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Megújult az Egészségház, a Civilház és a hivatal
Márciusban három épület korszerűsítése is a végéhez ért Algyőn, ünnepélyes szalagátvágásokkal adták át a településen élőknek
a 200 millió forintos támogatással megújult Egészségházat, Civilházat és a polgármesteri hivatalt.
Részletek a 4-5. oldalon

Sikeresen szerepeltek a
„Természet Barátok”

450 ezer forintot
gyűjtöttek az óvodásoknak
A Boldog Gyermekkor Alapítvány alapításának 20 éves évfordulója alkalmából
nagyszabású bált tartottak. A bevételből a nagycsoportosok kirándulásait tudják
támogatni, segítséget nyújtanak a gyereknapi egész hetes programok szervezéséhez.
Részletek a 9. oldalon

A fiatalokat is bevonják
a vízi turizmus fellendítésébe
Arról tanácskoztak a nagyközségben,
hogy a nevelést miként tudják bekapcsolni a vízi turizmus fellendítésébe. Az
önkormányzat három európai uniós fel-

hívásra is sikeresen pályázott, az egyik
kiíráson Magyarkanizsával közösen
nyertek 40 millió forintot.
Részletek a 3. oldalon

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
a verseny története során először indított
3-4. osztályos tanulókat a méltán híres
Bolyai Természettudományi Csapatversenyen, nem hiába. A diákok a 6-ik helyen
végeztek.
Részletek a 11. oldalon
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...a Tisza Virága

A fiatalokat is bevonják a vízi turizmus fellendítésébe
Algyő önkormányzata három uniós felhívásra is sikeresen pályázott, ebből az egyiket Magyarkanizsával közösen
valósítják meg több mint 125 ezer euróból – mintegy 40 millió forintból.
den épül és elindul, de ahhoz, hogy a
vízisport-központ, a megújult part és a
szabadstrand is jól működjön, meg kell
tölteni élettel. Füzesy István, az algyői
önkormányzat pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottságának elnöke hangsúlyozta, a projektek által az országos vízi
turizmus fejlesztésébe kapcsolódnak
be az egymásra épülő programokkal,
ugyanis a Tisza felső szakaszán megállt
a munka, ezt szeretnék folytatni.
Forrás: Délmagyarország
Korábban egy szakmai tanácskozás keretében az Alsó-Tisza-Völgy ökológiai
fejlesztéséről tartottak megbeszélést,
március 20-án pedig arról egyeztettek,
a nevelést miként tudják bekapcsolni a
vízi turizmus fellendítésébe. A projekt
elsődleges célcsoportját a fiatalok alkotják, ezért a nyár során táborokat szerveznek számukra, amihez sátrakat is
vásárolt a két önkormányzat. A szakmai
konferencián Walterné Böngyik Terézia, a hódmezővásárhelyi Szent István
Általános Iskola igazgatója az iskolai

és oktatóközponti tapasztalatokról és
eszközrendszerekről beszélt, Ábrahám
Krisztián, a Kör-Te Közösségépítő és
Egészségmegőrző Egyesület elnöke
arról adott számot, hogy a természeti
területek milyen szerepet töltenek be
a fenntarthatóságra nevelésben, míg
Horváth Alexandra, az SZTE JGYPK
hallgatója a környék vízi turisztikai szokásait ismertette.
A programon Molnár Áron polgármester kiemelte, 2019 fontos év a turisztikai fejlesztésben, hiszen sok min-

140 éve öntötte el Algyőt a Tisza
Egy március 7-ei reggel, ami elsodorta a települést, de összesodorta annak lelkeit.
140 éve tavasszal a Tisza kilépett
medréből. Március 5-étől kezdve
napról napra nagyobb teret követelt
magának, ezzel elpusztítva számos települést maga körül. Algyő, az akkor
közel 3000 lakosú falu 1879. március
7-én hajnalban riadt arra, hogy a folyó elöntötte a települést. A vertfalú
és vályogból épült házak egyszerre eltűntek, elmosta, elsodorta azokat a víz.
A korabeli leírások szerint szinte csak
a templom maradt meg. Algyő sorsa,
mint a történelem során már volt rá
példa, megpecsételődni látszott, a la-

kosok a környező településekre kényszerültek költözni.
Pallavicini Sándor, a hitbizományi
uradalom őrgrófja egy árvíztől védett
területre szerette volna áttelepíteni az
egész falut. Ingyen házhelyeket ajánlott fel a szomszédos Sándorfalván a
károsultaknak. Ezt azonban a lakosoknak csak alig egyharmada fogadta el.
A többiek az árvíztől való félelemmel,
az újrakezdés nehézségeivel dacolva itt
maradtak. Bár az akkori belügyminiszter írásban erősítette meg Algyő megszűnését, az algyőiek közel 3 éves küz-
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delem árán 1882-ben újra visszakapták
önálló községi státuszukat.
Gondoljunk egy percre azokra, akik
voltak elég bátrak, hogy a semmiből
újjáépítsenek egy egész falut! Gondoljunk egy percre azokra, akik tettei arra
tanítanak minket, hogy algyőinek lenni büszkeség, hogy az összefogás egy
közösség lelke. S bár mindent elsodort
az ár, az itt lakók lelkeit megerősítette.
Erősítse ez minden algyői lelkét is!
Forrás: Hegyi András –
Algyő és népe (1987., Szeged)

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Megújult az Egészségház, a Civilház és a polgármesteri hivatal is
Márciusban három épület korszerűsítése is a végéhez ért, ünnepélyes szalagátvágásokkal adták át a szakembereknek
és a településen élőknek a 200 millió forintos támogatással megújult ingatlanokat. Kakas Béla, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke példaértékűnek nevezte az algyői önkormányzat munkáját és gondolkozását, elmondása szerint
dupla értéket teremtett a település az energetikai beruházásokkal.

Algyő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
200 millió forintot nyert az önkormányzat épületének, a gyógyszertárat,
gyermekorvosi rendelőt, fogászatot és
felnőtt orvosi rendelőt magában foglaló
komplexum, illetve a Civilház energetikai korszerűsítésére.
Először március 6-án a 130 millió
forintból megújult Egészségházat adták
át ünnepélyes keretek között, ezt követte a mintegy 40 millióból felújított Civilház, amit a március 15-ei ünnepség
keretében nyitottak meg, majd március
27-én a 137 millióból modernizált polgármesteri hivatalnál is szalagátvágást
tartottak. Molnár Áron polgármester a
beruházások kapcsán elmondta, a pályázás éve, 2016. óta jelentősen megnövekedtek az építőipari árak, ezért nem
kevés önerőre volt szükség ahhoz, hogy
a munkálatok megvalósuljanak – az
egészségkomplexum esetében 45, a Civilháznál mintegy 20, a hivatalnál pedig
60 millió önkormányzati kiegészítés
kellett.
„Arra törekedtünk, hogy az egészségügyi épület ne csak a szolgáltatá-

saival, hanem az építőelemeivel is a
jobb egészséghez járuljon hozzá, ezért
például fa nyílászárókat szereltünk be,

kőzetgyapottal szigeteltünk, és egy
szellőztetőrendszert is kiépítettük. A
civilek otthonánál szinte megdupláztuk
az elnyert összeget, hiszen a padlót –
ahogyan a gyermekorvosi rendelő ese-
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tében is tettük – a nulláig lebontottuk,
illetve vízszigetelés is kellett a falakba.
Emellett itt is fára cseréltük a nyílászárókat, korszerűsítettük a fűtést, külső kőzetgyapot hőszigetelést kapott az
ingatlan, megújult a melléképület és az
udvar, mozgáskorlátozott-vécével bővültünk, új konyhabútort vásároltunk,
illetve a konyhába ablak került. Az állandó pultot mobilokra váltottuk, létrehoztunk egy raktárt, valamint újra megnyitottuk a pincét is. Algyőn jelenleg
40-50 civil szervezet van, mindegyikük
ingyen használhatja majd a 21. századi
elvárásoknak megfelelő házat, de bérleti díj ellenében természetesen baráti
társaságok is kibérelhetik alkalmakra.
A TOP-os forrásoknak köszönhetően
az önkormányzat épülete is élhetőbbé
vált, így kellemesebb, színvonalasabb
lesz az ügyintézés a jövőben. Itt is azokat az anyagokat használtunk – még ha
a pályázat nem is támogatta –, amelyek
megfelelnek a mai kor követelményeinek és egészségesek, viszont itt a belső
teret szigeteltük, így a külső, régi jellege is megmaradhatott az ingatlannak.
Emellett új aljzatot csináltunk, és a vízszigetelést is elvégeztük” – részletezte a
településvezető.
Mindhárom átadón jelen volt Kakas
Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés
elnöke is, aki eredményesnek értékelte
azt az összefogást és együttműködést,

