

Falusi disznólkodást rendeztek az algyői tájház udvarán. A baráti, vagy munkahelyi társaságok két ételt készíthettek a 
Gyevikult Nkft. által rendezett programon, így sültek a hurkák, kolbászok, főttek a levesek és a paprikások.

EREDMÉNYEK

Sültek kategória:
I. ALTE (kolbász)
II. Kerecsen (pecsenye)
III. Levendula Hotel (pecsenye)

Főtt ételek:
I. Levendula Hotel (leves)
II. Horgászok (pörkölt)
III. Zsibongó (leves)
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Fontos kérdések, hasznos válaszok

Meglehetősen intenzív egy órának volt 
tekinthető a fogadóóra, hiszen folyama-
tosan jöttek az észrevételek, probléma-
felvetések. Ebben a rövid összefoglaló-
ban tekintheti át ezeket a polgármester 
válaszaival együtt.

- Hogyan tervezik az új lakosokat be-
integrálni a falu életébe?
-  Nagyon sokan költöznek Algyőre, van 

számos beruházásunk, illetve egy kü-
lön programunk is fut, amelyeknek az 
a célja, hogy községünk lakosságszá-
ma egy olyan mértékre növekedjen, 
amely a közeli és a távolabbi jövőben 
egyaránt biztosítja jövőjét. Szeretnénk 
olyan rendezvényeket tartani, amelyek 
keretében elindulhat az új lakosok in-
tegrálása. Nem csak az önkormányzat, 
hanem civil szervezetek is rendeznek 
olyan programokat, amelyek segíthet-
nek a beilleszkedésben.
- Várható-e valamilyen intézkedés a 

Kastélykert utca állapotának javítására, 
illetve korlátozás a növekvő forgalomra 
és a gyorshajtókra való tekintettel?
-  A települést keresztülszelő közel 4 

kilométeres főutcánk nincs jó állapot-
ban. Az egész útszakaszra készült egy 
komplex tanulmányterv, amely tartal-
mazza, hogy miként lehetne az érintett 
útszakaszt felújítani, és ez magában 
foglalja a csapadékvíz-elvezetést, vala-
mint a légkábeleknek a földbe helye-
zését is. Jelenleg arról folynak tárgya-
lások, hogy a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében lévő utat át tudja ven-

ni az önkormányzat, de pályázati vagy 
közvetlen támogatás nélkül sajnos ez 
nem valósulhat meg. A felújítási tervek 
részét képzik forgalomlassítók kiépíté-
se és táblák kihelyezése.
- Várható-e a járdaépítési program 

folytatása a közeljövőben?
-  Algyő költségvetésében minden évben 

külön forrást biztosít járdaprogram-
ra, ez 2019-ben is 30 millió forintot 
jelent. Új járdák építését továbbra is 
a főbb utcáinkon tervezünk, ahol na-
gyobb a gyalogosforgalom, mint más 
szakaszokon. Ezeknél a szakaszoknál 
arra törekszünk, hogy az utca mind 
a két oldalán készüljön el a járda. A 
kisebb utcákban felújításokat fogunk 
végezni.
- A közútkezelőnek lehet-e jelezni, 

hogy a Kastélykert utca templom körüli 
szakasza rettenetes állapotban van?
-  Természetesen, ha lakossági jelzés van, 

az is nagyon fontos, de a hivatal is fo-
lyamatosan jelzi a közútkezelőnek a 
problémákat.

- Várható-e új bölcsőde építése vagy 
a meglévő bővítése?
-  Ezt egy komplex kérdésként kell ke-

zelni. Az óvoda és a bölcsőde jelenlegi 
helyén a további bővítés nem lehetsé-
ges, így valószínűleg egy új óvoda épí-
tésével tudnánk megoldani ezt a prob-
lémát. Így a nemrég felújított óvoda 
épület alkalmas lenne a bölcsőde bő-
vítésére.
- Várhat-e a Gyeviép Nkft� által üze-

meltetett konditerem korszerűsítése?
-  A konditerem szolgáltatásai az évek 

alatt bővültek, olyan órák is vannak, 
amelyek az idei évben indultak el. Az 
edzőteremben már egy szakember is 
tud hetente kétszer személyi edzést 
vállalni. Újabb gépek vásárlására akkor 
nyílik lehetőség, ha megnő az érdeklő-
dés, és ezáltal a konditerem bevétele is.
- Sok új beruházás van folyamatban, 

az ehhez szükséges munkaerő biztosí-

tását helyi lakosokkal meg lehet oldani? 
Van-e terv a fiatalok munkába állásának 
segítésére, elvándorlásuk megakadályo-
zása?
-  Az éppen folyó és elkészülő beruhá-

zásokhoz minden bizonnyal szükség 
lesz újabb munkaerőre. Emellett a 
községben jelenleg is zajlik az úgyne-
vezett zöld iskola program, amelyhez 
különböző képzések, tanfolyamok is 
társulnak. Ezzel célunk a fiatalok Al-
győn tartása.
- A Bartók Béla utca járda és az út 

közötti szakaszán terveznek-e munká-
latokat végezni?
-  A Bartók Béla utca fejlesztésének lát-

ványterve elkészült, a képviselő-testü-
let a költségvetést elfogadta, a közbe-
szerzés pályázati kiírása van még hátra. 
Remélhetőleg ez a projekt 2019-ben 
megvalósul.
- 2015-ben a Kócsag utcában ki-

mélyítették az árkot, ám azok oldalai 
beszakadoznak, amely a házakat is ká-
rosíthatja� Tudnak-e valamit tenni az 
ügy érdekében?
-  Gondot okoz, hogy a település egé-

szét nézve nem rendelkezünk olyan 
felméréssel vagy tervvel, amely a csa-
padékvíz elvezetéssel foglalkozna. A 
Négyszög-tó fejlesztése ebben a kér-
désben nyújt majd segítséget, hiszen 
visszakapja esővíztározó szerepét. Ese-
ti megoldás volt az árkok mélyítése, 
hogy a befogadó képességük nagyobb 
legyen. Amennyiben készen lesznek 
a csatornarendszerrel kapcsolatos fel-
mérések és tervek, onnan tovább tu-
dunk majd lépni.
- Várható-e a jelenlegi buszmenet-

rend újragondolása, módosítása?
-  Az önkormányzat jelzéssel szokott 

élni minden panasz esetén, illetve a 
menetrend módosításakor a lakosság 
véleményét is ki szoktuk kérni. Jelezni 
fogjuk, hogy probléma van a jelenlegi 
menetrenddel.

