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A nagyközség kincseiből nyílt tárlat a 25. Algyői Falunapok nyitóeseményeként. A Települési Értéktár Bizottság 2015-ös 
megalakulása után tizenhárom értéket vettek számba, ám immár harminchárom olyan algyői kincset nevesítettek, amelyeket 
érdemes megőrizni.

Kiállítás nyílt a helyi értékekből

Részletek a 6. oldalon

Huszonötödik  
alkalommal volt falunap 

Főzőverseny, gyermekműsorok és látványos színpadi produkciók – ezek jellemezték 
az idei Algyői Falunapokat, amelyen fellépett többek között a Kerozin, Postás Józsi, 
az USNK és a Hooligans is. Részletek a 8-9. oldalon

A világbajnokságra készülő szegedi 
Maty-ér bejárása előtt robbant a hír: 
Kopasz Bálint, az Algyő SK kajakosa 
klubot vált, és a jövőben a Graboplast 

Győri Vízisport Egyesület színeiben 
száll vízre. A 21 éves tehetséget követi 
édesanyja és egyben edzője, Demeter 
Irén is. Részletek a 16. oldalon

Tizenegy fiatal  
részesült képzésben
Több mint 137 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert az önkormányzat 
EFOP Esély otthon az algyői fiataloknak 
című pályázata, melynek keretében kép-
zést is hirdette. Ezúttal 11-en vehették át 
oklevelüket. Részletek a 7. 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!

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!

Ingyenes kiszállás!
Telefon:  

06 (70) 774-4184
Országh Miklós

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�
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...a Tisza Virága

Algyő és Sándorfalva testvérek lesznek

A két település képviselő-testülete a nem-
rég tárgyalta a testvértelepülési megálla-
podást, amelyet ünnepélyes keretek közt 
írnak majd alá.

Algyő polgármestere, Molnár Áron 
lapunknak elmondta, a nagy árvíz köti 
őket össze Sándorfalvával – település 
ugyanis 70 algyői családból jött létre, ők 
telepedtek le ott annak idején a Tisza 
pusztítása után. A polgármester hoz-

zátette, jó kapcsolatuk megerősítését az 
árvízi emléknap körül szerették volna 
megtenni, a közös hagyományok ápo-
lásával kulturális és gazdasági előnyökre 
tesz szert mindkét önkormányzat.

A megállapodás részeként a jövőben 
közös megemlékezést szerveznek majd 
a nagy árvíz emlékére, és terveznek 
szomszédolókat is – ezeken az algyői és 
a sándorfalvi kulturális csapatok mutat-

koznának be a másik településen –, il-
letve az algyőiek a sándorfalvi Nádastó 
Szabadidőparkban, míg a sándorfalviak 
az algyői Borbála Fürdőben használ-
hatják majd ki a helyi kedvezményeket. 
A tervek közt szerepel még a „lénia út” 
aszfaltozása is, amely jelentősen csök-
kentené a távolságot a két település kö-
zött.

Forrás: Délmagyarország

Magasabb szintre emeli több évtizedre visszanyúló kapcsolatát Algyő és Sándorfalva.

Húsvéti készülődés a Tájházban
Kézműves nappal várták a szervezők 
a gyerekeket húsvét alkalmából a Táj-
házba. Kicsik és nagyobbak többféle 
technikával alkothattak az ünnephez 
kapcsolódó témában. Készítettek nyu-
szit és bárányt fonalból és papírból, il-
letve Szabó Beáta tanítónő segítségével 
kipróbálhatták a részvevők a hagyo-
mányos tojásírást is. A nagyobb lányok 
gyönyörű mintákat rajzoltak írókával a 
tojásokra, biztosan örültek azok a legé-
nyek, akik kapták azokat. A kisebbek-
kel tésztát gyúrtak Izbékiné Cseuz Gab-
rielláék, megtanulták a hármas fonást, 
az alkotásokat pedig az udvaron lévő 
kemencében sütötték meg.

Megújul a tavaly nyílt szabadstrand

Így egy éve ismét lehet legálisan csobban-
ni a Tiszában a Csongrád megyei község-
nél, a strand nagyszámú látogatottságnak 
örvendett 2018-ban. Katona Antal, az 

üzembentartó Gyeviép Nonprofit Kft. 
ügyvezetője lapunknak elmondta, az el-
múlt évben szerzett tapasztalatok alapján 
idén továbbfejlesztik a strandot. „Az ön-
kormányzat költségvetéséből mintegy 10 
millió forintot határoltunk el erre a célra, 
így meghosszabbítjuk a sokak tetszését el-
nyert, fából készült járdát, a gyerekeknek 
csúszdát helyezünk ki, bővítjük a büfét, 
zárt víztározókat hozunk létre, valamint 
mellékhelyiséget alakítunk ki. Emellett a 
napokban meghozott döntés szerint fel-

újítjuk és pótoljuk a hiányzó aszfaltot a 
strandhoz vezető útszakaszon” – részletez-
te Katona Antal.

Hozzátette, a munkálatok még május 
elején megkezdődnek, hiszen a tervek 
szerint június elsejétől várják a fürdőző-
ket, addigra pedig szeretnék elvégezni a 
beruházást, jobb körülményeket teremtve 
ezzel. A 200 fürdőzőre tervezett szabad-
strand a hét minden napján reggel 8-tól 20 
óráig látogatható.

Forrás: Délmagyarország

Algyőn tavaly júniusban nyitotta meg kapuit a helyiek és a településre látogatók számára a szabadstrand, miután az 
önkormányzat áthelyezte a kishajókikötőt.
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Elismerik az ifjú algyői tehetségeket

 Népszerű a lakosság körében az Al-
győi Egyesített Szociális Intézmény 
(AESZI) által indított gyógytorna, ér-
demes lenne bővíteni a lehetőségeket 
– derült ki Jankovicsné Veres Katalin, az 
AESZI intézményvezetőjének beszá-
molójából. Az önkormányzat szakbi-
zottsága is a torna folytatását javasolta, 
amivel kapcsolatban Nagy Miklósné azt 
emelte ki, hogy a nyugdíjasokat meg-
mozgató foglalkozásokon 12-15 fő van 
minden alkalommal, ezért is érdemes 
támogatni. A beszámolóban szerepelt 
az is, hogy április elsejétől két új védőnő 
dolgozik a településen, Kertész Ibolya és 
Fehérné Kollár Ilona, mindketten algyői 
lakosok. A testület az előterjesztés kap-
csán döntött arról is, hogy a bölcsődei 
ellátás keretében nyújtott gondozási dí-
jat ebben az évben sem vezetik be.

