Algyői Hírmondó

XXVIII. évfolyam

7. szám

2019. július

kulturális közéleti havilap

Átvették a 13 fecskelakás kulcsait a helyi fiatalok
A fiatalok helyben tartását célozza az az „Esély otthon az algyői fiataloknak” című EFOP-os pályázat, amelyen 137 millió 480
ezer forintot nyert az algyői önkormányzat. Az összegből – jelentős önerővel kiegészítve – 13 fecskelakást alakítottak ki a volt
zöld iskolában.
Részletek a 4-5. oldalon

Mérföldkőhöz
értek a foltvarrók
Tíz évvel ezelőtt alakult meg az Algyői
Foltvarrók Köre, így az idei tárlatukkal
egyben jubileumot is ünnepeltek. A méteráruból készült csodák közül idén a táska
volt a legnépszerűbb.
Részletek a 10. oldalon

Duplázott Kopasz Bálint
Minszkben

A TARTALOMBÓL

Az immáron győri színekben versenyző, de algyői származású Kopasz Bálint két
aranyéremmel térhet haza a Fehérorszországban rendezett Európa-játékokról. A
fiatal sportoló 1000 és 5000 méteren is le tudta győzte egyik legnagyobb riválisát.

Algyő, ahol jó gyereknek lenni
A Szivárvány Óvoda nevelőközössége a
fenntartó önkormányzattal, a szülőkkel
együtt arra törekedett, hogy folyamatosan otthonossá, meghitté tegye az intéz-

Részletek a 17. oldalon

mény belső és külső környezetét egyaránt. A következő nevelési év elejére új
épülettel bővülnek, amelyben a 10-ik
csoport lesz elhelyezve.
Részletek a 14. oldalon
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ALGYŐI HÍRMONDÓ
1 fő férfi munkatársat keresünk hosszú távra
az algyői JURA Ipari Park műszaki kerámiákat gyártó üzemébe (Algyő Park Kft.).

Algyőn téglaépítésű lakást családi
házra cserélnék, értékegyeztetéssel.
Telefon: 06 (30) 587-9782.

A munkavégzés megtanulható, szakirányú
végzettséget nem igényel, ellenben
precíz munkavégzést igen.
Műhelyi munkatapasztalat, műszaki
beállítottság, esetleg lakatos szakma előny,
de nem feltétlenül feltétel.

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

A munkaidő 8 órás (6-tól 14:30-ig tart),
bérezés előzetes egyeztetés szerint.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az algyoparkkeramia@gmail.com e-mail címen lehet.

PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu

ALGYŐ ÍZEI SZAKÁCSKÖNYV

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Hosszú, fáradságos munka után elkészült
az Algyő Ízei szakácskönyv, melynek bemutatója
július 27-én, szombaton 16 órakor lesz a Tájház udvarán.

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

A könyvbemutatóra mindenkit szeretettel vár az
Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub és a szervezők.
A kötet szerkesztői mindketten a nyugdíjasklub tagjai:
Kneip Ferencné és Némethné Vida Zsuzsanna.
A könyv a bemutató helyszínén megvásárolható.

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.
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...a Tisza Virága

Csaknem kétszázan pattantak nyeregbe a rák ellen
Már hetedik alkalommal rendezte meg az Algyői Nőegylet a rákellenes kerékpártúráját, melynek keretében
28 kilométert tekert le a mintegy 200 résztvevő. A jótékonysági kerekezés bevételét egy szegedi alapítvány kapta.

Június 29-én már hetedik alkalommal rendezte meg az Algyői Nőegylet
a Harc a rák ellen nevet viselő kerékpártúrát, a nevezésekből befolyt összeget a daganatgyógyítással foglalkozó
szegedi Kelemen János Alapítványnak
ajánlották fel. A pénzt a rákos betegek
kezelésére és komfortérzetük növelésé-

re fordítják majd. Az Algyői Nőegylet
elnöke, Kovácsné Budai Éva kiemelte,
minden évben egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, ezúttal csaknem kétszázan jelentkeztek, jól látszik,
hogy töretlen a kedv.
„A korábbi években 25 kilométeres
távot teljesítettünk, ezt most tovább-

növeltük 28-ra. Először áthaladtunk a
községen – a Kastélykert, a Kosárfonó
és a Tiszavirág utcákon –, majd az ipari telep felé vettük az irányt, egészen a
Fa-Villa Vendéglőig, onnan pedig a Déli
út emelkedőjén tekertünk vissza. Ezúttal
a Szegedi Onkoterápiás K
 linika profes�szora, Kahán Zsuzsanna is velünk tartott,
ő köszöntötte a jelenlévőket. A helyiek
mellett Mindszentről, Szegedről, Mártélyról, Kiskundorozsmáról, Sándorfalváról és Vásárhelyről is érkeztek túrázók”
– emelte ki Kovácsné Budai Éva.
A tekerés előtt közös bemelegítést
tartottak, majd az útra mindenki pólót,
banánt, szőlőcukrot, csengőt és világítást kapott ajándékba, de a támogatók
által végig biztosított volt az orvosi ellátás, valamint a kerékpár szervizelés is.

Mini rockfesztivál Algyő szívében
Az Ezerjóház udvara adott otthon a Rockforduló nevű zenés programnak, amelyen helyi zenekarok léptek fel. Három
együttes három műfajban játszott a közönségnek jól ismert dallamokat és saját szerzeményeket.

A délutánt a Flash Board Band kezdte, akik rock, blues és reggie műfajban
táncoltatták meg a közönséget. A héttagú együttes saját értelmezésben készít
feldolgozásokat többszólamú női ének
kísérettel. Remek nyitánya volt ez a fellépés egy igazán pörgős estének.
Őket követte a Corona Mortis zenekar, a négyfős banda már 2013. óta zenél
együtt. Petrik Róbert, az együttes énekese elmondta, nagyon jól érezték magukat
a Rockfordulón. Kiemelte, hogy a zenei

változatosság különös módon tetszett
neki, hiszen három egészen különböző
műfaj képviseltette magát a színpadon.
Öröm volt számukra lakóhelyükön,
barátok előtt zenélni. Bár megfordultak már több városban és a határon túl,
például Aradon, Martonoson és Zentán
is koncerteztek, mégis nagy öröm az ismerősök előtt előadni saját dalaikat. A
banda tagjai egyébként hetente egyszer
próbálnak, ennyi fér bele a munka és a
család mellett, dalaikat pedig a történe-
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lem, a magyarság szeretete, és egy kicsit
a politika témaköre ihleti meg.
Az estét a Helyben-d pop-rock zenekar zárta, akik a négy alapító tag mellett most egy vendégzenésszel érkeztek.
Tagjai algyőiek, nem is szoktak máshol
fellépni, talán ezért is várta nagyon lelkes közönség őket. Balázs Zsolt, a banda gitárosa elárulta, csupán a fellépések
előtt próbálnak, hiszen mindenkinek
sok a dolga a hétköznapok során. Ez
azonban a rutinos és összeszokott csapaton egyáltalán nem érződött.
Valahogy így születhetnek a hagyományok: valaki kitalál valami újat, ami
annyira sikeres, hogy meg kell azt ismételni. A Gyevikult Nkft. munkatársaiban felmerült, hogy csapjanak egy fergeteges rock-os estét, a közönség pedig
annyira jól érezte magát, hogy biztosan
lesz folytatás.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Átvették a 13 fecskelakás kulcsait a helyi fiatalok
Július elsejével költözhetnek be a pályázati felhívás nyertesei a bérletidíjmentes, berendezett ingatlanokba, amelyek
kulcsait június 27-én ünnepélyes keretek közt vehették át. Akik most kimaradtak, ne aggódjanak, két év múlva újra
kiírják a pályázatot a fecskelakásokra.

„Esély otthon az algyői fiataloknak” – ez
a címe annak az EFOP kiírásnak, amelyen 137 millió 480 ezer forintot nyert
az algyői önkormányzat. A program céljának megfelelően az önkormányzat a
fiatalok helyben maradását szeretné elősegíteni, egyrészt a lakhatási feltételek
biztosításával, másrészt képzésekkel, annak érdekében, hogy a település népességmegtartó ereje és versenyképessége
javuljon. A szalagátvágás előtt Molnár
Áron polgármester elmondta, amikor a
képviselő-testület meghozta a döntést,
hogy lakhatási lehetőséget szeretnének
biztosítani fiataloknak, utána nem sokkal jelent meg az EFOP-os pályázat,
amelyen nyertek.
Ahogy az Algyői Hírmondóban már
beszámoltunk róla, szállodai recepciós,
gyógynövénygyűjtő, gépíró, gazdasági
alapismereteket, vállalkozói ismereteket,
illetve IKT kompetenciát fejlesztő képzéseken vehettek részt a helyi fiatalok,
akik számára mentorprogram is indult a
projekt keretében. Az egykori zöld iskolában pedig 202 millió forintból modern
bútorokkal berendezett fecskelakásokat
alakítottak ki, amelyeket június 27-én
ünnepélyes keretek között vehettek

