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Fölényesen nyert
Molnár Áron és csapata
„Eddigi munkánk megerősítését látom ebben a szavazásban, és ez nemcsak a polgármesteri szavazásra, hanem a testület ös�szetételére is vonatkozik” – mondta Molnár Áron újraválasztott polgármester. Az új képviselő-testületbe kizárólag az ő csapatának tagjai kerültek be, alpolgármesternek Füzesy Istvánt választották.
Részletek a 3-5. oldalon

Bionap volt a Tájházban
A kézzel készült ételek és termékek kaptak
helyet a Tájházban rendezett Bionapon,
amelyen a legjobb lekvárokat is megválasztották, de meg lehetett tanulni a kosárfonást is. Bencsik Mária népi iparművész
szalma- és csuhéfonásait mutatta be egy
tárlat keretében.
Részletek a 13. oldalon

Kiss Mihálynét köszöntötték
Hat dédunokája is van Kiss Mihálynénak, akit kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntött az algyői önkormányzat nevében Molnár Áron polgármester.
Unokája azt mondta, rendkívül mozgékony, energikus nagymamája van, aki gyakran elkészíti a család kedvenc sós süteményét is.
Részletek a 7. oldalon

Félelmetesen jó halloween a Faluházban
Halloween & Pizsama Partyt szervezett a Gyevikult Nkft. Dudásné Molnár
Adél, a program megálmodója elmondta,

hogy a gyerekek kérése nyomán nagyjából egy hónapnyi munkával szervezte
meg a programot. Részletek a 11. oldalon
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...a Tisza Virága

1956-ra emlékeztünk
Irodalmi összeállítással emlékeztek Algyőn az 1956-os eseményekre a Szent Anna téri emlékműnél.
kapott egy darabot a múltból, amellyel
jobban átélhette nemzeti ünnepünk
eseményeit és annak körülményeit.
A műsort követően Molnár Áron
polgármester és Nagy Miklósné helyezte
el Algyő önkormányzatának és annak
intézményeinek nevében koszorúját.
Ezt követően pedig az algyői civil szervezetek és az Algyői Fehér Ignác Általános iskola tanulói is megkoszorúzták
a Szent Anna téren lévő ’56-os emlékművet.
Minden évben időt kell szánni az
emlékezésre, hogy megőrizzük történelmünket és hagyományinkat. Az
emlékezés nemcsak tisztelettel fordul
az elmúlt esztendők nagy eseményei
felé, hanem a jelent is formálja. Hiszen
1956. nem is olyan régen volt, talán
minden családnak akad olyan tagja, aki
tud mondani valamit az akkori eseményekről.

Algyőn október 23-án a Pesti Zenés
Színpad művészei meséltek irodalmi
összeállításukon keresztül. Az Ez itt az
én hazám című zenész összeállításban
Busa Gabriella és Pomlényi Péter zeneművészek, illetve Sás Péter színművész
kalauzolt kicsit közelebb az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeihez. A felcsendülő dallamokkal és
prózai szövegekkel minden jelenlévő

Fölényesen nyert Molnár Áron és csapata
Egyetlen új képviselő van az algyői képviselő-testületben, de összességében a Molnár Áron polgármester csapatának
tagjait választották meg a lakosok október 13-án.
„Eddigi munkánk megerősítését látom
ebben a szavazásban, és ez nemcsak a
polgármesteri szavazásra, hanem a testület összetételére is vonatkozik. Tulajdonképpen egy kivétellel ugyanaz a
képviselői gárda folytatja a munkát” –
mondta el a Szeged Televíziónak Molnár Áron polgármester.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint a névjegyzékben 4 439 fő szerepelt október
13-án. Közülük 2301 fő, azaz 51,84
százalékuk járult az urnák elé. Az urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma 2299 volt, viszont akadt 36 érvénytelen is, így összességében 2263
érvényes szavazólapot találtak a 19
órai urnazárás után.

A polgármesteri tisztségért ketten
indultak, Molnár Áron 1703 szavazattal fölényesen nyert, hiszen a voksok
74,89 százalékát kapta, míg kihívója,
Herczeg József 571 szavazattal 25,11
százalékos eredményt ért el.
A képviselőjelöltek közül a legtöbb
támogató szavazatot Balázs Zsolt zsebelte be, rá 1637 fő szavazott, ami 72,34
százalékos támogatást jelent. Gubacsi
Enikő 1611 voksot kapott, ami 71,19
százaléknak felel meg, Ozsváth Lászlónét 1298 algyői szerette volna újból
a képviselők között látni, ő a voksok
57,36 százalékát kapta. Őt követi Füzesy
István 1273 vokssal, 56,25 százalékkal,
majd következik Bogdán Tamás 1204
szavazattal 53,2 százalékkal. 1123 sza-
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vazatot kapott Nagy Miklósné, ami 49,62
százalék, Kiss Róbert 1101 voksot kapott,
ez 48,65 százalék, végül Oláh Dániel került be még a képviselő-testületbe 1047
szavazattal, ami 46,27 százalék.
Az újraválasztott településvezető úgy
értékelt, hogy az ötven százalék feletti
részvéti arány nagy legitimációt jelent a
testületnek, az eredmény pedig nagy elismerése annak a közös munkának, amit
két éve kezdtek el. „Had köszönjem meg
ezt az óriási bizalmat és támogatást, hiszen elmondhatom, hogy a szavazók
háromnegyede érdemesnek talált arra,
hogy folytassam. Ez nagy lehetőséget,
de egyben nagy felelősséget is jelent” –
fogalmazott Molnár Áron, Algyő nagyközség polgármestere.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Letette az esküt az új képviselő-testület
Október 21-én tartotta Algyő Nagyközség Önkormányzata a képviselő-testület alakuló ülését, amely során a meg
választott képviselők és a polgármester is letette esküjét.
szükség van támogatási programokra,
önkéntes munkára, hogy a közösség is
jól működjön, amelyhez szintén nagyban hozzájárul a civil szervezetek tevékenysége is. Molnár szerint építeni kell
a Tisza közelségére, amely természeti
környezetünk egyik mozgatórugója. Algyő gazdaságának szempontjából pedig
támaszkodni kell saját tulajdonú cégeink
munkájára, de az ipari park közelségét
kihasználva új vállalatok is hozzájárulhatnak községünk fejlődéséhez.
Molnár Áron kiemelte, hogy Algyő jó
úton indult el és igyekezni kell ezt megtartani. Háláját fejezte ki a lakosoknak,
akik elmentek szavazni és megtisztelték
bizalmukkal, de fontosnak tartja azt is,
hogy azokkal is megtalálja a közös hangot, akik nem őt választották volna polgármesternek.
Az ülés három napirend előtti ponttal
kezdődött, amely során Vidács László,
a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket. Ezt
követően Molnár Áron és a nyolc megválasztott képviselő, Balázs Zsolt, Bogdán
Tamás, Füzesy István, Gubacsi Enikő, Kiss
Róbert, Nagy Miklósné, Oláh Dániel és
Ozsváth Lászlóné letették esküjüket.