Módosították az óvoda alapító ok-
iratát is, amire a tervezett bővítés miatt 
volt szükség. Molnár Áron polgármester 
kiemelte, jelenleg a maximális 225 fős 
létszámmal működik az intézmény, ezért 
szükséges a kapacitások bővítése. Ha ki 
tudják alakítani a 10. csoportot is, akkor 
nagyjából 3 évre tudják orvosolni a hely-
hiányt. „Ilyen örömteli problémát kívánok 
minden polgármesternek” – jegyezte meg.

Módosították a kitüntető címek, dí-
jak és elismerő oklevél alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló ren-

deletet is. Kiss Róbert önkormányzati 
képviselő még tavaly javasolta, hogy egy 
az iskoláskorú sportolókra, tehetséges 
fiatalokra vonatkozó elismerő rendszert 
dolgozzanak ki a településen. Elmond-
ta, végül három kategóriát határoztak 
meg: jó tanuló – jó sportoló, az év után-
pótlásedzője, valamint az év diáksport 
csapata is külön elismerést kap az ön-
kormányzattól. Az elismerést 2020 első 
negyedévében adományozzák első alka-
lommal.

Az „EFOP Esély otthon az algyői 
fiataloknak” című pályázathoz kapcso-
lódó lakhatási rendeletet is megalkotta 
a képviselő-testület. Molnár Áron el-
mondta, a volt zöld iskolában 13 fecs-
kelakást alakítottak ki, amihez az ön-

kormányzat is hozzájárult anyagilag, 
másrészt képzéseket is tartalmaz a pro-
jekt. Gubacsi Enikő alpolgármester arról 
tájékoztatott, hogy nyáron költözhet-
nek be az első körös nyertesek, a most 
megalkotott rendelet azt szolgálja, hogy 
a beérkezett pályázatokat el tudják bí-
rálni, ugyanis az előzetes igények alap-
ján látszik, hogy nagyobb az érdeklődés, 
mint amennyi lakás van. Az ülésen el-
hangzott, hogy az azonos feltételekkel 
pályázók közül sorsolással döntik majd 
el, ki költözhet be 2 évre a fecskelakásba.

Elbírálták a gyermektáboroztatási 
alapra beérkezett kérelmeket is. A na-
pirendi pont kapcsán a polgármester 
elmondta, tavaly új támogatási formát 
vezettek be, napi ezer forintot biztosít 
az önkormányzat minden algyői gye-
rekek után. Összesen 2 millió forintot 
különítettek el a költségvetésben a célra, 
ennél kevesebb, 1 millió 198 ezer forint-
nyi igény érkezett a tábort szervezőktől. 
Torma Tiborné felhívta a figyelmet arra, 
hogy ez egyfajta ajándék a helyben élő 
gyerekeknek, hasonló támogatási formára 
alig van példa más településen. A testüle-
ti döntés értelmében továbbra is a 18 év 
alatti algyői gyerek táboroztatását támo-
gatja az önkormányzat.

Hagyomány, hogy Algyő napján kitüntető címet adományoznak a nagyközségben, jövő évtől azonban a tehetséges 
fiatalokat is elismerik – erről is döntött a képviselő-testület áprilisi rendes ülésén. Az is kiderült, hogy a bölcsődében 
ebben az évben sem vezetik be a gondozási díjat, míg a fecskelakásokba várhatóan nyáron költözhetnek be az első 
nyertes pályázók.



100.000 forint az újszülötteknek

Rota-vírus elleni védőoltás  
ingyenes 38.000 forint értékben

Algyői gyerekek támogatása

Bölcsődei ellátás ingyenes

Ingyenes étkeztetés az óvodában  
a szülők anyagi helyzete alapján 

 Hozzájárulás szünidőben a  
rászoruló gyerekek étkeztetéséhez

Óvodások higiéniai felszerelése  
+ nem kell ágyneműt vinni, 
+ térítésmentes programok, 
+  Faluházban és Tájházban ingyenes  

gyermekprogramok,
+ ingyenes sportfoglalkozások

16 év felettieknek 
ingyenes képzések (EFOP)

Diákok buszbérletének 
támogatása

A nagyközség önkormányzata az alábbi anyagi támogatásokat nyújtja az Algyőn 
élő családoknak, gyerekeknek�

Gyerekek nyári táborozásához  
1000 forint támogatás naponta

Tavaszi lomtalanítás

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy 2019. május 11-én, szombaton lomtala-
nítást végez a település területén.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon 
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretű 
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, stb.). A későn kihelyezett hulladékok valamint, az építési törme-
lékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (például akkumulátorok, vegysze-
rek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban.

Lomtalanítással kapcsolatos információ a 06 (62) 425-231-es telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltántól a  
06 (30) 563-1511-es telefonszámon.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
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Kiállítás nyílt a helyi értékekből a Faluházban

 Az április 26-27. között megrendezett 
25. Algyői Falunapok nyitóeseménye 
az Algyői Értéktár anyagjaiból készült 
kiállítás megnyitója volt. Az eseményen 
Kiss Róbert önkormányzati képviselő 
emlékeztetett, 2015-ben alakult meg a 
Települési Értéktár Bizottság, nem sok-
kal utána tizenhárom érték nyert felvé-
telt. Kulturális örökség kategóriájában 
az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 
az Algyői Hagyományőrző Citeraze-
nekar, az Algyői Tájház, Gálné Nagy 

Ildikó népi iparművész, a Móra Ferenc 
Népszínház, a Parlando Énekegyüttes 
és Süli András életműve, természeti és 
épített környezet kategóriában az Al-
győi hangár, az Atka és a Szent Anna 
templom, egészség és életmód kategó-
riában az EzerJóKert Gyógy- és fűszer-
növénykert, sport és turizmus kategóri-
ában az Algyői Halászcsárda, míg ipari 
és műszaki megoldások kategóriájában 
az algyői olajmező található meg az Al-
győi Értéktár listájában.

Az április 26-ai eseményen a kép-
viselő arról tájékoztatott, hogy tovább 
bővültek, már harmincháromnál jár 
a felvett értékek száma. Kiss Róbert 
hozzátette, szerinte a legnagyobb érték 
Algyőn az ember, hiszen az elmúlt szá-
zadokban is kivívták a függetlenségüket, 
ha akkor nincs az egyszerű falusi lakos-
ság, most nem állhatnának a megnyitón. 
Folyamatosan várják a javaslatokat az 
értéktár bővítésére a helyiektől, hiszen 
Algyőn rengeteg megőrzendő dolog 
van. „Új lendületet szeretnénk adni a 
helyi értékeknek, főleg a hagyományok 
mentén keresnénk azokat. Hosszú távú 
tervünk, hogy a tárunk minél szélesebb 
legyen, a mélyebb értékek pedig a me-
gyei értéktárba is bekerüljenek” – fogal-
mazott Kiss Róbert.

Az olajmező, az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, az Algyői Halászcsárda és a Móra Ferenc Népszínház is a 
helyi értéktárba felvételt nyert értékek közt szerepel. A nagyközség kincseiből a Faluházban nyílt tárlat.



