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A kiválóságokat és
a függetlenséget ünnepelték
Minden év október elsején Algyő önállóvá válására emlékeznek a nagyközségben. A többnapos program ünnepi testületi
üléssel zárult, amelyen átadták az Algyő Nagyközségéért és az Alkotói díjakat, továbbá elismerő okleveleket nyújtottak át az
arra legérdemesebbeknek a Faluház színháztermében.
Részletek a 8-9. oldalon

Járműcsodák találkoztak
Magyarország mellett Szerbiából, Romániából, Németországból és Írországból is
érkeztek kiállítók a IX. Sun City Tuning
Találkozóra. A rendezvényen volt kipufogó hangnyomásmérés és Mini Car-találkozó is.
Részletek a 11. oldalon

Bővült a Szivárvány Óvoda
Légkondicionált konténerszobával bővült a Szivárvány Óvoda, amit augusztus
30-án adták át. Az önkormányzat 30 millió forintot költött a fejlesztésre, a középtávú cél, hogy egy új óvodát építsenek a településen.
Részletek a 3. oldalon

Anyatejes világnap a Faluházban
Összesen 42 gyermeket ajándékoztak
meg az Anyatejes táplálás világnapja
alkalmából rendezett ünnepségen a Faluházban. A családokat változatos prog-

ramokkal fogadták a hagyományos rendezvényen, így például előadással, zenés
tornával és helyi kézműves termékek
vásárával.
Részletek a 11. oldalon
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Töklámpa készítés a szabadtéri színpadon
Jelmezes felvonulás Algyő utcáin „Csokit vagy csalunk!”
Tábortűz és családi szalonnasütés a faluház mögötti téren
Pizsama parti a színházteremben valamint filmek hajnalig
Zárás

Ha részt kívánsz venni a programon kérjük hozz magaddal hálózsákot, a tábortűzhöz hozhatsz szalonnát vagy
egyéb alapanyagot, az éjszaka beköszöntével jól jöhet még egy zseblámpa! Anyut és Aput is várjuk szeretettel!
Ajánlott korosztály: 6-16 év (Szülői hozzájárulás szükséges!)
Ha egyéb kérdésed van érdeklődhetsz személyesen hétköznapokon 08-20 óra között a faluházban vagy hívd a
62/517-172 telefonszámot!
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• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
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...a Tisza Virága

Játszóteret kaptak az északi településrész lakói
Családi nappal egybekötve adták át szeptember 7-én Algyő új játszóterét, amit saját forrásból alakított ki az önkormányzat. A játékokat bárki használhatja, nem csupán a fecskelakások bérlői.

Több évtizedes álom vált valóra szeptember 7-én Algyőn, a régi zöld iskola
udvarán játszóteret avatott az önkormányzat és a település lakói. Molnár
Áron polgármester elmondása szerint
az északi településrész lakói régóta hiányolták, hogy nincs játszótér a környéken, így a község vezetése úgy döntött,
hogy 3,7 millió forint saját forrásból
kialakít egyet.

A polgármester elmondta, régóta tervezték már, hogy teret adjanak az algyői
gyerekeknek, viszont eddig nem volt
hozzá megfelelő önkormányzati terület,
ahol megindulhatott volna az építkezés.
„A képviselő-testülettel úgy döntöttünk, az iskola udvarából csípünk le egy
darabot erre a célra. Fontos, hogy nemcsak az egykori iskolából kialakított
lakásokban élők, hanem bárki használhatja a játékokat, hiszen a játszóteret elkerítettük” – tette hozzá Molnár Áron.

A kivitelezést a Haaz Kft. végezte el, a
játékokat is ettől a cégtől vásárolta az
önkormányzat.
A játszóteret egy családi nap részeként vették birtokba a gyerekek. Volt
Xtrame Trial show, fellépett a Kicsi
Gesztenye Klub és Szekér Gergő is.
Emellett volt VR World virtuális élményjáték, szórakoztató foglalkozások,
játszósarok, csillámtetoválás és kézműves foglalkozás is.

Bővült a Szivárvány Óvoda
Januárra csaknem 250 gyermek kell befogadni az algyői óvodának, így újabb konténerrel kellett bővíteni az intézményt. Az önkormányzat középtávú célja, hogy új óvodát építsenek.

Egyre több gyermek jár az algyői Szivárvány Óvodába, nyolc éve folyamatosan növekszik a létszám, januárra már a
245 gyerekszámot is elérik, ezért ismét
bővíteni kellett az intézményt. A meglévő ingatlan évek óta telt házzal mű-

ködik, bővíteni azt már nem tudja az
önkormányzat, ezért döntöttek úgy már
harmadik alkalommal, hogy légkondicionált konténerrel orvosolják a problémát, ezt augusztus 30-án, pénteken
adták át.

3

Molnár Áron polgármester az ünnepélyes átadón elmondta, folyamatosan
növekszik a községben lakók száma,
egyre többen döntenek úgy, hogy Algyőre költöznek, ami nagy öröm számukra, azt szeretnék, ha mindenki elérhetné a szolgáltatásokat a településen.
Ennek érdekében most 30 millió forintot költöttek a fejlesztésre, amit az önkormányzat saját cége végzett el.
Az önkormányzat középtávú célja,
hogy új óvodát építsenek az iskola mellett, a Tiszavirág utcai oldalon, de erre
jelenleg nincs forrásuk, ahogyan pályázati felhívás sem. Folyamatosan figyelik
a kiírásokat, hogy kormányzati vagy
uniós támogatást tudjanak igényelni,
ahogyan ezt a bölcsőde bővítése kapcsán
is tették, TOP-os kiírásra jelentkeztek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Molnár Áron: Sikeres két év áll a képviselő-testület mögött
Megtartotta utolsó rendes ülését a 2017-es időközi választás után megalakult képviselő-testület. Elhangzott, hogy jól
gazdálkodtak, és több mint 1 milliárd 413 millió forinttal adják át a stafétát az új grémiumnak.

A 2017-ben megválasztott képviselő-testület.
A napirendi pontok tárgyalása előtt
Molnár Áron polgármester köszönetet
mondott képviselőtársainak az elmúlt
két évben végzett munkájukért. Úgy
fogalmazott, nagy kreativitással és odafigyeléssel zajlott a munka azért, hogy
a döntéseik megalapozottak legyenek.
Úgy értékelt, hogy nagyon sikeres 2 év
áll a testület mögött, amihez szükség volt
az együttgondolkodásra, tenni akarásra
és együttműködési hajlamra, ez utóbbi
korábban nem mindig volt jelen az előző
testületben. A bizottságok külsős tagjainak, valamint a hivatal dolgozóinak a
munkáját is megköszönte, továbbá a cégés intézményvezetők kitartása mellett a
civileket is kiemelte, hiszen több kezdeményezést ők karoltak fel.
Az ülésen módosították az idei költségvetési rendeletet is. Az előterjesztésből kiderül, hogy erre a meghozott
döntések, illetve a pénzügyi tranzakciók
miatt volt szükség. Elhangzott, hogy
a műszaki tartalom csökkentése miatt
visszaadták a Kuktor köz felújítására
vonatkozó pályázatot, ingatlanokat vásárolt az önkormányzat, bővítették az
óvodát, amihez kapcsolódóan plusz forrásokat szavaztak meg, többek között
ezeket a tételeket vezették át a költségvetésben.