Az ülésen a polgármester ismertette
programját, amelyben felvázolta, hogy
Algyőt egy modern faluvá szeretné tenni, ahol a városias környezet mellett a
falusi értékek vannak szem előtt tartva.
„Egy olyan települést kell létrehozni, amelyben az épített és a természeti
környezet, a gazdaság és a közösség is
együtt fejlődik” – hangsúlyozta az újraválasztott polgármester. Azt mondta, az
utak, a járdák és a csapadékvíz-elvezetés
rendbe tétele mellett fejleszteni szeretné
a közlekedésbiztonságot. Kiemelte, hogy
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...a Tisza Virága

Új alpolgármestert és bizottsági tagokat választottak
Molnár Áron polgármester és az új képviselő-testület két rendkívüli testületi ülésen döntött az alpolgármester és a
bizottsági tagok személyéről.
Az október 24-ei ülés alkalmával a polgármester javaslatot tett az alpolgármesteri
poszt betöltését illetően, amelyre Füzesy
Istvánt ajánlotta. A képviselő-testület
minden tagja elfogadta és megszavazta a
jelöltet, így a következő 5 éves ciklusban
Füzesy István lesz Algyő alpolgármestere.
Emellett a döntés mellett szavaztak a
bizottságokról és azok képviselő-testületi
tagjairól is. A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökének Bogdán Tamás képviselőt választotta meg a testület,

Ozsváth Lászlóné elnökhelyettes, Oláh Dániel pedig képviselői tag lett. A bizottság
külsős tagjai Németh Sándor és Bakos Máté.
A Humán és Ügyrendi Bizottság elnökének Gubacsi Enikőt választották, elnökhelyettesnek Nagy Miklósnét, képviselői
tagnak pedig Oláh Dánielt. Ebbe a bizottságba került külsős tagként Soproni Ágnes
és Horváthné Kunstár Andrea.
A Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság élére Balázs Zsolt képviselő
állt, helyettese Kiss Róbert, képviselői tagja

pedig Bogdán Tamás. A bizottság külsős tagjának Fodor Attilát és Blaskó Nagy
Andrást szavazta meg a testület. Az október 13-ai önkormányzati választásokat
követően megkezdte munkáját az Algyői
Roma Kisebbségi Önkormányzat is. Az
október 24-én tartott alakuló ülésen megválasztották elnöküket Papné Dékány Tünde személyében, helyettes elnök Nagy Katalin lett, illetve Pap Róbert tag. Az alakuló
ülésen Vidács László, a Helyi Választási
Bizottság elnöke előtt tették le esküjüket.

Füzesy István: Megtisztelő feladatot kaptam
Megtisztelő feladatnak nevezte Füzesy István, hogy a következő öt évben Algyő alpolgármestereként dolgozhat a
nagyközségért.

Október 24-én Molnár
Áron polgármester javaslata
alapján a képviselő-testület
Füzesy István képviselőt választotta meg Algyő alpolgármesterévé, amelyet főállásban lát el. „Megtisztelő,
hogy engem kért fel erre a
tisztségre, igyekszem minden tudásommal és tapasztalatommal segíteni munkáját,
hogy nagyközségünk tovább
fejlődjön” – fogalmazott.
Füzesy elmondta, hogy
a Jogi- Ügyrendi Bizottság külsős tagjaként kezdte
munkáját az önkormányzatnál, majd a 2017-es időközi
választást követően a Pénzügyi Gazdaságfejlesztési Bi-

mellett” – összegzett Füzesy István, akire az októberi
önkormányzati választáson

zottság elnökeként folytatta
az elmúlt ciklus alatt.
A helyi közösségi életben
is aktív, hiszen a Borbarát
férfi tagozatot és a Running
Algyő csoportot sorai közt
tudó Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő
és Rekreációs Egyesületet
(ALTE) elnökeként tevékenykedik.
„Korábbi
funkcióimból
eredően a turisztikával, gazdasági kérdésekkel is foglalkoztam, valamint Algyő
határon átnyúló pályázatait, és az ehhez kapcsolódó
együttműködéseket
koordináltam. Létrehoztam a
Turisztikai
Kerekasztalt,
amely a nagyközség turisztikai tevékenységét, az ebben
résztvevő cégek, szervezetek koordinációját tűzte ki
célul. Alpolgármesterként
ezen tevékenységek, kapcsolatok folytatását, fejlesztését
is ellátom a napi feladatok
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1273-an szavaztak, megerősítve abban, hogy folytassa
eddigi munkáját.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A tankerülethez fordult az önkormányzat
Konstruktív megbeszélést folytatott a Szegedi Tankerületi Központ vezetője és az önkormányzat, céljuk, hogy nyugvópontra kerüljenek az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolával kapcsolatos történések – hangzott el a képviselő-testület
októberi rendes ülésén. Arról is döntöttek, hogy támogatják a GEMMA Központ kupakgyűjtő akcióját.

Hiába várt több alkalommal is beszámolót az önkormányzat az Algyői Fehér
Ignác Általános Iskola vezetőjétől, nem
kapott. De ez csak az egyik probléma
Molnár Áron polgármester szerint. A
testületi ülésen elmondta, a képviselők
szerették volna tudni például azt, hogy
miként zajlik a sportiskolai tevékenység,
érdeklődtek az úszásoktatásról, a szakkörökről és az iskolagyümölcs programról is. Molnár azt mondta, az intézményvezető telefonon közölte, nem
kívánja elkészíteni a kért beszámolót,
az okokat írásban ígérte kifejteni, de ez
nem történt meg a testületi ülésig.
Molnár Áron és Varga Ákos jegyző
személyes egyeztetést folytatott Plesovszkiné Ujfaluczki Judittal, a tankerületi központ vezetőjével. Erről Molnár
elmondta, kiderült, a tankerülthez tartozó többi, nagyjából 40 iskolánál működő
gyakorlat, hogy beszámolókat készítenek az adott önkormányzatnak, és kérés
esetén a testületi ülésen is részt vesz az
intézmény vezetője.
Mint ismert, az iskola fenntartója a
tankerület, ám az iskolaépület az önkormányzaté, így egy vagyonkezelési
szerződés értelmében selejtezni bizonyos értékhatár felett csak közösen, az
önkormányzat képviselőjének jelenlétében lehet. A vitát ebben a kérdésben
az váltotta ki, hogy az alsós játszóteret