...a Tisza Virága
ni, hiszen minőségi munkát végeztek, és
nem spóroltak. Helyette inkább komplexen gondolkoztak, és önerőt hozzátéve
dupla értéket hoztak létre. Itt az energetikai fejlesztés olcsóbb üzemeltetést és
megújuló energia használatát jelentette,
miközben szépen ápoltak egy régi épületet, ami nem kis kihívás” – tette hozzá
a közgyűlési elnök.

ami a megyei és az algyői önkormányzat között létrejött. Továbbá példaértékűnek nevezte azt az elképzelést, hogy
egy település képes volt arra, hogy energetikát fejlesszen, és közben figyeljen
az egészségre is. „Az operatív program
keretében elnyert megyei, 29,9 milliárd
forintos keretnek az értékteremtés a
célja. Algyőn ezt sikerült megvalósíta-

Te-Le-Szel: Ezoterikus
nap a Faluházban

A spiritualitás iránt érdeklődőket várták március végén a Faluházba, ahol TeLe-Lesz címmel ezoterikus
napot rendezett a Gyevikult
Nkft. A különleges program
kínálatában megtalálható
volt számos gyógy-terápia,
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a vendégek a nap folyamán
előadásokon, csoportos és
egyéni foglalkozásokon vehettek részt.
Algyő első ezoterikus
napján többek között a
hangfürdő jótékony hatásaival, a jógával, az aromaterápiával, a talpmasszázzsal és a
gerinctornával, a holisztikus
fitnesszel és a meridián tornával ismerkedhettek meg a
vendégek, de termékbemutatók és tanácsadások is színesítették a programot.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Biztonságos, élhető település Algyő
Idén a tervek szerint 10 millió forintból fejlesztik a szabadstrandot – derült ki a képviselő-testület márciusi ülésén,
amelyen arról is szó esett, hogy Algyőn tavaly mindössze 37 bűncselekmény történt.
nek fel a felületre. Bizottsági javaslatra a
Komp utca aszfaltozását is felvették az
idei tervek közé.
Fejlesztik a szabadstrandot

 z ismertté vált bűncselekmények száma
A
2017-hez képest 37 százalékos csökkenést mutat, 59-ről 37-re csökkent Algyő
közigazgatási területén. Ezeket elemezve
megállapítható, hogy szerkezeti változások nem történtek, az elkövetett cselekmények között továbbra is a kisebb
súlyú vagyon elleni bűncselekmények
dominálnak, amelyből összesen 10 volt a
tavalyi év folyamán. A külterületi lopások alkalmával az elkövetők főként a vas
és színesfémek lopására törekedtek, míg
belterületen az udvarokban és melléképületekben található szerszámgépeket,
használati tárgyakat tulajdonították el,
közterületeken pedig lezárt kerékpárokat
loptak el. A nagyközségben tavaly 1 rablást és ugyancsak 1 zsarolást regisztráltak,
mindkettőt a Nagyfai büntetés-végrehajtási intézetben követték el.
Harkai István alezredes, rendőrségi
tanácsos jónak értékelte a testületi ülésen Algyő közbiztonságát, idei célként
a bűncselekmények számának további
csökkenését jelölte meg. Elmondta, hogy
2018-ban 9-ről 14-re emelkedett a közterületen elkövetett bűncselekmények
száma, 10 lopást regisztráltak, ami a 2017hez képest, amikor is 79 ilyen eset történt,
jelentős csökkenés. „Következetesen tartom magam ahhoz, hogy nincs nagy és kis
ügy, ügyek vannak. A sértettet pedig egy
módon tudjuk kárpótolni, ha elfogjuk az
elkövetőt, és visszaadjuk az eltulajdonított
értéket, legyen az egy bicikli vagy akár egy

több millió forintos autó” – hangsúlyozta Harkai. A beszámolóval kapcsolatban
Molnár Áron polgármester kiemelte, hogy
Algyő közbiztonsági szempontból is élhető településnek számít.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolóját is megtárgyalták, amellyel kapcsolatban a településvezető azt emelte ki, hogy immár az egész
nagyközség le van fedve tűzcsapokkal.
Bővíteni kell az óvodát
Tárgyaltak a képviselők az idei közbeszerzési tervről is, amellyel kapcsolatban
a polgármester kiemelte, egy új elemet
tartalmaz a korábbi egyeztetésekhez képest, az óvoda konténerszobával történő
bővítését. Elmondta, most folyik egy
felmérés, hogy milyen megoldást válasszanak az intézmény bővítésére. Egy
konténerszoba nagyjából 35 millióba
kerül, és azzal már szeptemberre orvosolni tudják a helyhiányt 2-3 évre, de további javaslatokat is képviselők asztalára
tesznek.
A tervek szerint 78 millió forintból
újítják meg idén a Kosárfonó utcát,
most azt vizsgálják, miként lehet olcsóbb a kivitelezés. Molnár elmondta,
Algyőn gondot okoz, hogy sok helyen
nem megfelelő az útalap, ezért nem
minden esetben lehet az olcsóbb megoldást választani, amikor is lemarják a
felső réteget és újabb kopóréteget visz-
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Fiatalok keresték fel az önkormányzatot
a gördeszka pálya fejlesztése kapcsán, az
áprilisi testületi ülésre készül el egy olyan
előterjesztés, amely a mostani 950 ezer forintos felújítás mellett új elemek beszerzésére tesz javaslatot. Erre 2-3 millió forintot
fordítana idén a település.
10 milliót szán a nagyközség a tavaly
átadott szabadstrand fejlesztésére. Az üzemeltetést végző Gyeviép Nkft. ügyvezetője, Katona Antal arról tájékoztatott, hogy
konténer wc-ket telepítenek a területre,
szennyvíztárolót alakítanak ki, és meghos�szabbítják a fából készült járdát is, továbbá
bővítik a büfét. Csúszdát is létesítenek a
strandra, amelynél folyamatos felügyelet
biztosítanak. Ez a gyerekek által tavaly sárból készített csúszdát pótolja majd. Molnár
Áron megjegyezte, nem olyan csúszdára
kell gondolni, mint amilyenek a fürdőkben
vannak, ez 5-6 méteres lesz, és a folyópart
természetes lejtését követi.
Testvértelepülési kapcsolatok
Sándorfalva polgármestere kezdeményezte, hogy testvértelepülési megállapodást kössenek Algyővel. Ez túlmutat a
kulturális kapcsolatokon, például azonos
kedvezményeket is tartalmaz. Molnár
Áron példaként elmondta, hogy a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkba az algyőiek
is olyan kedvezményes jegyet válthatnak a
jövőben, mint a helyi lakosok. Ezért cserébe a Borbála fürdőbe a kisváros lakói is
olcsóbban mehetnek majd. A tervek között
szerepel az is, hogy a tiszai nagy árvízről
minden évben közösen emlékeznek meg.
Az ülésen elhangzott az is, hogy egy
lengyel testértelepülési kapcsolat is kialakulóban van.

...a Tisza Virága
APRÓHIRDETÉSEK
Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek,
mobiltelefonok javítása,
telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás,
szaktanácsadás. Keressen
bizalommal! Zsigovics Péter,
06 (30) 779-1501.
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
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók
szerelése. 5 év garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.
Tel.: 06 (30) 953-0395
Heni Butik Ruhavásár
minden szerdán és szombaton 6-11 óráig a piactéren.
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!