...a Tisza Virága

7

Tizenegy fiatal részesült képzésben Algyőn

 Tizenegy fiatal oklevelet vehetett át 
április 26-án, ugyanis mindannyian 
elvégezték az EFOP Esély otthon az 
algyői fiataloknak című pályázat kere-
tében megtartásra került Mentorprog-
ramot. Az ünnepélyes oklevélátadón 
Molnár Áron polgármester kiemelte, 
először csupán az infrastruktúra fejlesz-
tésének lehetőségét tartotta fontosnak 
a pályázatban, de ahogy elkezdődtek a 
képzések, egyre inkább kiszélesedett a 
látóköre, hiszen tapasztalhatóan magas 
színvonalú oktatás is megvalósulhat a 
program keretében. Hozzátette, reméli, 
hogy mindannyian új, izgalmas tudás-
sal gazdagodtak, hiszen tanulni sosem 
felesleges időtöltés. Kiemelte, a pro-
jekt célja az volt, hogy a helyi fiatalok 
látásmódját megváltoztassa, megfelelő 
irányba tereljék az életüket, és úgy tű-
nik, ezt most sikerült elérni.

Elsősorban a munkaerő-piaci kom-
petenciák fejlesztésére helyezték a 
hangsúlyt, de közben a résztvevők 
életviteli kompetenciáinak fejlődése is 
megvalósult a Mentorprogramban. A 

fiatalok több hónapon keresztül egyéni 
és csoportos foglalkozásokon vehettek 
részt, amelynek során az önismeretet 
segítő feladatok mellett számos karrie-
répítési és vállalkozásfejlesztési tanácsot 
is kaptak, amelyeket használni tudnak 
majd az életük során.

137 millió 476 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert az algyői ön-
kormányzat a programra, melynek célja, 
hogy az Algyőn élő 18 és 35 év közöttiek 
számára lehetővé váljon a helyben mara-
dás, illetve az ideköltözés, ezáltal javítva 
a település népességmegtartó erejét. A 
szervezők különös figyelmet fordítanak 
a fiatal korosztály életkörülményeire, igé-
nyeire, visszajelzéseire, annak érdekében, 
hogy élhető vidéki település maradjon a 
nagyközség, ahonnan a fiatalok nem ván-
dorolnak el, és mások számára is vonzóvá 
válik. Nemcsak térítésmentes oktatásban 
(Mentorprogram, gyógynövénygyűjtő 
OKJ-s képzés, vállalkozói alapismeretek, 
gazdasági alapismeretek, info-kommuni-
kációs kompetenciák fejlesztése és a szál-
lodai recepciós) részesülhet a célcsoport, 
hiszen a jelenleg használaton kívüli algyői 
zöld iskola átalakításával 13 lakást alakí-
tanak ki és osztanak szét a fiatalok közt, 
akik pályázat útján juthatnak a bérleti díj 
nélküli otthonokhoz. A településvezető 
elmondása szerint jól halad az építkezés, 
szerethető otthonok készülnek, melyekre 
biztosan túljelentkezés lesz, ezt már most 
látják.

Sikeresen zárták az algyői fiatalok az EFOP Esély otthon az algyői fiataloknak című pályázat Mentorprogramját.
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Huszonötödik alkalommal volt falunap községünkben

Idén ünnepli huszonötödik születés-
napját a Faluház, innen indultak annak 
idején a Falunapok is, amely szintén a 
huszonötödik évfordulós volt idén. A 
programok már pénteken 18 órakor 
elkezdődtek az Algyői Értéktár Kiál-
lítással, ennek kapcsán Molnár Áron 
polgármester kiemelte, olyan program-
mal indítják a programsort, amely ta-

lán a leginkább kifejezi az algyőiséget, 
ugyanis a helyi értékeket vették számba. 
„Minden évben ez a megye első falu-
napja, mi kezdjük a szezont, ami fele-
lősséggel is jár. Olyan programokkal 
készülünk, amelyekkel méltók lehetünk 
erre a feladatra, reméljük, mindenki ta-
lál kedvére valót” – tette hozzá a meg-
nyitón a településvezető.

Már pénteken fergeteges hangulat 
kerekedett a karaoke-show és a retro 
disco által, ezekről Bende Gábor gon-
doskodott, de színpadra lépett a Kero-
zin is. Szombaton folytatódott a móka 
és kacagás az utcai zenés ébresztővel és 
a főzőversennyel. Négy kategóriában 
zajlott a „mérkőzés”. A legjobb bográ-
csost Csókási Ferenc készítette, őt követ-
te Boldizsár Gábor és baráti köre, illetve 
a Gyeviép csapata. Sültek kategóriában 
a Lokomotív Bt. lett az első, második 
helyen az ALTE, a Zsibongó Néptánc-
együttes és a Kerecsen Egyesület csapa-
ta végzett, a harmadik pedig a Nőegylet 
lett. A legfinomabb leves a citerásoknál 
főtt, őket követte ismét második helyen 
az ALTE, a Zsibongó Néptáncegyüttes 
és a Kerecsen Egyesület csapata, a bron-
zot pedig az Algyői Suhancok kapták. 
Desszertek is készültek, a legjobbat az 
önkormányzat csapata sütötte, a Harcsa 
Banda a második, míg a Cukrászok a 
harmadikok lettek.

Miközben a felnőttek főztek, a nagy-
község tehetséges gyermekei adtak mű-
sort, akik ezt követően Majoros Ági 
Bábszínházában szórakozhattak, meg-

A Kerozin, Postás Józsi, az USNK és a Hooligans is színpadra lépett az április 26. és 27. között megrendezett Algyői 
Falunapokon.
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Sztárfellépő a Falunapokon

- Most kezd beindulni az év, jön a fesz-
tiválszezon� Sok fellépés vár a csapatra?
- Két héttel ezelőtt már volt egy kon-
certünk, de igazából március 16-án volt 
az évadnyitó bulink a Papp László Aré-
nában, ami nagyon jól sikerült, méltó 
nyitánya volt a 2019-nek. Aztán most 
májussal beindul a zenekari élet, hiszen 
szinte minden hétvégén, csütörtöktől 
vasárnapig lesznek fellépéseink az or-
szág különböző részein.
- Szoktatok-e a koncertek előtt próbál-
ni?
- Amikor sorra, egymás után jönnek a 
fellépések, akkor már nem, hiszen ben-

