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Algyőn is áthaladt a Békefutás
A futást a békeláng vezeti, a fáklya Algyőre május 20-án érkezett meg. A település futói is csatlakoztak a sportolókhoz,
valamint egy rövidebb távon több mint 200 helyi óvodás is velük tartott, akik műsorral és közös táncházzal örvendeztették meg
a messziről jött vendégeket.
Részletek a 6. oldalon

Elismerést
kapott Gulyás Sándor
Két éve lett az Algyői Faluvédő Polgárőr
Egyesület elnöke Gulyás Sándor, akinek
munkáját a megyei szövetség díjjal ismerte
el. Lapunknak elmondta, nem bánta meg,
hogy a tagtársak többszöri unszolására
vállalta az algyői egyesület vezetését.
Részletek a 9. oldalon

Megvédték bajnoki
címüket futballistáink

A TARTALOMBÓL

Ritka bravúrt hajtott végre az Algyő SK labdarúgó-csapata, miután megvédte az
előző kiírásban megszerzett bajnoki címét a Csongrád megyei I. osztályban. A zsinórban kétszeres bajnok a szezon utolsó meccsén a Kiskundorozsmát győzte le.
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Ismét jótékonykodott a Fürge Ujjak Műhely

Nyitott próba
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felhívására készítettek el négyszázhúsz
horgolt szívet a kézműves csoport tagjai.

Sűrű időszakon vannak
túl az algyői úszók������������������ 17

Részletek a 16. oldalon

A jelenleg 15 tagot számláló Fürge Ujjak
Műhely ezúttal nagybeteg gyerekeknek
segített, méghozzá Démétér Alapítvány

Részletek a 7. oldalon
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Várunk minden érdeklődőt, aki szeretne
megtanulni kenuzni, kajakozni vagy
éppen sárkányhajózni!
Aki szeretné egy remek csapat tagjaként
edzésben tartani magát!
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Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
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• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.

Telefon: 06 (70) 616-2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

IMPRESSZUM

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

Algyői Hírmondó – ingyenes kulturális közéleti havilap • Megjelenik:
minden hónap 5. napjáig • Kiadó: Gyevikult Nkft., 6750 Algyő, Búvár u. 5.
• Szerkesztőségi és postacím: 6750 Algyő, Búvár u. 5. •
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Felelős kiadó: az Nkft.
vezetője • Felelős szerkesztő: Vajgely Pál •
Hirdetésfelvétel: Molnár Adél 06 (20) 269-4030
• Nyomás: Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő • Megjelenik: Algyőn •
Azonosítószám: ISSN 2063-3173 • Meg nem rendelt
kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,
és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
Minden jog fenntartva!

2

...a Tisza Virága

Az algyőiek 40 százaléka szavazott
Öt magyarországi párt szerzett mandátumot az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. A Fidesz-KDNP
13, a Demokratikus Koalíció 4, a Momentum Mozgalom 2, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik pedig 1-1 képviselőt
küldhet a brüsszeli székhelyű testületbe.
son csak 21,06%-os volt a részvételi arány, a szavazókörökben
megjelent 918 fő közül 911 adott le érvényes szavazatot, míg
idén 1769 érvényes szavazólap volt az urnákban.

A május 26-ai voksoláson a választásra jogosultak 43,48%-a
járult az urnákhoz országos szinten, Algyőn valamivel kisebb
arányban mentek el, az arra jogosultak 40,27%-a élt demokratikus jogával. A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő
4425 fő közül 1782-en szavaztak, az érvénytelen szavazatok
száma 13 volt, azaz összességében 1796-an adták le voksukat
érvényesen valamelyik pártlistára.
Amennyiben összevetjük a Csongrád megyei és az országos adatokkal az érvényes algyői voksokat, elmondható,
hogy a nagyközségben valamivel kevesebben szavaztak a Fidesz-KDNP listájára az országos és megyei átlagnál. A DK
támogatottsága azonban helyben nagyobb arányú volt, mint
az országos 16,05% és a megyei 13,89%; az MSZP-Párbeszéd pártszövetség listájára pedig az országosan elért 6,61%os eredményüknél többen, ám a Csongrád megyei 11,53%-os
aránynál kevesebben szavaztak Algyőn.
Országos trendeket is követ Algyő, itt is sokkal többen járultak az urnákhoz, mint 2014-ben. Az akkori EP-választá-

Az érvényes algyői szavazatok megoszlása

Lakossági utcafórumok a községért

Májusában is több helyszínen és időpontban szólhattak bele a lakosok Algyő
életébe. A kérdések és problémafelvetések mellett a már befejezett és az éppen
folyó fejlesztések is szóba kerültek. Négy
nap alatt hét helyszínen várta Molnár
Áron polgármester és több képviselő a
lakosokat az utcafórumokon, ahol mindenki elmondhatta, ha valamilyen észrevétele volt lakókörnyezetével, illetve az
egész településsel kapcsolatban.
A legtöbb fórumon jelezték a Kastélykert és a Vásárhelyi utca rossz állapotát,
illetve utóbbin a halászcsárda körüli parkolás problémáját, amelyekre az önkormányzat már keresi a megoldást. Szóba

került a játszóterek állapota is, amel�lyel kapcsolatban elhangzott, a Gyeviép
Nkft. már megkezdte a játékok javítását,
és törekednek arra, hogy a lakosok jelzéseit figyelembe véve tartsák karban ezeket a területeket.
Szó esett az idei fejlesztésekről is. A
már átadott Egészségház, Civilház és
a polgármesteri hivatal után júniusban
használatba vehetik a sikeresen pályázók
a zöld iskolai fecskelakásokat, amelyek
teljesen berendezve, felszerelve várják
új lakóikat. Ennek udvarán kialakítanak
egy játszóteret is, amelyet a környéken
lakók is használhatnak.
Hamarosan megindulnak az új piac kialakításának munkálatai. A polgármester
ismertette az új kikötő, a szabadstrand és
a Borbála Fürdőnél épülő kültéri medence jelenlegi állapotát. Folyamatban van
továbbá a Négyszög-tó esővíztározóvá
alakítása, továbbá folytatódik az aszfaltozás és a járdaépítés is. Megkezdődött a
faluban az esővíz elvezető árkok felmérése, ami a délnyugati lakópark kivételével
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eddig nem történt meg Algyő egyik részén sem. Mindemellett a Kosárfonó és
a Bartók Béla utcák felújítása is kezdetét
veszi. Újabb konténerrel bővül az óvoda a
megnövekedett jelentkezők száma miatt,
és tervben van egy új bölcsőde építése is.
A lakáscélú önkormányzati támogatási rendszer változásáról is tájékozódhattak a fórumok résztvevői, amelynek
lényege, hogy a fiatalok mellett az idősebbek is pályázhatnak, illetve előtérbe
került a konstrukcióban Algyő építészeti
örökségeinek helyi védelme is, amelyre
szintén lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni. A benyújtott pályázatok
az adott havi testületi ülésen bírálják el.
Molnár Áron hangsúlyozta, a lakossági utcafórumok azt a célt szolgálják, hogy
az Algyőn élőknek legyen beleszólásuk
az őket érintő kérdésekbe. Az elhangzott
észrevételek segítik az ő, illetve a képviselő-testület munkáját, hiszen szükség
van az együttműködésre ahhoz, hogy
zökkenőmentesen és sikeresen épüljön a
település.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fergeteges Gyereknap a fürdőnél
Új helyszínen tartották a gyereknapot Algyőn. A szórakozási lehetőségek kínálata bővült, a játékban megéhezett
g yerekeket pedig palacsinta és sütemény is várta a Vöröskereszt és a Nőegylet jóvoltából.
illetve a fürdő is készült meglepetésekkel és kedvezményekkel a családoknak.
Nincs gyereknap édesség és meglepetések nélkül – jól tudják ezt az Algyői
Nőegylet és a Vöröskereszt helyi alapszervezetének tagjai is. Előbbi csapat
palacsintát sütött a gyerekeknek, utóbbi szervezet pedig a saját készítésű kókuszgolyók mellett játékokkal és egy
élelmiszerlánc által felajánlott édességekkel kedveskedett a résztvevőknek.
A Nyugdíjas Klub is édességgel készült,
az Ezerjófű Egyesület teát főzött, az
AESZI pedig csillámtetkóval és arcfestéssel kedveskedett a kicsiknek.
A családokat a Barboncás Társulat interaktív bábjátékkal szórakoztatta, fellépett
a Mandula Színház is, míg a kisebbeknek a Csiga Duó dallamai csaltak mosolyt az arcára május 26-án. A szervező Gyevikult Nkft. és a Gyevitur Nkft.
gondoskodott arról is, hogy a legtöbb
gyerkőc által kedvelt játékokat kipróbálhassák, így például az óriás csúszdát,