birtokba a nyertes fiatalok a Kosárfonó
utca 16. szám alatt.
Mint elhangzott, 2011-ben szólt
utoljára a csengő az algyői zöld iskolában, azt követően egy varrodai cég
költözött be az épületbe, illetve azóta
egy helyi civil szervezet is helyet kapott
benne, de az önkormányzatnak mindig
is törekvése volt, hogy ismét a fiatalok
vegyék birtokba.
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„Huszonegy jelentkező volt a fecskelakásokra, pályázataikat a képviselő-testület által felállított szempontrendszer
alapján szűrtük, így 15 pályázó maradt,
közülük 3 gyermekes család egyből lakást
kapott, a további 10-et sorsolás alapján
osztottuk szét. Csupán a rezsit és a közös
költséget kell fizetnie a lakóknak. Úgy
véljük, így kellő lendületet és támogatást
kapnak az életkezdéshez. Azt gondolom,
hogy a fejlesztéseink közül ez a legelőremutatóbb, hiszen a jövőnek építettünk.
Összesen 202 millió forintba került az
épület átalakítása, a pályázatból 60 milliót fordíthattunk erre, az afölötti összeget
saját erőforrásból tettük hozzá. A munkát
az önkormányzati cége, a Gyeviép Nkft.
végezte, így algyőiek építettek algyőieknek. Célunk, hogy egyre fiatalodjon a
község, jövőképet mutassunk a helyieknek” – hangsúlyozta a településvezető.
Hozzátette: azok kaptak most berendezett, felszerelt ingatlanokat, akik részt
vettek a képzéseken, valamint a feltételeknek is megfeleltek. Akik most kimaradtak, ne aggódjanak, két év múlva újra
kiírják a lakhatást támogató felhívást.

...a Tisza Virága

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke meghatónak nevezte azt a
törekvést, amivel az algyői önkormányzat az ifjúság életkezdését segíti, hiszen
mentorprogramot indítottak számukra,
a lakások pedig jelentős segítséget jelentenek ahhoz, hogy a későbbiekben a
saját lábukra tudjanak állni. Rámutatott,
az algyői helyhatóság hatványozottan
kimeríti a gondoskodó önkormányzat

fogalmát, hiszen képesek a helyiekkel
együtt gondolkozni, álmodni, az álmokból célokat kovácsolni, majd sikeresen
elérni azokat.
Az ünnepségen jelen volt Széles
Csongor, az EMMI Ifjúságért és Esélyegyenlőségért Felelős Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője is, aki
szerint a mostani projekt hozzájárul ahhoz, hogy Algyő ne váljon az elnéptele-

A FECSKELAKÁSOK
BEKÖLTÖZŐI
Sorolás nélkül 3 lakás talált bérlőre, Földi Rita, Agócs 
Barbara és
Rózsa-Kiss Orsolya költözhetett
be kisgyermekes családjával két
évre új otthonába. Arról, hogy
ki kapta meg a további 10 lakást, a júniusi képviselő-testületi ülésen sorsolással döntöttek.
A szerencse az alábbi személyeknek kedvezett: Mészáros Gabriella,
Bogár-Szabó Bálint, Molnár Andor,
Süli Anett, Fekete Zsófia, Szabó Regina, Gonda Noémi, Rozgonyi Nikoletta, Pintér Szilvia és Frittmann
Erzsébet.
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nedés martalékává, hanem megerősítse a
fiatalok jövőbe vetett hitét. Kiemelte, a
kulcsok az otthon, a biztonság és a jövő
szimbólumai. Mint mondta, azt szeretnék, hogy mindenki olyan biztonságos
országban nőjön fel, ahol jó élni, hiszen
a biztonságos jövő a fiatalok mentsvára, gyarapodó nemzetünk záloga, ezért
a jövőnket a családra, a munkára és a
nemzet újraegyesítésére kell építeni.
Agócs Barbara és párja három gyermekükkel költöztek be az egyik fecskelakásba. Elmondása szerint ez óriási
segítség számukra, nagyon örültek, hogy
az elsők között kaphattak lakást, hiszen
jelenleg albérletben élnek, ami már szűkös számukra, ráadásul a tulaj meghirdette eladásra az ingatlant. Szintén a
nyertesek névsorát gyarapítja Molnár
Andor és párja, a sorsoláson harmadikként húzták ki a nevüket. Hatalmas
öröm volt ez nekik, hiszen régóta tervezik, hogy összeköltöznek. Azt mondták,
megérte kihasználni a lehetőséget, mert
született algyőiként itt képzelik el a jövőjüket, még akkor is, ha mindketten
Szegeden dolgoznak. Hozzátették, Algyőn sokkal barátságosabb, nyugalmasabb a környezet, szép a természet és a
városok is közel vannak, tehát minden
adott számukra.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Jól gazdálkodtak az önkormányzat cégei
Játszótér épül a Kosárfonó utcában, az Egészségház várótermébe víztisztító berendezést helyeznek ki, és újabb
konténerblokkal bővül a Szivárvány Óvoda szeptemberre. Ezekről a témákról is tárgyalt a képviselő-testület,
amelynek tagjai az önkormányzati cégek beszámolóit is elfogadták.
fűtéskorszerűsítésre kapott árajánlatok az
előzetes kalkulációk szerint meghaladják
ezt az összeget, ezért első körben 3,5
millióval toldották volna meg a keretet.
A polgármester jelezte, hogy a háziorvosoktól is érkezett feléjük egy kérelem,
a váróterembe ivóvíz automatát szeretnének. A víztisztítós berendezés megvásárlásának és beszerelésének költsége
250 ezer forint körül várható, így végül
összességében 4 millióval emelték meg a
keretet, vagyis 9 millió jut az intézményi
épületek felújítására ebben az évben.
 2018. december elején elindult közA
terület-felügyelet munkáját értékelte a
képviselő-testület júniusi ülésén. Piri
László közterület-felügyelő beszámolójában kifejtette, hogy továbbra is gondot
okoznak a közterületen hagyott tárgyak,
így például építési anyagok, tűzifa, továbbá az, hogy az árokpartokat gyomirtó
szerekkel kezelik egyesek, ami tiltott. A
zöld terültek gondozottsága is hagy némi
kívánnivalót maga után, vannak parlagfűvel benőtt területek, és volt példa az
elmúlt időszakban is engedély nélküli
közterületi fakivágásokra. Pozitívumról
is beszámolt, például a szabadtéri égetés
tilalmát szinte a teljes lakosság betartja.
A gondozatlan közterületi zöldterületek
aránya összességében csökkent a szóbeli
kéréseknek, illetve a polgármesteri felszólításoknak köszönhetően.
Molnár Áron polgármester a napirendi pont kapcsán elmondta, a lakosok is
kezdik megszokni, hogy újra van közterület-felügyelő a nagyközségben. A zöld
területek gondozatlanságával kapcsolatban megjegyezte, először felszólítják
az adott ingatlan tulajdonosát, de gondolkoznak azon, hogy ennél komolyabb
intézkedést is foganatosítsanak azokkal
szemben, akik notóriusan nem tartják
rendben a házuk előtti területet. A másik fontos kérdésnek a parkolást nevezte,

mint mondta, javult ugyan a helyzet, ám
a kispiaccal szembeni részen vannak, akik
figyelmen kívül hagyják a parkolást tiltó
táblát. Mivel fél éve van az adott helyen
tiltó tábla, lejárt a türelmi idő, mostantól
büntetik a szabálytalankodókat. A másik
neuralgikus pont az óvodánál van, ahol
szintén tilos megállni, ám ezt sok szülő
figyelmen kívül hagyja.
Leszögezte, a közterület nem roncstelep, így az útszélén „felejtett” gépjárművek tulajdonosait is felkeresik, meg
van ugyanis a formája, hol kell elhelyezni
az ilyen járműveket. Felhívta a figyelmet
arra is, hogy a közterületen ne használjon
senki gyomirtó szereket, sem az árkok,
sem pedig a járda gyommentesítésére,
ennek a szabálynak a betartására kérte a
lakosságot. A beszámolót ellenszavazat
és tartózkodás nélkül fogadta el a képviselő-testület.
9 millió jut
intézményi felújításokra
A költségvetésben eredetileg betervezett 5 milliós, önkormányzati intézményi
épületek felújítását célzó keretet 4 millió forinttal egészítették ki. Ennek oka a
zöld iskolánál a civil szervezetek részére
történő átalakítás, valamint az Egészségházban, a polgármesteri hivatalban a
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Visszaadták a pályázatot
Külterületi utak felújítására pályázott
az önkormányzat, az eredeti tervek szerint 85 százalékos támogatási intenzitás
mellett épülhetett volna szilárd burkolat
a Kuktor köznél, a külterületi szakaszon.
Mivel a pályázat beadása óta eltelt két
évben nagyjából 50 százalékkal emelkedtek az építési költségek, először a
műszaki tartalom csökkentésében gondolkoztak. Molnár Áron elmondta, az
irányítóhatóság hozzá is járult a műszaki
tartalom csökkentéséhez, ám ezzel együtt
a támogatási összeget is lecsökkentették.
A jelenlegi kalkulációk szerint minimum
128 millió lenne a kivitelezés, amihez az
önkormányzatnak 60 milliós önerővel
kellene hozzájárulnia, ami messze nem
az eredetileg tervezett 85 százalékos támogatási intenzitás.
Balázs Zsolt azt emelte ki a projekt
kapcsán, hogy egy gázvezetéket is ki kel-
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lene váltani, ami nagyjából 25 milliós tétel. Úgy értékelt, hogy amíg a belterületi
utakra is érdemes költeni, addig prioritásokat kell felállítaniuk. Füzesy István azt
javasolta, hogy a műszaki osztály vizsgálja
meg, hogy az esőzések miatt felázott és
tönkrement földút állapotán tudnak-e
javítani, majd a képviselők egyöntetűen
úgy döntöttek, visszaadják a pályázatot,
és más konstrukciót keresnek a külterületi útszakasz leaszfaltozására.
Zsákokban is elviszik
a szelektív hulladékot
Módosították köztisztaságról szóló
rendelet. Elhangzott, hogy több lakossági kérés érkezett a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, többen azt
szerették volna, ha nem csupán havonta
egyszer ürítenék a szelektív gyűjtőket.
Az önkormányzat egyeztetett a szolgáltatóval, továbbra is marad az egyszeri
elszállítás, amelynek időpontja a megszokott, minden hónap első keddje. A
szolgáltató viszont azt elfogadja, ha átlátszó műanyag zsákokba kihelyezik a
szelektíven gyűjtött hulladékot a lakosok
a kuka mellé, de szigorúan csak az átlátszó zsákba gyűjtött szemetet viszik el
havi egy alkalommal.
A júniusi testületi ülésen szóba került
a tramtrain beruházás is. Az önkormányzat egyeztetéseket folytat a NIF Zrt.-vel
arról, miként közelíthetnék meg biztonságosabban a vasútállomást a kerékpárosok. Azt javasolták, szélesítsék ki a járdát,
és ott jelöljenek ki bicikliutat, egyelőre a
NIF válaszára várnak. Elhangzott azt is,
hogy a tramtrain beruházás nem tartalmazza az algyői vasútállomás épületének
felújítását, ám a MÁV szeretné, hogy első
lépésben legalább külsőleg megújuljon az
épület. A vasúttársaság arról egyeztet az
önkormányzattal, hogy ezeket a munkálatokat esetleg a Gyeviép Nkft. végezze
el, illetve a későbbiekben a karbantartási
munkákat is rábíznák az önkormányzati
társaságra. A felmerülő költségeket természetesen kifizetné a MÁV, nekik az a
fő problémájuk, hogy nincs kapacitásuk a
beruházás elvégzésére.