Nyugdíjasok ismerkednek az okostelefonokkal
Mintegy 15 fővel indult el az internet- és okostelefon-használatról digitális képzés az
Algyői Faluházban. A nyolc alkalomból álló tanfolyamból már két órát megtartottak az
idősek számára, akik hasznos információkkal, tapasztalattal lettek gazdagabbak.
Az alapoktól kezdtük, hiszen sok olyan idős
van, aki például ajándékba kap ilyen készüléket,
viszont nem tudja használni az okostelefonokat. Lépésről-lépésre haladunk, telefonszámokat mentettünk, majd a kereséssel ismerkedtünk” – kezdte a képzésről Nagy Miklós Jenőné
önkormányzati képviselő, aki hozzátette: a
későbbiekben szeretnék, ha többek között az
online jegyvásárlást, vagy a számítógépre való
adatátvitelt is elsajátítanák.
„Különböző szinten érkeztek az érdeklődők, de ott sem árt az ismétlés, viszont sokan
vannak, akik most ismerkednek az okostelefonokkal” – hangsúlyozta Nagy Miklós Jenőné,

aki hozzátette, van lehetőség a később való
csatlakozásra is.
Az Algyőn indult digitális írástudás fejlesztés képzés alapvető célja, hogy a foglalkozásokon résztvevők elsajátítsák az alapvető digitális
eszközök (laptop, tablet, mobiltelefon) használatát. A képzés végére a résztvevők képesek
lesznek az interneten információkat keresni,
alapvető ügyeket intézni online, képeket küldeni, közösségi médiát használni.
A foglalkozásokat térítésmentesen biztosítják az algyői lakosok részére a szervezők: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Gyevikult
Nkft., Reakció Ifjúsági Közösség.

KEDVES ALGYŐIEK!
Szavazzanak a Gyevi Art Kulturális Egyesület programjára, mely a szakmai zsűri értékelése alapján bejutott a térség 1-3 helyezettje közé!
A projekt a Süli András emlékévhez kapcsolódik, részét képezi Oláh Ernő Süli Andrásról írott regényének megjelentetése, Süli András Alkotótábor, agyag-emlékplakett
készítés, kosárfonás, emlékséták, rajzpályázat.
Az, hogy kié lesz a félmillió forintos közönségdíj, az az Önök szavazatán múlik!
Április 22-éig lehet szavazni Szeged MOL töltőállomásain (Dorozsmai út, Makkosházi krt., Csongrádi sgt., Kálvária sgt., Vásárhelyi Pál u.)
A Gyevi Art Kulturális Egyesület nevével ellátott kupont le kell tépni a szórólapról,
és azt az üzletben található „A Te szavazatod is számít! Helyi Érték Program” feliratú
gyűjtőurnákba kell bedobni.
A szavazás nem kötött vásárláshoz.

Vakcinázott előnevelt csirke
előjegyezhető. Algyő, Fazekas u. 38. Belovainé.
Telefon: 06 (20) 205-1529
Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós
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Indiából kapott képeslapot Jeromos
Az algyői könyvtár kabalacicája ivartalanításon esett át a közelmúltban. Még Indiában is gondoltak rá, képeslapon
küldött neki jókívánságokat egy név nélküli rajongó.

„Kis Jeromos Cica, Algyői Könyvtár,
Algyő, 6750, Kastélykert utca 63., Magyarország, Hungary” – egy név nélküli
rajongó ilyen címzéssel, indiai bélyegekkel ellátva küldött levelezőlapot a
könyvtár macskájának. Azt írta: legyen
„ügyes, okos és aranyos” a munkahelyén,
mint Ganésa, az értelem és a bölcsesség minden akadályt elhárító elefántfejű

istene a hinduknál. Így kívánt minden
jót a kabalaállatnak. Aláírás helyett
pedig egy mosolygó macskafej látható a képeslap hátoldalán – számolt be
a Délmagyarország. Dományházi Edit,
a könyvtár vezetőjének tájékoztatása
szerint Jeromos kisebb műtéten esett át,
ivartalaníttatták nem rég. Ez megviselte,
ezért azt kérte az olvasóktól a közösségi
oldalon, hogy küldjenek neki jókívánságokat. Úgy tűnik, a kezdeményezés
sikeres volt, a macska pedig világhírét
vitte az algyői könyvtárnak.
Jeromos a polgármesteri hivatal udvarán született, ezt követően a könyvtárosok befogadták, és azóta is gondoskodnak róla, rendszeresen állatorvoshoz
viszik. Igazán kedves, érdeklődő, társaságszerető jószág, aki az olvasás, a programok és a felelős állattartás népszerűsítésére egyaránt alkalmas. A cica

Szilágyi-Perjési Katalin könyvtárossal
él, és vele érkezik minden nap a munkahelyére, ahol természetesen munkaköri
leírása is van, például a hírnévszerzés, a
történtek alapján akár a „hónap dolgozója” is lehet. Az állat, mely a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjének
nevét viseli, felnőttnek és gyereknek
egyaránt kedvence.

8 országból érkeztek vendégek az algyői óvodába
Külföldi vendégekkel telt meg az Algyői Szivárvány Óvoda, az Erasmus+ pályázattal összefüggésben érkeztek
l átogatók Európa nyolc országából.

A projekt résztvevői több hazai nevelési
intézmény közül az algyőit választották
ki, hogy betekinthessenek a magyar oktatási és nevelési rendszerbe.
Az óvodában működő nyolc csoport
mindegyikében más-más tematikával

készültek. A 3 és 5 év közöttiekkel a
csoportok vezetői a vizek állatait formálták meg gyurmából, és süteményt
is készítettek. A középsős gyerekeknél
a Montessori-pedagógia eszközeit és
azok használatát mutatták be a nevelők,
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vizes kísérleteket végeztek, zenés-táncos foglalkozást tartottak. A legnagyobbakat a számok világába kalauzolták,
így a vendégek azt is megtudhatták,
hogy hazánkban miként nevelik már
óvodában a számolásra az apróságokat.
Emellett akváriumot is fabrikáltak a
gyerekek óvó nénijükkel. A külföldi nevelők örömmel csatlakoztak be minden
csoport programjába.
A 2017 őszén induló projekt része,
hogy a tagok évente három alkalommal
találkoznak. Mindig másik országban
mindig más tematikával ismerkednek
meg. Magyarországon ezúttal három
napot töltött a tizenhat vendég, az óvoda mellett jártak még Algyőn, a Tájházban és a Levendula Hotelben.
Forrás: Délmagyarország

...a Tisza Virága

450 ezer forintot gyűjtöttek az óvodásoknak
A Boldog Gyermekkor Alapítvány alapításának 20 éves évfordulója alkalmából tagjaik úgy gondolták, igazán méltó
 ódon, egy bállal ünneplik meg ezt a kerek számot. A korábban minden évben megtartott műsoros napot váltották ki
m
ezzel a rendezvénnyel.
A bált Pálinkó Lujza táncosai nyitották meg, akik több korosztályból több
stílust vonultattak fel a klasszikus táncoktól egészen a görög zorbáig. A fantasztikus táncbemutató a bál hangulatát
is megalapozta, gyorsan tele lett a táncparkett a mulatság pedig az ízletes vacsora után is folytatódott.

Az alapítványi bállal 450.000 forintot
sikerült összegyűjteni a Boldog Gyermekkor Alapítvány számára. A bevételből a nagycsoportosok kirándulásait
tudják támogatni, segítséget nyújtanak a
gyereknapi egész hetes programok szervezéséhez, illetve a karácsonyi játékok
megvásárlásához is hozzá tudnak járulni.

A bálon Ozsváth Lászlóné, az óvoda vezetője és az óvónők egy kis ajándékkal
köszöntötték az alapítvány alapítóit.
Bakó Ibolya, Beck Gábor, Gonda Andrásné,
Gubacsi Enikő, Karsai Lászlóné, Kovácsné
Budai Éva, Süli István és Vargáné Selymes
Erzsébet egyaránt egy gravírozott tálcát
kapott emlékbe.