Füzesy István, a pénzügyi bizottság
elnöke azt emelte ki, hogy az elmúlt két
évben annyi beruházás valósult meg Algyőn, amire korábban nem volt példa a
település életében. A nyertes pályázatok
mellett az önkormányzat saját forrásaiból, valamint határon átnyúló projektek
keretében fejlesztettek a nagyközségben.
Füzesy arról is tájékoztatott, hogy
Algyő nagyközség pénzforgalmi egyenlege szeptember közepén 1 milliárd 155
millió forint 457 forint volt. Száztizenegy millió elkülönített számlán van, a
költségvetési tartalék 146 millió, így
összességében 1 milliárd 413 millió 585
ezer forint pénzmaradvánnyal adja át az
új testületnek a stafétát a mostani.
Megalkották a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló rendelet is,
amire azért volt szükség, mert a meglévőt éveken keresztül toldozták-foltozták, így már kevésbé volt átlátható.
A rendelet egyik előkészítője, Gubacsi
Enikő alpolgármester elmondta, hogy
tartalmilag csak minimális módosításokat eszközöltek, de a korábbinál áttekinthetőbb tervezet készült, amit egyhangúlag fogadtak el a képviselők.
Elhangzott, hogy a délnyugati lakópark területén négy telket licitálás útján
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értékesített az önkormányzat, ami 41
millió forintos bevételt generált. Döntés
született arról, hogy ismét csatlakozik a
nagyközség a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
A szünidei gyermekétkeztetés kapcsán arról határoztak a képviselők, hogy
nem csupán az állam által is támogatott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről
gondoskodnak, hanem azoknak is jár
továbbra is meleg étel önkormányzati
forrásból, akiknek a szülei rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
Módosítani kellett a Bartók Béla
utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítésének határidejét. Azért
állt le az építkezés, mert a feltárás során
kiderült, hogy bizonyos szakaszokon
nincs megfelelő állapotban a szennyvízelvezető cső. A felmerült hibák kijavítására megbíztak egy vállalkozást, ám
így november végére várható a projekt
befejezése.
Az ülésen Torma Tibor Istvánné elmondta, hogy nem indul a választáson.
Köszönetet mondott az algyőieknek,
hogy az elmúlt 13 évben megtisztelték
bizalmukkal, és sikeres munkát kívánt a
következő testületnek.

...a Tisza Virága

Fejlesztésekről és a lakástámogatásról a közmeghallgatáson
Az önkormányzat lakáscélú támogatási programjainak alakulásáról is beszámolt a szeptemberi közmeghallgatáson
Molnár Áron polgármester, továbbá ismertette a nagyközségben már lezárult és folyamatban lévő fejlesztéseket, illetve összefoglalta a képviselő-testület munkáját.
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy
Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatta a fiatalok első lakáshoz
jutását. Erre a célra 169 millió forint
támogatást nyújtottak 58 pályázónak,
amely összegből 33 millió forintot már
visszafizettek, így elmondható, hogy
jól működik a támogatási rendszer. A
délnyugati lakópark is egyre népesebb,
illetve a négy különböző utcában található bérlakások is tele vannak. Részben
ide tartozik a 100 ezer forintos babatámogatás is, amely a frissen született
apróságoknak jár, és ezáltal a családokat
támogatja.
A 2015 és 2019 közötti fejlesztések
két nagyobb csoportba sorolhatóak, hiszen a 2017-es időközi választások után
változás állt be a képviselő-testület munkájában is. Az első 3 év alatt valósult meg
a kerékpártároló építése a Faház Söröző
mögött, a csapadékvíz-elvezető rendszer
karbantartására fordítottak pénzt, nape-

lemes rendszer telepítettek több épületre, az Algyői Szivárvány Óvoda egy új
tornaszobával gazdagodott és a legrégebbi épülete is teljesen fel lett újítva. A
Levendula Hotelben wellness részleget
alakítottak ki, illetve a hotel előtti út is
fel lett újítva. A Tiszavirág utcában kialakított párhuzamos parkolók pedig az
iskolába érkező szülők életét könnyíti
meg. A tűzcsapok telepítése mellett a
térfigyelő kamerarendszer is ki lett alakítva a községben, illetve a Téglás utca
közvilágítását is fejlesztették. Elkészült
az ’56-os emlékmű a gyönyörűen kialakított Szent Anna térre, továbbá a Bartók Béla utcai bérlakások fűtésrendszerét is korszerűsítették. Mindemellett az
önkormányzat felújíttatta a Horgásztanyát és a Bartók Béla utcai buszmegálló
is ideálisabb helyre került. Az időközi
választás után még több fejlesztés valósult meg Algyőn, ezekről a 6-7. oldalon
tájékozódhatnak.

A képviselő-testület 5 éves munkájával kapcsolatban Molnár Áron kiemelte,
hogy az időközi választások után a legfontosabb kiindulási pontjuk a településfejlesztési és gazdaságélénkítő stratégia
megalkotása volt, amely egy irányelvet
jelölt ki, ami mentén végezhették munkájukat a képviselő-testület tagjai.
Elhangzott az is, hogy Algyő lakossága, s ezen belül gyermekszáma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, és ezt
a helyzetet kiválóan kezelte az önkormányzat.
Összességében 1 milliárd 850 millió forint pályázati pénzt nyert Algyő,
amelyből épült és fejlődött a nagyközség.
Az eseményen az önkormányzati
képviselők és a hivatal dolgozói mellett
a lakosság is képviseltette magát. A jelenlévők a polgármester beszámolója
után kérdezhettek is. A közmeghallgatás
felvétele megtekinthető az algyo.hu Facebook-oldalon.

Felhívás
Az Algyői Tájházban
BIONAP
lesz október 19-én,
szombaton, amelyen
Lekvár Ízversenyt hirdetünk!