egyeztetés nélkül elbontották. „Ebben
az esetben a fő probléma az, hogy az
önkormányzat vagyonában a tudtunk és
hozzájárulásunk nélkül történt változtatás” – magyarázta Molnár.
„A tankerület együttműködő volt, közösen megoldjuk, hogy a selejtezés kérdése is nyugvópontra kerüljön” – tudatta
a polgármester. Az intézmény felújításának kérdésében is történtek előrelépések, megegyeztek a tankerülettel abban,
hogy félévente közös bejárást tartanak,
illetve ha szükséges, akkor más alkalommal is. A tankerület és az önkormányzat
egyaránt fontosnak tartja a sportiskolai képzést is, hiszen több éves munkát
dobnának ki az ablakon, ha hagynák elveszni, ezért közösen dolgoznak tovább
azért, hogy a sportiskolai képzés fejlődjön.
„A két szervezet, a tankerület és az
önkormányzat talán kellően erős ahhoz,
hogy hasson az intézményvezetőre” – jegyezte meg Molnár Áron.
Öt szervezet
táborait támogatták
A testületin kiderült, hogy a gyermektáboroztatási alapból 1 millió 123 ezer
forintot költöttek a nyári táborokra. Öt
szervezet pályázott a támogatásra, az
önkormányzat már második éve az algyői gyerekek táboroztatását napi 1000
forinttal támogatta.
Felülvizsgálják
az együttműködést
A Lehet Könnyebben Egyesülettel való
megállapodásról is szó volt, ugyanis lejárt az önkormányzattal megkötött bérleti szerződésük, illetve egy gépkocsi
használatára vonatkozó együttműködésük is. Elhangzott, hogy lakosoktól értesültek arról, hogy megszűnt az egyesület
által biztosított ételosztás, és kiderült,
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hogy az Élelmiszerbankkal már nem áll
kapcsolatban a szervezet. „Az egyesület
vezetője nem adott konkrét tájékoztatást, amit leírt, abból nem derült ki,
mi a helyzet az egyesület háza táján” –
mondta a polgármester. A testület úgy
döntött, felülvizsgálják az együttműködésüket, további egyeztetéseket kezdeményeznek, és annak fényében döntenek a továbbiakról.

Kupakgyűjtő akció indul
Fogyatékossággal élő gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmények összessége a szegedi GEMMA Központ, amelynek a javára gyűjtési akciót hirdetnek
Algyőn. Nagy Miklósné elmondta, hogy
műanyag kupakokat gyűjt a GEMMA,
a cél, hogy kisebb kupakgyűjtőket az
óvodában, a polgármesteri hivatalban és
a fürdőben helyezzenek ki, míg egy nagy
központi gyűjtőt a Faluház mellett. Egy
fémből készült, szív alakú gyűjtőedényt
álmodtak meg, ehhez várják a felajánlásokat, hátha lenne valaki, aki elkészítené azt társadalmi munkában. Erről a
polgármesteri hivatalban lehet további
információkat kérni.
Egy kilogramm műanyag kupakért
50-60 forintot kap a GEMMA a felvásárlótól, így ahhoz, hogy 1 millió forint
összegyűljön, több mint 8 millió darab
műanyagkupakra van szükség.

...a Tisza Virága

A 90 éves Kiss Mihálynét köszöntötték
Két gyermeke, három unokája és hat dédunokája van Kiss Mihálynénak, akit kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntött az algyői önkormányzat nevében Molnár Áron polgármester.

A Hóvirág utca 24. szám alatt élő Kiss
Mihálynét köszöntötték október 20-án,
ugyanis 1929-ben, vagyis 90 évvel ezelőtt
azon a napon született. Tősgyökeres algyőinek számít, kezdetben tanyán éltek,
majd később költöztek be a településre

családjával. Egész életét a mezőgazdaságnak szentelte, dolgozott a termelő
szövetkezeteknél, majd családi gazdaságot hoztak létre. Ugyan a földeken már
nem tevékenykedik, de kora ellenére még
mindig gondozza a zöldséges kertjét.

Unokája, Kovácsné Kiss Krisztina elmondása szerint rendkívül mozgékony,
energikus nagymamája van, aki minden
nap hajnalban kel, süt-főz, gyakran elkészíti a család kedvenc sós süteményét.
Megtudtuk, hogy sok receptet megtanultak tőle az évek során.
Kiss Mihálynénak egy fia és egy lánya,
három unokája és hat dédunokája van
már, akiket örömmel tölt el, hogy még
mindig köztük van és ilyen jó egészségnek örvend. Hosszú éveken keresztül
tagja volt az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklubnak is, korából adódóan most
már nem jár el a találkozókra, a tagok
azonban mindig hiányolják, hiszen a közösség motorja.

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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Közlekedésbiztonsági hét az óvodában
Az Algyői Szivárvány Óvodában a Közlekedésbiztonsági hét jegyében egy különleges nap részesei lehettek az idejáró
gyermekek. A Szomjoltóság csapatának vidám bemutatójával, játékaival, és bábelőadásaival hozták közelebb a gyermekekhez a tűzoltók különleges életét.

Régi Mercedes tűzoltó autóval érkeztek
és teljesített szolgálatot ezen a napon a
budapesti ,,Szomjoltóság” csapata. Minden óvodás gyermeknek mosolyt csaltak

arcukra a változatos programjukkal. A
gyerekek és pedagógusok is igazi tűzoltóknak érezhették magukat. Vidám
bábelőadás rövid történetein keresztül
ismerkedhettünk munkájukkal, beöltözhettünk tűzoltónak, készítettünk
emlékbe csoportképet, részt vehettünk
tűzoltóautó és felszerelés bemutatón.
Óriáskirakók segítségével ellenőrizhettük tudásunkat, végül buborékcsata
is várta a gyerekeket. A felnőttek átélhették a valódi tűzoltás izgalmát a tálcatűz-oltási gyakorlaton. A tűzoltóautó
formájú ugráló várban vidám ugrálással
zártuk a délelőtt eseményeit. A bábszínházban 3 felvonásból álló rövid, tanulságos és szórakoztató mesék kalauzoltak
el mindenkit a tűzoltók hősies világába.

Az OVI-ZSARU program keretén
belül a nagycsoportos gyerekek megismerkedhettek a biztonságos közlekedés alapvető szabályaival. A Szegedi
Rendőrkapitányság két kolléganőjével
feleleveníthették meglévő ismereteiket.
A beszélgetések célja a főbb közlekedési
szabályok megismerése volt. Bábok segítségével illusztráltak különböző közlekedési helyzeteket. Rosszcsont Peti és
társai közlekedési táblákkal ismertették
meg a gyerekeket, tudatosítva a hozzájuk kapcsolódó szabályok betartásának
fontosságát. Tanulságos, tapasztalatokban bővelkedő hetet zártunk az óvodában.
Bakosné Szöllősi Ágnes és Juhász Brigitta
óvodapedagógusok

A szépkorúakat köszöntötték
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Algyőn tizenegyik alkalommal
köszöntötték a szépkorúakat, akik ezúttal is az Algyői Faluházban gyűltek össze.
sütni-főzni, de talán nem a legszerencsésebb, hogy ők szervezik ezt a programot.
Mint mondta, ilyenkor őket is megilleti
a pihenés, hiszen őket is ünneplik, köszöntik ilyenkor.