Lakossági tájékoztató az AESZI-ről
Az AESZI család- és gyermekjóléti
szolgálathoz a következő problémákkal fordulhatnak: életvitel; családi, kapcsolati; családon belüli bántalmazás;
lelki-mentális; gyermeknevelési; magatartás, teljesítményzavar (gyermekek);
deviáns viselkedés (alkohol, kábítószer); kapcsolattartási probléma; iskolai
hiányzás; gyermek intézménybe való
beilleszkedési nehézség; elhanyagolás;
gyermek bántalmazása; anyagi; foglalkoztatással kapcsolatos; lakhatással
kapcsolatos; információkérés; ügyintézéshez segítség kérés; szociális válsághelyzetben lévő várandós anya.
Veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer tagjain kívül a lakosság is élhet
jelzéssel a szolgálat felé.

Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások: információnyújtás; ügyintézéshez segítségnyújtás; tanácsadás; segítő
beszélgetés; konfliktuskezelés; kríziskezelés; prevenciós szolgáltatás; korrepetálás; pszichológiai tanácsadás (előzetes
bejelentkezés szükséges).
A szegedi gyermekjóléti központ által helyben nyújtott szolgáltatások: jogi
tanácsadás (minden hónap második
kedden 10-11 óráig); családkonzultáció;
családterápia; mediáció; pedagógiai irányultságú mentálhigiénés foglalkozás;
életvezetési tanácsadás serdülőknek és
mentálhigiénés tanácsadás.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján a veszélyeztetettség
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olyan – a gyermek vagy más személy
által tanúsított – magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza.
Elérhetőségek, egyéb információk:
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Nyitva tartás: hétfőn és kedden 8–16;
szerdán 8–18; csütörtökön 8–16; pénteken 8–13 óráig.
Intézményvezető: Jankovicsné Veres
Katalin
Családsegítők: Vassné Búza Katalin,
Bikádi Anna
Tel.: 06 (62) 765-980; 06 (20) 554-85
12; 06 (20)425-9077.
E-mail: csagyesz.algyo@gmail.com

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Népzenei vonalak és Rock’n Roll
Több mint 50 éve a szakmában, olyan alkotások atyjaként, amelyek ma sem mennek ki a zenei divatból. Tolcsvay Béla
Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző és szövegíró egy új korszakot képviselt Magyarországon, de nemcsak a saját karrierjét egyengette, hanem segítsége volt számos neves előadónak is. Március 15-én járt településünkön,
az ünnepi megemlékezés után beszélgettünk vele.

- Honnan jön a beatzene szeretete?
- Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy rock and roll Elvis Presley után,
amikor megszólaltak úgy a zenekarok,
hogy nemcsak egy ember énekelt, hanem több. Aztán amikor 1961-ben
megjelent a The Beatles, gombamód
szaporodtak az együttesek mindenhol. Ugyanígy történt velem is, először
tánciskolákban muzsikáltunk, megtanultunk mindent, amit a Luxemburgi
Rádióban hallottunk – ahogy azt akkor
hívták – és utánjátszottuk. Ez volt a
beatzene berobbanása.
- Hogyan jutott eszébe a rock és a
népzene ötvözése?
- A testvéremmel találtuk ki, hogy
bár a zenekarok nagyon hangosak körülöttünk, mi megpróbálunk akuszti-

kus hangszereken játszani. Így született
meg a 60-as évek végén a Tolcsvay Trió.
A műfajok vegyítésének ötlete különlegesnek nem mondható, hiszen a The
Beatles esetében is angolszász népdalok
vannak a háttérben, viszont annál bátrabb próbálkozás volt hazánkban. Elkezdtünk magyarul énekelni, mert utáltuk, hogy senki sem érti a dalokat. Aztán
elkezdtünk népdalokat feldolgozni úgy,
hogy akusztikus hangszerekkel szóltak,
és ezzel egyből berobbantunk.
- Milyen előadók voltak hatással a
munkásságára?
- Már a The Beatles előtt is léteztek olyan együttesek, akiket szerettünk
hallgatni, például a The Seraker Ausztráliából, akik egy nagybőgővel, két gitárral és négy szólam énekkel álltak ki
a színpadra. Ez eleve olyan harmóniát
adott, amit érdemes volt utánozni. Példaértékű volt a Peter, Paul and Mary
együttes és a Simon and Garfunkel is.
Ők mind balladákat énekeltek.
- Egyedül vagy csapatban jobb dolgozni és a színpadon állni?
- Nagyon más a két dolog. Csapatban
együtt dolgozni az olyan, mint a focistáknál: mindenkinek azt kell megvalósítania, ami a maga feladata. Egymagamban énekelni pedig egy külön világ.
Akkor oda kell figyeltetnie magára az

A HŐSÖK ELŐTT TISZTELEGTEK
Március 15-e legnagyobb nemzeti ünnepünk, amely minden korban a magyar szabadság szimbóluma maradt. Az országzászlónál Tolcsvay Béla Kossuth-díjas gitáros, énekes, zeneszerző és szövegíró, valamint az Algyői Fehér
Ignác Általános Iskola diákjai elevenítették fel a forradalom és szabadságharc eseményeit. A műsor után az önkormányzat és intézményei, illetve a
civil szervezetek, iskolások helyezték koszorúzták meg az emlékművet. Zárásaként az Algyői Foltvarrók által sütött perecekkel kínálták az Algyői Zsibongó Néptáncegyüttes tagjai a jelenlévőket.
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embernek. Ezért találtam ki az énekmondó nevet, mert én beszélek is a dalok között és így alakítok ki kontaktust a
közönséggel.
- Milyen érzés, ha más adja elő a dalait?
- Hatalmas megtiszteltetés, ha valaki elénekli a dalaimat. Az kicsit másik
dolog, amikor adott ember számára kell
dalt írni. Ott el kell találni valakinek a
fazonját, hogy jó legyen. Koncz Zsuzsán,
Kovács Katin, Katona Klárin, Zalatnay
Saroltán keresztül nagyon sok magyar
énekesnek írtunk és írtam dalokat, illetve
léptünk is fel sokat együtt.
- Sok különbség van az 1973-as miskolci popfesztivál és egy mai fesztivál
között?
- Teljesen más a két dolog, össze sem
nagyon lehet hasonlítani. Az alapötlet nálunk az volt, hogy csináljunk egy
szabadtéri eseményt. 1973. június 10-én
tartottuk a miskolci DVTK stadionban,
ahol például nem engedték, hogy a füvön legyenek emberek, így csak körben
tudtak ülni. Minden zenekar ingyen lépett fel, nem lehetett alkoholt fogyasztani, de egész nap szólt a zene. Nem volt
veszekedés, agresszió, sötétedésre haza
tudtak menni a vendégek. És működött
a dolog, mindenki nagyon jól érezte
magát.
- Mi van először: a zene vagy a szöveg?
- Oda-vissza működik a dolog. Ha
meg kell zenésíteni valamit, akkor körül kell járni azt a szöveget, hogy eltalálja az ember a hangulatát, vissza tudja
adni a benne rejlő gondolatokat a zenén
keresztül is. Sokkal nehezebb azonban
szöveget írni egy dalra, leginkább a
magyar nyelv nehézsége miatt. A legszerencsésebb azonban, ha egyszerre
születik a zene és a szöveg, persze ez a
ritkább eset.

...a Tisza Virága

Országos 6. helyen végeztek a „Természet Barátok”
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a verseny története során először indított 3-4. osztályos tanulókat a méltán
híres Bolyai Természettudományi Csapatversenyen, ahol az évfolyamonkénti 4 fős csapatoknak természetismeret,
biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyak anyagára épülő, logikai gondolkodást igénylő feladatokon keresztül kellett
számot adniuk tudásukról.

Az országos szintű verseny
írásbeli körzeti fordulóját február 8-án tartották, ahol a 3.b
osztályos tanulók „Természet
Barátok” nevű csapata, név
szerint Dombóvári Nándor,
Fábián Kornél, Német Viktor
és Nothof Bence I. helyezést
értek el, így részt vehettek a
február 21-én, Kecskeméten
megrendezett díjátadó gálán,
valamint meghívást kaptak a

március 9-ei országos döntőre
is.
Országos szinten 595 harmadik osztályos csapat indult
a versenyen, közülük csak a
körzetenkénti I. helyezést elért, legjobb 13 csapat juthatott be a budapesti döntőbe,
amelynek a Budai-hegységben található, Sashegyi Arany
János Általános Iskola és
Gimnázium adott otthont.