az ugrálóvárat, de volt akadálypálya, élő
csocsó és trambulin is.
Korábban a Faluház mögötti füves
terület adott otthont a nagyközség gyereknapi programjainak, ám idén a Borbála Fürdő szomszédságába invitálták a
családokat. Az új helyszín bevált, hiszen
ott nincs forgalmas útszakasz, így bátran
szabadon lehetett engedni a gyerekeket,

Csodafa a könyvtárban
Több mint száz éve már, hogy megünnepeljük a Madarak és Fák Napját.
Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme
érdekében 1902-ben kötött párizsi
egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben az évben
megszervezte az első madarak és fák
napját. A cél az, hogy ezen a napon
játékos módszerekkel bemutassák a
fák élővilágát, kialakítsák az ifjúság
természet iránti elköteleződését. Időpontja a hatályos természetvédelmi
törvény szerint minden év május 10-e.
A könyvtár idén Csodafát készített,
amelynek ágait kis olvasóink népesítették be az általuk megálmodott és

4

elkészített mesebeli madarakkal. A
Csodafa egyben csokifaként is funkcionált, minden feltűzött madárkáért
cserébe csokit kaptak a kicsik! Nagy
örömünkre szolgált, hogy felnőttek
is bekapcsolódtak a színezésbe, és kivágásba. A játékos foglalkozás közben azt is megtudhatták a résztvevők,
hogy a 2019 év madara a Gólyatöcs
lett.
Könyvtári macskánkat, Jeromost
ezen a napon madaras versekkel és
mesékkel lepték meg a gyerekek.
A szép, mesebeli madarakkal díszített Csodafa a könyvtár gyermek olvasótermét ékesíti.
-szpk-

...a Tisza Virága

Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 3. szám, Búvár u.
9 em. 1. szám és emelet 5. szám alatti üres, költségalapú, lakhatás céljára szolgáló ingatlanok legfeljebb 5 évre történő bérbeadására
1. A pályázaton részt vehetnek:
- önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
- kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme
legalább 100.000,- Ft/hó
- a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
- legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
- 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 2 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon
megoldják.
2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
- a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
- lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva
10 év még nem telt el,
- korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
- lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
- lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
- 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. Az ingatlanban kisállat nem tartható.
4.1 Az ingatlanok adatai: Algyő, Egészségház u. 42. emelet 3. sz.
• 79,5 m2 alapterület, 3 szoba
• komfortfokozata: összkomfortos,
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér 42.453,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
4.2 Az ingatlanok adatai: Algyő, Búvár u. 9. emelet 1. sz.
• 53 m2 alapterület, 2 szoba
• komfortfokozata: összkomfortos,
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér 28.302,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
4.3 Az ingatlanok adatai: Algyő, Búvár u. 9. emelet 5. sz.
• 72 m2 alapterület, 3 szoba
• komfortfokozata: összkomfortos,
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér 37.380,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése
értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel megszüntethető.
6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2019. június 12-én
(szerda) 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. júniusi soros Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó
hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakások leghamarabb 2019. július 15. napjától foglalható el.
Algyő, 2019. június 3.

Molnár Áron,
polgármester
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Algyőn is áthaladt a Békefutás
Május 20-án Algyőre is megérkezett az összetartozást hirdető Békefutás és annak lángja. A helyi futók mellett az óvodások is csatlakoztak a sportolókhoz, akiket előtte alaposan megtáncoltattak műsorok részeként.

 ri Chinmoy 1987-ben indította útjára
S
a szeretet, a béke és az egység jegyében
a Békefutást. A világ összes földrészén,
több mint 150 országban eddig milliók
vettek részt a különleges váltófutásban,
amely az emberiség legnagyobb civil
kezdeményezése a békéért. A futást a
békeláng vezeti, a fáklya Algyőre is megérkezett május 20-án, a település futói
is csatlakoztak a sportolókhoz, valamint
egy rövidebb távon a több mint 200 helyi
óvodás is velük tartott, akik műsorral és
közös táncházzal örvendeztették meg a
messziről jött vendégeket. Molnár Áron
polgármester kiemelte, Algyő egy sportos község, ezért is csatlakoztak a programhoz.
Az Algyői Szivárvány Óvoda számára
nagy öröm és megtiszteltetés volt ennek
a világméretű kezdeményezésnek az aktív tagjának lenni. Az intézmény udvarán
várták a gyerekek a békeláng érkezését és
minden csoport kezében a béke, a szeretet és a magyarságunk jelképei lobogtak.
A kellemesen elfáradt futók elmondták a küldetésük célját, azt az ügyet, melyet képviselnek a sportesemény kapcsán.
Megfogalmazták, hogy a béke elsősorban

a szeretet, a barátság, az öröm jelenlétére
utal. Ezt minden ember kicsi-nagy felfedezheti magában, átadhatja a társának,
ezáltal hisszük, hogy élhetőbbé, barátságosabbá válhat a világunk. A mosoly,
a kedvesség olyan természetes ajándék,
melyet tovább adva sokat tehetünk önmagunk és társaink testi-lelki egészségéért. A közös énekléssel, tánccal ezt fejezték ki a gyerekek.
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A meglepetésműsort, tornát, néptáncbemutatót szívesen fogadták a
résztvevők. Az igazi öröm, a láng körbe
állása, a közös fotókészítés, pacsizás volt
az ovisok számára.
A lélekemelő programot a futók elkísérése, a közös futás zárta le, azzal, hogy
a misszió halad tovább, és egyre több
ember kerül kapcsolatba ezzel a nemes
üggyel.

...a Tisza Virága

Ismét jótékonykodott a Fürge Ujjak Műhely
Démétér Alapítvány felhívására 420 horgolt szívet
készítettek az algyői kézműves csoport tagjai. A
szívek az alapítvány által
támogatott Démétér Ház
rákos, illetve súlyos műtéten átesett gyermek lakóihoz kerültek. Tóth Árpádné,
a csoport vezetője elmondta, azért csatlakoztak a
felhíváshoz, hogy ezzel is
elősegítsék a kis betegek
gyógyulását. Remélik, hogy
a kis kézzel készített szívek
által érzik, hogy nagyon
sokan szeretnének segíteni
nekik, hogy minél hamarabb meggyógyuljanak.
A csoport tagjai emellett
folyamatosan kis sapkákat
készítenek a Szegedi Gyermekklinikai onkológiai osztályán lévő gyermekeinek

részére, míg korábban a koraszülött osztály apróságainak készítettek kesztyűket és
sapkákat.