A legutolsó népszámlálási adatok szerint
ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. Az idősek
világnapjával az ENSZ célja az, hogy a
figyelem középpontjába helyezze a méltóságteljes öregkort.
A Falházban tartott rendezvényen
Molnár Áron polgármester felelevenítette, hogy tavaly vette át az önkormányzat
az ünnepség megszervezését, mert úgy
látták, hogy a Szőke Tisza Nyugdíjasklub tagja sokat dolgoznak, szeretnek

Köszönetet mondott a szociális intézmény dolgozóinak, külön kiemelve azokat, akik a házi segítségnyújtás keretében
járnak ki az idősekhez. Az önkormányzat feladatának azt nevezte, hogy bővítsék az ellátási rendszert, tovább fejles�szék például a házi gondozást, továbbá
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olyan programokat biztosítsanak az idős
algyőieknek, hogy jobban érezzék magukat a mindennapok során.
A Gyevikult Nkft., az AESZI és a
Szőke Tisza Nyugdíjasklub közös rendezvényén a köszöntők után a vendégek jóízűen elfogyasztották a Levendula
Étterem által prezentált finom ebédet.
Lévai László és Dobó Katalin nótaénekesek produkciója a Viktória Trióval kiegészülve méltóképpen koronázta meg a
felejthetetlen délutánt.

...a Tisza Virága

Összehozza a generációkat Paskó atya szakácskönyve
Eszközt adott a szülőknek új szakácskönyvével Paskó atya a családépítéshez. Azt kéri a felnőttektől, merjék beengedni a
gyerekeket a konyhába, főzzenek-süssenek közösen, mert szükség van az ilyen családi élményekre is a teljes élethez.

Családi délutánon mutatták be az Algyői Könyvtárban Paskó Csaba atya
harmadik szakácskönyvét, amit kifejezetten gyerekeknek írt Mi fán terem
a szakács? címmel. Azt mondta, szeret
könyvbemutatókat tartani, hiszen mindig új emberekkel találkozik, akiknek
személyesen mondhatja el könyveinek
misszióját. Az idén tavasszal megjelent
könyv komoly üzenetet hordoz magában: a családépítésre ösztönöz.

„Régóta foglalkoztatott az a gondolat,
hogy a közösség-, a csapat- és a családépítésről írjak, mert rendkívül fontos, hogy az
új generációk egy egészséges családi légkörben nevelkedjenek. Főként a gyermekkori emlékeimből erednek a leírtak, amikor a nagyszülőkkel és szülőkkel közösen
ebédeltünk, a vasárnapi szentmise után ott
várt az asztalon minket a gőzölgő húsleves.
Úgy vélem, ez a fajta családépítés a konyha
köré csoportosítható” – magyarázta.

A plébános azt javasolja, merjük beengedi a gyerekeket a konyhába, tegyük
félre azt a gondolatot, hogy rumli lesz,
hiszen a közös főzés-sütés neveli és fegyelmezi őket, miközben megismerik az
élelmiszereket is.
„Azok a gyerekek is el tudják készíteni a recepteket, akik még nem tudnak
olvasni, ugyanis Szalai Attila grafikus
kiváló rajzokat készített mindenhez,
ezek alapján jól lekövethetőek a lépések.
Például egy omlett elkészítését is leírtuk
és lerajzoltuk, egészen a kezdő szinttől
a mesterszakácsig, körülbelül 6 fajta
receptben jelenik meg, épp úgy, mint a
tejbegríz” – avatott be a részletekbe.
A szakácskönyv lapjai verseket, meséket és idézeteket rejtenek, mind gasztronómiai témájú és a gyerekekhez szól.
Forrás: Délmagyarország

Szüreti mulatság az óvodában
Idén szeptember végén megtartottuk a már hagyománnyá vált szüreti mulatságunkat. Mindig egy-egy őszi gyümölcs
vagy termés köré építjük tevékenységeinket. Most a választásunk az almára esett, amit valamilyen formában mindenki
szívesen fogyaszt.

Az volt a célunk, hogy a gyermekek
újabb tapasztalatokat szerezzenek az
őszről, az időjárásról, a gyümölcsökről
és a termésekről. Komplex tevékenységekkel biztosítottuk a szüreti hagyományok ápolását. A csoportok megismer-

kedtek a finomságok tulajdonságaival,
gyümölcsöket vásároltak, séták alkalmával megfigyelték az őszi természetet.
A kisbíró minden csoportot meghívott és köszöntötte a vendégeket. Ezután következett a nagycsoportosok
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szüreti műsora, amire nagyon készült a
Halacska és a Csigabiga csoport. A vidám, hangulatos előadás után táncház
várta a gyermeket. A mulatság után jól
esett a gyermekeknek a finom almás
sütemény és az almalé. Mindezek után
elindulhatott a játszóházi programok
sora, melyek keretében mozgásos játékok és Montessori-jellegű tevékenységek várták a gyerekeket.
Köszönjük a szülőknek a sok őszi
gyümölcsöt, termést és finomságot. Az
algyői Szivárvány óvodások a hét folyamán sok új ismeretet szereztek, és változatos, színes programokon vehettek
részt.
Búsné Lami Anikó és Kakuszi Ildikó
óvodapedagógusok

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A szerb gazdasági kapcsolatokat erősítenék
Fennállásának tízedik évfordulóját ünnepelte Mórahalmon, a Kolo Szerb Kulturális Központban a Magyar-Szerb
Kereskedelmi és Iparkamara. Algyő nagyközséget Füzesy István képviselte.

A jubileumi ünnepségen többek között
részt vett Ivan Todorov, Szerbia budapesti nagykövete, Csige Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezető konzulja, valamint Nemanja
Milutinovic, Magyarország belgrádi
konzulátusának tiszteletbeli konzulja.
Füzesy István alpolgármester elmondta, hogy Algyő két éve vesz részt
a kamara munkájában. „Jelen gazdasági
helyzetben a nagyközség gazdaságfejlesztési lehetőségei szempontjából új
lehetőséget jelent a természetes közelségben lévő magyar és szerb gazdasági

kapcsolatok, cégek, partnerek felkutatása, valamint kapcsolatok kialakítása.
Első lépésként a határon átnyúló turisztikai gazdasági lehetőségek kerültek
előtérbe. Ezeket támogatták és elősegítik az algyői beruházások, kikötő fejlesztések” – magyarázta Füzesy.
Török György, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke célként
fogalmazta meg, hogy a két ország befektetői, vállalkozói és gazdasági szakemberei együtt olyan gazdaság együttműködéseket valósítsanak meg, amelyek
a határ mindkét oldalán éreztetik gaz-

daságélénkítő hatásukat. Ennek pozitív
hatásai vállalkozási és önkormányzati
szinten is megmutatkozhatnak. Utóbbinak jó példája Mórahalom. Egyéni
igényeknek megfelelően cégeket kutatnak fel, címlistákat biztosítanak megadott szempontok alapján, információkat
gyűjtenek a potenciális üzleti partnerekről, befektetőkről. Felkutatják a lehetséges partnereket és előkészítik a kapcsolatfelvételt.
A közös munka keretében mutatkozott be Algyő Nagybecskereken a magyar nap részeként. Folyamatban van
Magyarkanizsával a tiszai turizmus lehetőségeinek kiaknázása. A rendezvény
lehetőséget adott kétoldalú megbeszélésre, amely során a további lehetőségekről egyeztettek. A turisztikai gazdasági lehetőségek mellett a tervek szerint
a nagyközség és a kamara közösen kíván
nyitni az Algyő térségében levő vállalkozások irányába, így megismerhetik a
kínálkozó lehetőségeket és célirányosan
tudnak konkrét üzleti ajánlattal szolgálni az érintetteknek.