BIONAP az Algyői Tájházban
Időpont: 2019. október 19. 10.00-14.00
Helyszín: Algyői Tájház
Tel: 06 (30) 415-0435
E-mail: tajhaz.algyo@gmail.com
PROGRAMOK
10.00 A Gabona Útja című kiállítás megnyitója
11.00 Lekvár Ízverseny
pályamunkák leadási határideje.
Kötetlen beszélgetés a biogazdálkodásróla Bio Pipacs Tanyával.
13.00 Eredményhirdetés
10.00-14.00 Kézműves termelői vásár
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Várjuk a saját készítésű lekvárkülönlegességeiket, házi specialitásokat, amelyeket
október 14-étől várunk a program napján 11.00 óráig az Algyői
Tájházba.
Eredményhirdetés: október 19-én,
13.00-kor.
Információ:
tajhaz.algyo@gmail.com
06 (30) 415-0435

Algyő Nagyközség Önkormányzatának
2018-2019. évi
beruházásai

Aszfaltozások -

A Tájház raktár
helyiségének
kialakítása

Könyök, Szüret, Radnai,
Csónak, Fűzfa, Kosárfonó,
Egészségház utcák

Közvilágítás fejlesztés (Bekötő út,
Kosárfonó utca)

Felújítás
(Óvoda régi I. épület)

Délnyugati lakópark
fejlesztése (út, járda,
területrendezés)

Szent Anna kikötő,
Tiszavirág kikötő,
Levendula stég
kialakítása

Belterületi Fásítás
és erdőgazdálkodás

Járdaépítés
(Vásárhelyi és
Kastélykert utca)

„Négyszög” tó, mint
„Négyszög” tó, mint
záportározó
záportározó
fejlesztése
fejlesztése

Zöldiskola
átalakítása
fecskelakásokká

33 méteres
medence építése

Önkormányzati épületek
energetikai
korszerűsítése

Civilház

Egészségház

Polgármesteri
hivatal

Játszótér kialakítása

Bölcsődefejlesztés
előkészítése

(a zöld iskola udvarán)

Gördeszkapálya
fejlesztés

Temető közvilágításának
és kamerarendszerének
fejlesztése

Köszönjük mindazoknak akik
segítették a retro mennyas�szonyi ruha fotókiállitás sikeres megrendezését. Külön
köszönjük mindazoknak, akik
fotókkal és mennyasszonyi ruhákkal járultak hozzá a bemutatóhoz.
Algyői Női Borbarátok

Bartók Béla utca
felújítása

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a
különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek h

íreit,
sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! Lapzártánkra tekintettel

kérjük, hogy minden hónap 20-áig küldjék el részünkre anyagaikat. Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában
adja közre.
Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.
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Algyő Napja fókuszában idén Süli András állt
Ötven éve hunyt el a Tisza-parti község díszpolgára, Süli András, akinek az emlékére több programot is rendeztek az
Algyő Napja ünnepségsorozat keretében.

„1973-ban elvették az önállóságunkat,
később aztán civil kezdeményezésre, a
nép akaratából 1997. október elsejétől
újra Szegedtől független település lett
Algyő” – hangsúlyozta szeptember 27én Molnár Áron polgármester, az Algyő
Napja ünnepségsorozat megnyitóján.
Kiemelte, hogy azóta maguk szervezik az algyőiek saját életünket, hogy
minél szebb és élhetőbb legyen a település, hogy ne érezzék hiábavalónak
törekvéseiket azok, akik kijárták az önállóságot.
„Az idei ünnep azonban más. Algyőn hagyomány, hogy október elsején
kitüntetéseket adunk át, ezek közül a
díszpolgári cím a legnagyobb. Most
egy díszpolgárunk évfordulója van, Süli
Andrásra emlékezünk, akit élete során
sokszor kinevettek, csak mert nem értették munkásságát. Később megkapta a díszpolgári címet, kiállítás nyílt
műveiből, viszont az évek során picit
elfelejtődött a története. Ezért is örülök, hogy volt egy olyan kezdeményezés, hogy halálának 50. évfordulóján
emlékezzünk meg róla, legyen ez az év
Süli András emlékév. Ez azért is fontos,

mert mutat egy utat, hogy vannak még
értékes embereink, akikről érdemes
megemlékezni” – hangsúlyozta a településvezető.
Az idei Algyő Napja egy tárlattal
nyílt meg, amely néhai Süli András
festményeit mutatja be, az alkotásokat a
kecskeméti Katona József Múzeumból
kölcsönözték erre az alkalomra. A tárlat
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megnyitóján Kalmár Ágnes művészettörténész, a múzeum osztályvezetője
elmondta, 40 éve foglalkozik a kulturális örökség gyűjtésével és őrzésével,
így Süli András képei mellett naponta
elmegy, és mindig megérinti az a harmónia, tisztaság, egyszerűség és tökéletesség, ami az ő műveiből árad.
„Napról napra egyre jobban átérzem művészetének a nagyságát. Külön
öröm, hogy Algyőn nyílt tárlat képeiből, ritka történeti, ünnepi és egyben
művészettörténeti pillanatok ezek, ahol
dolgok összeérnek – tette hozzá.
A tárlatnyitó után Oláh Ernő „A
Múzsa áldozata” című kötetét mutatták be, majd a festőről szóló dokumentumfilm vetítése következett.
Az ünnep szombaton folytatódott,
amikor is színpadra lépett a Stolen Beat
és a Kozmix, az igazi partihangulatról
Bende Gábor gondoskodott, míg az
óriásbográcsban babgulyás rotyogott.
Szintén ezen a napon tartották meg a
Dél-Alföldi Harmonika Fesztivált is,
immáron kilencedik alkalommal. Az
ünnepet tűzijáték koronázta meg.

...a Tisza Virága

Jelentős növekedések, ünnepi elismerések
A lakosság száma 10 százalékkal nőtt, sosem látott fejlesztési forrás érkezett a községbe, visszaállt a buszközlekedés –
többek közt ezek volt az elmúlt öt év eredményei. Ünnepi ülés volt október elsején a nagyközségben, számos díjat átadtak
a hagyományokhoz híven a példaértékű algyőieknek.

„1 milliárd 850 millió forintnyi fejlesztési forrás érkezett öt év alatt Algyőre, ekkora összeget húsz év alatt nem
kapott a település. 2013 óta 400 fővel
többen élnek a községben, körülbelül
5500 fős a lakosság, az óvodában pedig
egyharmados létszámnövekedés volt”
– emelte ki az ötéves önkormányzati ciklus legfontosabb számait Molnár
Áron polgármester október elsején, az
ünnepi képviselő-testületi ülésen. Mint
mondta, fontos eredménynek tartja a
Szegedig megépülő kerékpárutat és a
Tisza-part élettel való megtöltését is
pozitívumként említette.
„Az elmúlt két év más hangulatot
eredményezett a településen. Úgy gondolom, hogy a hatalom nem arról szól,
hogy minden áron megszerezzük és
megtartsuk, hanem az egy lehetőség,
egy kegy, amivel nem szabad visszaélni.
Ez a két év megmutatta, hogy itt nincs
szükség pártpolitikára, csakis a közösségi érdek a fontos” – hangsúlyozta.
Molnár Áron elmondása szerint jövőben céljuk, hogy városias környezetet
teremtsenek a falusias jelleg megtartása
mellett, hogy jó ember-ember kapcsolat legyen, és megőrizzék az értékeket.