Harc a vérszívók ellen
Az idei nyár sarkalatos problémája a
szúnyogkérdés. Az algyői önkormányzat
nem csupán a központi gyérítési programra támaszkodik, hanem saját forrásokat is fordít a helyzet enyhítésére. Molnár Áron megjegyezte, jóformán csak
napi irtással lehetne komoly eredményt
elérni, hiszen a csapadékos időjárás, a
Tisza áradása, majd az újbóli esőzések
és a meleg idő a szúnyogok paradicsomává változtatták az egész országot.
Ráadásul kánikula idején nincs is sok
értelme a vegyszeres kezeléseknek, mert
a vérszívók a nagy melegben nem an�nyira aktívak. Balázs Zsolt annyit fűzött
az elhangzottakhoz, hogy vélhetően a
biológiai szúnyoggyérítés irányába lenne érdemes elmozdulni, mert hosszabb
távon csak az lehet eredményes. Hozzá
kell szoknunk ugyanis, hogy már tavas�szal a nyáron megszokott nagy melegek
köszöntenek be, így hamarabb kelnek ki
a szúnyogok, vagyis eleve az év hosszabb
időszakában lesz szükség a vérszívók elleni védekezésre.
Játszótér épül a fecskeháznál
A májusi képviselő-testületi ülésen
döntöttek arról, hogy az idei 10 millió
forintos játszótér-felújítási keretből 5,5
milliót arra fordítanak, hogy a Kosárfonó
utcai volt zöld iskola udvarán játszóteret
létesítsenek. Ezt nem csupán a nemrég
átadott 13 fecskelakásba beköltözők gyerekei, hanem természetesen a környékbeliek is használhatják majd. Elhangzott,
hogy a munkák egy része már elkezdődött, Gubacsi Enikő alpolgármester pedig
a játszótéri eszközök kiválasztását koordinálja. Azt szeretnék, hogy az új játszóteret ősszel már birtokba vehessék a
gyerekek.
Beszámoltak a cégek
Az AKTV Kft. tavalyi évre vonatkozó
beszámolójából kiderült, hogy 57,5 millió
forint bevételük volt, költségeik összege
elérte a 47 milliót, így az adózás és ér-
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tékcsökkenés előtti eredményük 10 millió, ami fél millióval volt kevesebb, mint a
tervezett. A cég mérleg szerinti eredménye 54 ezer forint volt, aminek az oka az
értékcsökkenés.
A Gyeviép Nkft. tavalyi mérleg szerinti adózott eredménye 2 millió forint
volt. Az önkormányzati társaság a közfoglalkoztatás megszüntetése miatt kieső kézi munkaerő pótlására szolgáló
gép beszerzését tervezi ebben az évben,
amelyhez a saját forrás kiegészítéseként
adózott eredményét kívánja felhasználni.
A zöldterültek gondozására egy kompakt
kabinos kistraktor beszerzését tervezik,
amelyhez a már meglévő adaptereik felhasználhatóak.
A képviselő-testület, és elsősorban a
pénzügyi bizottság fókuszában van immár egy éve a Gyevitur Nkft. A cég 2,2
milliárd forintos mérleg főösszeg és 3
milliós nyereséggel zárta a 2018-as esztendőt. Bella Árpád ügyvezető megjegyezte, a mérleg főösszegüket a nagy
értékű ingatlan adja. Úgy értékelt, folyamatos fejlődésben vannak, 62 alkalmazottjuk van, ami középvállalkozásnak
felel meg európai szinten, de hazánkban
a nagyobb városokat leszámítva nem jellemző, hogy ennyi embert foglalkoztat
egy önkormányzati cég. Azt mondta, erre
az évre már látják, hogy a személyi jellegű
költségeik a minimálbér emelkedése miatt jelentősen nőnek, nagyjából 3 millióval havi szinten. Az épülő új medencével
kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy új
lehetőségeket nyit számukra a beruházás,
akárcsak a hangár fejlesztése.
A tavaly létrehozott Gyevikult NKft.
365 milliós mérlegfőösszeggel és 480
ezer forint adózott eredménnyel zárt.
A polgármester megjegyezte, korábban
intézményként működtek az egységek,
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ezért furcsa kicsit most céges beszámolót
értékelni, de előremutatónak értékelte,
hogy pozitív szaldóval zárt a társaság, így
nem kellett kiegészíteni az önkormányzati
támogatást. Kiderült, a Gyevikult a nyereségét műszaki és egyéb berendezések beszerzésére fordítja.
Gubacsi Enikő alpolgármester azt
mondta, nagy dilemma volt a cég megalakítása, de bebizonyosodott, hogy jó döntés
volt. Hozzátette, mindig fontos cél volt,
hogy a kínált programokkal minél több
korosztály igényeit kiszolgálják, és azt látja, hogy színesedett a programstruktúra.
Nagy Miklós Jenőné ennek kapcsán an�nyit jegyzett meg, hogy az alkotóházban
érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni
a szakkörökre és képzésekre, szerinte sok
érdeklődőt vonzanának.
Az önkormányzatnak is van tulajdonrésze az Algyő Park Kft.-ben, így annak
a társaságnak a beszámolóját is megtárgyalták. Molnár Áron elmondta, a cég
tavaly tudott először osztalékot fizetni, és
a kimutatások alapján jövőre is 100 millió
forint osztalék kifizetésére lehet számítani. Hangsúlyozta, minden évben nagy
dilemma a költségvetés tervezésekor, hogy
vajon lesz-e annyi iparűzési adóbevétele a
településnek, mint az előző esztendőben,
ezért is fontos, hogy megjelent egy olyan
bevétel az osztalék révén, ami nem adó
formájában érkezik, hanem egyfajta vállalkozási tevékenységből származik. Ez szerinte a gazdaságfejlesztés egyik iránya lehet, és azon is el kell gondolkozniuk, hogy
a külön alszámlán gyűjtött osztalékot akár
gazdaságfejlesztésre is fordíthatná Algyő.
Több gyermeket
fogadhat az óvoda
A Szivárvány Óvodában indítható
csoportlétszámot is meghatározta a képviselő-testület. Ennek módosítására azért
volt szükség, mert folyamatosan kezelniük kell a létszámnövekedést. Az előttünk
álló 2019/20-as nevelési évben elindítják
a 10-ik csoportot is, ehhez bővítik az intézményt egy újabb konténerblokkal, így
a maximális létszám 255 főre emelkedik.
Ozsváth Lászlóné óvodavezető elmondta,