Molnár Áron polgármester egy új módját választotta annak, hogy a lakosok választ kapjanak kérdéseikre. Februárban is 
online fogadóórát tartott, amely keretében élő bejelentkezés formájában rögtön választ tudott adni az érkező kérdésekre.
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AZ ALGYŐI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
VEZETŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA

Az Algyői Helyi Választási Iroda vezetőjeként az Algyő nagyközség közigazgatási területén működő szavazóköröket 
felülvizsgáltam, és azokat az alábbiak szerint módosítottam:

Szavazókörök száma: 4.

- 1� szavazókör – területi beosztása: Algyői repülőtér, Bartók Béla u., Búvár u., Búzavirág u., Egészségház u., Fazekas 
u., Gólya u., Kastélykert u. páros házszámok 106-tól, Kastélykert u. páratlan házszámok 117-től, Kiserdő sor, Kuktor, 
Munkásszálló barakképület, Nyomás köz, Pipacs u., Sirály u., Sport u., Tiszavirág u., Tópart u., Tűzoltó laktanya.

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Búvár u� 5� (Faluház), választópolgárok száma: 1.069 fő. Akadálymentes szavazókör.

- 2� szavazókör – területi beosztása: Aranyhíd u., Béres u., Bíró u., Boróka u., Görbe u., Kastélykert u. páratlan házszá-
mok 37-től 115-ig, Kastélykert u. páros házszámok 38-tól 104-ig, Korsó u., Könyök u., Lőrinc u., Pesti u., Süli András 
u., Szamóca u., Szeder u., Téglás u. páratlan házszámok 51-től, Téglás u. páros házszámok 56-tól, Tüskevár u.

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u� 106� (Alkotóház), választópolgárok száma: 1.148 fő.

- 3� szavazókör – területi beosztása: Apród u., Bányász u., Dália u., Egri u., Fűzfa sor, Géza u., Hóvirág u., Kastélykert u. 
páratlan házszámok 1-től 35-ig, Kastélykert u. páros házszámok 2-től 36-ig, Kerekes u., Kikelet u., Kócsag u., Komp u., 
Kőfal u. folyamatos házszámok 2-től 8-ig, Nyírfa u., Patkoló u., Piac tér, Rodostó u., Sövény u., Sugár u., Szőlő u., Téglás 
u. páratlan házszámok 9-től 49-ig, Téglás u. páros házszámok 2-től 54-ig Törpe u., Tüzér u., Vadvirág u., Vásárhelyi u. 
folyamatos házszámok 2-től 20-ig, Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 22-től 22-ig.

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u� 38� (Civil Szervezetek Háza), választópolgárok száma: 1.126 fő. Aka-
dálymentes szavazókör.

- 4� szavazókör – területi beosztása: Bácska u., Berek u., Csángó u., Csergő telep, Csónak u., Farki rét, Gorzsa tanya, 
Gyevi tanyák, Irma major, Keszeg u., Kosárfonó u., Kőfal u. folyamatos házszámok 9-től, Külterület tanya, Ladik u., 
Nagyfai célgazdaság, Prágai u., Radnai u., Rákóczi telep, Sártó őrház, Szüret u., Téglás u. folyamatos házszámok 5-től 
5-ig, Tutaj u., Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 21-től 21-ig, Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 23-tól. 

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u� 17� (Algyői Szivárvány Óvoda Tornaszoba), választópolgárok száma: 
1.112 fő. Akadálymentes szavazókör. Kijelölt szavazókör.

Algyő, 2019. február 14.
 dr. Varga Ákos
 HVI vezető

Beiratkozás és férőhelyek alakulása a bölcsődében 

A Bóbita Bölcsőde férőhelyeinek alaku-
lásával kapcsolatban Gyömbér Kornélia 
szakmai vezető arról tájékoztatott, hogy 
a 2019/20-as nevelési évre 44 kisgyer-
meket vettek előjegyzésbe, az előző ne-
velés évből pedig 12 gyermek folytatja 
majd a bölcsődét. Összesen tehát 56 
kisgyermek számára szeretnének ellátást 
igényelni a szülők. A 2020/21-es nevelé-
si évre eddig 40 kisgyermek jelentkezett 

elő, míg azt követőre 9 fő, a 2021/22-es 
nevelési évre jelenleg 27 szabad férőhely 
van az intézményben.

Előjelentkezni a 06 (62) 517-368-
as telefonszámon, vagy személyesen a 
bölcsődében lehet, minden nap 9 és 15 
óra között. Fontos tudni, hogy az elője-
gyzésbe vétel nem jelent iratkozást.

A Bóbita Bölcsőde tájékoztatja a szü-
lőket, hogy a beiratkozáshoz szükséges 

nyomtatványokat március hónap utolsó 
hetében kézbesítik az előjelentkezéskor 
megadott lakcímre.

Azoknak a gyermekeknek, akik nem 
szerepelnek az előjelentkezési névsor-
ban, szüleik személyesen igényelhetik a 
felvételi nyomtatványt a bölcsőde irodá-
jában. 