Rámutatott: ő a munkában hisz, abban
hogy az emberek kiismerjék és elfogadják önmagukat, a tudásban, a környezet megismerésében, a közösségben,
a megbocsátás erejében, illetve abban,
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hogy az algyőiek a jövőben is képesek
lesznek bölcs döntéseket hozni.
Az ünnepi ülésen a hagyományokhoz híven átadták a települési elismeréseket is. A polgármester azt mondta,
október elseje a függetlenség ünneplése
mellett azokról az emberekről is szól,
akikre büszkék lehetnek, akik meghatározzák tetteikkel a közösség jelenét és
jövőjét.
Algyő Nagyközségéért díjban részesült az Algyői Faluvédő Polgárőr
Egyesület, Molnár Mária, Torma Tibor Istvánné R. Nagy Mária és Kopasz
Bálint. Alkotói díjat kapott az Algyői
Foltvarrók Köre, Papp Csilla és a Zsibongó Néptáncegyüttes, míg elismerő
oklevelet az Algyői Búzavirág As�szonykórus, Bajusz Jánosné, Bakos Józsefné, Juhász Zsuzsanna, Kneip Ferenc,
Süli Zakar Sándor és Terhes Lászlóné
Sötét Zsuzsanna vehetett át.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kirándultak a mozgáskorlátozottak
Egész napos kirándulást szervezett a Szarvasi Arborétumba a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Algyői Csoportja
szeptember elején.
A Csoport különjáratú busszal indult
reggel Algyőről Kapota Mihály csoporttitkár és Tóth Gabriella vezetőségi tag
irányításával. Az arborétumban idegenvezető kalauzolt bennünket, elmondta,
hogyan létesült és milyen növényvilág
van a területén. A létesítmény alapítója az olasz eredetű Bolza család nevéhez fűződik nevezetesen Bolza Pálhoz.
Ez a közismert nevén „Pepi kert” a
Hármas-Körös egyik holtága mentén,
pontosan a Történelmi Magyarország
közepén létesült. Mára hazánk egyik
legnagyobb és legjelentősebb élő fagyűjteménye, ahol több mint 100 évet is
megélt mocsárciprusokat, mamutfenyőket is láthattunk.

A „Pepi kert” ismertetése után meglátogattuk a szintén ezen a területen
lévő Mini Magyarország csodálatos
makettépítményeit, ami a leghíresebb
épületeink élethű utánzata pici formában. Részletesen megnézegettünk
minden egyes alkotást, nem győztünk
ámulni a látványtól és a hozzájuk kapcsolódó ismertetőktől.
Napunk következő programja az arborétum mellett húzódó Holt-Körösön
a sétahajózás volt. Az elénk táruló lenyűgöző panorámában és a Körös-parti
szebbnél-szebb nyaralók szépségében
egy órán át gyönyörködhettünk a szép
napsütéses kora őszi időben. Hajótúránk befejeztével közös ebéd volt

Megújult a bölcsőde udvara

A Bóbita Bölcsőde 12 éve nyitotta meg kapuit. A 36 férőhelyes
intézmény játszókertje, eddig 320 kisgyermeket szolgált ki. A
fenntartó jóvoltából, szeptember elejére megújult a kiskert, a
gyermekek és az itt dolgozók örömére. Az udvar új gyepszőnyeget kapott és a homokozó is áthelyezték. A jól átgondolt tervezéssel növekedett a zöldterület, ahol a gyerekek játszhatnak. Az
udvari játékpark is bővült, nagy kedvenc lett a mini trambulin.
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Szarvas belvárosában lévő egyik étteremben. Ebéd után a városközpontban
egy cukrászdánál volt a következő állomásunk. Csoportos hűsítő fagyizás,
sütizés következett, ami jól esett azon a
meleg délutánon. A kellemes társalgás
után sok élménnyel gazdagodva buszra
szálltunk buszra, és elindultunk Algyő
irányába.
Az úton hazafelé egységesen nyugtáztuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat szép napunk volt Szarvason,
amit ez úton is megköszönünk szervezőinknek.
Mozgáskorlátozottak
Algyői Alapszervezete

...a Tisza Virága

Anyatejes világnap a Faluházban
Évtizedek óta hagyomány, hogy az Anyatejes táplálás világnapja alkalmából az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
vezetője és a védőnők köszöntik a szoptatós édesanyákat és gyermekeiket. Idén szeptember 21-én a Faluházba invitálták a családokat.

Egyre több csecsemő hal meg szerte a
világon azért, mert nem jut anyatejhez.
Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és az UNICEF az
átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében. Az Anyatejes
táplálás világnapját, más néven a szoptatás világnapját már 1992-től ünneplik.
Idén Algyőn ez az alkalom tovább
bővült az elmúlt egy évben született
gyermekek személyes köszöntésével.
Összesen 42 babát ajándékoztak meg
egy kis csomaggal az önkormány-

zat által kezdeményezett ünnepségen,
amelyhez hozzájárult az Algyői Könyvtár, a Fürge Ujjak Kézműves Kör, az Algyői Foltvarró Kör, a Gyevikult Nkft, a
Gyevitur Nkft, a Vámos Cukrászda és
az AESZI.
A meghívott várandós édesanyák és
a 0-3 év közötti gyermeket nevelő családok számára változatos programmal
készültek a szervezők. Előadást tartott
Bányai Andrea gyógytornász a normál
mozgásfejlődésről, a figyelemfelhívó
jelekről, hogy mikor is kell már beavat-

koznunk és szakemberhez fordulnunk.
Az előadás után Andrea tanácsát személyesen is ki lehetet kérni.
Ezt követte a mozgás gyakorlati művelése, hiszen az előadás után Donka
Emese „Táncolj babám” zenés tornája
vette kezdetét, amelyen a kisebbek levezethették felgyűlt energiáikat. Volt körtánc, mozgás különböző eszközökkel és
vicces, mozgással kapcsolatos feladatok
is. A programok alatt svédasztalról szemezgethettek kicsik és nagyok, amelyen gyümölcsök és ízletes sütemények
közül lehetett választani.
Az előtérben a szegedi BabbaMia
képviselőjével konzultálhattak a Faluházba látogatók a hordozókendőkről és
a mosható pelenkákról. Emellett a helyi
ügyes kezű kézművesekkel ismerkedhettek a szülők. Volt varrt, horgolt és sütőgyurmás alkotás is, amelyet a kisgyermekes családok akár haza is vihettek.
Hamar megtelt a Faluház gyermekzsivajjal, ez a nap nekik, értük volt
rendezve. Jövőre pedig újabb izgalmas
témákkal és programokkal készülnek
majd a szervezők.