ne vagyunk folyamatosan a munkában. 
Bár hozzáteszem, próbából sohasem 
elég. Januárban és februárban nagyon 
sok időt fordítottunk erre mi is.
- Hatalmas felszereléssel és techniká-
val érkeztetek ide Algyőre� Nyilván 
egy élő fellépés az ezzel jár, de volt rá 
alkalom, hogy playback-el léptetek 
fel?
- Megmondom őszintén, hogy volt. 
Egyszer, régen lehetőséget kaptunk a 
Dáridó című műsor kapcsán, hogy egy 
falunapon fellépjünk Galambos Lajos 
előtt. Egy félórás műsort adhattunk 
elő, és playback-elni kellett. Persze 
igyekeztünk hangosabbak lenni a fel-
vételnél. Ez jó 15-16 évvel ezelőtt tör-
tént, és arra nagyon jó volt, hogy meg-
ismerjék a zenekart.
- Hogy születnek a dalok?
- A Hoologans számait Tóth Tibor, a 
gitárosunk és egyik alapító tagunk írta 
mindig, és reméljük, hogy ezután is 
fogja. A szövegeken van, hogy többen 
dolgozunk vagy akár külső segítséget is 
hívunk, hogy minél jobb legyen.
- Nagyon odafigyeltek a színpadkép-
re és a látvány is nagyban hozzájárul a 
fergeteges hangulathoz, amit a zené-

tekkel csináltok� Ez minden fellépésen 
más, vagy van egy már jól bevált tech-
nika?
- Általában nagy ledfalakkal színesít-
jük a koncerteket, amiken a különböző 
dalok klipjei vagy külön a koncertre 
készített animációk mennek. Nyilván 
előfordul, hogy az adott helyszín ezt 
nem teszi lehetővé. Ilyen esetben is 
készülünk azért látványelemekkel. Ide 
Algyőre sem tudtuk elhozni az összes 
kellékünket, azért remélem a fények és 
a pirotechnikai elemek majd tetszeni 
fognak a közönségnek.
- Sok a különbség az Aréna és egy vi-
déki fellépés között?
- Ugyanolyan érzés vidéken fellépni, 
mint Budapesten. Már 20 éve járjuk 
az országot és szeretünk vidéken kon-
certezni, hiszen mi magunk is vidékiek 
vagyunk, a zenekar háromnegyed része 
ugyanis Szerencsről származik.

A tavaly megjelent Jég hátán című 
album már dupla platina lemez, így 
a fiúk most a fellépésekre helyezik a 
hangsúlyt, azonban Csipa mosolyogva 
mondta, hogyha van ötlet, úgy azt dal-
ba fogják foglalni.

Minden évben izgatottan várjuk, hogy fény derüljön a Falunapok fellépőire. Idén olyan csapatot sikerült Algyőre 
csábítani, akik slágereit nemcsak a tinik, hanem az idősebb, vagyis a régebb óta fiatal korosztály is kívülről fújja. Akik 
nemcsak a fesztiválok hangulatát alapozzák meg, de idén tavasszal a Budapest Arénát is megtöltötték a rajongóikkal. 
Ők pedig nem más, mint a Hooligans. A fellépésre készülődve Ördög Gábor Csipa, a zenekar frontembere szakított 
a Hírmondóra időt.

Fotó: TV2

nézhették még a Hamupipőkét, illetve 
a RépaRetekMogyoró című műsort is. 
Közben volt még térzene és gyepshow, 
illetve felléptek a helyi kulturális és mű-
vészeti csoportok is, majd Kónya Krisz-
tina és Cseh Antal előadásában nosztalgia 
slágerek szóltak. Zenélt az USNK, volt 
mulatós műsor Postás Józsival, újra ját-
szották az elmúlt 25 év legnagyobb slá-
gereit DJ Kovy által, zárásként pedig a 
Hooligans szórakoztatta a nagyérdeműt.

Fergeteges hétvégét tudhat maga mö-
gött Algyő.
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Generációk közti kapcsolatépítés
Sikeresen zárult az okostelefon tan-
folyam, melyet az önkormányzat és a 
Gyevikult Nkft. segítségével a Reakció 
Ifjúsági Közösség valósított meg azzal a 
céllal, hogy erősítse a generációk közötti 
együttműködést és a társadalmi szerep-
vállalást. A tanfolyam keretében Kecs-
keméti Zsanett és Oláh Dániel segítettek 
eligazodni elsősorban nyugdíjasoknak a 
digitális technika és korunk különböző 
fejlesztéseinek világában. A résztvevők 

elsajátíthatták azt, hogy miként lehet 
kezelni egy-egy internetes profilt, üzene-
tekhez mellékleteket csatolni, illetve azo-
kat letölteni, biztonságosan böngészni és 
alkalmazásokat telepíteni.

Ezúton köszönjük az önkormányzat-
nak és a Gyevikult Nkft.-nek a támo-
gatást, külön köszönjük Gubacsi Enikő 
alpolgármester segítségét.

Oláh Dániel elnök,
Reakció Ifjúsági Közösség

Sikeres szemétszüret
Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
idén is megrendezte a szemétszüretet, 
amelyen a hideg idő és a szemerkélő eső 
ellenére is sokan részt vettek.

Nagy tisztelettel szeretném megkö-
szönni a közreműködést az általános 
iskola tanárainak és diákjainak, a moz-
gáskorlátozottak helyi csoportjának, az 
Algyői Természetvédő Horgászegyesü-
letnek, illetve mindazoknak, akik magá-
nemberként vettek részt a szemétszüre-
ten. Külön köszönet a Levendula Hotel 

vezetőinek és a dolgozóinak a finom 
gulyáslevesért, a Nőegylet tagjainak, 
édesanyáknak és nagymamáknak a fi-
nom palacsintáért, végül, de nem utol-
sósorban a Gyeviép Nkft. vezetőjének és 
dolgozóinak, akik teherautót biztosítot-
tak az összegyűlt szemét elszállításához. 
Ezúton köszönöm polgárőr társaimnak 
is lelkiismeretes munkájukat.

Gulyás Sándor elnök,
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

Anyák napi műsor  
az Algyői Szivárvány 

Óvodában

Május 3-án délelőtt
Cica csoport nyílt nap és  

Anyák napja
 

Május 7-én délelőtt  
Maci csoport nyílt nap és 

Anyák napja

Május 8-án 16�00
Süni csoport

Május 9-én 15�30
Nyuszi csoport

Május 10-én 15�30
Csigabiga csoport

Május 14-én 16�00
Halacska csoport
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Tollforgatók a Somogyiban
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollfor-
gatók Köre tagjai május 25-én 17 órakor a 
Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtá-
rában mutatkoznak be „Falu a Tisza mellett” 
című összeállításukkal, június 6-án pedig 
a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sashalmi 
Fiókkönyvtárában, ahol az Algyői Hagyo-
mányőrző Citerazenekar színesíti műsoru-
kat.

Közösségek hete
„Adj esélyt...!” címmel harmadik alkalommal 
hirdeti meg a Közösségek Hete rendezvényt 
a Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás  projekt keretei között a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ, az NMI Művelő-
dési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az 
Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma 
május 6-12 között. Ennek keretében a Gyevi 
Art Kulturális Egyesület Parlando Éneke-
gyüttese május 8-án 17 órától „Húzzad csak 
kivilágos virradatig” címmel nyitott próbát 
tart a Faluházban, melyre szeretettel várja az 
operettet kedvelőket.