Bölcsődei iratkozás időpontja: 2019� 
április 15-én és 16-án 9 és 15 óra között�
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Illik vagy nem illik? – Ez itt a kérdés

- A hétköznapi emberek életét, a 
mindennapi viselkedési módokat ez 
befolyásolja a protokoll?
-  Hétköznapi protokoll nincsen, inkább 

viselkedéskultúra van. Például egy 
esküvői ceremóniának etikettje van, 
egy lakodalomnak pedig viselkedés-
kultúrája. Utóbbi az a napi kommu-
nikációnkban állandóan ott van, ezt 
minden népcsoport és minden kultúra 
kialakítja magának. Ez mindenkiben 
benne van, csak legfeljebb nem tartja 
be. Minden kultúrában kialakul, hogy 
azon belül hogyan kell közlekedni, 

kommunikálni, hogy ne kerüljön sen-
ki a társadalmon kívülre. Ettől leszünk 
egységben.
- Hét miniszterelnöknek volt a pro-

tokollfőnöke� Milyen érzés ilyen fontos 
szerepet betölteni?
-  Ha nap, mint nap csinálja ezt a mun-

kát az ember, akkor tulajdonképpen 
ez nem egy jelentős szerep, hanem 
egy kiszolgáló személyzet. Lehet, 
hogy fontos emberekkel találkoztam, 
de nekem a munkám része volt, hogy 
amikor jött a luxemburgi államfő, ak-
kor odakísérjem a miniszterelnökhoz, 

vagy Kalkuttai Terézzel a Parlamen-
tet megnézzük. A munkám az volt, 
hogy a vendég jól érezze magát, de 
hogy ki volt a vendég, azt nem le-
hetett átérezni lelkileg, mert akkor 
az a feladataim rovására ment volna. 
Valójában ez egy komoly szervezési 
munka volt.
- Több könyve jelent meg és szám-

talan előadást tart szerte az országban� 
Mi áll önhöz közelebb, az írás vagy a 
beszéd?
-  Mind a kettőt imádom. Olyan szeren-

csés ember vagyok, hogy nagyon sze-
retem, amit csinálok. Igazából nagyon 
könnyen írok, nekem már iskolában is 
14 oldal volt egy magyar dolgozat. Jön 
belőlem a szó. Előadni pedig nagyon 
szeretek, mert látom az embereket. Se-
gíteni szeretnék rajtuk, hozzáadni va-
lamit a munkájukhoz, feloldani a gör-
cseiket, és azért könnyű ezt csinálnom, 
mert megöregedtem. Az ember, ahogy 
megöregszik, nagyon sok mindet tud, 
hiszen sok minden a korral rakódnak le.
- Napjainkban sokan tanulnak kül-

földön, cserediákok érkeznek, utaznak 
az emberek� Szükség lenne-e az okta-
tásban fiatalabb korban is foglalkozni 
ezzel a területtel?
-  Nagyon örülök annak, hogy sok osz-

tályfőnök és tanár igyekszik ezeket 
az ismereteket becsepegtetni a gyere-
kekbe, de külön tantárgyként ez még 
nem létezik. Van egy vékony kis füze-
tecském Viselkedéskultúra és egy kis 
protokoll címmel, ami középiskolá-
soknak nagyon jó olvasókönyv, és sok 
tanár ezt felhasználva próbálja ezeket 
az ismereteket átadni. Emellett egyre 
több előadásra hívnak meg középisko-
lákba. Tehát igénylik, hogy beszéljek a 
témáról. Hozzáteszem a diákok előtt 
tartott előadás a legveszedelmesebb 
terület, hiszen ha ott elrontok valamit, 
akkor egy életre el van rontva az egész, 
tehát úgy kell csinálnom, hogy az első 
perctől kezdve megnyerjem őket, és 
akkor minden rendben lesz.

Mit vegyünk fel? Hogyan viselkedjünk? Mit szabad és mit nem kellene? Fontos kérdések ezek, amikor az embernek 
hivatalos közegben akad dolga. Görög Ibolya minden apróságra kitért algyői előadásán. Előtte pedig az Algyői Hír-
mondónak mesélt kicsit arról, hogy mi is az a terület, amivel ő olyan hosszú ideje foglalkozik.

INGYENES DRÁMA SZAKKÖR 
A FALUHÁZBAN GYEREKEKNEK!

Érdekel a színjátszás?  
Szereted a színházat és a nyilvános szereplést?

Gyere hozzánk dráma szakkörre!
A Szegedi Nemzeti Színház színművésze,

Szilágyi Annamária tartja a foglalkozásokat.
A szakkörök keddenként  

15:00-17:00 óráig tartanak, a Faluházban.
(A következő foglalkozás: 2019. március 5.)

A dráma szakkörös gyerekek ingyenesen  
vehetnek részt a nyári dráma táborban,  

aminek tervezett időpontja: 2019. július 15-19.!
A férő helyek száma korlátozott, gyorsan jelentkezz!
Jelentkezni: keddenként 15-17 óráig az Algyői 
 Faluházban vagy Izbékiné Cseuz Gabriellánál,  
06 (30) 415-0435-ös telefonszámon.
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15 éve a nóták világában 

- Mikor kezdtél el énekeléssel fog-
lalkozni?
-  Tulajdonképpen a kórházi ágyamon 

kezdtem el énekelni, amikor a lábam 
miatt műtöttek. A Süsü a sárkány 
című, mindenki által jól ismert dalra 
zendítettem rá, mert meg szerettem 
volna úszni az injekciót, de természe-
tesen a művelet nem sikerült. Aztán 
az óvodában 1988-ban a dajka nénim 
mondta nekem a sok éneklés miatt, 
hogy egyszer majd még énekes lesz 
belőlem.

- Miért éppen az éneklést választottad?
-  Igazából mindig érdekelt a zene, a 

lemezlejátszó és a televízió nótás 
műsora előtt álltam sokat. Szerettem 
hallgatni a nagy klasszikusokat, Jákó 
Verát, Csongrádi Katát, Pere Jánost. 
Aztán 2003-ban felhívtam az egyik 
rádiónál Tarnai Kis Lászlót, hogy én 
szeretnék nótaénekléssel foglalkozni. 
Ő ajánlotta az első tanáromat Ürmös 
Ilonát, akihez évekig jártam tanulni. 
Később a Faluházban Bakos József 
vett a pártfogásába, akivel együtt lép-
tünk fel egy helyben rendezett Ki Mit 
Tud?-on.
-  Milyen nótákat szeretsz énekelni?