A Fürge Ujjak Műhely jelenleg tizenöt tagot számlál,
azonban szeretettel várják a
horgolni, kötni és hímezni

szerető lányokat, asszonyokat hétfőnként 17-19 óráig
az Alkotóházban.

a megoldást, magunknak kell
tennünk a vágyaink eléréséért!
A pillanatnyi siker kön�nyelmű ígérete helyett hiszek
a szorgalomban,
a hiteles példamutatásban.
Öröm olyanért dolgozni,
amiben szívünk lelkünk minden erejével hiszünk!

Színes élményekkel, sikerekkel, mosollyal és segítő
figyelemmel várom minden
kedves sportolni, mozogni
vágyó, régi és új vendégeimet
az új évben is fitnesz óráimra.
Egy hely, ahol számít a
személyed!

Az egészség érték!

Szeretném a mindennapjaitokba beépíteni ezt a fajta
„természetesen egészségtudatos” szemléletet, de talán kicsit más oldalról, mint eddig.
Nem sportolóként, hanem
olyan emberként, aki ebben
él. Látom, hiszem, hogy ezzel
egyre többen egyetértenek!

Az egész egy játék, egy
örömforrás, ahol a mozgás
minden formájával az elménket is frissen tartjuk és kiegyensúlyozott állapotot teremtünk a fitnesz óra végére.
Azt, hogy „a csoda Benned
van” roppant komolyan gondolom. Nem várhatjuk mástól
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Helyszín:
Algyői Faluház
Időpontok:
Hétfő: 18:00 - 19:00 gyermek fitnesz
Hétfő: 19:00 - 20:00
Csütörtök: 19:00 - 20:00 DÍJTALAN
Várok minden sportbarátot!
Kovács Krisztina

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Új védőnők dolgoznak Algyőn
Április óta Kertész Ibolya és Fehérné Kollár Ilona dolgozik védőnőként településünkön. Keressék bizalommal őket,
szeretettel várják gondozottjaikat és a kérdéssel hozzájuk forduló algyőieket.
választja Algyőt. Próbálunk megfelelni
az elvárásoknak és a megszokottaknak” –
mondta Fehérné Kollár Ilona, aki kolléga-

Az Algyőn dolgozó előző két védőnő nem
vállalta a kötelezően előírt továbbképzést,
ezért új szakemberek álltak munkába Algyőn.
Kertész Ibolyával és Fehérné Kollár Ilonával telefonon van lehetőség időpont
egyeztetésre hétköznapokon 8 és 16 óra
között. „Eseménydúsan telt az eddigi
időszak, nem egyszerű átvenni egy ilyen
község körzeteit. Sok munkánk van, gyarapszik a falu, sok az építkezés, sok család

nőjével együtt Szegedről érkeztek Algyőre.
Hozzátette, nyáron sem pihennek, az
ilyenkor hasznos jó tanácsokkal látják el a
helyieket, viszont egy kis türelmet kérnek
a gondozottaktól azt illetően, hogy teljes
mértékben át tudják venni a területeket.
„Ősztől szeretnénk élénkíteni a közösségi életet a kisgyerekesek körében.
Készülünk az anyatejes világnapra, amire

vannak már terveink, de minden javaslatot
szívesen fogadunk!” – fogalmazott Fehérné Kollár Ilona.
Várandós
tanácsadással
kedden
(13.00-15.00, Kertész Ibolya) és szerdán
(8.00-10.00, Fehérné Kollár Ilona), míg
csecsemő és kisgyermek tanácsadással
csütörtökön (10.00-13.00, Fehérné Kollár Ilona, 14.00-16.00 Kertész Ibolya)
várják a védőnők a lakosokat. A védőnők
a gondozottak számára a legmegfelelőbb
időpontban (telefonos egyeztetést követően) bonyolítják le a családlátogatásokat
is, figyelembe véve a jogszabály által előírt
kereteket.
A védőnői gondozás egészséges gyermekek és várandósok gondozását takarja,
így igyekezzünk az egészséges időszakokban időpontot kérni, ez mindenki érdekét
szolgálja.
Keressék bizalommal a védőnőket!
Elérhetőségek:
Kertész Ibolya: 06 (30) 308-5165;
Fehérné Kollár Ilona: 06 (20)554-8570.

Húsvéttól a kitüntetésig
A Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete a tagságnak
köszönhetően a húsvéti ünnepekre 70 darab fonott kaláccsal
tudott megajándékozni rászoruló és többgyermekes családokat.
A kaláccsal egyidőben 20 darab Béres cseppet, C-vitaminnal
együtt
osztottunk
szét, ami az AESZI segítségével történt. Az
Fotó:
TV2
algyői katolikus hívek által felajánlott tartós élelmiszer csomaggal 12 családnak sikerült örömmel telivé tenni a húsvéti ünnepeket.
Alapszervezetünk a Csongrád Megyei Vöröskereszt által
megszervezett véradáson aktívan részt vett, 77 jelentkezőből
61-en tudtak vért adni. Köszönjük a véradók részvételét, akik
a beteg embereken segítenek! A véradókat a tagok által sütött
süteménnyel, a véradó állomás dolgozóit az önkormányzat által
biztosított ebéddel leptük meg, valamint az Ezerjófű Egyesület
teáival kínáltuk.
Örömmel tölt el bennünket, hogy az alapszervezetünket a
Csongrád Megyei Vöröskereszt az eddig végzett munkái alapján oklevéllel jutalmazta. Az elismerő oklevelet és egy orchideát
a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Szállóban rendezett ünnepségen vette át Gonda Károlyné, az algyői alapszervezet titkára.

Köszönjük az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek a
segítő hozzáállását a munkánkhoz! Köszönjük Roczkó András
gyógyszerésznek a C-vitamin tablettákat, valamint a Napsugár
ABC vezetőjének, Békésiné Erzsébetnek a kalács megrendelésében való segítségét!
Gonda Károlyné, alapszervezeti titkár
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...a Tisza Virága

Kiváló Elnök elismerést kapott Gulyás Sándor
Két éve lett az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnöke Gulyás Sándor, akinek munkáját a megyei szövetség díjjal ismerte el. Elmondása szerint nem számított az elismerésre, éppen azért, meg még csak két éve, hogy vezeti az egyesületet.
meg kell őrizzük. Abban az időszakban
még voltak lopások nagyközségünkben,
összetörték a kültéri bútorokat, ezek mára
megszűntek. Mindemellett pedig azért is
tartottam fontosnak a belépést, hogy az
algyőiek biztonságát szolgálhassam, hogy
nyugodtan akaszthassák a kapu mellé a
kulcsot, mert nem tör be senki hozzájuk.
Az évek során sikerült is megfékeznünk a
bűncselekményeket, az elmúlt két év során
csupán nyolc lopás volt a településen. A
polgárőrséghez való csatlakozással ugyan
több lehetőséghez nem jutottunk, viszont
magasabb szinten fordítunk figyelmet a

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége április 27-én tartotta meg
évértékelő ülését a Csongrád Megyei Kormányhivatal éttermében, ahol elismeréseket is átadott az elnökség, többek közt
Gulyás Sándornak, az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnökének.
„Egyáltalán nem számítottam rá, hiszen
május 17-én volt két éve, hogy elnök lettem, és az elismertek közt nagyon ritka,
hogy valaki ilyen rövid idő után megkapja
a Kiváló Elnök címet. Nagyon megörültem, amikor megkaptam a levelet, amiben
tájékoztattak a díjról. Két évvel ezelőtt felbomlott az elnökség, sokan távoztak, így
egy kisebb csoport maradt, akik felkértek
vezetőnek, viszont én nem szerettem volna
elvállalni, mert pontosan tudtam milyen
felelősséggel jár ez, de aztán többszöri unszolásra mégis elfogadtam a felkérést. Nem
bántam meg” – emelte ki Gulyás Sándor.
Az elnök az Algyői Hírmondónak elmondta, 16 éve tagja az egyesületnek,
amely akkoriban még csak faluvédő csoport volt, majd 2014-ben csatlakoztak a
polgárőrséghez. „Az vezérelt a belépéskor,
hogy Algyő folyamatosan épül-szépül, és
úgy gondoltuk, hogy ezeket az értékeket
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megelőzésre, a járőrözésre és képzésekre is
járunk. Mindannyian önkéntesként végezzük ezt a szolgálatot, amikor csak tehetjük,
beülünk az autóba, és járjuk a községet.
Nem pénzért és elismerésért, hanem a biztonságért” – hangsúlyozta.
Gulyás Sándor szerint azonban erősítésre lenne szükség az algyői polgárőrségben, hiszen kevesen vannak, ráadásul
a legtöbben alkalmazottként dolgoznak,
a vállalkozók pedig nem engedik el őket
járőrözni, a polgárőri feladatokat ellátni.
Folyamatosan várják tehát a jelentkezőket
az algyői egyesületbe.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Vetélkedővel ünnepelték a Madarak és Fák Napját
Megyei természetismereti vetélkedőnek adott otthont az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan, amelyen tizenegy csapat versengett.