májusban 248 gyermek járt az intézménybe, ehhez képest a 7 főnyi kapacitásbővítés minimális, de igyekeznek kezelni a
helyzetet.
Az előterjesztésből kiderül, hogy az új
konténerblokk 3 darab klímával, beépített
szaniterekkel, gépészeti- és elektromos
felszereléssel, valamint a meglévő csoportszoba északkeleti homlokzatán lévő
ablakok átszerelésével bruttó 23,5 millió
forintba kerül. További költségvonzatot
jelent az előkészítés és alapozás, az új csoportszoba berendezései tárgyainak megvásárlása, valamint további óvónőket és
dajkát foglalkoztatnak szeptembertől. A
beruházás összköltségvetése így 31 millió
forint, a bútorzat és eszközök valamivel
több, mint 5 millióba kerülnek, a személyi
kiadások a felvenni kívánt 4 fő esetében
erre az évre további 3,7 milliót jelentenek.
A testület megtárgyalta az Ifjúsági Cselekvési Tervet is az EFOP „Esély
otthon az algyői fiatalokért” pályázat keretében. Gubacsi Enikő alpolgármester
elmondta, a pályázatban megvalósítandó
elemek cselekvési tervét kellett elkészíteni, amihez állapotfelmérés is tartozott.
Összesen három kutatás zajlott, elsőként
megnézték, milyen képzéseket szeretnének a fiatalok, ezért indították végül
a gépírást, a mentorprogramot, továbbá
folyamatban van a recepciós képzés is.
Megdöbbentőnek nevezte azt az adatot,
amely szerint az elmúlt 10 év alatt Algyő
lakosságszáma ugyan növekedett, ám a
16-35 év közöttiek száma csökkent 306
fővel. Mint mondta, ez jelzi, hogy Algyő
is az elöregedő települések közé tartozik,
a betelepülők miatt a 16 év alattiak száma
növekszik, ám pont a keresőképes fiatalok
száma kevesebb lett. Éppen ezért nevezte
fontosnak, hogy az önkormányzat különös figyelmet fordítson ennek a korosztálynak a megtartására.

8

Molnár Áron hozzátette, pontos kimutatások nélkül is érzékelték azt a tendenciát, hogy lassan elöregedik a település,
most viszont adatok is bizonyítják ezt. Azt
mondta, Algyő jövőjét a fiatalok adják, hiába kritizálják olykor az önkormányzatot,
hogy miért koncentrál erre a korcsoportra. Megjegyezte, reméli, öt év múlva már
olyan kimutatások készülhetnek, amelyek
a fiatalok tekintetében is pozitív elmozdulást mutatnak. Az Ifjúsági Cselekvési
Tervet elfogadták a képviselők.
APRÓHIRDETÉSEK
Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek, mobiltelefonok javítása, telepítése,
karbantartása. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen
bizalommal! Zsigovics Péter:
06 (30) 779-1501.
Csontkovács kezelésre időpont
egyeztetés a 06 (30) 979 8079-es
telefonszámon. Minden nap, hétvégén is! 8–20 óra között. Bakó
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta
Duguláselhárítás Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Tel.: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós
HENI BUTIK Ruhavásár minden szerdán és szombaton 6-11
óráig a Piac téren. Női-, férfi- és
gyermekruhák (olasz, török, lengyel) extra méret 4-10 xl. Lakástextil, fürdőruhák, lábbelik, papucsok (török, szerb, olasz) alkalmi
ruhák. Hetente új árukészlettel
várom kedves vevőimet.
Szántóföldemet Baktóban 5 évre
haszonbérbe adom, helyrajzi száma 01204/1 területe 1,41 hektár.
Ugyanitt eladók terményszállító
csigák, forrás 500 permetező
újszerű, nagy méretű kalmárrosta,
gyűrűs hengerek. Ajánlatot
06 (30) 873-5714-es
telefonszámra kérek!
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A fiatalokkal együtt lendítették fel a vízi turizmust
Végéhez ért a Tisatur projekt, amelynek részeként például kenukat, vízi felszereléseket, sátrakat és hátizsákokat vásárolt
Algyő és Magyarkanizsa, valamint táborokat is tartottak a fiataloknak.

Június végén ünnepélyes keretek közt
zárult le a Tisatur projekt, amelyet Algyő partnerségben valósított meg a vajdasági Magyarkanizsával, több 115 ezer
euró uniós forrás segítségével. A programban a vízi turizmus fellendítéséért
tettek a partnerek, bevonva a két település fiataljait, akiknek táborokat szerveztek, a rendezvény fókuszában a Tisza

megismerése, bemutatása állt. Ezt segítették elő azok az eszközök, amelyeket
a támogatásból vásároltak, vagyis kilenc
darab négyszemélyes kenu, az ahhoz
tartozó teljes vízi felszerelés harminchat
fő számára, az evezőlapátok, a hátizsákok, a sátrak, a hálózsákok és minden
egyéb eszköz, amely elengedhetetlen a
vízi túrázáshoz. A kenuk ráadásul egyszerűen szállíthatók a külön erre a célra
beszerzett hajószállító trélerrel.
Füzesy István önkormányzati képviselő azt mondta, ez a projekt az egyik
eleme annak, amit a nagyközség Tiszához kapcsolódó turizmusának fellendítéséért tett. Kiemelte, hogy az alsó-Tisza
szakasza nem volt az utóbbi évtizedekben korszerűsítve, viszont a gyümölcsöző települési kapcsolat révén magyar

oldalon több mint 62 ezer, míg szerb
oldalon mintegy 53 ezer euróból valósult meg a munka. A projekt keretében
az eszközök beszerzése mellett konferenciákat, környezetvédelmi képzéseket
rendeztek és tájékoztató kiadványokat
is készítettek, a vakok és gyengénlátók
számára pedig olyan weboldal készült,
amelyről ők is informálódhatnak a Tisza környezetéről és a programokról.
Molnár-Makai Krisztina magyarkanizsai projektmenedzser elmondása
szerint eredményes munkát végzett a
két település, ők Magyarkanizsán mintegy 40 cserkésszel használják ki a pályázat lehetőségeit. Hozzátette, a jövőben
is partnerek maradnak Algyővel, már
most dolgoznak a következő határon
átnyúló pályázaton.

Szent Anna nevét viseli az új kikötő
Több pályázati konstrukcióból zajlottak Algyőn Tiszához kapcsolódó fejlesztések. Az önkormányzati forrásból kialakított szabadstrandot már tavaly birtokba vehették a lakosok, emellett egy kikötőt elköltöztettek, továbbá egy újat létesítettek, a Levendula Hotelnél pedig egy horgászstég szolgálja a kikapcsolódást.

A fedett, klimatizált kis épülettel ellátott
új úszómű határon átnyúló pályázatból
valósult meg, a többi Tiszához köthető projekt pedig a TOP támogatásával.
Már áprilisban felvontatták a szegedi téli
kikötőből a helyére a 2 mólóból álló új
úszóművet a Tiszán, ám a folyó áradása
miatt csúszott a hivatalos átadása.
A vízi- és horgászturizmus felélesztésére 142,37 millió forint TOP-os forrást

nyert az algyői önkormányzat. Abból a
pénzből a Komp utca végén tavaly megnyílt szabadstrandnál lévő kikötőt el kellett
költöztetniük, megerősítették a partfalat,
kialakították a közműpótlásokat, a parkoló
is megújult, és a tanösvénybe is bekapcsolták a kikötőt. Emellett a Levendula Hotel
mellett új horgászstéget kapott a település
a turisztikai lehetőségek bővítése céljából.
A határon átnyúló magyar-szerb pá-
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lyázat keretében egy úszóház is készült az
új kikötőhöz, a három oldalról üvegfallal
határolt, 25 négyzetméteres helyiséget
akár rendezvényekre is lehet majd használni.
A képviselő-testület nemrég döntött a
tiszai projektekhez kapcsolódó létesítmények elnevezéséről is, miután a lakosság is
jelezte, hogy érdemes lenne nevet adni a
területeknek. Az úgynevezett „régi rakodó” területére áprilisban érkezett meg az
új kikötőt 2 mólóval, az oda vezető útszakaszt Füzesy István képviselő javaslatára
„Nepomuki Szent János köznek” keresztelték, a parton lévő új úszóművet pedig
„Szent Anna kikötőnek” hívják immár. A
szabadstrand új neve „Tiszavirág strand”,
a közelében lévő úszómű pedig „Tiszavirág kikötő” lett, míg hotelnél lévő stéget
pedig „Levendula stégnek” hívják.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Első nagy mérföldkövéhez ért az Algyői Foltvarrók Köre
Már tíz éve annak, hogy Algyőn megalakult a foltvarró kör, azóta több mint duplájára nőtt a tagok száma, a helyiek
mellett szegediek is alkotnak a csapattal. A méteráruból készült csodákat minden év júniusában bemutatják a nagyközségben, így történt ez idén is, ezúttal a kirakós táska volt a legnépszerűbb a tárlaton.

Algyőn 2009. óta működik foltvarró
kör, amely Izbékiné Cseuz Gabriella kezdeményezésére jött létre. Akkor hatnyolc fő csatlakozott a csapathoz, ma
már huszonketten hódolnak a művészeti ágnak, a legtöbben helyiek, de vannak
olyanok is, akik Szegedről járnak a körbe. Idősek és fiatalok egyaránt alkotnak.