Itt már nem csak írásbeli
feladatsort kellett a gyerekeknek megoldaniuk, hanem
az írásbeli eredmények alapján az első 6 helyen végzett
csapatok szóbeli fordulón
is részt vettek. A szoros és
embert próbáló küzdelem
után a fiúk 6. helyezettként,
büszkén és nagy örömmel
álltak a dobogóra. A csapat
tagjai rengeteg élménnyel és
tapasztalattal gazdagodtak,
nem csak a verseny fordulóin, hanem a közel másfél
hónapos felkészülésük során
is. A gyerekek célul tűzték ki,
hogy a következő tanévben,
akkor már negyedikesekként,
legalább országos 3. helyezést szeretnének elérni.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani iskolánk
vezetőjének, hogy segített
megszervezni lelkes kis csapatunk utazásait, köszönjük
az Algyői Általános Iskola
Alapítvány Kuratóriumának,
hogy anyagi támogatásával
biztosította a csapat budapesti utazását, köszönjük
Algyő Nagyközség Önkormányzat polgármesteri hivatalának, hogy utazásunkhoz
térítésmentesen biztosította
az önkormányzati buszt, és
végül, de nem utolsó sorban
köszönjük Fodor Lászlónak,
hogy gondoskodott a csapat
biztonságos utazásáról.
Szabó Beáta
felkészítő tanító

Gyógytorna testnek és léleknek
Leginkább a rehabilitációval hozzák összefüggésbe a gyógytornát, de emellett a megelőzésben is nagyon fontos szerepe
van – hangsúlyozza Bányai Andrea gyógytornász, akit arról kérdeztünk, mikor érdemes szakemberhez fordulnunk.

- Mióta foglalkozik ezzel a
hivatással, és miért éppen a
gyógytornát választotta?
- 1994-ben végeztem Szegeden, az Orvostudományi
Egyetemen, gyógytornászként. 1998-ban egészségügyi
közgazdász diplomát szereztem. Az elmúlt időszakban

pedig dolgoztam gyógyfürdőben járóbetegekkel és baleseti
sebészeti osztályon fekvőbetegekkel. Volt időszak, amikor
az SZTE Egészségtudományi
Karán oktattam gyógytornász
hallgatókat. Emellett rendszeresen részt veszek kongresszusokon és továbbképzéseken,
hogy fejlesszem magam, mert
érdekel a szakmám, szeretek
emberekkel dolgozni és jó látni, ha tudok segíteni másokon.
- Miben tud segíteni egy
gyógytornász?
- Mozgásszervi panaszok
kezelésében, műtétek utáni rehabilitációban, illetve
mozgásfejlődésben elmaradt

csecsemők fejlesztésében is.
Ahogy a felsorolásból is látható, meglehetősen széles a skálája azoknak a problémáknak,
amelyeken egy gyógytornász
tud segíteni akár a megelőzésben, akár a felépülésben.
- A megelőzésben milyen
szerepe lehet a gyógytornának?
- A köztudatban inkább a
rehabilitációval hozzák ös�szefüggésbe a gyógytornát,
de emellett a megelőzésben
is nagyon fontos szerepe van.
Amikor még nincs műtéti
indikáció, nincs nagymértékű röntgenen vagy MRI-n
látható elváltozás, de már
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jelentkezhetnek
panaszok,
akkor érdemes elejét venni a
problémáknak és megpróbálni megelőzni a komolyabb
panaszok kialakulását. Derékfájás, fejfájás, időnkénti
ujjzsibbadás, izomfeszülések,
húzódások esetén is gyógyír
lehet a kezelések alkalmazása. Fontos tudni, hogy orvosi
beutaló nem szükséges a gyógytornához, ám amennyiben a
kórelőzményben szerepel már
kezelés, műtét, akkor annak
a dokumentációját javasolt
bemutatni, hiszen abból sok
mindent láthat egy szakember, az orvosi leletek segítik a
munkát az adott beteggel.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
EBZÁRLAT

TISZTELT CÉGVEZETŐK,
TULAJDONOSOK, ÜZEMELTETŐK!

Április 19-éig ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben
Algyő közigazgatási területén.

Üzemorvosi szolgáltatás helyben!

Az ebzárlat időtartama alatt:
1.

Üzemorvos szakorvos rendel Algyőn a Borbála Fürdőben.

A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok
más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt
udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni
lehet, ha onnan nem szökhetnek ki.

2.

A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

3.

A település területéről kizárólag érvényes veszettség
elleni védőoltással rendelkező kutyák vagy macskát – és
csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.

4.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
vadászebek, a fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő
használatuk idejére, mentesek a 2. és 3. pontban foglalt
korlátozás alól.

5.

Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

6.

A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölése
a vadászatra jogosult feladata.

Gyors, pontos, megbízható szolgáltatás helyben, kedvező ár!
Hívjon bizalommal!

Dr. Szabó J. Attila: 06 (20) 523-4446

TISZTELT GAZDÁK!
Tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben a területalapú támogatásokat Algyőn április 9-étől május 14-éig tudják intézni
keddi napokon reggel 8 és 16 között.
Kérem, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében a Kastélykert 44. szám alatt lévő iroda folyosójára kihelyezett előjegyzési füzetbe írják be magukat előre. Telefonon nem tudok
időpontot adni.
Az ügyintézéshez szükséges az MVH ügyfél-azonosító
számuk, az MVH jelszavuk, az előző évi területalapú támogatásuk és az őstermelői igazolványuk.
Segítségüket és megértésüket köszönöm:
Mucsi Krisztina
falugazdász

A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtható.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
tájékoztatása szerint idén tavasszal 9 megyében, csaknem
42 ezer négyzetkilométernyi területen végzi a rókák veszettség elleni vakcinázását az állategészségügyi hatóság. Az
immunizációs program költségeihez az Európai Unió
75 százalékos társfinanszírozást biztosít.

Nemzeti ünnep az óvodában

A Nébih laboratóriumi vizsgálatai alapján az elmúlt
években a rókák mintegy háromnegyede ette meg a kihelyezett csalétkeket a vakcinázott területeken. A rókaimmunizációs programmal napjainkra elvétve fordul elő a betegség
Magyarországon; utoljára 2017 márciusában találtak fertőzött állatokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

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.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről való megemlékezés az óvodai élet része. Gyermeknyelven dolgozzák fel
az intézményben a hősök előtt való tisztelgést. A magyarság
szimbólumai, így a zászló, címer és himnusz, valamint a hozzátartozó érzelmek mozgósítása, az értékorientált pedagógia
megjelenítésének eszköze.
Idén is sorra készültek a csoportokban a piros-fehér-zöld
tulipánok, madarak, huszárcsákók. Az otthonról hozott fakardokkal dobszóra, huszár nótákra menetelhettek a gyerekek,
melyet a kisfiúk igazán élveztek. A képek nézegetésével a korabeli viseletekre, fegyverekre is rácsodálkozhattak.
Településünk országzászlójához való látogatás zárta le az
óvodai ünneplést.
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Az Algyői Általános Iskola Alapítvány beszámolója
a 2018/19-es tanévben nyújtott támogatásokról
Az Algyői Általános Iskola Alapítvány a Kuratórium döntése alapján ebben a tanévben is elsősorban tanulmányi
versenyek nevezési díjához, valamint a gyermekek jutalmazásához, ajándékozásához, utaztatásához járult hozzá.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy Alapítványunknak ajánlották fel adójuk 1 %-át, melyet szintén
felhasználtunk a megítélt támogatásoknál.
A tanév során a 6. osztályosok erdei iskolai költségeit 58.000 forinttal
segítettük. 250.000 forint értékben
óriás sakkot vásároltunk a napközis
tanulóknak, amit nagy örömmel vettek birtokba és használnak a gyerekek.
200.000 forintot a Herczeg Anna tanítónő által kapott támogatási összegből
használtunk fel, melyet nagyon köszönünk. A Bólyai anyanyelvi csapatverseny nevezési díjához 20.000 forinttal
járultunk hozzá. Mint minden évben,
most is 10 000 forinttal támogattuk az
anyanyelvi versenyek helyezettjeinek
jutalmazását. A „Suliváltó”csapatverseny nevezési díját is kifizettük, 4500
forint értékben. A színvonalas karácsonyi műsor kellékeinek vásárlását
is segítettük, 35.000 forint értékben.
10.000 forinttal támogattuk a Halloween-partit és a Mikulás futást, melyből tortát és szaloncukrot vásároltak.