-  Nagy kedvencem a Ne szidjatok soha 
engem és a Te vagy nékem az az asz-
szony, de az évek alatt nagyon sok 
nótát ismertem és tanultam meg, van 
miből válogatni. Rengeteg dal van, 
amit szeretek énekelni.
- Mire vagy a legbüszkébb az ének-

léssel kapcsolatban?
-  Sokszor léptem fel és többször in-

dultam el nótaénekes versenyen, de 

a legbüszképp talán a legfrissebb dí-
jamra vagyok, amelyet tavaly kaptam a 
HAKME által szervezett Arany Cine-
ge Nótaversenyen. Bár maga a fellépés 
rosszul indult, mert nem énekelhettem 
azt a nótát, amivel készültem, a másik 
választott dalt pedig úgy éreztem nem 
sikerült túl jól előadnom, mégis a zsűri 
különdíját hozhattam el. Illetve fellép-
hettem Újvári Marikával és Gáspár 
Anival egy színpadon, ami hatalmas 
megtiszteltetés volt számomra. Hát 
még a taps, amit együtt kaptunk.

Lele Krisztián első tanára, Ürmös Ica és 
egyik nótaénekes barátja, Újvári Marika 
is kiemelte Krisztián tehetségét és kitar-
tását. Azt mesélték, hogy mindig tiszte-
lettel és komolyan állt az énekléshez, so-
kat tanult és képezte magát, hogy minél 
jobb legyen. Maga Krisztián is elmond-
ta, hogy az énekléssel folyamatosan kell 
foglalkozni, nem állhat meg a tanulás. A 
nótákat nem elég csak énekelni, érteni 
is kell azokat, így időt kell szánni rájuk. 
A fiatalember szorgalma és lelkesedése 
példaértékű lehet mindenki számára.

Sokszor látjuk az utcán sétálni, találkozunk vele a buszmegállóban és a boltban vagy éppen a könyvtár ajtajában. 
 Mosolyogva biccentünk és köszönünk egymásnak, talán váltunk néhány szót, aztán megyünk tovább. Eközben nem is 
gondolnánk, hogy egy fiatal tehetséggel, egy évek óta lelkesen tanuló nótaénekessel futottunk össze. Ő Lele  Krisztián, 
aki már 15 éve foglalkozik kedvenc tevékenységével.

Te-Le-Szel: Ezoterikus nap a Faluházban

2019. március 30-án, szombaton sok sze-
retettel várjuk a spiritualitás iránt érdeklő-
dőket. Vendégeink mindenféle tevékeny-
séget igénybe vehetnek, kipróbálhatnak. 
Kínálatunkban megtalálható számos 
gyógy-terápia, az érdeklődők a nap fo-
lyamán különböző témájú előadásokat 
hallgathatnak, lesznek csoportos és egyéni 
foglalkozások, valamint számos termékbe-
mutató gazdagítja a programot.

Előadók: Bergerné Wilk Halina: Hang-
hatások az emberre (ea.), hangfürdő. Mu-
ladi Annamária: Az egészséges életmód 
alapjai (ea.), Pozitív gondolkozás (ea.), 
aromaterápia, fitoterápia. Zsibók Erika: 
talpmasszázs, Bars terápia. Bányai Andrea: 

gerinctorna. Újváriné Dékány Erzsébet: 
szivárványmasszázs, gyermek stresszoldás, 
felnőtt stresszoldás. Deterra: aromaterápia 
esszenciális illóolajok. Békésiné Széll Zsu-
zsanna: aromaterápia, jóga. Juhász Edit: 
ásványok, Mátrix energetika, angol és tarot 
kártyaelemzés. Dr. Fazakas Éva: jóga, aro-
materápia. Fekete Norbert: Stresszkezelés 
napjainkban (ea.) auraelemzés, léleklátó, 
Előző élet meditáció. Markovics Ágnes: 
Holisztikus fitnesz. Dr. Szilágyi Mária: 
Meridim diagnosztika. Arelich Thoth Vo-
malites: A valódi spiritualitás, mint hivatás 
(ea.), tarot sorselemzés , energetikai vizs-
gálat. Nylha Amonet Athama Vomalites: A 
spiritualitás kapcsolata a bio táplálkozás-

sal és a környezettudatossággal (ea.), kö-
pölyözés, fülakupunktúra, Moxa terápia. 
Sánta Jozefa Klára: lelki tanácsadás, jóslás, 
számmisztika. Oláhné Udvari Erzsébet: 
Klórmentes ivóvíz, vegyszermentes ház-
tartás. Törökné Sin Rita, Magyar Mária: 
biorezonancia mérés – Starlife. Köteles 
Judit: Probiotikum alapú étrend kiegé-
szítő – NICS Zrt. Szalainé Bíró Erzsébet: 
 ADHD-ről másképpen (ea.), ásványgyó-
gyászati tanácsadás. Bereti Márta: Meridi-
án torna.

Egész napos belépő díja: 1000 Ft� 
(Elővételben az oneticket�hu oldalon, 
illetve a Faluházban, valamint a hely-
színen!)
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Vakkóstolás a borospincében 

A borfarsang keretében a borok álar-
cot öltöttek, és a résztvevőknek kellett 
kitalálnia, milyen nedűt rejtenek a pa-
lackok. A kóstoló egy pezsgő welcome 

drinkkel indult, majd 6 tételt szolgáltak 
fel. Az ízlelési és szóbeli információk 
alapján kellett kitalálni vagy a borvidé-
ket, vagy a borászt, vagy a szőlőfajtát, 

esetleg a bortípust. A kóstolási alapis-
meretekhez és a vakkóstolás háttereihez 
segédletet kaptak a résztvevők, amelyből 
új információkat érdekes adatokat is-
merhettek meg.

A jó hangulatú rendezvénynek méltó 
helyszínt biztosított az elmúlt időszak-
ban külsejében és funkciójában egya-
ránt megújult borospince. A munka a 
Borbarátok férfi tagozatának segítsé-
gével a Gyevikult Nkft. finanszírozá-
sában a Gyeviép Nkft. kivitelezésében 
valósult meg. A tervek szerint a jövőben 
a hely lehetőségeit kihasználva több 
borászathoz kapcsolódó rendezvényt 
szerveznek.

Borfarsangnak adott otthont az EzerJóHáz megújult borospincéje a Gyevikult Nkft. szervezésében.