Bemutatkozó a könyvtárban
Az egyesület Tollforgatók Köre május 10-
én 17 órai kezdettel nyitott beszélgetést és 
bemutatkozást tart az Algyői Könyvtárban.

Nyitott próba
A Szőke Tisza Nyugdíjasklub Búzavirág 
Asszonykórusa május 7-én 17 órai kezdettel 
nyitott próbát tart az Algyői Könyvtárban, 
amelyen a Magyar Zenetudományi Intézet 
Hangarchívumából algyői és tápéi népdalo-
kat ismerhetnek meg az érdeklődők, korabeli 
előadókkal. Az archívum 20 algyői éneket 
tartalmaz 1959-ből, Vidács Jánosné Tari Pi-
roska, Balog Józsefné Kecskeméti Julianna, Czi-
rok Antalné Bús Vera és Tóth Jánosné Mészáros 
Piros előadásában.

APRÓHIRDETÉSEK

Algyő Informatika: számí-
tógépek, 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, harmo-
nikaajtók, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók 
szerelése. 5 év garancia! Zsi-
nór és gurtni csere, javítások.
Tel.: 06 (30) 953-0395

Heni Butik Ruhavásár 
minden szerdán és szomba-
ton 6-11 óráig a piactéren. 
Női, férfi és gyermek ruhák 
(olasz, török, lengyel) extra 
méret 4-10 xl. Lakástextil, 
fürdőruhák, lábbelik, pa-
pucsok (török, szerb, olasz) 
alkalmi ruhák. Hetente új 
árukészlettel várom kedves 
vevőimet!

Vakcinázott előnevelt csirke 
előjegyezhető. Algyő, Faze-
kas u. 38. Belovainé.
Telefon: 06 (20) 205-1529

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós

Paradicsom és paprika  
palánta eladó! (Vadvirág u. 
26.) Piaci árusítás május 4., 
május 9., május 11. délelőtt 
7-12-ig az algyői piacon.
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Ady nyomában Nagyváradon

Dacolva a beígért rossz idővel, április 13-
án reggel elindultunk Nagyvárad felé! A 
kezdeti kellemetlenséget segítőkészen 
megoldotta sofőrünk, a Mágori busz pi-
lótája és jó iramban értük el a szalontai 
határátkelőt. Itt egy órás várakozás után 
tudtunk átkelni, majd Nagyszalonta váro-
sát érintve, meg sem álltunk Nagyváradig!

Itt már várt ránk szakavatott helyi ide-
genvezetőnk, Farkas László, aki történeti 
tudását színes anekdotákkal tarkítva me-
sélt a Pece-parti Párizsról. A Kanonok sor 
árkádsora megidézte Ady „Egy kis séta” 
című írását, innen átsétáltunk Európa má-
sodik legnagyobb barokk bazilikájaként 
számon tartott püspöki székesegyházba, 
ahová az éppen zajló keresztelő miatt nem 

volt alkalmunk bemenni. Megkoszorúz-
tuk Szent László szobrát, sétáltunk a püs-
pökség kertjében, kívülről megcsodálva a 
renoválás miatt bezárt épületet, a püspöki 
palotát, amelynek a legenda szerint 365 
ablaka van.

Innen busszal a szépen felújított várba 
mentünk, ahol idegenvezetőnk mesélt az 
épület együttes hányatott sorsáról, Szent 
László királyunk hamarosan feltárásra 
kerülő sírjáról, a várban minden évben 
megtartott Szent László Napok idei ese-
ményeiről.

Ebéd után jól esett a séta a közeli neo-
lóg zsinagógába, ahol helyi gondnok me-
sélt a zsinagógáról, annak felújításáról. A 
Fekete Sas palota üvegezett árkádjai alatt 

folytattuk utunkat, míg idegenvezetőnk 
mesélt a maga nemében egyedülálló épü-
letkomplexum építésének történetéről. A 
város valaha Szent Lászlóról elnevezett 
terén éppen az Érmellék Ízei és Termékei 
nevet viselő vására zajlott, ott a vidék ízeit 
kóstolhattuk meg. Idegenvezetőnk bemu-
tatta a tér körül elhelyezkedő épületeket, 
beszélt a Szent László templom kálváriá-
járól, amit 1964-ben csak a polgárok ösz-
szefogása mentett meg a lebontástól. 

A Fő utcán folytattuk sétánkat, majd a 
Holnaposok szoborcsoportjánál kis flash-
mobot rögtönözve negyvenheten egyszer-
re olvastuk fel Ady Endre A föl-földobott 
kő című versét. Idegenvezetőnk mesélt a 
Fő utca ikonikus palotáiról, majd az Ady 
Emlékmúzeum éppen felújítás alatt álló 
épülete felé kanyarodtunk, ahol megko-
szorúztuk a költő szobrát, majd folytattuk 
utunkat a Fő utcán.

Hamarosan eljött a búcsú ideje, és 
megelégedve vettük tudomásul, hogy mi-
lyen gyorsan eltelt egy nap ebben a szép 
szecessziós városban!
Este kilencre már itthon is voltunk, kö-
szönjük Mágori Szabolcsnak a fuvart!

SZ. P. K.

Tojásvadászat az oviban

Az óvodában a húsvét előtti hét a készü-
lődés jegyében telt. Minden csoportban 
tojásfestéssel és óriási tojások díszítésével 
várták az ünnepet. Emellett nyuszisimoga-

tóval, hagyományőrző húsvéti játékokkal, 
répa célbadobó versennyel, asztfaltrajzzal és 
nyuszis akadálypályával készültek az óvó-
nők és dajkák.

A Reakció Ifjúsági Közösség annak 
érdekében, hogy a kicsik minél jobban 
ráhangolódjanak a húsvétra, hagyomány-
teremtő szándékkal tojásvadászatot tartot-
tak. Ennek keretében egy nap erejéig To-
jásfaluvá változott az Ovifalu, ahol délelőtt 
gyerekek a reakciós fiatalok által elrejtett 
csokitojásokat és nyuszikat keresték. Volt 
olyan meglepetés, amit a gyerekek köny-
nyedén megtaláltak, de akadt olyan is, amit 
sokáig kellett keresniük.

Egy biztos, mindenki nagy lelkesedéssel 
és vidáman látott neki az első tojásvadá-
szatnak. 

Ezúton köszönjük a Szivárvány Óvoda 
valamennyi munkatársának az együttmű-
ködést, illetve Algyő önkormányzatának a 
támogatást.