645 kutyát neveztek a CAC Nemzeti Kutyakiállításra
Kutyaugatástól volt hangos október 20-án a Téglás utca, ugyanis Algyőn rendezték meg ezúttal a CAC Nemzeti Kutyakiállítást. Az ország minden tájáról érkeztek négylábúak.

Fotó: Délalföldi Ebetenyésztők Egyesülete

A Az Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások
Dél-alföldi Egyesülete által rendezett
egész napos program verseny és show
is volt egyben, 645 kutyát neveztek be a
megmérettetésre, az ország számos pontjáról, például Békéscsabáról és Leányvárról is érkeztek négylábúak Algyőre.

A versenyzőket tíz bírói kör zsűrizte,
csakis törzskönyvezett ebek vehettek
részt a megmérettetésen. Hobbikutyások és tenyésztők egyaránt benevezték
kedvenceiket, volt, aki három uszkárját
is elhozta, míg a bichon havanese kutyáját tette próbára. Sokaknak minőségi feltételnek számít a nemzetközi kiállításon való részvétel, hiszen nagyon
szeretik ezt a közeget, és fontosnak
tartják a jelenlétet, főként a hobbikutyások körében jellemző ez, ők általában egy-egy állattal érkeznek a versenyekre.
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A rendezvény nemcsak a tulajdonosoknak volt érdekes, hiszen bárki kilátogathatott a Téglás utcai kiképzőpályára és megtekinthette a szebbnél-szebb,
okosabbnál-okosabb állatokat. Szintén
látványos volt mindenki számára, amikor a Kedvenc Kutyaiskola növendékei
léptek pódiumra és gazdáikkal közösen bemutatót tartottak. Mind kölyök,
ovisnak számító kutyusok voltak, hiszen már 8-10 hetes korban érdemes
elkezdeni tanítani az ebeket, mert minél
képzettebb egy kiállítási házőrző, annál
könnyebb boldogulnia vele a gazdinak.

...a Tisza Virága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár utca 9. fszt. 5. szám
alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
1. A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok,
élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel
rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000 Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik
a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják
2. lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el
• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki
felróható magatartás miatt szűnt meg
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.
4. A lakás adatai:
Algyő, Búvár utca 9. fszt. 5. sz.
72 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 38.448 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert utca 40) kell benyújtani 2019.
november 20-án 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. november 28-i képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek
írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés,
amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. január
13. napjától foglalható el.
Algyő, 2019. október 29.

Molnár Áron
polgármester
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Algyőn is megalakult a „10 millió Fa” közösség
Civil kezdeményezésre bontott szárnyat országosan a „10 millió Fa” közössége, amely új fák tömegének, szám szerint
10 millió darabnak a mihamarabbi elültetését tűzte ki célul. Algyőn is megalakult csoportjuk, jelenleg 59 főt tudnak
soraik között.

A mozgalom indító alapelve szerint
ma már nem megkérdőjelezhető, hogy
a klímakrízisre két válasz adható. „A
szén-dioxidszint csökkentése és a már
meglevő gáz megkötése mellett a természetes oxigéntermelés fokozása. Mi hétköznapi emberek az utóbbiban tudunk
a legegyszerűbben érdemi eredményt
elérni” – hirdeti a mozgalom. Ezért fogak össze a „10 millió Fa” közösség céljával egyetértők, hogy minden egyes élő
ember után mihamarabb elegendő számú fa kezdjen el növekedni.
A nemes cél érdekében alakult meg
a „10 millió Fa” algyői csoportja az Algyői Borbarátok férfi tagozata kezdeményezésével, Bera Sándor irányításával, amely a környéken élők részvételét
fogja össze. Az alapító tagság mellett
a minél szélesebb körű tagfejlesztés az
egyik cél, a csoport jelenlegi létszáma
59 fő.
Algyőn október 5-én kezdődött a
közösségi faültetés, a könyvtár udvarán két darab gömbjuhar fát ültettek
a tagok. Ezt követően, október 19-én,
Budapesten rendezte meg a második országos találkozóját a mozgalom,
amelyen a programban résztvevő települések képviselői voltak jelen. Az
egész napos megbeszélésen elsősorban
a csoportok szervezéséhez kaptak hasznos útmutatásokat.

Algyőn október 24-én a könyvtárban
tartották meg az első közös megbeszélést.
A résztvevők elmondták gondolataikat,
javaslataikat. Fontos eleme a mozgalomnak az egyéni, magántulajdonú területeken történő faültetés is. Ezeket az előírt
módon dokumentálni kell, így válik részesévé a kezdeményezésnek. Lényeges
eleme a folyamatnak, hogy a szervezők
nem csak az ültetést tartják fontos lépésnek, hanem az elültetett növény gondozását, életképességének a biztosítását is.
A következő közös esemény november 9-én lesz, amikor az Élet Napja
keretében az ország területén mindenütt egyszerre ültetnek fákat. Algyőn a
Bartók Béla utcai parkolókban kialakított favermekbe telepítenek növényeket.
Erre az eseményre mindenkit szeretettel
várnak a csoport tagjai. Az Algyői Szivárvány Óvoda jelezte, hogy 10 darab fa
elültetését szeretné kérni a csoporttól.
A megbeszélésen Füzesy István alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat támogatja a
kezdeményezést. Idén 205 fát ültetnek a
négyszög tónál, a szabadstrandon, valamint a közterületeken. Ezt a mennyiséget a mozgalom részeként teljesítik.
A szervezők által kezdeményezett ültetések során – mint azt a könyvtárban is
tette – a Gyeviép Nkft. nyújt segítséget
lehetősége és kapacitása függvényében.
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Bera Sándor kifejtette, hogy vár mindenkit, már meglévő közösségek, magánszemélyek és vállalkozások csatlakozását, aki egyetértenek a csoport céljával,
és személyesen is tenni szeretnének a
klímakatasztrófa elkerüléséért. Hamarosan lehetőség lesz a kezdeményezés
anyagi támogatására is.
A csoportba való jelentkezéshez minden érdeklődő információt kaphat a
06 (30) 289-2420-as mobiltelefonszámon, vagy személyesen Bera Sándornál.
APRÓHIRDETÉSEK
Algyő Informatika: számítógépek,
laptopok, tabletek, mobiltelefonok
javítása, telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen bizalommal!
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501.
Csontkovács kezelésre időpont
egyeztetés: 06 (30) 979 8079es telefonszámon. Minden nap,
hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta.
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395.
Heni Butik. Ruhavásár minden
szerdán és szombaton 6-11 óráig
a piactéren. Női, férfi és gyermek
ruhák (olasz, török, lengyel) extra
méret 4-10 xl. Lakástextil, kesztyűk, sapkák, lábbelik, papucsok
(török, szerb, olasz) alkalmi ruhák.
Hetente új árukészlettel várom
kedves vevőimet.