Farsangi mulatságot tartott a Gyeviek Baráti Köre  

Már 5-6 éves hagyomány a Gyeviek Ba-
ráti Körénél, hogy a hideg évszak végé-
hez közeledve farsangi mulatságot ren-
deznek. Így tettek idén is február 23-án, 
amikor csaknem százan búcsúztatták a 
telet a Faluházban. Némethné Török Aran-
ka vezető elmondta, nagy örömükre szol-
gált, hogy idén már egy asztalnyi fiatal 
bálozójuk is volt, szerinte az utánpótlás 
szempontjából is fontos ez. Hozzátette, a 
tagok mellett voltak Algyőről elszárma-
zottak is, illetve olyan algyőiek, akik nem 
tagjai a baráti körnek, sőt az eseményt 

megtisztelte jelenlétével Kovács László, 
a Gyeviép Nkft. ügyvezetője is. Minden 
vendéget üdvözlő szóval és egy kupica 
pálinkával köszöntöttek az ajtóban.

A jó hangulatról egész este Sándor 
Csaba zenész gondoskodott, míg az íz-
letes vacsorát az Öreg Honvéd Kisven-
déglő szolgáltatta, volt rántott csirke, 
zöldséges aprópecsenye és krumplipüré 
is, ezeket Zántó Csaba és Harkai István 
szolgálta fel, miközben sokak arcára mo-
solyt csaltak Némethné Török Aranka 
szerint.

Persze a farsangi fánk sem maradha-
tott el, amit egy szegedi sütödéből sze-
reztek be. A hangulatot tovább fokozta 
a baráti kör tagjainak jelmezes felvo-
nulása. A tagok Frédi és Béninek, bo-
szorkánynak, cigánylánynak és cicának 
öltöztek be többek közt, cserébe pedig 
csokoládét kaptak Arankától.

Éjfélig tartott a télűző bál Algyőn, a 
Gyeviek Baráti Köre most már követ-
kező eseményeire készül, hangolódnak 
falunapokra.

Csaknem százan, több fiatal részvételével búcsúztatta a telet a Gyeviek Baráti Kör a Faluházban. Még jelmezes 
 felvonulás is volt az est során.

CSALÁDFAKUTATÁS  
KEDDENKÉNT  
A KÖNYVTÁRBAN

Márciustól minden kedden 
 délután 14 órától várják az 
 Algyői Könyvtárba azokat, 
 akiket érdekel a családfakutatás, 
a helytörténet és szeretnének 
 ebben a témakörben minél job-
ban elmélyedni.
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Rendkívül sok résztvevő, rendkívül nagy összefogás

- Kik vettek részt a bál szervezésében? 
-  A bál szervezése leginkább az SZMK-s 

szülők feladata. A nyitótáncért és a 
műsorszámokért a felkészítő tanárok 
a felelősek, mindemellett a dekorációt 
is ők szokták elkészíteni. Szerencsé-
re minden évben olajozottan megy a 
közös munka. Jelentős támogatás volt 
a Gyevitur Nkft-től, hogy segítséget 
nyújtott a szőnyegezésben és a parket-
ta szállításában, illetve lerakásában, sőt 
a Faluházból a székeket is ők hozták a 
helyszínre és a dekorációk, fények fel-
szerelésében is közreműködtek.
- Mi a bál alapvető célja?

-  Alapítványi bálunk gyermekeket tá-
mogat. Elsősorban tanulmányi verse-
nyek nevezési díjához, valamint a diá-

kok jutalmazásához, ajándékozásához 
járul hozzá. Az alsó tagozatosoknak 
pedig játékot tudnak vásárolni a be-
folyt összegből.
- Idén mennyien vettek részt a ren-

dezvényen?
-  A tavalyi számokhoz képest körülbelül 

120 fővel többen vacsoráztak 33 asz-
talnál, de ezen felül támogatói jegyből 
is sokat el tudtunk adni. Maga a han-
gulat fergeteges volt. Idén először DJ 
gondoskodott a zenéről, a nyolcadiko-
sok hajnalig táncoltak.
- Szokott-e valamilyen tematikája 

lenni a rendezvénynek?
-  A nyolcadikosok felkészítő tanára, 

Újváriné Lőrinc Tünde idén a diszkó 
hangulatot próbálta meg a parkettra 

varázsolni. A dekoráció is ennek meg-
felelő volt.
- Vannak-e visszajáró diákok?

-  Néhányan minden évben vannak az 
öregdiákok közül, de többnyire azok a 
családok jönnek, akiknek a gyermekei 
fellépnek a bálon. Természetesen van-
nak olyan bálozók is, akik a szórako-
zás, a kikapcsolódás miatt jönnek el.
- Kik segítettek a bál létrejöttében?

-  Nagyon sokat segített Canjavecné Bor-
bás Annamária, Canjavec Tamás, Fodor 
Angelika, Fodor Attila, Forgó Gábor, 
Janecskó Andrea, Kalmár Éva, a Gye-
vikult Nkft. és a Gyevitur Nkft. Nél-
külük nem sikerült volna ilyen jól a 
rendezvényünk. Emellett szeretném 
megköszönni a tombola felajánlásokat 
Molnár Áron polgármesternek,  Gubacsi 
Enikő alpolgármesternek, Ábrahám 
Anikónak, Bányai Andreának, a  Családi 
Zöldségesnek, Csajkás Zoltánnak, az 
E-fit Algyőnek, Janecskó Andreának, 
Kertész Ibolyának és családjának, a Hó-
virág és a Pipacs Virágüzletnek, a Te-
mesvári Húsnak, valamint az Algyői 
Faluvédő Polgárőr Egyesületnek.

Fantasztikusan sikerült az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola idei Alapítványi Bálja. Nemcsak a rekord számú  részvevő, 
hanem a különleges hangulat és a remek szülői összefogás is hozzájárult a bál sikeréhez, így idén is a  gyerekekre  tudják 
majd fordítani az összegyűjtött pénzt. A Hírmondónak Fodorné Nemes Andrea, a Szülői  Munkaközösség  elnöke 
mesélt a szervezésről és a bálról.