Oláh Dániel elnök,
Reakció Ifjúsági Közösség
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Tégy egy könyvet – végy egy könyvet!
„A megújult orvosi rendelő-
ben új könyvekkel töltöt-
tük meg a polcokat, hogy 
megkönnyítsük a várakozás 
perceit! Az olvasás fél gyó-
gyulás!” – hirdeti az Algyői 
Könyvtár. A rendelőben lévő 
könyvtárolóból bárki vehet 
el könyvet, de akár tehet is 
oda. „Ha van otthon feles-
legessé vált könyved vagy 
folyóiratod, hozd el bátran 
és helyezd el polcaimon! 
Válogathatsz kedvedre az itt 
található könyvekből. Ha va-
lamelyik megtetszik, haza is 
viheted!” – hirdeti az intéz-
mény, amelynek munkatársai 
a rendelő váróterme mellett a 
Borbála Fürdő előcsarnokába 
is helyeztek ki olvasópolcot.

OscarOscar
A MÓRAHALMI 
SZÍNTÁRSULAT 
ELŐADÁSÁBAN

BERTRAND BARNIER, szappangyáros LÁZÁR JÁNOSGERMAINE BARNIER, a felesége D. TÓTH JÚLIA
PÉTER ERZSÉBETCHRISTIAN MARTIN, könyvelő LÁZÁR BENCE ISTVÁNCOLETTE, Barnier lánya KÓSZÓ ANITAJACQUELINE, a másik lány VASAS JUDITBERNADETTE, házvezetőnő FÜLÖP KATAPHILIPPE, kiropraktőr BARTOS CSABACHARLOTTE, a másik házvezetőnő BERECZ ZSUZSA  

MALMOSNÉ BORSI EDITOSCAR, aki eltűnt TÓTH ISTVÁN
KISPÉTER ZSOLTNYIKITA, a sofőr FEDOR ISTVÁN
SZOBOSZLAI TAMÁSBERNADETT sofőrje KOIS JÁNOS ÉNEK:
FEDOR ZSÓFIA

Rendező:
Lázár JánosZenekar:
Földi István András (bőgő)
Bartos Csaba (zongora)
Lázár Bence István (gitár)
Tóth István (dob)Haj, smink:
Bodnár György
Szekeresné Mulati MagdolnaÜgyelő, súgó:
Gyuris Péterné
Kecskésné Drinóczky Zsuzsanna

Oscar
Vígjáték 

két részben

Claude 
Magnier
Fordította: 
SZÉKELY CSABA

Oscar poszter A2 A3.indd   1 2019. 03. 22.   16:32

Jegyek válthatók a Faluházban 
(Algyő, Búvár u. 5.) 
 elővételben:   1200 Ft, 
 az előadás napján: 1500 Ft, 
vagy a oneticket.hu oldalon.

MÁJUS 11. szombat 18 óraAlgyői Faluház színházterem
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Győrbe igazolt Kopasz Bálint

A világbajnokságra készülő szegedi 
Maty-ér bejárása előtt robbant a hír: 
Kopasz Bálint, az Algyő SK kajakosa 
klubot vált, és a jövőben a Győr színe-
iben száll vízre.

„A Győr egy magasabb szintű érdek-
képviseletet tud biztosítani, ez döntő 
volt. Az elmúlt években lehetőségem volt 
megismerkedni a győri elnökkel, akiben 
egy szimpatikus embert ismertem meg, 
úgy érzem, méltóképpen tudja képvisel-
ni majd a karrieremet. Fontosnak érez-
tük, hogy egy olyan nagy egyesülethez 
kerüljek, ami stabil hátteret biztosíthat 
számomra a felkészülés során” – mondta 
a döntés okáról Kopasz Bálint.

A riói olimpián tizedik helyen vég-
zett sportoló ugyanakkor nem költözik 
el Algyőről, a klubváltás után is algyői 
polgárként éli életét. „Szeretem Algyőt, 
nagyon szépen fejlődik. A felkészülé-
sem egészen júliusig Szolnokon zajlik, 
ám hétvégenként, amikor csak tehetem, 
hazamegyek, mert hiányzik az ottho-
ni környezet. Ugyanakkor láttam, hogy 
épült egy nagy móló, így megszűnhet az 
a nyugalom, ami miatt szerettünk Al-
győn kajakozni. Szegeden is rengeteg 
motorcsónak van, így hullámosabb a víz, 
ez nem jó a vízisportosoknak, és bár ne 

legyen igazam, de szerintem itt is meg-
jelennek majd a motorcsónakok” – tette 
hozzá.

Kopasz Bálint több mint két hónap-
ja már vízi edzéseket végez, de mint el-
mondta, még négy hétre szüksége van 
ahhoz, hogy a legjobbját hozhassa az 
ezerméteres távon. „Most is úgy érzem, 
jól mennek az edzések, sérülés- és prob-
lémamentesen zajlott a felkészülésem 
eddigi szakasza. A tájékoztató verseny 
lesz az idény első versenye, ezt is Szol-
nokon rendezik” – válaszolta az Algyői 
Hírmondónak a tehetséges sportoló.

Ezen azonban már nem, mint algyői, 
hanem mint győri versenyző fog rajt-
hoz állni. „Biztosan furcsa lesz hallani, 
hogy nem algyői versenyzőként fognak 
beszélni rólam. Jól esett, amikor a köz-
vetítések alatt kiemelték, hogy algyői 
sportoló vagyok, szomorú, hogy itt kel-
lett hagynom Algyőt, hiszen 9 éves ko-
rom óta itt készültem. Sosem felejtem 
el a nagyközséget, és nagyon hálás va-
gyok mindenért, amit kaptam. Továbbra 
is algyői polgár leszek!” – zárta Kopasz 
Bálint.

A 21 éves kajakost Algyő önkor-
mányzata is támogatta, a megállapodás 
értelmében a település arcaként is mu-

tatkozott Kopasz Bálint. „Meglepett a 
váltás, de ez elsődlegesen az ő döntésük. 
Ők látják, mi a legjobb Bálintnak, és ér-
telemszerűen mindent felülír az, hogy 
milyen feltételeket kell biztosítani a fej-
lődéséhez” – kezdte Molnár Áron, Algyő 
polgármestere. A település első embere 
hozzátette, úgy gondolja, Kopasz Bálint 
továbbra is Algyő hírnevét öregbíti, ver-
senyezzen bármilyen egyesületben is.