...a Tisza Virága

Bionap volt a Tájházban
A kézzel készült ételek és termékek kaptak helyet október 19-én a Tájházban, ahol a legjobb lekvárokat is megválasztották, de meg lehetett tanulni kosarat fonni, valamint bort is lehetett kóstolni.

Sok helyi és környékbeli érdeklődő ellátogatott az Algyői Tájházban rendezett
Bionapra. A programot „A gabona útja”
című tárlat nyitotta meg, melyen Bencsik
Mária népi iparművész szalma- és csuhéfonásait lehetett megtekinteni. Ezt
követően az Algyői Szivárvány Óvoda
Halacska és Csigabiga csoportjának
műsora csalt mosolyt sokak arcára.
A program részeként Lekvár Ízversenyt is hirdettek, a legjobbakat a Nagy
Miklósné, Bíbor Máté és Szabóné Icu alkotta zsűri választotta ki. Első helyen
Budai Éva birsalmalekvárja végzett,
második lett Bakos Lászlóné sárgabaracklekvárja, míg a harmadik helyet
Tóth Árpádné meggylekvárja érdemelte
ki. Az értékelést követően bárki megíz-

lelhette a lekvárokat, amihez az Algyői
Foltvarrók Köre rózsafánkot sütött,
mintegy 400 darabot.

beszerezni, míg a Borbarátok Köre borkóstolóra hívogatott. A Családi Zöldséges napokkal előtte nyereményjátékot

Termelői vásárt is tartottak, ahol
szörpöket, lekvárokat, mézeket, krémeket, gyógyteákat, filc díszeket lehetett

hirdetett, a szerencsés nyertesek pedig –
Tóth Gabriella, Major Zoltán és Izbékiné
Cseuz Gabriella – a Bionapon vehették
át az ajándékokat. Volt kosárfonás is,
amelynek alapjait Szalmáné Simon Évától lehetett elsajátítani.
A Tájházban a helyi általános iskolások számára október 21-e és 25-e
között Ökohetet tartottak, amelynek
fókuszában szintén a gabona és a kiállítás állt, az ismeretterjesztő és játékos
előadások során például a kézi malmot
és a pehelykészítőt is kipróbálhatták.
A gabonát bemutató tárlatot november 15-ig lehet megtekinteni ingyenesen a Tájház nyitvatartási idejében, ezzel egybekötve az épület is díjmentesen
bebarangolható.
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Félelmetesen jó halloween a Faluházban
Október utolsó napján különleges programokkal készültek a Gyevikult Nkft. dolgozói. A Halloween&Pizsama
Partyról a Hírmondónak Dudásné Molnár Adél, a program megálmodója mesélt.

– Honnan jött az ötlet a Halloween & Pizsama Party
megszervezéséhez?
– A gyerekek sokat mondogatták, hogy milyen jó lenne,
ha nálunk is megünnepelnénk ezt a különleges napot,
hiszen mindig irigykedve
nézték a halloweennal kapcsolatos filmeket, amikben
a jelmezes gyerekek serege
szaladgál az utcán nevetve.

Ezért úgy gondoltam, itt az
ideje, hogy csináljunk mi is
egy ilyen bulit.
– Elsősorban milyen korosztályt céloztatok meg?
– A program 6–16 éves korig
volt meghirdetve, de annyira
jól sikerült, hogy a szülők és
az egészen kicsi gyerekek is
részt vettek rajta.
– Milyen programokkal készültetek?

– A délután tökfaragással
indítottuk, az alkotásokba
mécsesek kerültek, és azzal
díszítettük a Faluházat. Ezután egy sereg gyerek indult el
felnőtt kísérőkel a falu utcáin
„Csokit vagy csalunk!” kiáltásokkal édességet gyűjteni,
és sok finomsággal tértünk
vissza. Addigra már ropogott
a tábortűz, és neki is álltunk
a szalonnasütésnek. Ezután a gyerekek előszedték
hálózsákjaikat és a színházteremben töltötték az éjszakát, ahol szuper meséket és
filmeket nézhettek a nagy
kivetítőn.

Születések Algyőn
Belovai Jázmin Anna
Szül.: 2019. 06. 06.
Anya: Szabó Polett
Apa: Belovai Csaba

Új, német minőségű utánfutó eladó! 4 év műszaki,
2 év garancia! 185.000 Ft és 48.000 Ft forgalomba
helyezési díj. Szegeden 3 óra alatt rendszámmal.
Cím: 6728 Szeged, Vásár utca 14. (Tűzoltó utca
végén balra). Telefon: 06 (70) 672-0364 ,
e-mail: utanfutocentrumkft@gmail.com

– Hogyan zajlottak az előkészületek?
– A szervezés körülbelül egy
hónapot vett igénybe. Mivel még nincs a faluban hagyománya a felvonulásnak,
így előre egyeztettem, hogy
kihez tudunk becsengetni
édességért. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak,
akik fogadtak minket! A
Gyeviép Nkft.-nek köszönet a tűzifáért, a tűzrakhely
kialakításáért, a faragni való
tökök beszerzéséért pedig a
csapatunknak, a Gyevikult
Nkft. dolgozóinak jár az elismerés.

A SZEGEDI MID TRAVEL UTAZÁSI IRODA
ŐSZI ÉS ADVENTI AJÁNLATA
Kirándulás
időpontja

Kirándulás főbb megállói

Kirándulás részvételi díja

November
8-10. (péntektől vasárnapig)

Dél-Erdély legszebb tájain (Vajdahunyad, Radna,
Gyulafehérvár, Déva, Marosillye, Temesvár, Arad)

26.900,-/fő, tartalmazza a
2 éjszakai szállás díját falusi
vendéglátás keretei között,
félpanzióval, útiköltséggel,
idegenvezető díjával.

November 1517. (péntektől
vasárnapig)

Vajdaság legszebb tájain,
Nádorfehérvári sétával és
Belgrádi hajózással (Szabadka, Belgrád, Újvidék,
Pétervárad)

25.900,-/fő, tartalmazza az úti
költséget, a 2 éjszakai kollégiumi szállás díját, félpanzióval,
az idegenvezető díjával.

November
30-december
1. (szombattól
vasárnapig)

Rákóczi nyomában, avagy
rejtett értékek Kelet-Szlovákiában (Kassa, Borsi,
Széphalom, Tőketerebes)

24.500,-/fő, tartalmazza az úti
költséget, az 1 éjszakai szállás
díját panzióban, félpanziós
ellátást, az idegenvezető díját

December 7-8.
(szombattól
vasárnapig)

3 advent 2 nap alatt
(Bécs, kismartoni
Eszterházy kastély,
Sopron)

26.500,-/fő, tartalmazza az úti
költséget, az 1 éjszakai szállás
díját wellness szállodában,
félpanziós ellátást, az idegenvezető költségeit.