„Kéthetente keddenként gyűlünk
össze az alkotóházban, én hozom az új
technikákat, és abból alkotunk valamit,
például táskát, faliképet vagy párnát.
Leginkább géppel varrunk, de van olyan
munkafolyamat is, ami kézi varrással
készül. Főként az internetről gyűjtöm
a témákat, illetve más foltvarró társaságoktól tanulunk, a például a nagyszénási csoporttal nagyon jó kapcsolatot
ápolunk. Emellett van olyan tagunk,

aki eljár nyári táborokba, és onnan gyűjt
ötletet. Mi magunk is szoktunk többnapos táborozást szervezni, ekkor minden
a varrásról szól, csupán enni és kávézni
állunk meg ritkán” – magyarázta a lelkes
kis csapat irányítója.
Idén már tizedik alkalommal nyitotta
meg kapuit az Algyői Alkotóházban a
foltvarró-kiállítás, amely a csoport tagjainak keze munkáját dicséri. A tárlat
egy év termésébek legjavát vonultatta
fel, most a kirakós mintájú táskákból
lehetett találni a legtöbbet, hiszen jelenleg ezek a ledivatosabb darabok, de
néhány anyagot a korábbi évekről is
elhoztak, mind-mind mutatós varrás.
Izbékiné Cseuz Gabriella szerint az alkotás öröme miatt jó foltvarrónak lenni,
hiszen a méteráru szétszabdalása után
csoda születik, és minden táska, párna
vagy kép egyedi.
Gabriellát tizenöt évvel ezelőtt ejtette rabul a művészeti ág, amikor is
gyermekei születése alatt otthon volt,
viszont amíg az apróságok aludtak, szeretett volna valamilyen elfoglaltságok a
délutánokra, ami egyben kikapcsolódás
is lehet számára.
„Alapvetően angol-rajz szakos pedagógus vagyok, ebből kifolyólag mindenképp valamilyen kézműves tevékenységet szerettem volna csinálni.
Próbálkoztam a gyöngyfűzéssel, hiszen
azt gyermekként is szerettem, de nem
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annyira jött be az ékszerekkel babrálás.
Ezután megpróbáltam a süthető gyurmázást, amit szintén jó dolog, de ez is
túl aprólékos munkának bizonyult számomra. Végül a foltvarrás nyerte el igazán a tetszésemet” – részletezte.
Elmondása szerint a technika elsajátítása után egyre több dolgot késztett
foltokból, majd később úgy döntött, továbbadja a tudást. „Rákérdeztem, hogy a
helyi tájházban nem indíthatnék-e egy
ilyen szakkört, és támogatást kaptam
hozzá, ahogyan jelenleg is segít nekünk
az önkormányzat és a Gyevikult Nkft.
Azóta a helyszín változott, ma már az
Alkotóházban tevékenykedünk” – tette
hozzá.
A tízedik foltvarró kiállítást mérföldkőnek nevezte az Algyői Foltvarrók Körének vezetője. A kiállításra szép
számmal látogattak el környékbeli és
távolabbról jövő érdeklődők, más foltvarró csoportok tagjai is. Az Alkotóház
megtelt színes faliképpel, különböző
mintájú ágytakaróval, párnával, sokféle
foltvarró technikával készült táskával.

HÓVIRÁG
VIRÁGÜZLET

PIPACS
VIRÁGSZIGET
SZÖGHY
TEMETKEZÉS
06 (20) 501-4100

...a Tisza Virága

Falu a Tisza mellett – irodalmi műsor
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre június
elején a Krúdy Gyula Irodalmi Kör meghívásának eleget téve
a Szabó Ervin Könyvtár Sashalmi Fiókkönyvtárában mutatkozott be.
Összeállításuknak „Falu a Tisza mellett” címet adták, amely a
tollforgatók saját verseit tartalmazta. Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar tiszai és dél-alföldi dallamokkal színesítette
a műsort.
Ebben az évben – Szőreg és Kiskundorozsma után – ez volt
a harmadik alkalom, amikor Algyő határain túl mutatkoztak be.

Történelmi emlékhelyeken az Algyői Tollforgatók
Június 21-étől 23-áig szakmai kirándulásunk fő témájául Ady Endre életútját
választottuk, mivel ez évben emlékezünk a költő halálának 100. évfordulójára.
Érmindszenten, a költő szülőházában
berendezett múzeumban Ady-verseket
olvastunk fel, így emlékezve a költőre.
Innen Sződemeterre látogattunk, hiszen a közelmúltban – május 25-én –
avatták fel a Kölcsey Emlékházat és a
felújított református templomot.
Nagy élmény volt számunkra a zsibói Wesselényi-kastély és botanikus
kert. Bár a kastély felújítása még várat
magára, azonban a birtokon kialakított
botanikus kert csodálatos. A jelenleg
több mint 5000, a világ minden pontjáról odatelepített növények tájak, fajták

szerint csoportosítva a laikus számára is
nyomot hagyó ismeretet nyújtanak.
Kolozsváron nem maradhatott ki a
programból Mátyás király szülőháza,
Mátyás király szobra, a Szent Mihály
székesegyház és természetesen a Házsongárdi temető sem. Nagyjaink síremléke előtt versekkel, életük legfon-

tosabb eseményeinek felidézésével, és
koszorúinkkal róttuk le kegyeletünket.
Köszönjük Algyő önkormányzatának, hogy támogatásukkal hozzájárultak irodalmi, történelmi emlékeink
felidézéséhez, újragondolásához, ismereteink gyarapodásához.
Tollforgatók

Az ifjúsági stratégia célja
Csaknem egy évnyi tervezés után májusban elfogadta a képviselő-testület a
Fehér Ignác Ifjúsági Stratégiát, amelynek
célja nem kevesebb, minthogy a településen kialakuljon egy olyan közösségi élet,
amely megfelel a helyi fiatalok igényeinek.
A stratégia elkészítését nagyban megkönnyítette az, hogy a Reakció Ifjúsági
Közösség vezetőjeként, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság külsős tagjaként tolmácsolni tudtam a fiatalok valós
problémáit a döntéshozók felé. A doku-

mentumhoz tartozik egy cselekvési terv
is, amelyben kiemelkedő szerepet kap
az önkéntesség és a generációk közötti
együttműködés is.
E két küldetés összefonódásának volt
köszönhető a tavasszal heti rendszerességgel tartott okostelefon tanfolyam is,
amelyen fiatalok segítettek az idősebbeknek kiigazodni a modern kütyük világában. A cselekvési tervben szereplő
programok megvalósítását segíti elő az
ifjúsági alap is, mely forráshoz elsőként
idén juthatnak hozzá az ifjúsági közélet
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fellendítése iránt elkötelezett szervezetek.
Kiemelkedő küldetésként lett megfogalmazva a környező településeken
működő ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatépítés és együttműködés, hogy a jó
gyakorlatokat megosszák egymással.
Végcélként megfogalmazható az, hogy
a fiatalok életminősége javuljon, és ennek
köszönhetően biztosítva legyen Algyő
nagyközség fejlődésének jövője.
Oláh Dániel
elnök, Reakció Ifjúsági Közösség

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Egy igazi tüzes éjszaka
Új helyszín, új programok, de a hagyomány a régi. Az Ezerjóház udvarát az év legrövidebb éjszakáján népes látogatósereg
foglalta el, kora délutántól egészen késő estig várták a szervezők az egészen fiatal és az idősebb korosztályt egyaránt.

A Gyevikult Nkft. álmodott egy nagyot
és a szabad ég alá hozta a Szent Iván
éji mulatságát. Az Ezerjóház udvarán
felállított színpadon a programokat
élő zene kísérte, fellépett a Kicsi és az
Óriás Duó, illetve a Csillag Musical
Társulat miközben a Levendula Hotel éttermének jóvoltából sült a hal és

hűsítő ital készültek a Fröccsteraszon.
Az udvart a gyönyörű kivilágítás és a
kényelmes raklap bútorok tették még
hangulatosabbá.
A gyerekeket a külön nekik kialakított játékudvarban a sok szúnyog sem
riasztotta vissza a hatalmas trambulin
és az ugrálóvár kipróbálásától, emellett

még rodeoball és óriás jenga is várta
őket. A bátrabbak betekinthettek saját
jövőjükbe Klárival, a jósnővel.
Az este fénypontja mindenképpen a
Szent Iván éji hagyományokhoz köthető tűzzsonglőr bemutató volt. A hiedelmek szerint a nyári napforduló a fény
és a sötétség harcát jelképezi, a pogány
világban nagy tisztelete volt ennek a
napnak. A tűzgyújtás a megtisztulást, az
újjászületést jelképezte, de szerelem- és
bőségvarázslatokat is végeztek ekkor.
Ha varázslásba és tűzugrásba nem is
kezdtek a Tájház udvarára betérő vendégek, azért egy remek estét tölthettek együtt hangulatos környezetben, jó
programokkal.

Különleges vendégek jártak a táborozóknál
A szünidő beköszöntével Algyőn is elindultak a táborok, amelyeket minden évben lelkes gyereksereg látogat. I zbékiné
Cseuz Gabriella mindig igyekszik szórakoztató és érdekes elfoglaltságokkal felkelteni kicsik és nagyobbak érdeklődését. A Szeretem kézműves tábor egyik napját a szegedi Talentum Alapítvány tette igazán különlegessé.