Elmondta, Kopasz Bálint kétfajta 
támogatást kapott a nagyközségtől: a 
sportkör kajak-kenu szakosztályának túl 
sok versenyzője nincs, így az oda szánt 
összegek tulajdonképpen Bálint felké-
szülését segítették, ez tavaly mintegy 2,5 
millió forintot jelentett. „Ettől teljesen 
külön létezik egy szponzorálási megál-
lapodás az önkormányzat és a sportoló 
között, ami most havi 200 ezer forintot 
jelent. Személyes véleményem szerint ez 
a szerződés tovább élhet, de ez nemcsak 
tőlünk, hanem Bálinttól és az új klubjá-
tól is függ, hiszen a megállapodás kité-
teleit kérdéses, hogy tudja-e teljesíteni a 
jövőben” – magyarázta. Nem tisztázott 
ugyanis például, hogy a nagyközség cí-
mere meg tud-e jelenni a felszerelésén a 
jövőben, vagy a helyi eseményekre vár-
hatják-e a megjelenését. Ezek is szere-
pelnek többek között az önkormányzat 
és a sportoló közötti megállapodásban. 
Emiatt mindenképpen leülnek tárgyalni 
a felek a jövőben.

Az algyői olimpikon egyesületet vált, és a jövőben nem algyői színekben versenyez. Az átigazolás után ugyanakkor 
továbbra is Algyőn él edző édesanyjával együtt.

HÓVIRÁG  
VIRÁGÜZLET

PIPACS  
VIRÁGSZIGET

SZÖGHY  
TEMETKEZÉS
06 (20) 501-4100
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Csaknem hatszázan léptek olajra

Az óvodásoktól egészen az idősekig min-
denkit vártak a III. Algyő-MOL Futó-
fesztiválra: a szervezők a legkisebbeknek 
egy 300 méteres ovi futással készültek, 
majd sorban rajtoltak el a 3, a 10,5 kilo-
méteres és a félmaratoni távokon indulók 
a faluháztól. A negyed- és félmaratonos 
távokat választók alaposan megnézhet-
ték Algyőt, hiszen a futás útvonala több 
helyi nevezetességet, többek között a 
Levendula Hotelt is érintette. A helyiek 
folyamatosan biztatták a futókat, egy-egy 
kedves szóval vagy mosollyal igyekez-

tek segíteni a minél jobb eredményben, 
de volt, aki külön molinót is készített az 
eseményre, így a célhoz, azaz ismét a fa-
luházhoz közeledve egy hatalmas „Hajrá, 
Algyőn futók!” felirat várta a résztvevőket.

Idén rekordlétszámú nevező, összesen 
577 fő indult el a futófesztiválon, ez száz-
zal több, mint legutóbb. Mint azt Füzesy 
István, az ALTE elnöke elmondta, elsőd-
leges céljuk az, hogy megszólítsák a csa-
ládokat, és minél szélesebb körben sze-
rettessék meg a futást. „A szeniorok és az 
óvodások együtt teljesítették a távot, így 
például a nagymamák unokáikkal együtt 
futhattak, ez különleges pillanata volt az 
idei futófesztiválnak. A lakosság részéről 
komoly támogatást kapunk, jó fogadtatá-
sa van a rendezvényünknek, szeretik Al-
győn a futást” – összegzett Füzesy István.

Bár nem az időeredmény volt a leg-
fontosabb, a verseny honlapjára azonnal 
felkerültek az eredmények, így a futók-
nak járó paprikás  krumpli elfogyasztása 
közben sokan bújták a telefonjaikat azt 
böngészve, vajon hányadik helyen zártak 
a III. Algyő-MOL Futófesztiválon.

Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egye-
sületet bízták meg a rendezvény bizto-
sításának megszervezésével. Gulyás Sán-
dor, az egyesület elnöke elmondta, mivel 
nagyrészt lakott területen volt az útvonal 
kijelölve, segítséget kértek a polgárőrök a 
biztosításhoz. Ezúton köszöni a rendőr-
ségnek, belvárosi polgárőröknek, Bárdos 
Róbert tápéi motoros polgárőrnek, Gál 
Tamás hódmezővásárhelyi és Draxler Fe-
renc algyői motorosoknak, továbbá magá-
nembereknek és természetesen az algyői 
polgárőröknek, hogy közreműködtek a 
lebonyolításban.

Harmadik alkalommal rendezték meg az Algyő-MOL Futófesztivált. Az egyre népszerűbb versenyen a tavalyihoz 
 képest százzal több embert húzott futócipőt, hogy teljesítse a különböző hosszúságú távokat.

Algyői érmek a Spirit Openen
Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do 
szakosztály versenyzői a Budapesten meg-
rendezett VIII. TOP TEN Spirit Openen 
küzdött, a viadalra 10 ország 450 sporto-
lója adott le nevezést. Az algyői harcmű-
vészek kiválóan szerepeltek, ugyanis Kiss 
Levente aranyérmet szerzett, Kiss Ákos 
pedig bronzéremnek örülhetett. Az egye-
sület versenyzője és vezetőedzője, Zsarkó 
Dániel Péter sikeresen tért vissza hosszú 
térdsérüléséből, ugyanis felnőtt férfi 78 
kg-os küzdelemben sikerült a dobogó leg-
felső fokára állnia.

Magyar bajnok lett az algyői judós

Sipos Dorina a 63 kg-osok mezőnyében bizonyult a legjobbnak. A Siklóson 
megrendezett ifjúsági judo magyar bajnokságon az algyői Sipos Dorina magyar 
bajnoki címet szerzett. A Szatymazi SE színeiben versenyző sportoló a 63 kilog-
rammosok mezőnyében állhatott a dobogó legfelső fokára.

Továbbra is nyílt a verseny
Ugyan elveszített egy rangadót futball-
csapatunk, hazai pályán kikapott a SZV-
SE-től, de öt fordulóval a vége előtt is 
csak négy pont a hátrány a Tiszasziget-
tel szemben a Csongrád megyei I. osz-
tályban. Sebők László együttesére még 
három hazai és két idegenbeli meccs 
vár az idényből, amelyet június elsején, 
a Kiskundorozsma ellen zár hazai kör-
nyezetben.

AZ ALGYŐ SK MÁJUSI PROGRAMJA:

május 4., szombat 17 óra: Algyő SK – 
FK 1899 Szeged; május 12., vasárnap 
17 óra: Szőreg – Algyő SK; május 18., 
szombat 17 óra: Algyő SK – Röszke
május 25., szombat 17 óra: Székkutas – 
Algyő SK
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MÁJUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

2019� május 7� (K) 17:00 óra  
Tájház
Szabadban varrás – Közösségek Hete prog-
ramsorozat –  A belépés díjtalan

2019� május 7� (K) 18:00 óra  
Faluház színházterem
Holisztikus fitnesz Vezeti: Markovits Ágnes

2019� május 8� (Sze) 14:00 óra Faluház 
előcsarnok
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete Algyői Csoportjának találkozója

2019� május 10� (P) 18:00 óra  
Ezerjóház Boros pince 
Borkóstoló – Közreműködik: Borháló 
Szeged

2019� május 11� (Szo) 10:00-16:00 óra 
Alkotóház
NYITOTT KAPU 3.0 – Tavaszi Színek 
képzőművészeti kiállítás ünnepélyes meg-
nyitója. Ingyenes kézműves foglalkozás.