SZEMÉTSZÜRET ÁPRILISBAN
Tisztelt algyői civil szervezetek, baráti társaságok, magánszemélyek! Aki szeretné szebbé, tisztábbá tenni a környezetét 
jöjjön el április 13-án az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület által szervezett úgynevezett Szemétszüretre.
Gyülekező április 13-án 8 és 9 óra között a fehér iskola udvarán. Műanyag zsákot és védőkesztyűt biztosítunk. A 
szemétszüret után a fehér iskola udvarán mindenkit megvendégelünk egy tányér gulyáslevessel. A gyerekeknek pala-
csintával kedveskedünk.

Kérem a civil szervezetek vezetőit és mindazon személyeket, akik részt szeretnének venni a szemétszüreten, április 
7-éig adják meg a létszámot, hogy mindenkit meg tudjunk vendégelni.

Jelentkezni lehet a gulyassandor50@gmail.com e-mail címen vagy a 06 (30) 621-8121-es telefonszámon.
A szemétszüret ideje alatt  jelentkezni lehet a Polgárőr Egyesületbe, ahová 14- 60 év közötti büntetlen előéletű sze-

mélyeket várunk egy alakulóban lévő jó csapatba.

Tisztelettel: Gulyás Sándor  
 egyesületi elnök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot hirdet a GYEVITUR Algyői Vendégház és 
 Turisztikai NKft� ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére� 

Az Nkft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, a Borbála Gyógyfürdőt és Szabadidőköz-
pontot, és a Levendula Hotelt üzemeltető szervezet.

Az ügyvezető feladata: a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Nkft. ügyvezetéssel kapcsolatos felada-
tainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése; a társaság hatályos jogszabályok-
nak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése; a társaság 
alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, 
partnerekkel.

Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
 lefolytatása; minimum 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, üzem-
szervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan; a pályázó részletes 
szakmai önéletrajzát; a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát; három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt; arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhe-
tetlenségi okok; nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárás-
ban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki: legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal; hasonló 
területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik; egy világnyelvet tárgyalási szinten 
ismer.

Elvárt kompetenciák: felelősségteljes, önálló munkavégzés; kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó 
készség; megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A megbízás 2019. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az 
egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni). 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a Képviselő-testület a 2019. évi márciusi soros képviselő-testületi ülésen 
(2019. március 21.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2019. március 13. napján 12:00 
óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, „Gyevitur Nkft. ügyvezetői 
pályázat” megjelöléssel.

TEGYEN EGÉSZSÉGÉÉRT

Tüdőszűrő busz Algyőn április elsején, hétfőtől 4-én, csütörtökig a Faluház mellett. 
A Tavaszi Algyői Egészséghetek rendezvénysorozat időpontja: 04� 01�-04� 14�  
Az egészséghetek részletes programjáról szórólap formájában értesül a lakosság, amely minden algyői háztartásba eljut 
március 22-éig.
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Komoly lehetőségek előtt állnak a lövészek

„Amikor Szegeden lebontották a lőteret, 
akkor Algyőn kaptunk lehetőséget arra, 
hogy folytassuk a lövészklub munkáját” 
– kezdte Andrássy Árpád, a Szeged-Al-
győ Lövészklub elnöke. „Kezdeménye-
zésemre egy légfegyveres lőtér épült Al-
győn öt évvel ez előtt, majd a megszűnt 
lövészklub után üresen maradt a lőtér, ezt 
kaptuk meg üzemeltetésre” – mutatta be 
az egyesület rövid történetét Andrássy 
Árpád.

A Szeged-Algyő Lövészklub sportlö-
vészettel foglalkozik, a klub tagjai között 
sok fiatal található, legtöbben szegedi-
ek, vagy a Békés megyei Békéssámson-

ról járnak át, de van 60 és 70 év fölötti 
pisztolyos csapata is a klubnak, amely 
Délvidéki Lövészakadémia Algyő-Sze-
ged néven igen szép eredményeket ér el 
az országos bajnokságokon. Csapatban 
mindhárom színű éremből került Algyő-
re, míg 2018-ban hat országos bajnoki 
címet szereztek az algyőiek, közte négy 
új országos csúccsal is büszkélkedhetnek. 
Összesen 117 olimpiai ponttal rendelke-
zik az algyői egyesület, ami kimondottan 
jónak mondható.

„Úgy gondolom, azokkal a szerény 
lehetőségekkel, amelyekkel klubunk bír, 
nagyon szépen helyt állt a 2018-as év-

ben. Az volt a célunk, hogy továbbvi-
gyük a sportot. Várjuk azt a lehetőséget, 
amit Algyő önkormányzata ajánlott fel 
a honvédelmi sportszövetség megalaku-
lását követően. A település vezetése egy 
szabad területet ajánlott fel egy honvé-
delmi sportközpont létesítésére. Ennek 
támogatói és szószólói vagyunk, az épü-
lő tram-train segítségével egy regionális 
sportlőtérré is válhatna” – fejtette ki a 
klub vezetője, Andrássy Árpád.

A lövészklub vezetése várja minden 
érdeklődő jelentkezését, hetente három-
szor gyakorolnak: kedden, szerdán és 
pénteken tartanak edzéseket.

Remek eredményekkel zárták a 2018-es évet a Délvidéki Lövészakadémia Algyő-Szeged versenyzői. Az algyői lövé-
szek a jövőben nagy lehetőség előtt is állnak, terveik szerint régiós központot is betölthet a sportágban a település.

GYERE, ÉS SZÁLLJ VÍZRE VELÜNK!

Szeretnéd kipróbálni, milyen érzés a Tiszán evezni?  Lehetsz akár 8 és 15 év 
közötti gyermek, kamasz, felnőtt, netén még annál is idősebb korosztály tagja. 
Választhatsz egy nagyszerű, változatos egyéni sportágat, lehetsz kajakos vagy 
kenus, de ha igazi csapatember vagy, a sárkányhajózást is kipróbálhatod!

Az Algyői Vízisport Egyesület minden korosztály képviselőjét szívesen vár-
ja, aki szeretné kipróbálni a kajakozást, a kenuzást, vagy akár a sárkányhajózást. 
A klub vízitúrákat is szervez, az edzéseket hétfőn és pénteken 17 órától az 
Algyői Szivárvány Óvoda tornatermében tartják.