Az alapítvány Kulturális csomópont:
Szeged című projektjének keretén belül érkezett Lala Azerbajdzsánból és

Grúziából, akik Algyőre is ellátogattak.
Jövetelük célja, hogy saját országukat,
kultúrájukat ismertessék meg interaktív
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módon más nemzetekkel, ezzel hozzánk is kicsit közelebb hozva a nagyvilágot. A lányok két hónapot töltenek
Szegeden, és örömmel jöttek el az algyői táborozókhoz is.
Egy közös ismerkedős játék alatt megtanították a gyerekeket köszönni azeri
és grúz nyelven, majd néhány perces
vetítés során mutatták be országukat,
fővárosukat. Szó esett a kultúrájukról,
kicsit a történelmüket is említve, illetve
betekintést nyerhettek a fiatalok a szokások, hagyományok és gasztronómia
témakörébe is. Utóbbi lett csak igazán
kifejtve, hiszen a külföldi lányok birtokba vették a Civilház konyháját, és ebédet
készítettek a táborozóknak. Az ennivalók alapanyaga talán nem is volt annyira
furcsa, viszont az elkészítés módjában
már érte meglepetés a kis kuktákat. A
nemzeti ételeikből alkotott kóstolót
együtt fogyasztották el a gyerekekkel.

...a Tisza Virága

Bemutatnák a helyi kézműves alkotókat
A „Tavasz Színek” Algyői Alkotói Pályázat adta az ötletet, hogy készítsünk összeállítást az algyői kézműves alkotókról.
Legyen saját hírportáljuk, ahol megmutathatják önmagukat, a csoportjukat és az
alkotásaikat. Sok ember van, akiknek bőven helye van az összeállításban, akik tesznek azért, hogy képességeiket megismerjük, és alkotásaikat megőrizzük a későbbi
idők számára.
Vannak időszakos kiállítások ahol az alkotók megmutatkoznak, de egyben, összegyűjtve – és esetleg folyamatosan frissítve
– egy olyan összeállítás készül, melynek
megvalósítása esetén komplett és átfogó
képet kapunk a gazdag algyői alkotókról.
Ezt a munkát a Gyevikult Nkft. támogatja Izbékiné Cseuz Gabriella segítségével. Az alkotók bemutatkozása,

munkájukról készült fotók a Faluház
honlapján önálló oldalon jelennek meg
a jövőben kéthetente „Algyői Kézműves
Alkotók” címszó alatt.

Az összeállítást nyomtatott formában a könyvtárba és a Levendula Hotel recepciójára is eljuttatják, így bárki
megismerheti a teljes anyagot, a turistáknak is szívesen ajánljuk.

Helyet kap az összeállításban többek
között a Fürge Ujjak Műhelye, Gálné Nagy Ildikó szövő népi iparművész,
Greksáné Kurucz Irma, az Algyői Foltvarró Kör, Molnárné Süli Zakar Rita,
Oláh Ernő, Balassi Mariann, Szabó Beáta, Papp Csilla, Szalmáné Simon Éva –
csak néhányan az alkotók közül, hiszen
még sorolhatjuk őket bőven.
Az összeállítás megjelentetése szeptember hónapban indul, és kéthetente
bővül egy-egy újabb alkotóval.
Bízunk abban, hogy a bemutatkozás
sokaknak elnyeri tetszését, és mind többen éreznek majd kedvet ahhoz, hogy a
bennük rejlő, ám még szunnyadó képességeiket, tehetségüket megmutassák a
közösségnek.
Nagy Miklósné

Hatvannégy éves
osztálytalálkozó
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2019. július
22. napjától 2019. augusztus 25. napjáig az Algyői
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet alatt a rendes ügyfélfogadás
szünetel.

Az Algyői Általános Iskolában 1955-ben végzett diákok –
immár nagyapa korban – június 8-án, Medárd napján ragyogó
napsütésben megtartották 64 éves találkozójukat. A 22 végzett egykori diákokból 9 fő jelent meg, egy fő igazoltan volt
távol. Volt tanáraikra és elhunyt osztálytársaikra szomorúan
emlékeztek. Felidézték az együtt töltött nyolc évet, annak vidám és kevésbé vidám történeteit.
Megfogadták, hogy a megszokottak szerint továbbra is
évente találkoznak.
A képen balról jobbra: Török Ferenc, Boldizsár Dezső, szakácsunk Kormányos József, Kormányos János, Bús Balázs, Molnár
Béla, Kovács Jenő, Berta János, Gercsó Sándor és Pataki Mihály.
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Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben az
igazgatási szünet tartama alatt minden héten
hétfőn, szerdán, pénteken
8.00 és 10.00 óra
között tudunk ügyfeleket fogadni.
Megértésüket előre is köszönjük!
Algyő, 2019. június 25.

dr. Varga Ákos
jegyző

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Algyő, ahol jó gyereknek lenni
Az elmúlt évek során – bejárva a közoktatás átalakításával járó kihívások olykor rögös útjait – számos ismerettel és tapasztalattal gazdagodtunk, amelyeket a hétköznapok során a gyermekek és családjaik javára fordítva szeretnénk kamatoztatni.

Valamennyien úgy érezzük, hogy ebben
a nevelési évben a tanult ismereteink alkalmazására, gyakorlati megvalósításra,
nem pedig az új ismeretek szerzésére
kellett helyeznünk a hangsúlyt. Az elmúlt nevelési év során 220 gyermek járt
óvodánkba, naponta tapasztaltuk, hogy
olykor már a gyermekek is fáradtan
érkeztek reggel. Így számukra is egyre inkább fontossá vált az elmélyült és
szabadon választható játék, a naponta
ismétlődő mesélés és verselés, a fülbemászó gyermekdalok, a kertben történő
bogarászás, a madárbarátok kapcsolatainak elmélyítése. A többi célunk mellé
felvállaltuk a „Boldog Óvoda” cím elnyerésével járó feladatok teljesítését is.
Hiszen a boldog, vidám, kiegyensúlyozott gyereknél nincs nagyobb öröm a
pedagógusok számára.
Szeptemberben minden csoportban
tartottunk szülői értekezletet, amelynek
látogatottsága tükrözte számunkra a
szülők érdeklődését munkánk iránt. Elindítottuk a fejlesztő foglalkozásokat (logopédia, gyógypedagógia, szomato pedagógia terén), amelyeket 85 gyermek vette
igénybe. Az egyéb szolgáltatások közt
volt zeneovi, ovi-foci, kézilabda, pöttömtorna, néptánc foglalkozás, amelyek több
mint 150 gyermek mozgás-, készség- és
képességfejlesztését segítették.
Sikerrel vettünk részt több pályázatban: Boldog Óvoda, Gyurmavilág, Kincses Kultúróvoda, DM napvédelem.

Szüreteltünk az Algyői Borbarátokkal, és megismerkedtünk a rendőrök
munkájával az októberi Közlekedésbiztonsági hetünk keretében. Állatsimogató, terápiás kutyabemutató színesítette
az Állatok világnapjára szervezett programunkat. Az Egészséghéten ellátogattunk a Füvészkertbe, megcsodáltuk az
őszi természet színeit, sétákat szerveztünk a tanösvényen, meghallgattuk a
madarakat, felfrissítettük fészkeiket. Az
Ezerjófű Egyesülettel gyógynövényeket
kerestünk, egészséges teákat kortyolgattunk. Mézédes reggelivel kezdtük a hetet az algyői méhészek támogatásával,
és „Tökjó nappal” zártuk őszi programjainkat. A Suszter Manói című mesejelenettel kedveskedtünk a gyerekeknek,
közösen vártuk a Mikulást. Alig telt el
pár nap és fenyőillat, gyertyaláng, ajándék – a karácsonyra, az egyik legszentebb és egyben a legörömtelibb ünnepre készülődtünk –, amelyet meghatóvá
varázsolt a margaréta, katica, pillangó
csoportosok szívet melengető műsora a
Faluház színpadán.
A Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat által kiírt rajzpályázaton
10 óvodás ért el sikereket márciusban.
Folyamatosan figyeltük a Zöld manókkal a Tisza élővilágának változásait. Nyílt délelőttöket tartottunk, hogy
a szülők megismerkedhessenek a csoportok hétköznapjaival. Elűztük a telet,
várva vártuk a természet ébredését, kör-
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nyezettudatosságra nevelő programokat
szerveztünk.
Egy ERASMUS pályázati programmal 8 ország pedagógusai érkeztek
hozzánk szakmai tapasztalatcserére.
Elégedettségüket fejezték ki a látottak
kapcsán, ígérték, jó hírünket viszik a
világba. A Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatására bált szerveztünk,
a bevétel az alapítvány számláját gyarapította.
A tavaszi Egészséghéten a zöldség-gyümölcs fogyasztásának fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Felkerestük
a helyi piacot, ellátogattunk a Családi
zöldségesbe, ahol sok-sok egészséges
zöldséget kóstoltunk. Két héten keresztül a középső- és nagycsoportosok a
Borbála fürdőben barátkoztak az egyik
legkedveltebb vízi sporttal, az úszással.
A gyereknapot egész heti rendezvénysorozattal ünnepeltük: fellépett nálunk
a Csiga duó, volt zenés mesemondó, kirándultunk Csongrád-Bokrosra, a Vadasparkba, a hetet pedig zsákbamacska, lufi hajtogatás, vidám zene zárta. A
néptáncosok Gábor bácsi vezetésével
táncházzal búcsúztak a nevelési évtől,
júniusban pedig elköszöntünk az iskolába menő nagycsoportosoktól.
Nevelőközösségünk a fenntartó önkormányzattal, a szülőkkel együtt arra
törekedett, hogy folyamatosan otthonossá, meghitté tegyük óvodánk belső
és külső környezetét egyaránt.
A mögöttünk álló nevelési év tartalmas, sokszínű programokkal teli időszak volt. Büszkék vagyunk óvodánkra,
hiszen szeptemberben átadjuk új épületünket, amelyben a 10-ik csoport lesz
elhelyezve. A következő nevelési évet
a munkával teli nyár után, megújulást
váró intézményi környezetben kezdhetjük majd el.
Ozsváth Lászlóné
óvodavezető