Mintegy 170-en jelentkeztek az irodalmi pályázatra
Óriási sikert aratott tavaly a Jelek című irodalmi pályázat, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy ebben az évben
szinte megduplázódott a jelentkezők száma. A hónap végéig közönségszavazást tartanak.
Algyőn tavaly hirdették meg először
a Jelek című irodalmi pályázatot, ami
nagy sikert aratott, hiszen kilencven nevezés érkezett a felhívásra. Ezért Hegedűs Gábor ötletgazda és a helyi könyvtár
közös úgy döntött, ismét meghirdetik,
szeptember 15-ig várták a jelentkezőket.
Mintegy százhetvenen jelezték részvételi szándékukat és küldtek pályaművet.
A határon túlról is beneveztek, Szerbiából és Romániából is küldtek novellát,
verset.

A beérkezett alkotások témája igen
széleskörű, a teljes érzelemvilág, a mai
és a világháború utáni korszak is megelevenedik általuk. A legfiatalabb nevező
20 éves, míg a legidősebb 87. A legtöbb
jelentkezés a 30–50 éves korosztályból érkezett. A szakmai zsűri döntését
novemberben hirdetik ki, viszont fontos információ, hogy szeptember 30-ig
közönségszavazásra bocsátották a műveket, voksolni a www.algyoi-konyvtar.
webnode.hu oldalon és a Jelek 2019
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– Irodalmi Pályázat Facebook-oldalon
lehet.
Hegedűs Gábortól megtudtuk, a pályázat célja, hogy azoknak is teret biztosítsanak a bemutatkozásra, akik csupán
néhány éve kezdtek írni, tehát még most
bontogatják szárnyaikat az irodalmi művek területén. Emellett célként tűzték ki
azt is, hogy a felhívás által ráirányítsák a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar
nyelven írt alkotásokra, miközben egy-egy
alkotó jelet hagy maga után az utókornak.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

EBZÁRLAT
A 2008. évi XLVI. tv. 51. § (3) bek. c) pontja valamint a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (1) (5) (6) bek.-re tekintettel, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 1. Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság CS/I01/1933-2/2019. sz. határozata alapján Algyő Nagyközség külterületére 2019.
október 05. – 2019. október 25.-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!
Az ebzárlat időtartama alatt:
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek.
2. A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
3. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a
katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a 2. és 3. pontban foglalt
korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
6. A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölése a vadászatra jogosult feladata. A legeltetési tilalom alatt a
legelőre állat nem hajtható.
Varga Ákos jegyző

Építőipari kisgép kölcsönző
EGYSZERŰ MEGOLDÁS A HÁZ KÖRÜLI TEENDŐKRE!

Véső-fúró gépek
Bontó gépek
Ütvefúrógépek
Furógépek
Betonkeverők
Kőműves bakok
Állványok
4-5 méteres pallók

Kézi körfűresz
Asztali fűrész
Asztali gérvágó
Elektromos festékszoró
Ellektromos kompresszor
Damilos szegélyvágó
Akkus csavarbehajtó
Laminálógép

És még sok egyéb szerszám és gép...
Az eszközök kölcsönözhetők előzetes telefonos egyeztetés után, keressen bizalommal!

BÉRELHETŐK
1 ÉS 2 TONNÁS
AUTÓMENTŐ
TRÉLEREK

KASZKÁD HUNGÁRIA KFT.

Tel.:

03KES_1080-2_210x148_KASZKAD_Szoro.indd 1

06 30 496 6721
2019. 08. 09. 16:09
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...a Tisza Virága
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020.
Algyő Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve
kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a településen állandó
lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára, a 2019/2020. tanév második és
a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Figyelem! Egy pályázni kívánó személy kizárólag egyszer tud regisztrálni az EPER-Bursa rendszerben,
ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljen adatainak helyes megadására!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus rendszerben az adatlapot csak akkor véglegesítsék, ha minden adatot leellenőriztek, véglegesítés után nem lehetséges a javítás.
Az ellenőrzéshez használják a „PRÓBANYOMTATÁS” funkciót!
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell
benyújtania a pályázóknak.
A pályázati kiírás és a csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/ honlapról.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 05.
Benyújtás módja: javasolt személyesen az Igazgatási és Szociális csoportnál ügyfélszolgálati időben,
hétfőn, 8.00-15.00 óráig, szerdán 08.00-17.00 óráig és pénteken 8.00-12.00 óráig,
vagy postai úton: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

APRÓHIRDETÉSEK
CERAGEM típusú, heverő nagyságú, Jáde köves, hőfok szabályozós, tarkótól-sarokig masszírozó
ágy eladó. Egy személy használta
eddig! Ára 120.000 Ft, alkuképes.
Elérhetőség: 06 (70) 600-1697
Algyőn a temető mellett gyümölcsfa oltványok, alma, körte,
cseresznye, őszibarack, meggy, szilva, bogyós gyümölcsűek, valamint
bokor, futó, magas törzsű rózsa és
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nemes orgona nagy választékban
kaphatók. Tel.: 06 (70) 328-1909
Eladó Hóvirág utcai üzletből
bontott ajtók, ablakok, vasrácsok,
rozsdamentes mosogató, gázkonvektorok, vízmelegítők alkalmi
áron. Retro műbőrős, fémvázas
irodafotelok származási igazolással.
Érdeklődni: 06 (20) 596-5060,
8:00-20:00 óráig!

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A Tisza-parti sportolási lehetőségeket népszerűsítették
Ismét Tisza-parti Partyval zárták a nyári szezont Algyőn, többek között terepfutó- és strandkézilabda-verseny,
kajak-kenu, boksz és erős ember verseny is várta az érdeklődőket.

„Négy évvel ezelőtt azért indítottuk útjára a rendezvényt, hogy népszerűsítsük
a Tisza-partot, megmutassuk, milyen
sportolási és szórakozási lehetőségeket
rejt magában a vízen és a szárazföldön.
Azóta élettel telt meg az algyői partszakasz, a szabadstrand és a kikötők
kialakítása, a tusolók, mellékhelységek,
a büfé előnyös feltételeket teremtett a
rendezvényeknek, baráti együttléteknek”
– mondta el Füzesy István, a programot
szervező Algyői Tisza Szabadidő, Sport,
Kulturális és Rekreációs Egyesület
(ALTE) elnöke.
Az önkormányzati képviselő hozzátette, örömmel töltött el minden szervezőt, hogy több visszatérő vendégük,
résztvevőjük volt, akik nemcsak, mint
vendégek voltak jelen, hanem a programok biztosításában is szerepet vállaltak.
A nap a terepfutással kezdődött. Ismét több mint 100 résztvevő teljesítette a Running Algyő futólányok által
kijelölt és épített pályán. Ezt követően
több helyszínen változatos programokon
vehettek részt a kilátogatók. A folyón