További információkkal Kövér Imre, a klub elnöke tud szolgálni a 06 (20) 
488-6218-as mobilszámon.

Két győzelemmel kezdtek futballistáink

Február végén elrajtolt a Csongrád me-
gyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tava-
szi idénye. Az Algyő SK a második hely-
ről várhatta a folytatást, a téli időszak alatt 
két távozója akadt a csapatnak, Táncos 
Bence és Kalapács Zoltán is Szőregre szer-
ződött, valamint Kiss Roland térdsérülése 
miatt várhatóan hosszú időre kiesett.

A felkészülést követően az első 
bajnoki Hódmezővásárhelyen várt a 

fiúkra, és sikerült győztesen rajtolni, 
miután a hazaiak egyenlítését köve-
tően Kovács Milán a hajrában három 
pontot érő gólt szerzett. (1-2) Az első 
hazai mérkőzésen rögtön rangadó várt 
Sebők László csapatára a Bordány el-
len, ahol már az első percben előnybe 
kerültünk, Hatvani István pedig dup-
lázni tudott, így már az első félidőben 
kialakult a végeredmény.

Ennek, valamint a Tiszasziget Kis-
kundorozsma elleni hazai vereségének 
köszönhetően megfeleződött a két 
csapat közötti különbség a tabellán, 
így jelenleg három pont a hátrányunk 
a listavezető mögött. Ennek tükrében, 
ha minden így marad, akkor a márci-
us 16-án esedékes Tiszasziget-Algyő 
meccs még inkább kiemelt jelentőség-
gel bírhat a bajnoki címet illetően.

Három pontra csökkent az Algyő SK labdarúgócsapatának hátránya a Csongrád megyei I. osztályban az éllovas 
 Tiszasziget mögött: egyre élesebb a verseny a bajnoki címért.
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...a Tisza Virága

Tisztelt  Algyőiek!

A Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete ezúton  mond köszönetet mindazoknak, akik 2018-ban adománnyal 
segítették alapszervezetünket, és ezáltal az algyői rászorulókat. Kérjük, hogy a 2019-es évben is lehetőségeikhez képest 
segítsenek használható adományaikkal.

Az adományok lehetnek ruhaneműk, cipők, játékok, háztartási cikkek, edények és bútorok.
Alapszervezetünk 2019-ben is adományperselyt helyezett ki a Gyevi patikában, hogy pénzadománnyal is segíthessék 

alapszervezetünket. Az év folyamán összegyűjtött pénzből karácsonykor vásárlási utalványokat veszünk és szétosztjuk a 
rászoruló  nagycsaládosoknak.

                                                   Tisztelettel:   
                                                                            Vöröskereszt Algyői Alapszervezete

Hamarosan felnőtt 
dráma szakkör indul 
Algyőn a Faluházban 
Szilágyi Annamária, 
a Szegedi Nemzeti 
Színház színésznőjé-
nek vezetésével. Sze-
retettel vár minden a 
dráma és a színművé-
szet iránt érdeklődő 
jelentkezőt, akik sze-
retnének elmerülni 

ebben a világban, akik szeretnének magabiztosabbak 
lenni, szebben beszélni, bátrabban kiállni mások elé. 
Jelentkezi személyesen a Faluházban lehet.

Digitális írástudás  
fejlesztés képzés indul Algyőn

A képzés célja, hogy a foglalkozásokon résztvevők elsajátítsák 
az alapvető digitális eszközök (laptop, tablet, mobil telefon) 
használatát. A képzés végére a résztvevők képesek lesznek az 
interneten információkat keresni, alapvető ügyeket intézni on-
line, képeket küldeni, közösségi médiát használni.

A foglalkozásokat térítésmentesen biztosítják az algyői 
 lakosok részére a szervezők: Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata, GYEVIKULT Nkft., Reakció Ifjúsági Közösség

A foglalkozások tervezett időpontja: március közepétől szer-
da délelőttönként.

Jelentkezés: az algyői polgármesteri hivatal titkársá-
gán, munkanapokon személyesen március 13-áig vagy  
az alpm@algyo.hu e-mail címen.

Aranyéremmel indították az évet a tékvandósok

Több mint 200 versenyző adta le a nevezését 
a Barátság kupa nyílt ITF Taekwon-do ver-
senyre, ez a viadal volt az idei versenyszezon 
első megmérettetése. Kiélezett, színvonalas 
küzdelmeket követően az egyik legnépesebb 
kategóriában, a serdülő fiúk -42 kg-os súly-
csoportjában az Algyői Sportkör ITF Ta-
ekwon-do szakosztályának versenyzője, Kiss 
Levente a dobogó legfelső fokára állhatott fel. 
Levente három győztes mérkőzés után nyerte 
meg a Barátság kupát, amely kiváló felkészü-
lési állomás volt a közelgő magyar bajnokság-
ra, amelyet Monoron rendeznek meg. Kiss 
Levente felkészítője Zsarkó Dániel Péter volt.

Algyői aranyérem született a Battonyán megrendezett, 2019-es versenyszezon első versenyének tekinthető Barátság 
kupán.
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

MÁRCIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

2019� március 2� (Szo) 18:00 óra 
Faluház színházterem
Stand Up Comedy & Bűvészest.  
Fellépnek: Korcsok Gábor, Szegedi 
Attila, Haux Edvard, Szűcs Dávid 
Belépőjegyek válthatók: személyesen a 
Faluházban vagy az oneticket.hu olda-
lon elővételben: 500, illetve 800 Ft/fő

2019� március 2� (Szo) 9:00-16:00 óra 
Alkotóház
Papp Csilla sujtásékszer-készítő  
workshop foglalkozása

2019� március 4� (H) 17:00 óra  
Faluház
Értéktár klub

2019� március 5�-től minden kedden 
18:00 óra – Faluház színházterem
Holisztikus fitnesz: 70 perc Örömtánc 
Magadért!

2019� március 8� (P) 16:00-18:00 óra 
Ifiklub
Kokárdakészítés. Ingyenes programra 
várjuk a gyerekeket!