Iskolánk, hagyományaihoz híven, ebben
a tanévben május 10-én rendezte meg
alsó tagozatos tanulók részére a „Csak
együtt létezhetünk” címmel meghirdetett, megyei szintű természetismereti
vetélkedőt, mely a Madarak és Fák Napjához kapcsolódott. Csongrád megye
általános iskoláiból összesen tizenegy 3
fős csapat nevezett. Minden csapat előzetes feladatként készült az év fájából, a
sajmeggyből és az év madarából, a gólyatöcsből, valamint a csapatok elkészítették
saját kitűzőjüket.
A versenyzőket Gubacsi Enikő, Algyő
alpolgármestere, Csehó Gábor, a CSE-

METE Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület ifjúsági szakosztályvezetője,
valamint Gondáné Pál Ildikó, iskolánk intézményvezetője köszöntötte. A komplex
természetismereti vetélkedőn elméleti és
játékos feladatok vártak a gyerekekre.
Versenyünkre jól felkészült csapatok
érkeztek, melyet az elért eredmények is
alátámasztanak. I. helyezett lett a Tiszavirágok csapata: Kertész Panna 2/B,
Nothof Bence 3/B és Pataki Csenge 4/B
(Algyői Fehér Ignác Általános Iskola,
Algyő).
II. helyezett lett a Parlagi sas csapata:
Lele Armand 2. o., Szűcs Péter 3. o., Tóth
Levente 4. o. (Gedói Általános Iskola és
AMI, Szeged).
III. helyezést ért el a Jégmadár csapata: Deáky Tamás 2. o., Körffy Olívia 3. o.,
Hegyes Dóra 4. o. (Szegedi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Szeged).
A zsűri IV. helyezettet is hirdetett,
melynek nyertese a SajGó csapata lett:
Tóth Raul 2. o., Zsoldos Nóra 3. o., Dudás
Daniella Dea 4. o. (Hódmezővásárhelyi
Klauzál Gábor Általános Iskola, Hódmezővásárhely).

A csapatok munkáinak értékelésében
segítségünkre volt: Csontos Györgyi,
a SZTE Mezőgazdasági Kar főiskolai
docense; Somogyiné Cservenák Valéria,
a Szegedi Tankerületi Központ tanügy-igazgatási referense és Csehó
Gábor, a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület Ifjúsági
Szakosztály vezetője.

Minden versenyző csapatnak szívből
gratulálunk, kollégáinknak köszönjük a
felkészítő és segítő munkát!
Szabó Beáta szervező pedagógus

Gyermekhét az óvodában
Színes programok várták az ovisokat a
gyermekhét alkalmából. A Békefutás
nyitotta a hetet, majd a Csiga duó zenekar tartott vidám hangulatú koncertet.
Nem maradhatott el a szokásos zsákbamacska, hajtogatott lufi, kókuszgolyó, fagyi és limonádé sem az élvezetek
sorából. Ezen a héten kirándulni voltak
a nagyobb gyerekek, amely keretében a
Füvészkert és a Majoros-tanya játékait,
természeti értékeit fedezték fel. Élményekkel telve érkeztek vissza az intézménybe. Zárásként a népmesék világába repített el bennünket a Citerás mese
Aranyszőrű bárány című előadása.
A programok költségéhez az intézményt támogató Boldog Gyermekkor

Alapítvány is hozzájárult. Köszönjük
Molnár Zoltánnak, a Flektroteknik
elektronikai kereskedés vezetőjének,
hogy gyermekjátékokat bocsátott rendelkezésünkre, a Szamóca fagyizó pedig
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cukorkával, rolettivel tette még édesebbé
a napot.
Úgy gondoljuk, sikerült élménydúsan
megünnepelnünk gyermekeinket, hiszen
számunkra ők a legféltettebb kincsek.

...a Tisza Virága

Szabadban varrás az Algyői Tájházban
A programot a Gyevikult Nkft. és az Algyői Foltvarrók Köre közösen minden
évben megszervezi, az Algyői Tájház
kellemes környezetében. Ezúttal május
5-ére esett ez a nap. Idén egy nagyon
érdekes és egyszerűen elkészíthető textilmedált készítettünk, az anyagot mandala
mintával hímeztük ki, majd a fa keretbe helyezve összeállítottuk. Ezt viaszolt

zsinórra fűztük, majd minden résztvevő
örömmel vihette haza. A program ingyenesen bárki számára látogatható volt.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így
a tájház foglalkoztató termében kellett
lebonyolítanunk a rendezvényt. Csapatunkhoz több érdeklődő is csatlakozott,
akik nagy örömmel készítették el velünk
az apró textilmedálokat.

Harmadik alkalommal nyitottuk meg az Algyői Alkotóház kapuját
A Nyitott Kapu 3.0 és Tavaszi Színek
kiállítás megnyitót a Gyevikult Nkft.
szervezésében bonyolítottuk le május
11-én. Segítőink voltak az algyői alkotók.
A rendezvényt 10 órakor a Tavaszi Színek kiállítással indítottuk, amelyet Nagy
Miklósné önkormányzati képviselő nyitott meg. Az alkotók egy-egy emléklapot
kaptak és tiszteletjegyet az aznapi Oscar
című előadásra, amelyet a Faluházban
láthatott a nagyérdemű. A kiállításra nevezett pályamunkákat a Gyevikult Nkft.
Facebook-oldalán névtelenül jelenítettük meg, és a közönségszavazat alapján
döntöttük el, kiket díjazunk. A sikeres
alkotók az értékes díjakat a Faluházban
vehették át a Gyevikult Nkft. ügyvezetőjétől, Kovács Lászlótól. A díjazottak:
Pigniczki Kata I. helyezett, Tóthné Nagy
Erika II., míg Pető Lászlóné IIl. helye-

zett lett. A pályázónak külön gratulálunk
nyertes munkáikhoz.
A programot a jó időnek köszönhetően az udvaron tudtuk megrendezni.