Karácsony előtt minden tanuló szaloncukrot és narancsot kapott, melynek
értéke 80.000 forint volt. A farsangi
felvonuláson a gyermekek jutalmazása
25.000 forintba került. A báli dekoráció készítéséhez 10 000 forinttal járultunk hozzá, valamint a táncparkett
bérleti díját is kifizettük, mely 37.000
forint volt. Az országos Bólyai Természetismereti csapatversenyre bejutott
gyermekek utaztatásához 30. 000 forintot adtunk. A Szegedi Vadasparkba
az utazás költségeihez 50.000 forinttal
járul hozzá az alapítvány. Mindösszesen eddig 619.500 forint támogatást
nyújtottunk.
A tanév hátralévő időszakában az
algyői önkormányzat Civil Szervezetek Támogatási Alapjából elnyert
400000 forintot a Zöldkártya, Zöldlevél és Sportkártya utak támogatására
fordítjuk, melyet ki is kell egészítenünk
körülbelül 100.000 forinttal.
Ezen kívül az Alapítvány készítteti
el az iskola logójával ellátott nyakkendőket, melyet minden tanuló ingyen
kap meg. Ebben az évben pótolni kell
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a készletet, mert az első körben készült
nyakkendők elfogytak. Itt szeretnénk
felhívni a kedves szülők figyelmét,
hogy először ingyen kapják a tanulók
a nyakkendőt. Sajnos azonban sokan
elhagyják és újat kérnek. Ezért a kuratórium úgy döntött, hogy 2000 forint
támogatás ellenében tudunk új nyakkendőt biztosítani.
Tanév végén „Kis herceg” díjat és
„Algyői Általános Iskola Kiváló Diákja” díjat adományozunk, melyhez az
emlékplaketteket is el kell készíttetnünk, melynek költsége több tízezer
forint is lehet.
A tanév végi jutalmazásokhoz is
szeretnénk segítséget nyújtani színvonalas ajándékokkal, melynek ebben
a tanévben az összege 200.000 forint
lesz.
Továbbra is várjuk adójuk 1 %-ának
felajánlását, hogy minél több segítséget nyújthassunk tanulóinknak az elkövetkező tanévben is. Adószámunk:
18457177-1-06.
Zombori Mariann,
a kuratórium elnöke
Torma Tiborné
kuratóriumi tag
KEDVES GONDOZOTT
CSALÁDJAINK!
Szeretnénk elköszönni mindenkitől, akikkel az eltelt évtizedek
során megismerkedhettünk,
együtt dolgozhattunk.
Köszönjük a megtisztelő
bizalmat, hogy részesei lehettünk
mindennapjaiknak, gyermekeik
felcseperedésének.
Nagyné Katus és Gyarmati Ibolya

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Módosult a közterület
használatáról szóló rendelet
Tisztelt Algyői Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. április elsejei hatállyal Algyő Nagyközség Önkormányzata a közterület-használatról
és használati díjáról szóló rendeletét módosította.
A lakosságot leggyakrabban érintő rendelkezések az alábbiak:
Engedélyt kell beszerezni:
•
•
•
•
•
•

tűzifa tárolása, tüzelőanyag mezőgazdasági termény tárolása 72 órán túl;
építéssel összefüggő, építkezési anyag, állvány, törmelék stb. tárolása 48 órát meghaladóan;
nyílt árok befedése;
kapubejáró szélesítése;
érvényes hatósági jelzéssel, forgalmi engedéllyel nem rendelkező, üzemképtelen jármű legfeljebb 15
napra;
vendéglátó ipari előkertre.

Engedély nem adható:
- teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket.
A közterület használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a
szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát. A közterület használója köteles az általa használt közterületet
rendben és tisztán tartani. A közterület használati engedélyt a használat előtt legalább 2 héttel kell megkérni. Néhány
esetben engedély utólag is adható, de ekkor a közterület használati díjat 5-szörös mértékben kell megfizetni.
Azokban az esetekben, (például ha nincs közterület használati engedély) amikor az engedélyező hatóság saját költségén
helyreállítja az eredeti állapotot, és ezt a közterület használó nem téríti meg az engedélyező hatóság részére, 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a korábbi tartozásán túlmenően.
A közterületen elhelyezett tárgyakat (parkolás megakadályozására, közterületi előkert védelmében, díszítés céljára) az
útpadkától számított 80 centiméteren belül az engedélyező hatóság felszólítás nélkül elszállíttatja, 80 centiméteren túl
csak közterület használati engedéllyel helyezhetők el.
A tájékoztatás nem teljes körű, a közterület-használatra vonatkozóan a www.algyo.hu/onkormanyzat/helyi-rendeletek-hatarozatok-eloterjesztesek/rendeletek honlap menüpont alatt tájékozódhatnak.
Kérem önöket, hogy közterület-használat esetén a jogszabályoknak megfelelően járjanak el.
Köszönöm segítő együttműködésüket!
Piri László
közterület-felügyelő

14

...a Tisza Virága

recreacion2019kif..pdf 1 2019.02.18. 11:18:28

Ezáltal a vendégek könnyebben
tudnak összehasonlítani szállodákat, valamint a kritériumok megléte miatt javul a
szolgáltatások színvonala is, amely természetesen elengedhetetlen a vendégelégedettséghez.

A Levendula Hotel tavaly, 2018 decemberben
elnyerte, - jobban mondva megtartotta – csillagjainak számát, vagyis megfelelt a Hotelstars
Union minősítési vizsgáján és továbbra is 3*superior kategóriához illő szolgáltatásokkal és
körülményekkel várja kedves vendégeit. Az erről
szóló tanúsítványt és plakettet januárban kapta
meg a Levendula Hotel.
A Hotelstars Union minősítési rendszert
2009-ben alapították meg Prágában, a Cseh, a
Holland, a Német, a Magyar, az Osztrák, a
Svájci és a Svéd Szállodaszövetség közreműködéésvel, azzal a céllal, hogy az Európai Unión
belül a szállodák meghatározott kritériumok
szerint egymással szembeállíthatók legyenek.
Ennek elősegítésére létrehozták a kategorizálást, amely 1*-tól 5*-ig terjed, egészen a
szerény igényektől (1*) a luxus kategóriáig
(5*superior) sorolnak be szállodákat a rendszerben.
Ezen felül létezik a már említett
superior jelző is, - az egyes csillagok mellett -,
amely azt jelenti, hogy az elért kategórián belül
is kimagasló szolgáltatásokat nyújt az adott
hotel.

Algyő …
a Tisza virága

A 400 pont helyett 419-et sikerült
gyűjtenie a szállónak, amely szintén azt
igazolja, hogy jóval túlszárnyalja az elvárásokat.
A bizottság elmondta, hogy a Levendula
Hotel és a hozzá tartozó étterem is kivételes
infrastruktúrával és szolgáltatási minőséggel
rendelkezik, melyet érdemes lesz a jövőben
még tovább fejleszteni.

Következő nagy fejlesztésünk 2019
nyárra, a Hotel területén található régi
repülőgép Hangár rekonstrukciója, melylyel 200 fős, nagyszabású rendezvényeket,
konferenciákat, kiállításokat, esküvőket
tudunk megszervezni az eddigi Étterem
és konferencia termeink mellett.
A Levendula Hotel Superior ***és Étterem
a hely adottságai és az innovációknak
köszönhetően tehát még szélesebb körü
rendezvényközponttá válik!