December 14.
(szombat)

Budapest szépségei
adventkor (Hősök tere,
Szépművészeti Múzeum,
Szent István bazilika, Vörösmarty tér, Citadella)

7.500,-/fő, tartalmazza az úti
költséget, az idegenvezető
költségeit.

Jelentkezés és további információ:
Mihály Péter
06 (20) 431-2094
info@midtravel.hu • www.midtravel.hu
Szeged, Délceg utca 11.
MID TRAVEL: KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!
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A csodák közöttünk élnek
Van egy algyői futó, talán mindenki látta már, ahogy esőben, hóban, tűző napon vagy éppen az éj leple alatt rója a kilométereket a nagyközség utcáin. Elsőre ránézésre nem is különbözik egy átlagos futótól: teszi egyik lábát a másik után,
elfárad, kipiheni magát és újra elindul. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy milyen kitartás és akaraterő lakik
ebben a futóban. Nagy Sándort szenvedélyéről, a futásról kérdeztük. Tapasztalata van bőven, hiszen több 100 kilométer
feletti verseny van már a lábaiban.

- Mikor kezdtél el futni és sportoltál-e valamit előtte?
- Nem a futás volt az első sport az életemben. Általános iskolában kézilabdáztam az Algyői Spotkörben. Ezután a
taekwon-do-ban is kipróbáltam magam.
Megmondom őszintén, ebben az időben a
futás nem hozott igazán lázba. Futni csak
évekkel később kezdtem el.
- Miért éppen a futás maradt meg a sportágak közül?
- 1992-ben Szegeden 24 órás ultrafutó versenyt rendeztek. Ilyenről korábban
még nem is hallottam, kíváncsi voltam,
mit is jelent ez. Csodálkozva néztem a
futókat, akik órákon keresztül köröztek a
Stefánia aszfaltján. Gondoltam egy merészet, kíváncsi voltam, vajon ezt én is meg
tudnám-e csinálni. Így indultam el az ultrafutás irányába. Ezután 2004-től tíz évig
egy lépést sem futottam. Ebben az időben
végeztem el a gimnáziumot és a főiskolát
munka mellett. Aztán tíz évvel később,
2014-ben újra futócipőt ragadtam.

- Mennyi idő jut edzésre egy héten, hogyan lehet mindezt beilleszteni a munka,
család mellé?
- Hetente 5-6 alkalommal futok, változó, hogy mennyit. Ez heti szinten 80100 kilométer közötti távot jelent. Versenyek előtti időszakban természetesen
növelem a mennyiségét. Nagy szerencsémre a munkahelyem időbeosztása és
közelsége könnyebbé teszi ennek elvégzését. A családom is nagy segítségemre
van ebben, nekik ezt nagyon köszönöm.
- Egy-egy hosszú versenyen futás közben
mi jár a fejedben?
- Ezt sok minden befolyásolja, ilyen az
időjárás, az aktuális egészségi állapotom
és még sorolhatnám. Tulajdonképpen
erről is szól az ultrafutás. Tűrni a monotonitást, amiben a rossz után mindig
jó következik. A cél nincs is olyan mes�sze, ahol pihenni lehet. Aztán átlépve
a célvonalat úgy érzem, ez nem is volt
annyira nehéz. Pedig a táv közben talán
még az is megfordul a fejemben, hogy
mit keresek én itt, vagy soha többet nem
fogok itt futni. Ha valami miatt nem sikerül a verseny, ezek a gondolatok 2-3
nap után átértékelődnek.
- Van-e nagy futós álmod, amit még nem
váltottál valóra?
- Természetesen van, de azt hiszem, az
már csak álom marad. Ez a Spartathlon, egy 246 kilométeres ultrafutó verseny Görögországban, amelyet 1983 óta
minden évben megrendeznek. Ennek
során a futók Athéntól Spártáig haladnak, ahogyan azt a mitológia szerint egy
Pheidippidész nevű futár is tette. Ezen
túl azonban van más reálisabb cél, amit
teljesíteni szeretnék, például 24 óra
alatt 193,5 kilométernél többet futni, és
megcsinálni a Korinthosz 160 kilométerét.
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- Hogyan lehet rávenni valakit, hogy felálljon a fotelból és mozogni kezdjen?
- A kérdés jó. A mai rohanó világban,
amikor mindenki teljesítménykényszerben él, nehéz feladat. Teljesíteni
a munkában és az élet más területein,
nem egyszerű. Ki kell engedni a gőzt.
Erre úgy gondolom a sport, a mozgás jó
megoldás. Kell hozzá egy esemény, például egy futóverseny vagy egy csoport,
akikhez csatlakozva elindulhat bárki, aki
mozogni szeretne. De alapvetően egyéni
elhatározás, döntés kell, hogy legyen. A
futás jó dolog! Ha pedig elkezdesz futni,
légy türelmes magaddal. Nem kell rögtön maratont futnod. Fuss csak annyit,
ami után jól érzed magad, és légy büszke
a teljesítményedre: hisz megcsináltad!
APRÓHIRDETÉSEK
Algyőn a temető mellett gyümölcsfa oltványok, alma, körte,
cseresznye, őszibarack, meg�gy, szilva, bogyós gyümölcsűek,
valamint bokor, futó, magas törzsű
rózsa és nemes orgona nagy választékban kaphatók.
Tel.: 06 (70) 328-1909.
Autószerelői állásra keresünk autószerelőt, vagy rokon szakmával
rendelkező munkavállalót. Gépszerelői gyakorlattal rendelkezők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni
lehet: Gaszmann Autószerviz
Kft., Algyő, Sirály utca.
Tel.: 06 (20) 3121-423.
Használaton kívüli PA80 típusú
rotátor, kifogástalanul működő
állapotban eladó. Irányár: 36 ezer
Ft. Érdeklődni: 06 (30) 480-3422.
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Hosszú veretlenség szakadt meg
Nyolc hónap után kapott ki először férfi kézilabda-csapatunk, Herbert Gábor edző reméli, hasonló teljesítményre
lesznek képesek a folytatásban is.