A Gyevi Art Kulturális Egyesület tagjai és más algyői alkotók mutatták meg
kedvenc technikájukat. Az érdeklődők
ki is próbálhattak minden tevékenységet.
Lehetett agyagozni, korongozni, stencilfesteni, süthető gyurmázni, peddignádat

fonni, nemezelni, ásványékszert készíteni, kézimunkázni. A látogatóinkat vendégül láttuk egy-egy pohár fröccsre és
levendula szörpre, egy finom babgulyásra
és helyben készült kürtőskalácsra. Az algyői Kredenc vásár is kipakolta termékeit.
A program elsődleges támogatója a
Gyevikult Nkft., a levendula szörpöt az
algyői Levendula Étterem biztosította, a
borkínálásban az Algyői Borbarátok segítettek. A kézműveseink az algyői Fürge Ujjak és a Gyevi Art kézműves tagjai,
valamint Greksáné Kurucz Irma voltak. A
babgulyást Bíbor József, a míg a kürtőskalácsot az Algyői Foltvarrók Körének
tagjai készítették.
Köszönjük minden közreműködőnek
a segítséget!
Algyői Tájház

Néptáncosok testvértelepülési vendégszereplése
Az Algyői Zsibongó Néptáncegyüttes május 4-én
részt vett a testvértelepülésen szervezett V. Martonosi Nemzetközi Néptáncfesztiválon. A helyi
csoportok versenyszámai után az algyői együttes
mutatta be a „Rábaközi táncok” koreográfiáját. A
martonosi közönség ismét nagy tapssal fogadta az
előadást. A fellépésnek köszönhetően a Zsibongó
meghívást kapott vendégszereplésre a június elején
Horgoson megrendezett, a vajdasági magyar népzenei és néptáncegyüttesek és szólisták legnagyobb
seregszemléjére, a XLIII. Durindó és LVI. Gyöngyösbokréta Fesztiválra.
A néptáncegyüttes köszöni a Gyevikult Nkft.nek és Algyő önkormányzatának a teljes körű támogatást.
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Tájékoztatás Algyő Nagyközség területén tartandó ebösszeírással kapcsolatosan
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján Algyő Nagyközség
Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2019. június 1. napjától – 2019. október 31. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez az Algyő
Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az
ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. A formanyomtatvány
beszerezhető az Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportjánál (6750 Algyő, Kastélykert utca
40.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.algyo.hu).
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni, és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz
legkésőbb 2019. október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatalhoz személyes leadással, vagy postai úton visszajuttatni.
A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a
2013. és 2016. évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni!
Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, amennyiben az ebösszeírásra és adatközlésre vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EFOP 1.2.11-16-2017-00045 SZÁMÚ
ESÉLY OTTHON PÁLYÁZAT KERETÉBEN
A ZÖLD ISKOLÁBÓL KIALAKÍTOTT 13 LAKÁS
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA2019. JÚNIUS 27-ÉN, 15 ÓRAKOR
2019. év június hónap 03 nap
Az EFOP -1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély otthon az algyői fiataloknak” elnevezésű pályázat során 137,48 millió forint összköltségvetéshez 137,48 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély otthon az
algyői fiataloknak” elnevezésű felhívásra
sikeresen pályázott Algyő Nagyközség Önkormányzata.
A kialakított 13 lakás ünnepélyes átadására 2019. június
27-én 15 órakor kerül sor.
Algyő Nagyközség Önkormányzata.
A program céljának megfelelően az Önkormányzat az algyői fiatalok
helyben maradást szeretné elősegíteni egyrészt a lakhatási feltételek
biztosításával, másrészt képzésekkel, annak érdekében, hogy a település népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.
Az európai uniós támogatás keretében kialakításra került a korábban
általános iskolaként használt „Zöld Iskolában” 13 lakás fiatalok részére.
A bérleti díjmentes, modern bútorokkal berendezett lakások 2019. június
27-én 15 órakor kerülnek átadásra a nyertes pályázó fiataloknak. Az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti ünnepélyes átadás során lehetőség
van a lakások megtekintésére.
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Első nagy mérföld
kövéhez ért az
Algyői Foltvarrók Köre
Tíz évvel ezelőtt még az akkori tájházban kezdte
első foglalkozásait 6-8 fővel az Algyői foltvarrók
Köre Izbékiné Cseuz Gabriella vezetésével. Mára
igen kedvelt alkotói munka a foltvarrás a nagyközségben, amit bizonyít, hogy a csoport 20 tagot
számlál. Kétheti rendszerességgel gyűlik össze a jól
összeszokott csapat, immáron 10 éve. A foglalkozásokon egy-egy foltvarró technika elkészítésének
a menetével ismerkednek a tagok. Sok patchwork
párna, falikép, nesszeszer, terítő, ágytakaró, táska
került ki a varrógép alól és a szorgos kezek közül.
Sok környékbeli foltvarró társ is kíváncsian várta az éves bemutatkozó kiállítást. Több alkotótársunkkal találkozunk foltvarró fesztiválokon, táborokban, műhelynapokon.
A kiállításra szép számmal látogattak el környékbeli és távolabbról jövő érdeklődők, foltvarró
csoportok tagjai is. Az Alkotóház megtelt színes
faliképpel, különböző mintájú ágytakaróval, párnával, sokféle foltvarró technikával készült táskával.
A jubileumi algyői foltvarró kiállítást Molnár
Áron, Algyő polgármestere nyithatta meg június
elsején az Algyői Alkotóházban. A tárlat egészen
június 20-áig tekinthető meg előre bejelentkezés
útján.

...a Tisza Virága

Nyitott próba az asszonykórussal
A Szőke Tisza Nyugdíjasklub Búzavirág
Asszonykórusa a Közösségek Hete alkalmából nyitott próbát tartott az Algyői
Könyvtárban, amelyen megjelentek a Tápéi Hagyományőrző Egyesület tagjai is.
A Magyar Zenetudományi Intézet
Hangarchívumából algyői és tápéi

népdalokkal ismerkedtek a résztvevők. Az archívum 20 algyői éneket
tartalmaz 1959-ből, az érdeklődőknek
nagy élmény volt Vidács Jánosné Tari
Piroska (Süliné Piroska nagymamája), Balog Józsefné Kecskeméti Juliska, Czirok Antalné Bús Vera és Tóth

Jánosné Mészáros Piros hangját felidézni. Kiderült, a tápai felvételeknek
is vannak algyői vonatkozásai, hiszen
az akkor 12 éves Révész Regina (Tari
Lászlóné) ma algyői lakos.

Antológiában kaptak
helyet a Gyevi Artosok
Megjelent a Kézen-fogva antológia 2019es kötete, amelyben a Gyevi Art Kulturális
Egyesület 20 oldalon 9 verssel és 2 grafikával van jelen. Az antológia megtalálható
lesz a legjelentősebb 6 magyar könyvtár
polcain kötelespéldányként, az Algyői
könyvtárban, és a kiadóval szerződésben
álló könyvesboltokban is. Korlátozott
számban, kedvezményes 2000 forintos
áron kapható. Érdeklődni Ménesi Lajosnénál lehet a 06 (30) 254-4632-es számon.

Szakmai kirándulás
A Gyevi Art Egyesület tollforgató
csoportja június 21-e és 23-a között
Ady Endre nyomában indul szakmai
kirándulásra, emlékezve a költő halálának 100. évfordulójára. Helyszínek:
Érmindszent, Zilah, Kolozsvár, Nagyvárad. Felhívják az algyőiek figyelmét,
hogy nemcsak tollat forgató, hanem
irodalmat szerető embereket is szívesen látnak csoportjuk tagjai között.
Ezirányú igényüket a könyvtárban jelezzék.

Nyertes pályázat
A Gyevi Art Kulturális Egyesület a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán sikeresen vett részt a „Hagyományok
útján határon innen és túl” címet viselő
programjával, így a Gyevi Art Kulturális Egyesület és a vajdasági Gaál Ferenc
Magyar Művelődési Egyesület közös elképzelései megvalósulni látszanak.