LEVENDULA HOTEL Superior ***ÉS ÉTTEREM
6750 Algyő, Téglás utca 151. +36 62 765 975; +36 20 284 0435
rendezveny@levendulahotelalgyo.hu
www.levendulahotelalgyo.hu
/Levendulahotel/
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Tapadnak az éllovasra futballistáink
Tizenhárom pontot gyűjtött márciusi öt mérkőzésén az Algyő SK megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapata.
„Veretlenül hozta le a márciust az Algyő SK a Csongrád megyei I. osztályban: mindez azért különösen értékes,
mert Sebők László együttese túl van az idény legnehezebbnek mondható meccsén is, hiszen a Tiszasziget otthonában
is játszottak a fiúk. A listavezető vendégeként ugyan játékos-edzőnk egy orrsérülés miatt hamar kiszállt, mégis volt
esély a győzelemre, egy alkalommal a kapufát is eltaláltuk,
de végül maradt a 0-0.
A Tiszasziget meglepő vereséget szenvedett odahaza a
Kiskundorozsmától, viszont mivel az Algyő a másik négy
találkozóját egyaránt megnyerte, így három pont a különbség az áprilisi hónap előtt a tabella első két helyén álló csapat
között. Zsombón ugyan megszenvedtek Pénzváltó Bencéék,
de a második félidő közepén két perc alatt két gólt is szereztek, ezzel sikerült megfordítani, majd végül meg is nyerni a
meccset.
Áprilisban egy szabadnap is vár a csapatra, így három találkozót játszik a csapat a hónap folyamán.

Fotó: Tiszasziget SE

Dobogón férfi kézilabdázóink
Négy fordulóval a bajnokság vége előtt a harmadik helyen áll a ContiTech FKSE-Algyő, amelynek jó esélye van arra,
hogy megtartsa pozícióját.
A ContiTech FKSE-Algyő áprilisi programja: Április 6., szombat
18.00: Balmazújváros – ContiTech
FKSE-Algyő; Április 28., vasárnap
18.00: ContiTech FKSE-Algyő –
Kecskemét

Technikai KO-val
nyert Gáli Zsolt
Fotó: ozdikc.hu

Két bravúros idegenbeli győzelmet is
elkönyvelhetett március folyamán a
ContiTech FKSE-Algyő, amely a Balassagyarmatot (31-26) és a Nyíregyházát (25-23) is saját közönsége előtt tudta
legyőzni. A hónap folyamán a két remek
győzelem mellett idehaza a Mizse KC,
valamint a Törökszentmiklósi Székács
ellen is sikerült nyerni – az eredményeknek köszönhetően pedig a harmadik

helyen áll Herbert Gábor csapata négy
fordulóval a bajnokság befejezése előtt.
Áprilisban igazi kulcsmeccs lehet a
Kecskemét elleni találkozó, ugyanis 18
fordulót követően a Kecskemét éppen
az algyőiek mögött áll a tabellán három
ponttal lemaradva: azaz akár a dobogót
is bebiztosíthatják a mieink, ha sikerül
hozni a Balmazújváros elleni idegenbeli
találkozót is.
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Az Algyői Harcművészeti Klub versenyzője egy boszniai-horvátországi túrán szerepelt eredményesen.
A nehézsúlyban, K-1-es szabályok
szerint, a helyiek bajnoka ellen vívott,
öt menetre kiírt mérkőzés harmadik
menetében technikai KO-val szerezte
meg a győzelmet Gáli Zsolt, az Algyői
Harcművészeti Klub versenyzője, edzője. A színvonalas mérkőzés jó felkészülést biztosított a közelgő nemzetközi
versenyek előtt az algyői sportoló számára.

...a Tisza Virága

Bravúrgyőzelem a női kéziseinktől
Nehéz, de nem reménytelen helyzetben van a Levendula Hotel FKSE-Algyő női kézilabda-csapata.
Tizenhét lejátszott mérkőzést követően ugyan a sereghajtó pozícióját foglalja el a női kézilabda NB
I/B Keleti csoportjában a Levendula
Hotel FKSE Algyő együttese, Avar
György csapatának azonban bőven
van még esélye arra, hogy feljebb lépjen a tabellán.
Köszönhető ez nagyban annak,
hogy a lányok legyőzték az Orosházát
idehaza (24-21), sajnos a győzelmet és
a mutatott játékos azonban nem sikerült átmenteni a márciust lezáró, Vasas
elleni idegenbeli mérkőzésre. (26-14)
A lányokra még öt meccs vár a bajnokságból, ebből hármat is hazai pályán játszanak.

Fotó: Vasas SC

A Levendula Hotel FKSE-Algyő
áprilisi programja: Április 6., szombat 17.00: Levendula Hotel FKSE-Algyő – Kecskemét; Április 13.,

szombat 17.00: Szent István SE –
Levendula Hotel FKSE-Algyő; Április 28., vasárnap 16.00: Levendula
Hotel FKSE-Algyő – Szentendre

Jó eredményekkel szerepeltek az algyői úszók az év első versenyein
Az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület 2009 óta kínál lehetőséget kicsiknek és nagyoknak úszástudásuk fejlesztéséhez
és versenyzésre. Úszóink két versenyen álltak idén rajthoz idén.
Az úszók utánpótlás, kondi, versenyző és szenior korcsoportokban vesznek
részt az edzéseken Zsura Zoltán, Magosi
Krisztina, Kőhegyi Ferenc és Szabó-Zsura Brigitta edzők vezetésével, akik a hét
öt napján biztosítanak lehetőséget az
edzésre.
Az év eleji felkészülést követően
az algyőiek két versenyen álltak eddig
rajthoz idén. A kisebbek, Forgó Noémi
(2010), Gasztány Mira (2011) és Buzás
Bende (2009) a Jaked-Hód Tavaszváró

Nemzetközi Úszóversenyen indultak
Hódmezővásárhelyen, ahol több versenyszámban is javítottak korábbi időeredményükön, melyekkel a következő
helyezéseket érték el:
Eredmények: 100 m női hát: Forgó
Noémi (4.), Gasztány Mira (5.); 100 m
női mell: Forgó Noémi (9.), Gasztány
Mira (5.); 100 m női gyors: Forgó Noémi (16.), Gasztány Mira (8.); 50 m női
mell: Gasztány Mira (6.); 50 m női hát:
Gasztány Mira (4.); 50 m férfi hát: Buzás

Tájékoztató nap a bölcsődében
Április 16-án 17 órai kezdéssel tájékoztató napot tartanak a Bóbita Bölcsődében, amelyre várják azokat a szülőket, akik gyermekeik részére szolgáltatást szeretnének igénybe venni a 2019/20 és 2020/21-es nevelési évben.
Témák: a Bóbita Bölcsőde bemutatása; rövid ismertető a bölcsődei szolgáltatásról; bemutatkozik a saját főzőkonyha kóstolóval egybekötve; válaszolnak a
szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre.
A tájékozató napra kérik, gyermek nélkül érkezzenek a szülők, a bölcsődébe
felvételt nyert gyermekeket, augusztusban családi napra várják majd.
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Bende (10.); 50 m férfi gyors: Buzás
Bende (13.); 200 m női gyors: Gasztány
Mira (40. idősebb korcsoportban); 200
m férfi gyors Buzás Bende (24.) és 200
m férfi hát: Buzás Bende (17.).
A szenior úszók közül Kiss László Bence és Rigó Péter a békéscsabai
nemzetközi szenior úszóversenyen állt
rajtkőhöz: 50 méter férfi gyorson Kiss
László Bence és Rigó Péter is negyedik
helyezést ért el, míg 50 méter háton
Kiss László Bence második lett.

HÓVIRÁG
VIRÁGÜZLET

PIPACS
VIRÁGSZIGET
SZÖGHY
TEMETKEZÉS
06 (20) 501-4100

ALGYŐI HÍRMONDÓ

ÁPRILISI RENDEZVÉNYNAPTÁR
JUBILEUMI FELHÍVÁSOK - 25 ÉVES A FALUHÁZ!
MI JUT ESZEDBE
SÜLI ANDRÁSRÓL?