az Algyői Vízisport Egyesület a Szegedi Vízisport Egyesülettel tartott közös
bemutatót és időmérő edzést, majd sárkányhajózni lehetett. „Örömteli volt látni, hogy ez évben jelentős számban nőtt
az utánpótlás versenyzők, a kajak-kenu
sportot választó fiatalok száma” – hangsúlyozta Füzesy.
Újdonság volt az erősember verseny.
A Bartalos Tamás többszörös magyar,
Európa- és világbajnok által szervezett
megmérettetésen az algyői amatőr erősemberek környékbeli versenyzőkkel
mérték össze erejüket. Az ALTE elnö-
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ke szerint a nagy érdeklődésre tekintettel lehet, hogy a későbbiekben ennek a
sportnak is érdemes Algyőn versenylehetőséget biztosítani.
Az Algyői Praxisközösség egészségügyi felméréseket végzett, és kérdőívek
elemzésével tanácsadást tartott. A legkisebbek ugráló várban szórakozhattak, a
szülők pedig az Algyői Off Road Club
gépjárművein járhatták be az árteret.
Több sportág,így az Algyői Ökölvívó
Szakosztály és a taekwon-dosok is tartottak bemutatót. A Levendula Hotel
FKSE-Algyő kézilabdacsapat fiataljai strandkézilabdában mérték össze az
ügyességüket, míg a felnőtt csapat a rendezvényt használta fel az évadnyitó sajtótájékoztatójának megtartására.
Az 500 fő körüli vendéglétszám mellett jól vizsgázott a szabadstrand kommunális és szolgáltató rendszere. A
Gyevikult Nkft. által állított sátrak és
kialakított pihenőhelyek pedig kellemes
környezetet biztosítottak. A szervező
ALTE ízletes ebédre is vendégül látta
a kilátogatókat, és ígérik, jövőre is megrendezik a nyárzáró programot, amit az
Algyő Faluvédő Polgárőr Egyesület biztosított négy fővel.
A rendezvény fő támogatója Molnár
Áron polgármester polgármesteri alapjából, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap is hozzájárult a IV. Tisza-parti
Party sikeres lebonyolításához.

...a Tisza Virága

Új lendületben az Algyői Vízisport Egyesület
A IV. Tisza-parti Party keretében rendezték meg az I. Algyői Kajakos Erőpróbát, amelyen 24 algyői és 21 szegedi s portoló
vett részt. Az esemény után az egyesület új elnökével, Kövér Imrével beszélgettünk.

- Régen hallottunk az Algyői Vízisport
Egyesületről, teljesen új profillal tért vis�sza a csapat.
- Az egyesület fő profilja a kajak-kenu sport széles körű népszerűsítése és
az utánpótlás-nevelés támogatása lett,
valamint a vízisportok népszerűsítése.
Tavaly év végén kezdtük el a téli alapozó edzéseket az Algyői Szivárvány
Óvoda tornatermében, ahol egy maroknyi gyerek felkészítése zajlott. Tavasszal
alig vártuk, hogy vízre tudjunk szállni, a
hajótároló rendelkezésre állt, az önkormányzat, az Algyői Sportkör és a Szegedi Vízisport Egyesület támogatásával
megérkeztek az első hajók és felszerelések. Először a gyerekeket meg kellett
tanítani kajakozni, hiszen szinte senki
nem rendelkezett ilyen tudással. A taglétszám folyamatosan nőtt, egymást csábították a gyerekek, alkalmanként 5-10
gyerek vett részt az edzéseken.
- Hogyan zajlott a nyár az egyesület életében?
- Az edzések során a gyerekekkel beszélgettünk, így lassan bennük is és bennünk
is körvonalazódtak a tervek. Van, akiben

felébredt a versenyszellem, míg mások
a szabadidős programok iránt érdeklődtek. Júniusban Szegeden, a Hanzók
Örs Emlékversenyen, majd július elején
Békésszentandráson, a Simon Fiala Tibor Emlékversenyen vettünk részt Pap
Henrietta, Belovai Fanni és Kiss Ákos
részvételével. Július végén Szarvasra a
Körös-Kupára már nagyobb létszámmal mentünk, Kiss Ákos, Szabó Blanka
Napsugár, Pap Henrietta, Belovai Fanni,
Balogh Lili és Canjavec Panna versenyzőkkel. Mind az egyesület, mind a kajakosok rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek,
és hatalmas élményekkel tértek haza.
- A szabadidős vízisportok iránt érdeklődőket hogyan lehetett megmozgatni?
- A versenysport mellett a hobbi sportolókat is szeretné megmozgatni egyesületünk. Szeretnénk, hogy a Tiszát,
mint Algyő természetes főutcáját jobban kihasználjuk. Nyáron máris mellénk
szegődtek azok a szülők, akik korábban
kajakoztak. Előkerültek a garázsokból a
kajakok, de akinek nem volt hajója, az
edzések után kaptak egyet és mehettek
a vízre. A hajópark folyamatos fejleszté-
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se mellett a taglétszám is folyamatosan
nőtt.
Július végén egyhetes napközis kajak tábort szerveztünk. Voltunk kajakpólózni
és sárkányhajózni, valamint a szabadstrandon exatlon versenyt szerveztünk
a gyerekeknek, és persze sokat eveztünk
a Tiszán. Augusztusban részt vettünk a
Vízivándor Táborban, mintegy 20 fővel
gyarapítottuk a népes, 350 fős flottát.
Szeptemberben a IV. Tisza-parti Party
keretében lezajlott az I. Algyői Kajakos
Erőpróba is, 24 algyői kajakos indulóval.
- Mik a további tervek?
- Amíg az időjárás engedi, kijárunk
evezni a Tiszára. Tavaszig a tornatermi edzések mellé úszást, kondit és futást tervezünk. Alkalmanként a Szegedi
Vízisport Egyesület kajak tanmedencéjét használjuk, azaz folytatjuk a munkát.
- Hol lehet elérni az egyesületet?
- A Facebookon az AlgyoiVE oldalon
minden megtalálható rólunk. Ott megtekinthető az egyesület idei tevékenysége, köztük a nyári élmények képei és
videói, valamint az edzésekről, helyszínekről lehet itt információt beszerezni.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Az előolimpiát is megnyerte Kopasz Bálint
Továbbra is remekel az algyői kajakos, ezúttal Tokióban bizonyult a
leggyorsabbnak a királyszámban.