...a Tisza Virága

Nyár a Borbála Gyógyfürdőben

A Borbála Gyógyfürdőben július 1-én
megkezdődtek a nyári táborok. Az első
nagy érdeklődés a Foci táborunk iránt
volt, ahová sok algyői gyerkőc jelentkezett. A sportos táborok sorát a teltházas,
Sportmix tábor követi, ahol a gyermekek
5 sporttág rejtelmeibe mélyülhetnek el.
A nagy érdeklődésre való tekintettel ezt
a tábort még egy időpontban elindítjuk
július végén. A labdák szerelmeseinek is

kedvezünk július 15-től. A legkisebbekről
sem feledkeztünk meg, így az algyői óvodai szünetben 3 héten keresztül kínálunk
kiváló programokat az ovisoknak.
Szabad időpontokért érdeklődjenek
Volosinovszki Anita táborvezetőknél a 06
(30) 782-4247-es telefonszámon.
Mindeközben gőzerővel építjük a kültéri medencénket, hogy minél hamarabb
élvezhesse Algyő lakossága az igazi nyári

strand élményét a szomszédban. A beruházás előrehaladását segíti, hogy a kültéri
részen lezárt építkezési terület kisebbíti a
napozás szerelmeseinek nyújtott teret, de
így a munkálatok zavartalanul folyhatnak.
Megértésüket előre is köszönjük!
Idén a Borbála Gyógyfürdő ismét indul az ÉV HELYIEK KEDVENC fürdője szavazáson.
2019-ben el szeretnénk érni – az országos szinten is komoly versenyben - az első
helyezést, ezáltal hírét vinni az országban,
hogy egy nagyközségben lévő fürdővel is
komoly eredményeket lehet elérni.
Ehhez Önökre is szükségünk van, hogy
Algyő nyerjen ezen a versenyen. Nem
utolsó sorban remek üdülési ajándékokat
lehet nyerni a szavazatokkal.
Ezen a felületen online tudja leadni
szavazatát: https://azevfurdoje.hu/algyo

Három generációval az egészségért pályázat
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az algyői háziorvosok két szegedi kollégával pályáztak és nyertek a „Három generációval az egészségért” kiíráson. A pályázat – címének megfelelően – a teljes lakosságot érinti 0-tól 110 éves korig.
A pályázat célja:
Gyermekek körében:
• A rendszeres, örömteli, életvitelszerű testmozgásnak, valamint az egészséges táplálkozásnak az egészséges életvezetés
részeként történő beépítése a gyermekek mindennapjaiba.
• Kiemelt szerepet kap a gyermekek körében a dohányzás megelőzése, visszaszorítása.
• Felnőttek körében:
• A szív- és érrendszeri megbetegedések rizikó faktorainak (beleértve például a magas vérnyomás, magas vérzsírszint mérés, a Boka-kar index mérés és pitvarfibrilláció szűrés keretében) azonosítása, rögzítése, a kockázati szint meghatározása.
• Lakosság egészségértésének vizsgálata és javítása.
• Lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre.
• Az egyéni kockázati szintnek megfelelő beavatkozás („mozgásgyógyszer”, dohányzásról való leszokás támogatás, dietetikai tanácsadás, gyógyszeres kezelés, a gondolkozás vizsgálatával a demencia kockázatának korai szűrése és megfelelő
kezelése) megvalósítása.
• Az érbetegek körében gondozási feladatok egyénre szabott ellátása, az alkalmazott kezelés áttekintése.
Az egy éven keresztül tartó programokkal lehetőséget kínálunk rendszeres testmozgásra a résztvevők életkorának, általános állapotának figyelembe vételével. Rendszeres szűrővizsgálatokkal törekszünk a betegségek korai felismerésére. Előadásokat szervezünk. Dietetikai, mentálhigiénés tanácsadásra lesz lehetőség weblapunkon keresztül. Új Facebook-oldalt
hoztunk létre a tájékoztatás, és hozzászólások céljából, amely „3 generációval az egészségért Algyőn és Szegeden” néven
található meg a közösségi oldalon.
Egy nagyon pezsgő, izgalmas évnek nézünk elébe. A programokhoz jó egészséget kívánunk!
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Maradnak kézicsapataink edzői
A következő szezonban is Herbert Gábor irányítja a férfi kézilabda-csapatunkat, míg a női együttesnél a kiesést
követően is Avar György irányít. A tervekről a klubelnököt, Bella Árpádot kérdeztük.
A ContiTech FKSE-Algyő a harmadik helyet szerezte meg az NB I/B
Keleti csoportjában: az eldőlt, hogy a
következő szezonban is a korábbi válogatott játékos, Herbert Gábor irányítja
az algyői férfi kézilabdázókat.
„Két echte szegedi, balátlövő poszton bevethető Bajorhegyi Ádám az NB
I-es Egertől, a jobbátlövő Pál Ádám
pedig szintén az élvonalbeli Komlótól
érkezik hozzánk, Németh Gábor és John
András pótlására szerződtettük őket.
A tavalyi évhez hasonlóan a következő szezonban is minél jobb eredményt
szeretnénk elérni, ha újra el tudunk

csípni egy dobogós helyezést, akkor
roppant boldogok leszünk” – mondta a
klubvezető.
A Levendula Hotel FKSE Algyő
női csapata sereghajtóként végzett a
női NB I/B Keleti csoportjában, így a
következő szezonban újra az NB IIben játszik majd. A kiesést követően
azonban továbbra is Avar György felel
a szakmai munkáért a csapatnál.
„Bár nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, tiszteljük az ellenfeleinket, de
szeretnénk megnyerni a bajnokságot,
célunk, hogy minél hamarabb visszatérjünk az NB I/B-be. Tudjuk, hogy ez

nem könnyű, hiszen olyan ellenfeleink
vannak, mint a KSZSE, a Hódmezővásárhely vagy a Gyula, de megkíséreljük a visszajutást egyből” – részletezte.
Az előző év csapatából csupán Mikó
Gréta igazolt vissza az SZKKSE-hez,
a többiek maradtak a klubnál, emellett
két-három új játékos érkezhet a csapathoz a bajnoki rajtig.
Bella Árpád hozzátette, az ifi és serdülő lány csapatból többen is lehetőséget kaphatnak a felnőttek között, évek
munkájának köszönhetően elérték azt,
hogy saját nevelésű, algyői játékosok is
a felnőttek között szerepelhessenek.

Szép utánpótlás-sikerek kézilabdában
Veretlenül lett bajnok az U14-es algyői lánycsapat, valamint a Kecel-kupán is sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttek a
fiatal kézilabdázók.
nyerte a felsőházi rájátszást,
Gera Pál tanítványai így mind
a 12 mérkőzésüket megnyerve
vehették át az aranyérmeket.
Több korosztályos csapatunk is a Kecel-kupán vett
részt, közülük az U11-es fiúk

A serdülő fiúk számára a
nehéz ősz után már jobban
ment tavasszal: az idény első
felében pont nélkül maradtak
a fiúk, a másodikban azonban
nyolc győzelmet is szerzett a
csapat, amely így a II. osztály
keleti csoportjában nyolcadik
helyen végzett, és jövőre is eb-

ben a ligában szerepelhet. Kovács Bence, a csapat edzője úgy
fogalmazott, büszke a csapatára, amely kőkemény munkát
fektetett a tavaszi szezonba,
ennek pedig meg is lett az
eredménye a bennmaradással.
Az U14-es lánycsapat
azonban pontveszteség nélkül
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meg is nyerték a tornát, de
az U9-es lányok és fiúk, valamint az U10-es fiúk is értékes tapasztalatokkal térhettek haza, az U13 fiúk pedig
ezüstérmesek lettek.

...a Tisza Virága

Nem pihentek az algyői úszók
Az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület versenyzői a sűrű tavaszi versenyidőszakot folytatva május végén és június
elején sem pihentek, két neves versenyen mérették meg magukat.
Ismét szép eredményeket értek el az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület versenyzői, akik az elmúlt hetekben is több
versenyen vettek részt. A Budapesten
megrendezett Béka-Delfin rangadó a 8-910 éves gyermekeknek biztosított versenylehetőségét, ahol az algyői színeket Gasztány Mira képviselte. Az erős mezőnyben
Mira 50 méter hátúszásban hetedik, 100

méter gyorsúszásban egyéni csúcsot repesztve hatodik, 50 méter mellúszásban
pedig tizenkettedik helyezést ért el.
A XII. Csongrádi Országos Szenior
Úszóversenyen Rigó Péter 50 méter pillangó, 200 méter vegyes és 800 méter gyorsúszásban egyaránt a harmadik helyen
végzett, míg 100 méter gyorsúszásban
egyéni csúccsal negyedik helyen ért célba.