Gyógynövényes táborok

APRÓHIRDETÉSEK
Heni Butik Ruhavásár minden
szerdán és szombaton 6-11 óráig
a piac téren. Női, férfi és gyermek ruhák (olasz, török, lengyel)
extra méret 4-10 xl. Lakástextil,
fürdőruhák, lábbelik, papucsok
(török, szerb, olasz) alkalmi ruhák.
Hetente új árukészlettel várom
kedves vevőimet.
Vakcinázott előnevelt csirke előjegyezhető. Algyő, Fazekas u. 38.
Belovainé.
Tel.: 06 (20) 205-1529

Az Ezerjófű Egyesület idén nyáron is
szervez sok programmal és kirándulással gazdagított gyógynövényes nyári táborokat gyermekek részére. A táborok
központi témája az egészséges étkezés,
mozgás és a környezetünkben élő gyógynövények ismerete és helyes felhasználásának elsajátítása!
A következő turnusokra várjuk a jelentkezőket:
2019. 07. 22. – 2019. 07. 26.
2019. 07. 29. – 2019. 08. 02.

2019. 08. 05. – 2019. 08. 09.
2019. 08. 12. – 2019. 08. 16.
Jelentkezni és érdeklődni lehet az
ezerjofu2011@gmail.com e-mail címen, személyesen az EzerJóHázban
(Algyő Kastélykert u. 44.), vagy a 06
(30) 605-3978-AS és a 06 (70) 6320529-es telefonszámon. Az algyői
lakcímkártyával rendelkező gyerekek
az önkormányzat támogatása révén
5000 forint kedvezményben részesülnek.
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Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Tel.: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós
Keresek Algyőn háromszobás
panellakást vagy társasházi lakást
készpénzért.
Tel.: 06 (30) 480-3422

ALGYŐI HÍRMONDÓ

15 éves jubileumot ünnepel a Wemsical
Az elmúlt 15 évben több mint 150 saját szervezésű eseményt valósított meg a Wemsical Ifjúsági és Kulturális E
 gyesület,
többek között műhelymunkákat, gyermekfoglalkozásokat, koncerteket, ifjúsági esteket, bulikat, jótékonysági programokat és sportversenyeket.

2004 áprilisában egy algyői fiatalokból álló
kis csapat alapította meg a Wemsical-t, a
csapat érdeklődési körébe az extrém sportok,
zene, az alkotóművészetek, az ifjúság képviselete áll.
2005-ben Algyő önkormányzatával közösen létrehoztuk a Tiszavirág utcai extrém
sportpályát, amelynek szakmai felügyeletét
az elmúlt 14 évben elláttuk, az önkormányAPRÓHIRDETÉSEK
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

zat és a Gyeviép Nkft. támogatásával folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük. Az
elmúlt 10 évben 8 alkalommal szerveztünk
jótékonysági akcióval egybekötött extrém
sportversenyt.
A fiatalok igényeire építve ifjúsági esteket,
koncertek kezdtünk el szervezni, amelyeket
a későbbiekben a nagy érdeklődésre való tekintettel elvittünk Szegedre, és a környékbeli
településekre is. Négy alkalommal szerveztünk minifesztivált az algyői Hangárban,
kispályás focikupával, közös művészeti programokkal és bográcsozással egybekötve.
2007-ben kiadtuk fiatal hip-hop előadókkal a Szegeden Szabadon című lemezt, amely
országos hírnevet ért el. 2008-ban átvettük a
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal civil szervezet
vezetését, a helyi ifjúsági munkát folytattuk,
így ma ennek az egyesületnek a 20 éves fennállását is ünnepeljük.
Az Algyői Faluházzal, illetve az intézmények, civil szervezetek vezetőivel és
tajgaival, az ifjúsággal kapcsolatos szakemberekkel és a helyi fiatalokkal közösen
elindítottuk az Algyői Ifjúsági Koncepciót. Újrafogalmaztuk az Ifjúsági Ház
küldetését, majd a fiatalokkal közösen
kifestettük, rendbe tettük, és napi szintű
nyitva tartás mellett tanulószobát, foglalkozásokat, programok indítottunk el.
Sok algyői civil szervezettel működtünk
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együtt a közösségi programok tervezése
és megvalósítása során az elmúlt 15 évben.
2014 óta tevékenykedik Délvidéken a
testvérszervezetünk, a Wemsical Serbia
Ifjúsági és Kulturális Egyesület, közös
munkánk eredményeként született meg
az idén már 6. alkalommal megrendezendő Malomfesztivál, illetve a Go Sk8
Days, amely a gördeszkázás világnapjához kapcsolódó nemzetközi program.
Együttműködésünkért 2017-ben Berlinben Nemzetközi Ifjúsági Kulturális Díjat kaptunk, önkéntes munkánkat pedig
a Nemzeti Művelődési Intézet elismerő
díjjal jutalmazta.
Az elmúlt évek számos szép élmén�nyel, szakmai és baráti kapcsolatokkal,
szakmai fejlődéssel és eredményekkel
gazdagítottak minket. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden algyői intézmény, civil szervezet, vállalkozás és
magánszemély támogatását, akik ezen az
úton mellettünk álltak, és az ifjúsággal
kapcsolatos munkában segítséget nyújtottak!
Torma Tibor elnök és a
Wemsical Ifjúsági és
Kulturális Egyesület tagjai
Jubileumi programok
Június 27-én 17 óra Algyői Könyvtár: a Wemsical 15 jubileumi kiadvány bemutatója;
Június 29-én 14 óra Nyugi kert
(Szeged): Wemsical 15 Jubileum
& Reppszakkör Hip-hop Családi
Piknik. Fellépések: Mulató Aztékok, Vanis, Bluntone, Schimanski,
Suhov, Lust., Diversity Sound System. Napközben graffiti Bemutató,
gyermek játszóház, kézműveskedés,
lufihajtogatás és csillámtetoválás.

...a Tisza Virága

Az „Esély Otthon az algyői fiataloknak” (EFOP-1.2.11-16-2017-00045) elnevezésű pályázat keretében
az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti ingatlanban 13 lakás került kialakításra.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet
a lakásingatlanok kedvezményes használatára az alábbi feltételekkel:
A bérbeadás jogcíme:

A bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény igazolt rezsiköltségének
(áram, gáz, víz, internet), valamint 15.000,- Ft közös költség megfizetésére köteles havonta.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- formanyomtatványon benyújtott pályázati adatlapot;
- formanyomtatványon benyújtott összeférhetetlenségi nyilatkozatot;
- formanyomtatványon benyújtott jövedelemigazolást, ill.
- 100.000,- Ft összegű kaució megfizetését vállalja.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Csoportjához kell benyújtani, 2019. június 10. napjáig.
A pályázatra jelentkezhetnek azon 18–35 év közötti személyek, akik Algyő településen lakcímmel rendelkeznek, akik
Algyőről elszármazottak és visszaköltöznének, valamint akik Algyőn letelepednének.
A bérlakásokra pályázatot nyújthat be, aki önkormányzati bérlakással, társbérleti lakásrésszel, illetve saját tulajdonú belterületi lakástulajdonnal nem rendelkezik.
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van. Nem lehetnek a beköltözők az Önkormányzat, illetve konzorciumi partnere(i) vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti
közeli hozzátartozói. A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése
a településen. Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében kialakított
ingatlan(ok)nak.
A pályázat elbírálása során előnyben részesíthető:
a.
b.
c.
d.

a pályázó, aki Algyő településen lakcímmel rendelkezik;
beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál a 30. életévüket el nem érő pályázók, valamint a gyermekes
családok;
aki a projekt keretében megszervezett mentorprogramon (életpálya tervezést segítő helyi programok), képzésen - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontban meghatározott programot -, részt vesz;
aki foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázat elbírálása:

A támogatás elbírálásáról a Humán és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés
keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Ha az azonos feltételek mellett pályázó, előnnyel nem rendelkező
pályázók száma meghaladja a szabad lakások számát, akkor a lakáshoz jutás nyilvánosan tartott sorsolás útján kerül megállapításra. Azon pályázók, akik a sorsolás alkalmával nem jutottak lakáshoz, és a jövőben is fenntartják igényüket, lakás
megüresedése esetén előnyt élveznek a későbbi pályázókkal szemben. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek
helye nincs. A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján, és a helyben szokásos módon is közzéteszi. A pályázat nyertese az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti meg a bérleti szerződést a bérbeadóval. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem
kerül sor, a pályázata, illetve kijelölése hatályát veszti.
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Megvédték bajnoki címüket futballistáink
2018 után idén is az Algyő SK nyerte meg a Csongrád megyei I. osztályt.