A szegedi Maty-éren szerzett világbajnoki címet követően ugyan volt egy kis
ideje a pihenésre Kopasz Bálintnak, ám
szeptemberben már a jövő évi olimpia
helyszínén, Tokióban vett részt az előolimpiai versenyen. Nos, Bálint formájára továbbra sem lehet panasz: akárcsak
Szegeden, úgy Tokióban sem talált legyőzőre K-1 1000 méteren, így az előolimpiát is megnyerte.
„Újra meg akartam mutatni az ellenfeleknek, hogy engem nem könnyű megverni” – kezdte a 1000 egyes döntő után
Kopasz Bálint a Magyar Kajak-Kenu

Szövetség honlapjának. Az algyői sportolóval csak a szegedi vb-n bronzérmet
szerző Fernando Pimenta tudta tartani a
lépést, de ő is csak 900 méterig. A hajrában a magyar versenyző húzott „három
nagyobbat”, és ezúttal is simán nyert.
„A körülményeken azért még lesz mit
javítaniuk a szervezőknek, itt Tokióban.
Hullámos a pálya, főleg a felevező sávon,
ahol hatalmas a motorcsónak-forgalom
is, megfeszített izmokkal kell bemelegíteni, hogy ne boruljunk be, ez pedig sérülésveszélyes. Sok a hal, medúzákat is
láttam a vízben, és itt a pályán nem jutottunk jó minőségi ételhez. A szálloda
ugyanakkor szuper, szerencsére jövőre
is ott fog lakni a csapat. Három napja
érkeztem Japánba, nem volt gondom az
akklimatizációval, de ha jövőre sikerül
csapatba kerülnöm, akkor érdemes lesz
hamarabb kiutaznom” – értékelte a helyi
körülményeket Kopasz Bálint.
Az idei szezon lassan zárul Bálint
számára, majd következik pályafutása
egyik legfontosabb idénye, hiszen 2020ban rendezik a tokiói olimpiát.

Algyői érmek a Sasok kupán
Küzdelmes hétvégét zártak Monoron az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
szakosztály versenyzői.
A budapesti Sasok SE és a Zen Power-Taekwon-do klub által rendezett
nemzetközi ITF Taekwon-do versenyen, a VIII. MightyFist Eagles Cup-on
léptek küzdőtérre Monoron. A versenyre kilenc ország több mint 400 sportolója nevezett, érkeztek harcművészek
Norvégiából és Franciaországból is.
Az algyői fiatalok két aranyérmet és
két bronzérmet szereztek a színvonalas
mezőnyben, Miklós Alexandra, a TKD
Spirit közös csapatában csapatküzdelemben és csapat formagyakorlatban is
remekelt.

A felnőtt férfiak -78 kg-os küzdelmében Zsarkó Dániel Péter, a serdülő
fiúk -42 kg-os mezőnyében Kiss Levente, míg Miklós Alexandra csapatküzdelemben nyert aranyérmet.
Bronzéremmel zárt a felnőtt nők -56
kg-os küzdelmében és a csapat formagyakorlatban Miklós Alexandra, valamint a serdülő fiúk formagyakorlatában
Kiss Levente.
A versenyzőket Zsarkó Dániel Péter
és Stricz Richárd készítette fel.
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APRÓHIRDETÉSEK
Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek, mobiltelefonok javítása, telepítése,
karbantartása. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen
bizalommal! Zsigovics Péter,
Tel.: 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.
Duguláselhárítás. Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395.
Heni butik: Ruhavásár minden
szerdán és szombaton 6-11 óráig
a 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.
Algyői pékség keres pék szakmunkást,vagy a szakmában jártas
munkaerőt(betanulható pék munkakörbe) délelőtti napi 5-6 órás
munkaidőre.
Érdeklődni: 06 (20) 852-2803
Takarítói munkakörre algyői
pékségbe heti 1 alkalomra 3-4
órás munkaidőre megbízható
kolléganőt keresünk hosszú távú
munkavégzésre.
Jelentkezés: 06 (20) 852-2803

...a Tisza Virága

Járműcsodák találkoztak
A karonülő csecsemőkön át a meglett emberekig, mindenki kíváncsi volt az idei algyői Sun City Tuning Találkozóra,
amelyik már a kilencedik volt – számolt be az eseményről Délmagyarország napilap.

Hatvani Szabolcs, a rendezvény szervezője a lapnak azt mondta, hogy ez
már a kilencedik tuning show volt,
ahova nem csak Magyarországról, hanem Szerbiából, Romániából, Németországból és Írországból is érkeztek
kiállítók. A rendezvényt egyébként
korábban Szegeden tartották, de végül

mégis Hatvani Szabolcs lakóhelyén lett
a szuperautó-kiállítás végállomása.
A program pedig – legalábbis az
autókhoz értőknek – nem okozhatott
különösebb meglepetést. Volt például
kipufogó hangnyomásmérés, benzin és
dízel kategóriában is. De a szervezők
még erre is rá tudtak tenni egy lapát-

tal. Az új hangnyomásmérés már nem
a hangerőt méri, hanem, hogy a kipufogó légnyomásával milyen messzire
tudnak eltolni egy, direkt a találkozóra
épített kiskocsit.
Hatvani Szabolcs azt is elmondta,
hogy ezt tavaly próbálták először, és
nagyon tetszett mindenkinek. Idén pedig egy igazi premier is volt. Biztosan
sokan láttak már olyan pici elektromos
autókat, amiket alig pár éves gyerekek
vezetnek, felnőtteket megszégyenítő
ügyességgel. Most nekik, azaz a kiskocsiknak is rendeztek egy Mini Car-találkozót.
Csongrád megyében egyébként
nagyjából kétszáz tuningautó-fanatikus van, akik most másokon is segítettek, mert véradás is volt az idei algyői
Sun City Tuning Találkozón.
Forrás: Délmagyarország

Magukra találtak a futballisták
APRÓHIRDETÉSEK
Eladó Algyő Hóvirág u. 54. szám
alatti két szobás, fürdőszobás,
nagykonyhás, klimatizált, a legújabb gázfűtési rendszerrel, utcára
nyíló saját bejárattal magánházrész. Központi helyen teljesen
felújítva. Befektetésre is alkalmas.
Irányár: 21,5m Ft.
Telefon: 06 (20) 596-5060
Autószerelői állásra keresünk autószerelőt, vagy rokon szakmával
rendelkező munkavállalót. Gépszerelői gyakorlattal rendelkezők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni, Gaszmann Autószerviz Kft.
Algyő, Sirály utca.
Telefon: 06 (20) 312-1423

Három vereség után három győzelemmel folytatta az Algyő SK a labdarúgó
megyei I. osztályban.
Nem indult jól a szezon az Algyő SK
labdarúgóinak, miután első három bajnokijukat egyaránt elveszítették. A
szeptember már meghozta az első sikert
is a csapat számára: a Kiskundorozsma
elleni idegenbeli győzelmet két itthon
tartott három pont követte az UTC-vel
és a Csongráddal szemben.
A legutóbbi fordulóban szabadnapos volt a gárda, ugyanis időközben a
Zsombó visszalépett a bajnokságtól,
így 13 csapattal folytatódik a megyei I.
osztály. A szabadnap nem telt tétlenül,
ugyanis az NB II-ben szintén szabadnapos Tiszakécske vendégei voltak Podonyi Norbert tanítványai, ahol 2-1-s
vereséget szenvedtek.
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AZ ALGYŐ SK
OKTÓBERI PROGRAMJA
október 5., szombat 15.00:
Algyő–Makó
október 12., szombat 15.00:
Székkutas–Algyő
október 19., szombat 14.30:
Algyő–Hódmezővásárhelyi FC
október 26., szombat 14.30:
Röszke–Algyő