Duplázott Kopasz Bálint Minszkben
Két aranyéremmel térhet haza a Fehérorszországban rendezett Európa-játékokról Kopasz Bálint. Az immáron győri
színekben versenyző, de algyői származású kajakos mindkét számában győzni tudott, 1000 és 5000 méteren is legyőzte
egyik legnagyobb riválisát.

Remekül sikerült a világbajnokság
előtti egyik legkomolyabb erőfelmérő
Kopasz Bálint számára: az algyői kajakos ugyanis a fő számának tekinthető
ezerméteres futamban óriásit hajrázva
legyőzte a portugál Fernando Pimentát
– ezzel Bálint szerezte a magyar kül-

döttség első aranyérmét a Minszkben
rendezett Európa-játékokon.
„Amikor befutottam a célba, elfordultam balra, akkor láttam csak, hogy
Pimentát éppenhogy el tudtam hagyni. Ez köszönhető az erős finisemnek,
amit az utolsó 250 méteren nyújtottam” – kezdte a futamot követően az
M4 Sportnak adott értékelőjét az algyői
sportoló. „Rendkívül jól jött ki a pálya,
zseniálisan osztottam be az erőmet, de
elképesztően elfáradtam. Az utolsó 50
méteren éreztem, hogy jön a riválisom,
de többet már nem tudtam beleadni,
mert hihetetlen mértékben elsavasodott
a kezem, alig bírtam már mozgatni. Ha-

talmas dolog számomra, hogy győzni
tudtam az Európa-játékokon, rendkívül kemény mezőnyben szerezhettem
aranyérmet. Jó alapokkal indulhatok a
világbajnokságra, pár nap pihenő után
máris készülök arra, hogy esetleg még
jobb formában legyek majd Szegeden,
és egy jó erős hátszéllel akár még jobb
időt hozzak” – nyilatkozta Kopasz Bálint.
A Győrt erősítő algyői sportoló
számára igazán kedves helyszín lehet
Minszk, hiszen 5000 méteren is sikerült
legyőznie Pimentát, a hosszabb távon is
elsőként ért célba, így kétszeres Európa-játékok-győztesként térhet haza.

20 ÉVES A ZSUZSI KOZMETIKA!

SZÜNETEL A FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

„A 10. évfordulón már megkedvelt akció után...”
ÚJRA AZ ÜNNEPELT AJÁNDÉKOZ!
Július 13-án, szombaton 8-14 óráig
INGYENES szemöldökformázásra
várok minden kedves érdeklődőt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) igazgatási szünet lesz július 29-étől augusztus 10-éig, mely
időszak alatt a falugazdász ügyfélszolgálat szünetel.
Algyőn a szünet előtti utolsó ügyfélfogadás július 23án, míg a szünet utáni első ügyfélfogadás augusztus
13-án, kedden lesz 8 és 12 óra között.

Időpontegyeztetés július 12-én, pénteken.
További meglepetések a résztvevők részére…
Szabóné Tóth Zsuzsi kozmetikus mester
06 (30) 352-8906
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JÚLIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Július 6. (Szo) 9 óra
Algyői Lovasnap és játékos vetélkedő
a Lovaspályán (Téglás utca 151.). Programok: 10 órakor zenés fogatos felvonulás
Algyő utcáin. Civil szervezetek főzése. 12
órakor ingyenes lovagoltatás gyerekeknek.
Jó ebédhez szól a nóta! 14 órakor akadályhajtás.
Július 8-12. (H-P) 8-16 óra
Hagyományőrző kézműves tábor a Tájházban.
Július 8-12. (H-P) 8-16 óra
Görkori- és tánctábor a Faluházban.
Július 10. (Sze) 14 óra
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának találkozója a
Civilházban.

Július 15-19. (H-P) 8-16 óra
Drámatábor a Faluházban.
Július 26. (P) 17 óra
Folkudvar az EzerJóházban. Vendégségben
Sándorfalva. 19 órakor Fellép a Zsibongó
Táncegyüttes és a Délikert Napsugár Táncegyüttes, 20 órától táncos mulatság – közreműködik a Juhász zenekar. Fröccsterasz
várja a látogatókat. A belépés díjtalan!
Július 27. (Szo) 10 óra
A Gyeviek Baráti Körének Anna-napi találkozója a Faluház színháztermében. Ünnepi ebéddel egybekötött zenés, műsoros
délután. Közreműködnek: Lévai László és
barátai. Jelentkezni és belépőjegyet váltani
Némethné Arankánál lehet a 06 (30) 4451397-es számon.
Július 27. (Szo) 16 óra
„Algyő ízei” – könyvbemutató az EzerJóház–Tájház Gasztroudvarban. 19 órakor „A
bor legendája” – gasztroszínház borbemutatóval, majd 21 órától Dance Party hajnalig dj.
Kovy-val! Fröccsterasz! A belépés díjtalan!

Július 28. (V) 10 óra
Anna-napi búcsú a Szent Anna templomban és környékén. Az ünnepi szentmise 10
órakor kezdődik, a nap folyamán pedig forgók és vásárosok várják a családokat.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

BÉRLETÁRUSÍTÁSI IDŐPONTOK!

VÁSÁR A FEHÉR ISKOLÁBAN

NIA fitnesz – Örömtánc 70 percben Magadért! Július 9., 16., 23., 30. keddi napon 18
órától a Faluház színháztermében!

Augusztus 30. (P) 9-17 óráig a Faluház
földszinti kistermében.
Szeptember 2-3. (H, K) 9-17 óráig a Faluház földszinti kistermében.

Július 8. (H) 9-11:30 óra

Július 13. (Szo) 20 óra
Tájház Színudvar az EzerJóházban. Varsányi Anna „A bugaci határon” groteszk
közmunka revü a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek előadásában. Szereplők:
Szilágyi Annamária, Kárász Zénó, Gömöri
Krisztián, Szívós László és Bánvölgyi Tamás. Rendező: Szilágyi Annamária. Belépődíj: elővételben 2800 forint, a helyszínen
3200 Ft. Jegyek kaphatók a oneticket.hu-n,
illetve a Faluházban! Eső esetén az előadás a
Faluházban l esz!

Vibro tréning a Faluházban minden szerdán!
A „3 generációval az egészségért Algyőn”
program keretében szerdán 18:30 és 19:15
órától 2-szer 45 perces edzési lehetőség. A
torna térítésmentes, de regisztráció szükséges! Bejelentkezés: 06 (70) 414-6439.
Fitness Badar Krisztával hétfőn és csütörtökön 19 órától a Faluház színháztermében. A
torna térítési díjas!

NYÁRI ÚJDONSÁG! Jóga a szabadban Algyőn! Július és augusztus hónapban minden vasárnap reggel 7 órától
NAPÜDVÖZLŐ JÓGA a Faluház melletti füves területen. A részvétel ingyenes.
A foglalkozás rossz idő esetén elmarad.
Matracot
hozni
szükséges.
A jógát a LélekLiget Gyógytorna szervezi
és vezeti.
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Július 28. (V) 9 óra
Kézműves vásár a Tájház előtt. 15 órakor
borkóstolás az Algyői Borbarátok közreműködésével, és szintén 15 órától a Tájház
tárlatvezetéssel megtekinthető! A belépés
díjtalan!

NYÁRI SZÜNET
A GYEVIKULT NKFT.
INTÉZMÉNYEIBEN
Tájékoztatjuk a
kedves látogatókat, hogy
a Gyevikult Nkft intézményei
augusztus 1-20-ig zárva tartanak!
Nyitás augusztus 21-én, szerdán!
Gyevikult Nkft. munkatársai

...a Tisza Virága
Házasságkötések

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: 7.30-12.00

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

2019. 05. 25-én házasságot kötött
Dombi Csaba és Fekete Erzsébet

Születések Algyőn

FOGSZAKORVOS

Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

Pósa Emília
Szül.: 2019. 05. 07.
Anya: Sztanojev Szabrina
Apa: Pósa Sándor

GYEVI PATIKA

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

Laczi Zétény
Szül.: 2019. 05. 24.
Anya: Laczi-Nagy Judit
Apa: Laczi Norbert

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

Tóth Márton Hunor
Szül.: 2019. 06. 08.
Anya: 	Tóthné Szelezsán
Stella Alexandra
Apa Tóth Mihály

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 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.

ALGYŐI VARRÓNŐK REMEKEI
Retro menyasszonyi ruhák fotóiból
nyílik kiállítás a búcsúi rendezvények keretében.
Várjuk azoknak a fotóit, akik az
1960-as, 70-es években voltak menyasszonyok,
és ruháikat a településen élő varrónők készítették.

Gyevikult Nkft.: 06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu
Gyeviép Nkft.: 06 (62) 765-900
AKTV Kft.: 06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

A fotókat borítékban, feliratozva névvel,
évszámmal és a varrónő nevének feltüntetésével kérjük
leadni a faluházban 2019. július 10-ig.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

Akik fényképeikkel hozzájárulnak a kiállítás megrendezéséhez, azok között ajándékot sorsolunk ki.

Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

Algyői Borbarátok
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