Ritka bravúrt hajtott végre az Algyő SK
labdarúgó-csapata, miután megvédte az
előző kiírásban megszerzett bajnoki címét a labdarúgó megyei I. osztályban.
Sebők László csapata bár hétpontos hátrányban is volt a Tiszaszigettel

szemben, végül utolsó hat mérkőzésén
egyaránt győzni tudott, kihasználva a
rivális botlásait, így a tavalyi szezonhoz
hasonlóan idén is megnyerte a Csongrád megyei I. osztályú bajnokságot. A
fiúk a szezonzáró, Kiskundorozsma elle-
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ni hazai mérkőzést követően átvehették
a bajnoknak járó kupát és aranyérmeket, amelyet Nógrádi Tibor, az MLSZ
Csongrád megyei igazgatója, valamint
Molnár Áron, Algyő polgármestere
adott át a futballistáknak.

...a Tisza Virága

Algyői aranyérem a Nemzetek Kupájáról
Hatvanban szerzett csillogó aranyérmet
az Algyői Sportkör Teakwon-do szakosztályának versenyzője. A XVII. ITF
Taekwon-do Nemzetek Kupáján nyolc
ország több mint 200 sportolója vett
részt. A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették
össze tudásukat. Az Algyői Sportkör taekwon-do szakosztályát képviselő Kiss
Levente magas színvonalú mezőnyben
a dobogó legmagasabb fokára állhatott,
miután a serdülő fiúk -45 kg-os csoportjában aranyérmet szerzett. Leventét
Zsarkó Dániel Péter edző készítette fel a
versenyre.

Sűrű időszakon vannak túl az algyői úszók
Több hazai és nemzetközi versenyen szereztek érmeket az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület versenyzői.
Hagyományos
tavaszi
úszóversenyét rendezte meg az Algyői Úszó és
Vízisport Egyesület a Borbála Gyógyfürdőben, amelyen a hazaiak mellett
a Makó és az Orosháza képviseltette
magát. Az utánpótláskorú gyermekek
18 versenyszámban mérhették össze
erejüket. A jó hangulatú délelőtt során
az algyői úszok összesen 68 érmet szereztek saját korcsoportjukban az egyéni
versenyszámok során.
A hazai verseny mellett az utánpótláskorúak és a szeniorok is rajtkőhöz
álltak vidéki versenyeken is. A Hódmezővásárhelyen megrendezett Hód-Faktor kupán Forgó Noémi (2010), Gasztány
Mira (2011) és Molnár Anna (2011)
vett részt. Közülük Gasztány Mira 50
méter háton első, 50 méter gyorson és
100 méter háton második, míg 50 méter mellúszásban harmadik helyen végzett.

Szintén Hódmezővásárhelyen rendezték az I. Swappei Kupát, amelyen
Forgó Noémi, Gasztány Mira, Ördög
Boglára és Ördög Flóra vett részt. Forgó
Noémi 100 méteres hátúszásban harmadik lett, míg Gasztány Mira hátúszásban
első helyezést ért el.
Május 11-én ismét Hódmezővásárhelyre utaztak az algyői úszók, a Gyarmati Kupán Gasztány Mira 100 méter
hát és 50 méter gyorsúszásban a dobogó
legfelső fokára állhatott, 50 méter háton
második, 100 méter gyorsúszásban pedig
harmadik helyen végzett.
A IX. SZUSE Kupát Szarvason
rendezték, ahol Fodor Leila, Gasztány
Mira, Nacsa Zoltán, Németh Sarolta, Rácz
Anna és Tót Dániel ugrottak medencébe. Gasztány Mira három aranyéremmel
térhetett haza (25 és 50 méter gyors, 50
méter hát), míg 25 méter háton és 50
méter mellúszásban ezüstérmet nyert.

Két arannyal zárt Gáli Zsolt
A koreai világszövetség első alkalommal
rendezett Magyarországon nyílt, tradicionális hapkido magyar bajnokságot. A versenynek Hódmezővásárhely adott otthont,
amelyen az Algyői Harcművész Klub ver-

senyzője, Gáli Zsolt is részt vett, aki technikai versenyszámokban indult. Az algyői
sportoló speciális rúgásban, valamint fegyveres katában is a legjobbnak bizonyult, így
két fényes aranyéremmel zárhatta a napot.
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A Szentesen megrendezett XXVI.
Nemzetközi Szenior Úszóversenyen ös�szesen hét ezüst és két bronzérmet szereztek az algyői úszok. A II. korcsoportban Kiss László Bence 33 méter gyors, hát
és pillangóúszásban, valamint 100 méter
gyors, hát és pillangóúszásban indult,
mind a hat számban ezüstérmet szerzett.
A IV. korcsoportos Rigó Péter 33 méter
pillangón és 100 méter gyorsúszásban
bronzérmes helyen ért célba, míg 100
méter pillangón ezüstérmet vehetett át.
Mint azt Szabó-Zsura Brigitta, az algyőiek edzője elmondta, az év bármely
szakaszában lehetőség van az egyesület
utánpótlás vagy szenior csoportjába jelentkezni.

HÓVIRÁG
VIRÁGÜZLET

PIPACS
VIRÁGSZIGET
SZÖGHY
TEMETKEZÉS
06 (20) 501-4100

ALGYŐI HÍRMONDÓ

JÚNIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
2019. Június 3. (H) 17.00
Értéktár Klub Faluház
2019. Június 7. (P) 15.00
Faluház színházterem
Évzáró ünnepség az Algyői Szivárvány
Óvoda szervezésében
2019. Június 12. (Sze) 14.00
Civilház
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete Algyői Csoportjának találkozója
2019. Június 14 (P) 17.00
Ezerjóház Boros pince
Borbarátok találkozója
2019. Június 22. (Szo) 15.00
Ezerjóház és Tájház udvara
EzerJó Éjszakák nyitó rendezvénye sokszínű
programmal; Napforduló - Szent Iván éjszakája. A belépés díjtalan!

2019. Június 29. (Szo) 18.00
Ezerjóház és Tájház udvara
I. Algyői Rockforduló.
Közreműködnek a helyi zenekarok;
Június 6., 13., 20.,27. (Cs ) 9.30-10.30
Faluház
Zenebölcsis foglalkozások Kőszegi Rebeka
vezetésével
2019. július 1.-5. (H-P) 8.00-16.00
Faluház
Élménytábor
Május 11-én este nagy sikerrel, szépszámú
közönség előtt mutatta be Oscar című vígjátékát a Mórahalmi Színtársulat. Ezúton
is köszönjük a kellemes estét!