2019� március 8� (P) 18:00 óra  
Faluház színházterem
Nőnapi köszöntő műsor. Szeretettel vá-
runk minden kedves leányt és asszonyt 
nőnapi műsorunkra. A jó hangulatról 
az algyői legények gondoskodnak.  
A belépés díjtalan!

2019� március 13� (Sze) 14:00 óra 
Faluház előcsarnok
Mozgáskorlátozottak Csongrád  
Megyei Egyesülete Algyői  
Csoportjának találkozója

2019� március 15� (P) 10 óra 
Országzászló
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
Az ünnepi műsorban közreműködik 
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekes, 
gitáros, valamint az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola tanulói

2019� március 20� (Sze) 17:30 óra  
Faluház klubterem
Életreform klub – Gyógynövény-kü-
lönlegességek III. Előadó: Berek Ágota 
fitoterapeuta. A belépés díjtalan!

2019� március 23� (Szo) 18:00 óra  
Faluház
Alapítványi Bál az Algyői Szivárvány 
Óvoda szervezésében

2019� március 30� (Szo) 10:00 óra  
Faluház
TE-LE-SZEL – Ezoterikus nap.  
Gazdag és különleges programmal vár-
juk az ezotéria, a természet gyógyászat 
és a spirituális dolgok iránt érdeklődő-
ket. Belépő díj: 1000 Ft

2019� április 6� (Szo)  
Versenyközpont Faluház
III. ALGYŐ-MOL  
FUTÓFESZTIVÁL

2019� április 1-4� (H-Cs) 
Tüdőszűrő busz a Faluháznál!

Április� 2-3� (K-Sze) 9-17 óra
Bérletárusítás a Faluházban

Minden csütörtökön  
9:30-10:30 óráig a Faluházban 
Zenebölcsi foglalkozások  
Kőszegi Rebeka vezetésével. 

MERIDIÁN Torna foglalkozások

Az 1 órás foglalkozásokat a délelőtti 
órákban tartjuk, 9-10 óráig, minden 
hétfőn. Időpontok: 03. 04., 03. 11., 03. 
18., 03. 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. március 12. (kedd) 9-11 óra 
2019. március 18. (hétfő) 9-12 óra

Alkotóház
Fürge ujjak: Minden hétfőn 17:00-
19:00 óra

Foltvarrók:  
2019. március 5. (K) 17:00-19:00 óra

2019. március 19. (K) 17:00-19:00 óra 
2019. április 2. (K) 17:00-19:00 óra

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

Címünk a már megszokott:  
algyoihirmondo@gmail�com�

APRÓHIRDETÉSEK
HENI BUTIK
Ruhavásár minden szerdán és szombaton 
6-11 óráig a piac téren�
Női, férfi és gyermek ruhák (olasz, török,  
lengyel) extra méret 4-10 xl�
Lakástextil, fürdőruhák, lábbelik,  

papucsok (török, szerb, olasz) alkalmi  
ruhák� Hetente új árukészlettel várom  
kedves vevőimet�

Vakcinázott előnevelt csirke előjegyez-
hető. Algyő, Fazekas u. 38. Belovainé 
Telefon: 06 (20) 205-1529

Algyő Informatika: számítógépek,  
laptopok, tabletek, mobiltelefonok  
javítása, telepítése, karbantartása.  
Vásárlási segítségnyújtás,  
szaktanácsadás. Keressen bizalommal!  
Zsigovics Péter: 06 (30) 779-1501
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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.

Lakatos Albertné Dr. 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 Dr. 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

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 

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

TÁMOGASSA A  
GYEVI ART EGYESÜLET 

PÁLYÁZATÁT!

A Gyevi Art Kulturális Egyesület „MOL He-
lyi Érték Program 2018” pályázata – „Megfonta 
lángkosarát” Süli András Emlékév – a szakmai zsűri 
értékelése alapján bekerült a 2. fordulóba, és ezzel 
részt vehet a  
2019. április 1-22. között, az ország 146 benzinkút-
ján  
megrendezett szavazáson.

Amennyiben a szavazáson is sikeresen szerepelünk, 
azaz a körzetünkben a legtöbb szavazatot kapjuk, a 
projekt megvalósításához 500 ezer forint támogatást 
nyerhetünk el.

Tudnivalók a szavazásról: 
-  Körzetenként 2 vagy 3 szervezetre lehet szavazni. 

A legtöbb szavazatot begyűjtő szervezet nyeri el az 
anyagi támogatást, és valósíthatja meg a pályázat-
ban benyújtott projektet.

 
A Gyevi Art Kulturális Egyesület projektjére az 
alábbi benzinkutakon adhatják le a szavazatot a 
vásárlók: Szeged, Dorozsmai út, Makkosházi körút,  
Csongrádi sugárút, Kálvária sugárút,  Vásárhelyi Pál 
utca, Dorozsmai út.

Szavazni a benzinkút üzlethelyiségében kihelyezett 
szavazólapon található kuponokkal lehet. A szavazás 
nem kötött vásárláshoz.

Elűzték a telet a könyvtárban
Jókedvű kis társaság gyűlt össze február 22-én, délután, a könyv-
tárban. Eperke, Dínó, Sárkány, Pókember, Póni és társaik vetélke-
dővel, tánccal és finom falatokkal megerősítve űzték a tél utolsó 
napjait. A kísérők is bekapcsolódtak a táncba és a vidám játékba. 
Az izgalmat fokozta a tombolasorsolás, de egy kis olvasó sem 
maradt ajándék nélkül.

Az intézmény köszöni a támogatást Bakosné Kálmán Eszternek, 
Gondáné Jucikának, Frónáné Irénkének, és Veres Csengének.



Algyő Nagyközség 
Önkormányzata

Tisztelettel meghívja 
Önt és családját,

2019. MÁRCIUS 15-ÉN
a forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett 
megemlékezésre 

és azt követő átadó 
ünnepségre.

10.30 óra   
ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS 

AZ ORSZÁGZÁSZLÓNÁL
Közreműködők:

TOLCSVAY BÉLA Kossuth-díjas énekes, gitáros
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanulói

11.45 óra
CIVIL HÁZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 

(Algyő, Kastélykert u. 38. szám)