2019� május 11� (Szo) 18:00 óra  
Faluház színházterem 
OSCAR vígjáték két részben a Mórahalmi 
Színtársulat előadásában. Belépődíj elővé-
telben 1200 Ft, az előadás napján 1500 Ft.

2019� május 13� (H) 9:00-16:00 óra  
Faluház kisterem
Fontana Optika – Szemészeti szűrés

2019� május 15� (Sze) 17:30 óra  
Faluház klubterem
Életreform klub – A felelős kutyatartás. 
Előadó: Gácsi Mária habilitációs kutyaki-
képző

2019� május 18� (Szo) 
 Olajos tavak
Gyermeknapi Horgászverseny az Algyői 
Természetvédő Horgász Egyesület szerve-
zésében

2019� május 17�-18� (P-Szo) – Tájház
Nemez táska készítés I.-II. Részvételi díj: 
2600 Ft/fő/alkalom

2019� május 23� (Cs) 18:00 óra  
Faluház klubterem
„Jó magyar mérnöknek lenni!” címmel vetí-
téses útibeszámoló. Előadó: Berger Sándor 
tervező mérnök

2019� május 24� (P) 15:00 óra  
Faluház színházterem
Évzáró ünnepség az Algyői Szivárvány 
Óvoda szervezésében

2019� május 24� (P) 18:00 óra  
Faluház klubterem

Tavaszi Hangfürdő. Vezeti: Bergerné Wilk 
Halina. Részvételi díj: 2000 Ft

2019� május 25� (Szo) 
EzerJóház Gyereknapi zártkörű rendezvény 
– Lehet Könnyebben Egyesület szervezésé-
ben

2019� május 26� (V) 10:00-17:00 óra  
Borbála fürdő, Sport utca
GYEREKNAP – ÚJ HELYSZÍNEN  
ALGYŐN A BORBÁLA FÜRDŐ 
ELŐTTI TÉREN

Június 1� (Szo) 10-12 óra Alkotóház
X. ALGYŐI FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS. 
Kézműves vásár a helyszínen

Június 7� (P) 15 óra Faluház színházterem
Évzáró ünnepség az Algyői Szivárvány 
Óvoda szervezésében

Bérletárusítás a Faluházban
Június 3-4. (H-K) 9-17 óráig 
Legközelebb szeptemberben!

Vegyes iparcikk vásár a régi Fehér Iskolában:  
2019. május 8. (Sze) 9-11 óra

Egészséghét az óvodában

Az intézmény csoportjai zöldségekkel és gyümölcsökkel 
ismerkedhettek meg szélesebb körben, a helyi Családi 
Zöldséges szíves meghívására, amelynek keretében ízletes 
kóstolókkal várták a legkisebbeket.

Előadásokat szerveztek saját és társintézményeik dol-
gozóinak, az óvodánkba járó gyermekek szüleinek.

Köteles Judit a probiotikumok legújabb kutatási ered-
ményeiről, tapasztalatiról tartott érdekes beszámolót il-
letve termékkóstolót.

Ujváriné Dékány Erzsébet kineziológiai stresszoldó 
„Stresszes kisgyermek” című, gyakorlati tanácsokkal szí-
nesített előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az 
egészséghéten az óvoda csoportjaiban, minden nap más 
Montessori elveit megőrizve, saját készítésű eszközökkel 
játszhattak a gyerekek az egészségmegőrzés jegyében.

Köszönjük mindazoknak, akik a programok megvaló-
sításában segítségünkre voltak óvodásaink nagy örömére.

Idén áprilisban ismét megrendezték a már hagyományosnak mondható egészséghetet az óvodában. Több területen, 
változatos témában, különféle módszerekkel hívták fel a gyermekek, szülők és kollégák figyelmét az egészség megőr-
zésének fontosságára.
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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

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

Márkus Kamilla Hanna
Szül.: 2019. 04. 11.
Anya: Sinka Barbara
Apa: Márkus György

SzületéSek Algyőn

Gyereknap a könyvtárban

Gyereknapon a könyvtári sátornál az „Olvass mesét Jero-
mosnak” programsorozat eredményhirdetését tartjuk, majd 
megnyílik varázssátor, ahol próbára teheti bárki az ügyessé-
gét: vajon ki tudtok szabadulni 15 perc alatt a boszorkány 
varázsigékkel lezárt sátrából? A programon iskoláskorú 
gyerekek önállóan vagy párban, kisebb gyermekek szülők-
kel együtt vehetnek részt.

A várakozás perceit hasznosan tölthetitek, ha benevez-
tek „Tervezzük meg az Algyői Könyvtár 2019-es könyv-
jelzőjét!” című versenyünkbe. A helyszínen színes ceruzák, 
kreatív anyagok, ragasztók rendelkezésre állnak, de lehet 
érkezni kész pályaművekkel is!

Az Algyői Szivárvány Óvoda és  
Csigabiga csoport büszkeségei

Az ATIVIZIG és az MHT Szegedi Területi Szervezete által 
meghirdetett dél-alföldi regionális Víz Világnapi képzőművésze-
ti pályázaton Dudás Csombor Csolt II. helyezést, Tóth Amira III. 
helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez!

Búsné Lami Anikó, Kakuszi Ildikó
óvodapedagógusok



GYEREKNAP
2019. május 26. 

vasárnap 10-17 óráig
Új helyszínen Algyőn a Borbála Fürdő előtti téren

Ismét itt lesznek a kedvenc játékaitok…
Óriás csúszda
Akadálypálya

Élő csocsó
Tornyos ugrálóvár

Védőhálós trambulin
Babajátszóház

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

10 órától:
JUST DANCE A FÜRDŐBENAPA-FIA LÁBTENGÓ BAJNOKSÁG / előzetes nevezés: Daróczi Lászlónál 06 30 476 9207Algyői Egyesített Szociális Intézmény: 

CSILLÁMTETOVÁLÁS Algyői Nőegylet: PALACSINTASÜTÉSAlgyői Könyvtár: BOSZORKÁNYBARLANGAlgyői Vöröskereszt Szervezete: 
JÁTÉKOK ÉS SÜTEMÉNY

Levendula GASZTRO-SÁTOR
VÁSÁROSOK

10 óra „COOP” KÉZILABDA ÉS KOSÁRLABDA 

  ÜGYESSÉGI VERSENY 

  apró ajándékokért

11 óra Barboncás Társulat: 

  FEKETE KISASSZONY 

  tréfás vásári interaktív bábjáték

12 óra  SLIME KÉSZÍTÉS a fürdőben

13 óra  Csiga Duó: 

  KEREK NAP A GYEREK NAP

14 óra  „COOP” KÉZILABDA ÉS KOSÁRLABDA

  ÜGYESSÉGI VERSENY

15 óra  Mandula Színház: 

  JÁZMIN ÉS JAFFAR zenés mesejáték