2019. Június 24.-28. (H-P) 8.00-16.00
Tájház
Szeretem kézműves tábor

HAMAROSAN ÚJ, SZABADTÉRI
ELŐADÁS A TÁJHÁZBAN!
Július 13. (Szo) 20.00
Színudvar
Varsányi Anna: „A bugaci határon” groteszk
közmunka revü a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek előadásában. Szereplők:
Szilágyi Annamária, Kárász Zénó, Gömöri
Krisztián, Szívós László, Bánvölgyi Tamás.
Rendező: Szilágyi Annamária, Belépődíj
elővételben: 2800 Ft, Belépődíj a helyszínen:
3200 Ft, Jegyek kaphatók oneticket.hu-n illetve a faluházban!
Bérlet árusítás a Faluházban
Június 3-4. (H-K) 9.00-17.00.
Legközelebb augusztus 30. (P) 9.00-17.00
Vegyes iparcikk vásár a régi Fehér Iskolában:
2019. június 3. (H) 8.30-11.00
2019. június 17. (H) 9.00-12.00

2019. Június 29. (Szo) 7.30
Levendula Hotel
„Harc a rák ellen!” – Kerékpártúra az Algyői
Nőegylet szervezésében

Új elnök a sportkör élén
Az Algyői Sportkör korábbi elnökének
lemondása miatt májusban a közgyűlés új
elnököt választott Bogdán Tamás személyében. Az önkormányzati képviselőként is
tevékenykedő vezető nem ismeretlen sem
a sportkör tagjainak, hiszen gyerekkora óta
a sportkörben focistaként, kézilabdázóként
is járt edzésekre, majd kétgyermekes szülőként az utánpótlás segítése volt a célja.
Ez a sport iránti elhívatottság vezette,
amikor elindult az elnöki pozícióért. Látta,
hogy a sport területén számos településhez
képest Algyő milyen előnyös helyzetben
van az önkormányzat támogatását és az
infrastruktúrát figyelembe véve. A korábbi
vezetés irányítása alatt sikeresen, eredményesen működtek a szakosztályok, ezekre
az alapokra akarja építeni a sportkör jövőjét.
Fő célkitűzése a sportközpont kihasználtságának növelése, a lehetőségek

szerinti bővítése, a taglétszám növelése,
továbbá újabb sportesemények szervezésével bővíteni szeretné az algyői rendezvénynaptárt. A sportkör jelenleg főként
az önkormányzati támogatás működik,
ezért célként határozta meg, hogy szponzorokat bevonva további bevételeket generáljon.
Két gyermeke is sportol, ezért érzékeli,
hogy ez a szülőknek milyen sok elfoglaltságot jelent. Szinte naponta edzésre kell
járni, minden hétvégén meccsre utazni,
szükséges, hogy az ember egy személyben legyen logisztikus, sportpszichológus, sportdietetikus, sportmenedzser, és
nem utolsó sorban felelősség teljes szülő.
Az egyik terület, amiben szeretne erősíteni az említett gondolatmenet mentén, a
labdarúgás utánpótlás, ahol szerinte nagy
kiugrási lehetősége van a sportkörnek.
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A sport szeretetén, a mozgás örömén
túl a sportköri tagság leginkább baráti
kapcsolatokat, összejöveteleket jelent számára. Ezt a vonulatot szeretné erősíteni a
sportolók a támogatók, és a sportszerető
algyőiek között. Ennek érdekében szorosabb kapcsolatot kíván fenntartani az
önkormányzattal, és el akarja érni, hogy
az algyőiek sajátjuknak érezzék a csapatokat, nagyobb létszámmal látogassák a
sporteseményeket, és a sportolók nagyobb
számban vegyenek részt az algyői rendezvényeken.
Bogdán Tamás megköszönte maga és a
megválasztott elnökségi tagok nevében az
Algyői Sportkör tagjainak a megtisztelő
támogatást. Elsőként áttekintik a szakosztályok működését, eredményességét,
költségvonzatát, és ez alapján határozzák
meg a további intézkedéseket.

...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Házasságkötések

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: 7.30-12.00

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

Házasságkötés: Algyő, 2019. 05. 11.
Lantos Sára és Csomós Gábor.

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

ÚJ CSATORNÁK AZ AKTV ELŐFIZETŐINEK
GYEVI PATIKA

Az Algyői Kábeltelevízó évről-évre igyekszik kiszolgálni a lakosok igényeit. 2019. június hónaptól új csatornákkal bővül a digitalis műsorok listája. A Hírmondó
kérdéseire Ballai Ferenc, az AKTV ügyvezető igazgatója
válaszolt.

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

- Milyen új adók lesznek elérhetőek?
- Kilenc új csatornával bővül a már meglévő digitalis
adók listája. Ezek a következők lesznek: Megamax,
Minimax, Film Café, Filmmánia, Sport1, Sport2,
Spektrum, Spektrum Home és a TV Paprika. Reméljük minden korosztály talál közöttük kedvére való műsort.
- Hogyan érhetőek el az új csatornák?
- Az új műsorok kizárólag digitálisan foghatóak, vételükhöz digitalis televízióra vagy digitalis vevő csatlakoztatásra van szükség. Ezen eszközök csatornalistájának újrahangolásával, frissítésével elérhetővé válnak
az új adók.
- Várhatóak-e fejlesztések az internettel kapcsolatosan?
- Természetesen igen, hiszen erre is van igény. Az év
második felében az optikai node-ok sűrűsítésével az
internet sebessége várhatóan gyorsulni fog. Emellett
a terveink között szerepel új csomagok bevezetésével a
sebesség további növelése is.

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
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.
ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata: 06 (62) 765-980,
6750 Algyő, Piac tér 17.
Gyevukult Nkft.: 06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu
Gyeviép Nkft.: 06 (62) 765-900
AKTV: 06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673
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ALGYŐ 2019. NYÁR
EZERJÓHÁZ-TÁJHÁZ UDVAR

Június 22. szombat

SZENT IVÁN ÉJI
NAPFORDULÓ
15.00 Szabadban Kötés Világnapja Közreműködik az Algyői Fürge
Ujjak Műhely
19.00 Kicsi és az Óriás
– élő zenés táncest
közben
20.00 Csillag Musical Társulat:
Retro Party
21.00 Tűzzsonglőrök a színpadon
JÁTÉKUDVAR:
trambulin, rodeoball, óriás jenga,
kiscsúszdás ugrálóvár
SZENT IVÁN ÉJI JÓSDA KLÁRIVAL
A belépés díjtalan!

FRÖCCSTERASZ
SÜLTHAL KAPHATÓ!
Hangulatos környezetben kötetlen,
nyár esti szórakozás!

Június 29. szombat

ROCKFORDULÓ
HELYI ZENEKAROK
A SZÍNPADON

18.00 Flash Board Band
(rock, blues, reggie)
20.00 Corona Mortis (metál)
21.00 Helyben-d (pop-rock)
A belépés díjtalan!
FRÖCCSTERASZ

Július 13. szombat

Július 27. szombat

SZÍNUDVAR

GASZTROUDVAR

20.00
Varsányi Anna

16.00 „Algyő ízei”- könyvbemutató
19.00 A bor legendája – gasztroszínház borbemutatóval
21.00 Dance Party
- közreműködik dj. Kovy

groteszk közmunka revü
a Szegedi Nemzeti Színház előadásában

A belépés díjtalan!

A BUGACI
HATÁRON

Szereplők Szilágyi Annamária,
Kárász Zénó, Gömöri Krisztián, Szívós László, Bánvölgyi
Tamás
Rendező: Szilágyi Annamária
Belépődíj elővételben
2800 Ft
Belépődíj a helyszínen 3200 Ft
Jegyek kaphatók oneticket.hu-n
illetve a faluházban!
FRÖCCSTERASZ

Július 26. péntek
FOLKUDVAR

17.00 Sándorfalvi művészeti
csoportok
19.00 Zsibongó Táncegyüttes
19.30 Délikert Napsugár
Táncegyüttes
20.00 Táncos mulatság
- közreműködik
a Juhász zenekar
A belépés díjtalan!

FRÖCCSTERASZ

FRÖCCSTERASZ

Július 28. vasárnap
BÚCSÚ

Szent Anna templom és környéke
10.00 Ünnepi szentmise
Tájház
9.00 Kézműves vásár a tájház előtt
15.00 Borkóstolás - közreműködnek az algyői Borbarátok
15.00 Tájház tárlatvezetés
A belépés díjtalan!