ÜNNEPI FŐZŐVERSENY
A FALUNAPON

A hagyományokhoz híven a 25 éves
Faluház ismét meghirdeti népszerű

Főzőversenyét civilszervezetek, baráti

társaságok, új és régi csapatok számára,
április 27., szombati napon. Nevezési díj
nincs, de előzetes regisztráció, személyes
jelentkezés a Faluházban szükséges! Határidő: 2019. április 18. csütörtök du.

Rajzpályázat 6- 14 éves gyerekeknek
A pályázatra A4-es fekvő méretben,
tetszőleges technikával várjuk az alkotásokat. Egy pályázó legfeljebb 2
pályaművel nevezhet. A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotás
címét, a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a szülő elérhetőségét.
Beadási határidő: 2019. szeptember
16. személyesen vagy postán az algyői könyvtárban. (6750 Algyő, Kastélykert utca 63.) Eredményhirdetés,
jutalmazás, kiállítás az Algyő Napja
rendezvénysorozat keretében.

A választható kategóriák:
I. Hallé és levesek
II. Sülthal és egyéb sültek, grill ételek
III. Bográcsos pörköltek, paprikások
Előzetes feladat:
IV. „Algyői halászlé desszert”
A csapatok készítsék el az algyői halászlé
másolatát torta, sütemény, egyéb édesség
formájában. Ennek leadása a főételekkel
egyidőben történik. Továbbá kérjük, hogy
a zsűrizésre leadott ételek szép feltálalására és a 25 éves születésnapot jelző díszítésekre törekedjenek a versenyzők. A legjobb
gasztronómiai alkotások készítői díjazásban
részesülnek.

GYERE BULIZZ VELÜNK ÉS
ÉNEKELJ NEKÜNK!
Április 26-án, pénteken,19 órakor a F
 alunapok
nyitó estéjén Karaoke Show-t szervezünk.
Ha szeretsz énekelni és szívesen kipróbálnád
a színpadi szereplést, akkor itt a helyed!
Gyere el a Faluházba, személyesen jelentkezz
a két kedvenc zeneszámoddal április 23-ig.
A műsorvezető és legfőbb segítséged Bende
Gábor Dj lesz.
A legjobbakat közönségdíjjal jutalmazzuk!

18

2019. április 6. (Szo) 9 óra
Versenyközpont Rajt és Cél Faluház
III. ALGYŐ-MOL FUTÓFESZTIVÁL
2019. április 8. (H) 17:00 óra
Faluház
Értéktár klub
2019. április 10. (Sze) 14 óra
Faluház előcsarnok
Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesülete Algyői
Csoportjának találkozója
2019. április 12-13. (P-Szo) 8 óra Civilház
Foltvarró tábor
2019. április 13. (Szo) 11 óra
Faluház színházterem
Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozója
az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas
klub szervezésében
2019. április 16. (K) 9-12 óra.
Faluház kisterem
Szemészeti szűrővizsgálat Szakorvos és
Fontana Optika közreműködésével
2019. április 18. (Cs) 8-14 óra Tájház
Húsvétváró kézműves nap gyerekeknek.
Részvételi díj: 2800 Ft/fő,
testvérkedvezmény 400 Ft
2019. április 26-27.(P-Szo) Algyői
Falunapok Faluház és környéke
Rendezvénysátor
25 éves a Faluház! Részletes
program külön plakáton!
BÉRLETÁRUSÍTÁS
A FALUHÁZBAN
Május 2-3. (csütörtök-péntek) 9-17 óra
Zenebölcsi foglalkozások minden
csütörtökön 9:30-10:30 óráig
a Faluházban Kőszegi Rebeka vezetésével
VEGYES IPARCIKK VÁSÁR
A RÉGI FEHÉR ISKOLÁBAN:
2019. április 8. (hétfő) 9-11 óra
2019. április 12. (péntek) 9-11 óra
2019. április 17. (szerda) 9-11 óra

...a Tisza Virága
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.
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

MÁJUSI ELŐZETES
2019. május 1. (Sze) 6 óra Olajos tavak
Horgászverseny Az Algyői Természetvédő Horgász Egyesület
szervezésében
2019. május 3. (P) 18 óra Faluház színházterem
Hangfürdő A foglalkozást vezeti: Bergerné Wilk Halina.
Részletek később!
2019. május 4. (Szo) 8:30-12 óra Algyői Tájház
Nemezszakkör-bagoly készítés Algyői Tájház
Részvételi díj. 2.400,-/ fő, páros kedvezmény: 200,2019. május 6. (H) Értéktár Klub 17:00 óra Faluház
2019. május 6. (hétfő) Tavaszi Színek alkotói pályázat leadási határidő. A pályamunkákat az Alkotóházba várjuk 10-18 óráig.
2019. május 7. (K) 17:00-19:00 óra
Szabadban varrás – Közösségek Hete programsorozat Algyői
Tájházban.

Születések Algyőn
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

Kiss Dániel Máté
Szül.: 2019. 01. 26.
Anya: Bálint Krisztina
Apa: Kiss László Bence

GYEVI PATIKA

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

Gyalai Zalán Imre
Szül.: 2019. 01. 31.
Anya: Fülöp Anna
Apa: Gyalai Milán Imre

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

Benkó Botond János
Szül.: 2019. 02. 20.
Anya: Molnár Melinda
Apa: Benkó Norbert

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

Répás Anna Róza
Szül.: 2019. 02. 25.
Anya: Tóth Krisztina
Apa: Répás Zoltán

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

ESZI Idősek Napközi Otthona

Babarczi Emma és Babarczi Ákos
Szül.: 2019. 03. 09.
Anya: Szelezsán Mariann
Apa: Babarczi Szilveszter

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

19

s
e
v
é
25 GYŐI

ALGYŐI

L
AZ AUHÁZ!
FAL

FALUNAPOK
2019. ÁPRILIS 26-27.

ÁPRILIS 26. PÉNTEK
18 ÓRA

Algyői Értéktár

19 ÓRA

Karaoke-show

21 ÓRA

kiállítás megnyitó

Kerozin koncert

21.45 ÓRA

Retro disco

Bende Gáborral

Műsorvezető: Bende Gábor

ÁPRILIS 27. SZOMBAT
9 ÓRA

Utcai zenés ébresztő

MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely
Helyőrségi Zenekar és a Classicon Ktse
majorette csoport felvonulása

9 ÓRA

Főzőverseny

9.30 ÓRA

A Mi Gyerekeink!

10 ÓRA

11 ÓRA

Algyői Szivárvány Óvoda, az Algyői Fehér Ignác Általános
Iskola és a Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió csoportjainak
bemutatója

Algyői csoportok

14.30 ÓRA Búzavirág Asszonykórus

és az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar

15.00 ÓRA Algyő Jumping Csajok
15.15 ÓRA Fit- Feeling fitnesz
15.30 ÓRA Parlandó Énekegyüttes
16 ÓRA

Nosztalgia slágerek

17 ÓRA

Postás Józsi

18 ÓRA

USNK

19 ÓRA

Újrajátszuk a 25 év sztárjait

Százszorszép Bóbiska
Majoros Ági Bábszínháza

Térzene és gyepshow
a katonazenekar közreműködésével

12 ÓRA

RépaRetekMogyoró

14 ÓRA

Hamupipőke

Zenés műsor gyerekeknek

21 ÓRA

Algyői drámaszakkör előadása

Közreműködik Kónya Krisztina és Cseh Antal

Mulatós műsor

Koncert

Közreműködik Dj. Kovy

MEGLEPETÉS
vendég

SZOMBATI NAP KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMJAI:
☼ 10-18 óra: Algyői Értéktár kiállítás a Faluház Galériában
☼ 15 óra: „Séta a festő életútján”
- Süli András emlékséta lovaskocsival
☼ Játszó-Fő-Tér

☼ Véradás a Faluházban
☼ Olajbogyó Pizzéria és a Levendula Étterem a sátorban.
☼ Vásárosok