ALGYŐI HÍRMONDÓ

OKTÓBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október 5. (Szo) 12.00 óra
Idősek világnapja a Faluház Színháztermében. Szépkorúak köszöntése ünnepi
műsorral és ebéddel. Közreműködik Dobó
Katalin és Lévai László énekesek.
Az időseket szeretettel várjuk!
Október 7. (H) 17 óra
Értéktár klub
Október 8. (K) 18 óra
„3 generációval az egészségért Algyőn” – új
tréningek bemutatása a Faluház színháztermében. A részvétel ingyenes!
Október 9. (Sze) 14 óra
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának találkozója a
Civilházban.
Október 11. (P) 17 óra
Borbarátok találkozója az Ezerjóházban.
Október 11. (P) 18 óra
A Nőegylet találkozója a Civilházban.
Október 12. (Szo) 17 óra
Jótékonysági bál a Lehet Könnyebben
Egyesület szervezésében a Faluház színháztermében.
Október 13. (V) 6-18 óra
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Helyszínek: 1. szavazókör: 6750 Algyő,
Búvár u. 5. (Faluház), akadálymentes
szavazókör. 2. szavazókör: 6750 Algyő,
Kastélykert u.106. (Alkotóház).
3. szavazókör: 6750 Algyő, Kastélykert u. 38.
(Civil Szervezetek Háza), akadálymentes
szavazókör. 4. szavazókör: 6750 Algyő,
Kastélykert u. 17. (Algyői
Szivárvány Óvoda Tornaszoba),
akadálymentes szavazókör.
Október 15. (K) 18 óra
„3 generációval az egészségért Algyőn” –
új tréningek bemutatása a Faluház
színházterében.
A részvétel ingyenes!
Október 16. (Sze) 17.30 óra
Életreform klub a Faluház klubtermében.
Téma: Állítsd életed szolgálatába
saját gondolataidat! Előadó: Török Rita
tanácsadó. A belépés díjtalan!
Október 19. (Szo) 10-14 óra
BIONAP – A gabona útja kiállítás megnyitó 10 órakor a Tájházban. Lekvár Íz-verseny, kézműves termelői termékek vására.

Október 19. (Szo) 16 óra
Szüreti mulatság – zenés-táncos, vacsorával és vidám játékokkal egybekötött est a
Faluház színháztermében a Gyeviek Baráti
Köre szervezésében. Jelentkezés és belépőjegy vásárlás: Németh Józsefné Aranka
(06 (30)445 1397), Október 14-15-én, 9-18
óra között.
Október 22. (K) 18 óra
„3 generációval az egészségért Algyőn” – új
tréningek bemutatása a Faluház színháztermében. A részvétel ingyenes!
Október 23. (Sze) 17 óra
Nemzeti ünnep – emlékműsor és koszorúzás az 1956-os októberi forradalom tiszteletére a Szent Anna téren. Közreműködik a
Pesti Zenés Színpad.
Október 25. (P) 17 óra
A Süli András Emlékév zárórendezvénye a
könyvtárban. A festő életútjáról fotókiállítás
tekinthető meg. A belépés díjtalan!
Október 26. (Szo) 18 óra
Zsibongó Néptáncgála a Faluház színháztermében. Közreműködik: Tiszavirág Néptáncegyesület (Deszk), Délikert Möndörgő
Néptáncegyüttes (Szeged), Zsibongó Táncegyüttes (Algyő). Kísér a Kender Zenekar.
A program ingyenes! Sok szeretettel várunk
mindenkit!

FIT-FEELING FITNESZ
Gyerekeknek hétfő 18–19 óra
Felnőtteknek hétfő és csütörtök 19–20 óra,
a Faluház színháztermében
BABA-MAMA KLUB
Kedd 9.30–11.30 óra,
a Faluház földszinti kistermében
RITMUS TÁNC ÉS FITNESZ STÚDIÓ HIP-HOP csoportja
Kedd 16 óra, Faluház klubterem
DRÁMASZAKKÖR
Kedd 15 óra, Faluház színházterem
SZILVER TÁRSASTÁNC Iskolásoknak
Szerda 14–17 óra, Faluház színházterem
PARLANDO ÉNEKEGYÜTTES
Szerda 17 óra, Faluház klubterem

Október 31. (Cs) 17 óra
Haloween-Pizsama Party a Faluházban.

VIBRO TRÉNING

November 4-15.
Egészséghét az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében a Piac tér 17. szám
alatt. Orvosi szűrések és kísérő programok.
Részletek később!

A „3 generációval az egészségért Algyőn”
program folytatódik szerdai napon 18.30
és 19.15 órától, 2 x 45 percben. A torna
térítésmentes, de regisztráció szükséges!
Bejelentkezés: 06 (70) 414-6439.

BÉRLETÁRUSÍTÁS
November 4–5. (H-K) 9–17 óráig
a Faluház földszinti kistermében.
VÁSÁR A FEHÉR ISKOLÁBAN
November 4. (H) 8–10.30 óra
ÁLLANDÓ CSOPORTOK
PROGRAMJAI
„3 generációval az egészségért Algyőn”gerinctorna. Hétfő 9–10 óra, Civilház
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Szerda 18.30 óra, Faluház színházterem

NÉPTÁNC – ZSIBONGÓ
TÁNCEGYÜTTES
Csütörtök 17 óra, Faluház színházterem
FORMA TÁNC iskolai csoportok részére
Kedd és péntek 12–13 óra, Faluház színházterem

...a Tisza Virága

Születések Algyőn

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Korom Borbála
Szül.: 2019. 07. 16.
Anya: Bús Ágnes
Apa: Korom Csaba

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

Dombi Jázmin Júlia
Szül.: 2019. 08. 19.
Anya: Németh Anikó
Apa: Dombi János

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Lipka Roland
Szül.: 2019. 09. 17.
Anya: Papp Petra
Apa: Lipka Tamás

Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;
K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS

Batizi Gergő György
Szül.: 2019. 09. 20
Anya: 	Batizi Edit
Apa: Batizi Zsolt György

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

GYEVI PATIKA

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

Házasságkötések

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 06 (62) 517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu
Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői 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.

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

Házasságot kötött
2019. 09. 21-én
Belovai Tamás és Szekeres Henrietta Judit

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

Gratulálunk!
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2019. október 23. 17 óra
Algyő, Szent Anna tér

MEGEMLÉKEZÉS
az ’56-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére
KözreműKödneK
a Pesti Zenés Színpad művészei