Hat mérkőzést követően három győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, nyolc megszerzett ponttal áll az NB
I/B Keleti csoportjának negyedik helyén
a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabda csapata. Az egy vereség a legutóbbi
bajnokin, Békésen érte el utol a fiúkat
– ez nem csak a szezonbeli első pont
nélküli mérkőzés volt, hiszen az algyőiek
hónapok óta először veszítettek el egy
mérkőzést.
„Összességében elégedett vagyok a
megszerzett nyolc ponttal. A Keleti csoport mindig is a kiegyenlítettségéről volt
híres, de ennyire egyformák nagyon régen voltak a mezőny tagjai, mint most.
Jelen pillanatban azt is nehéz lenne
megjósolni, ki lesz a három kieső, és ta-

lán azt sem lehet tudni, ki lesz a bajnok.
A Ceglédet tartom a favoritnak továbbra is, de nekik is van már két vereségük,
és ugyanannyi ponttal állnak, mint mi.
Örülök a két idegenben szerzett pontnak is. Mi igazi NB I/B-s csapat vagyunk, hiszen mindenki munka, vagy
iskolai tanulmányok mellett játszik. Ez
persze nem panasz, csupán tény” – fejtette ki Herbert Gábor, a ContiTech-FKSE Algyő edzője.
November kilencedikén mintegy
háromhetes szünetet lezárva folytatódnak a másodosztály keleti csoportjának
küzdelmei: a mieink ellenfele a Mizse
KC lesz a Fehér Ignác Általános Iskola
csarnokában 18 órától. A köztes időszakot igyekezett kihasználni a csapat, de
Herbert Gábornak Izraelben akadtak
teendői a junior válogatottnál.
„Alapvetően nem örülök a szünetnek,
mert kizökkentett bennünket a hétköznapokból. Nyolchónapos veretlenségünk
szakadt meg Békésen, de persze várható
volt, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik.
Csapatépítő programmal is készültünk a
folytatásra, és a sérültjeink visszatérése is

Kapaszkodnak futballistáink
A nehéz kezdet után egyre inkább összeáll a csapat játéka, amely még negyedik helyen is töltheti a téli pihenőt.
Nem várt könnyű október az Algyő SK
futballistáira, hiszen a hónap során két
bajnokesélyes csapattal, a Makóval és a
Hódmezővásárhelyi FC-vel is megmérkőztek labdarúgóink.
Nos, mindkét találkozót igen balszerencsés módon vesztette el a csapat: a
Makó ugyan 4–0-ra nyerni tudott Algyőn, de a négy gólból három is egy megpattanó labda után esett, míg a HFC ellen egy korai öngól után már hiába futott
az eredmény után a csapat, nem sikerült
a pontszerzés. A másik két októberi mérkőzést azonban magabiztosan behúzták,

amely Székkutasról és Röszkéről is három ponttal távozhatott – sőt, legutóbb
a Szentesi Kinizsit is legyőzte itthon, így
hat győzelemmel és öt vereséggel a tabella ötödik helyén áll az Algyő.
Az idei utolsó tétmérkőzésüket
szombaton 13.30-tól Mórahalmon vívják Daróczi Lászlóék, és ha begyűjtenék
a három pontot, akkor akár a negyedik
helyre is felkapaszkodhatnának, ám ehhez arra is szükség van, hogy a Bordány
kevesebb pontot szerezzen a Hódmezővásárhelyi FC ellen, mint a mieink Mórahalmon.
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sokat jelenthet. Utólag kiderül, hogyan
hatott ez ránk” – tette hozzá Herbert
Gábor.
A téli szünetig hátralévő öt meccsel
kapcsolatban elmondta, nagyon nehezen tud jósolni, hogy mi vár rájuk, de
összegezve elmondta: ha több pontot
szereznek, mint veszítenek ezeken a
meccseken, ő már elégedett lesz a teljesítménnyel.

Algyői bronzérem az Eb-ről
Szarajevóban rendezték meg az
ITF Taekwon-do Európa-bajnokságot, amelyen az Algyői Sportkör
versenyzője is rajthoz állt.

A Bosznia-Hercegovinában megrendezett Európa-bajnokságon 30 ország
mintegy 1200 nevezése érkezett – többek
között a magyar válogatott tagjaként ott
volt az Algyői Sportkör vezetőedzője és
versenyzője, Zsarkó Dániel Péter.
Péter az egyik legnépesebb kategóriában, a felnőtt férfiak -78 kg-os küzdelmében indult, ahol egy horvát, egy olasz
és egy orosz versenyző legyőzésével megnyerte a csoportját, így bejutott a legjobb
négy közé.
Az elődöntőben a korábbi világ- és
Európa-bajnok német, a későbbi győztes
Colin Adolfstól szenvedett vereséget egy
kiélezett mérkőzésen, így végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel Szarajevóban. Zsarkó Dániel Péter felkészítői
Máté Zoltán és Stricz Richárd voltak.

...a Tisza Virága

Listavezetőként várhatják az őszi hajrát
Jól alakul a Levendula Hotel-FKSE Algyő női kézilabda csapatának idénye, amely az őszi idény felénél vezeti a bajnokságot. A lányokra az idén még öt mérkőzés vár, ebből három hazai lesz.
Ezzel hat fordulót követően egy
ponttal megelőzve a Békéscsaba U22es csapatát, Szepesi Ivették az élről várhatják a folytatást.
A lányokra az idén még öt mérkőzés
vár, amelyből hármat is hazai pályán
vívnak.
A LEVENDULA
HOTEL FKSE-ALGYŐ
HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA:

Az NB II Dél-keleti csoportjában érdekelt Levendula Hotel FKSE-Algyő
azzal a céllal vágott neki az idénynek,
hogy megpróbál visszakerülni a másodosztályba: nos, Avar György együttese
eddig ennek megfelelően teljesít, hiszen
egyet leszámítva eddig az összes bajnokiját megnyerte, az egyetlen pontvesztés

a megyei rangadón, a Hódmezővásárhelyi LKC otthonában történt.
A 25–25-ös döntetlenre végződött
derbit akár meg is nyerhették volna az
algyőiek, de 15–10-es vezetésüket követően nem tudták lezárni a meccset, a
lelkes hazaiak pedig legalább az egyik
pontot otthon tartották.

November 10., vasárnap,
17.00: Algyő-Szarvas
November 16., szombat,
17.00 :Algyő-Csorvás
November 24., vasárnap,
11.00: Békéscsaba U22-Algyő
November 30., szombat,
17.00: Algyő-Szeghalom
December 7., szombat,
16.00: Gyomaendrőd-Algyő

Több mint hetven táncos ropta a gálán
Ötödik alkalommal rendezték meg a Zsibongó Néptáncgálát Algyőn, ezúttal a deszkiek és a szegediek érkeztek vendégségbe. Többek között dél-alföldi, bagi, rábaközi és dunántúli táncokat jártak.

A deszki Tiszavirág Néptáncegyesület
és a szegedi Délikert Möndörgő Néptáncegyüttes lépett színpadra a Zsibongó
Néptácegyüttes tagjai mellett az Algyői
Faluházban rendezett, immár hagyományos gálán.
Hegedűs Edit, a Zsibongó Néptáncegyüttes vezetője a Délmagyarország na-

pilapnak elmondta, hogy az októberi gála
legfőbb célja, hogy megmutassák, mit is
tanultak a tagok az elmúlt egy év során.
Közösségteremtő célja is van a gálának,
szeretnék mindenkinek megmutatni, hogy
mekkora ereje van a közösségeknek a tánc
által, hiszen nem biztos, hogy minden lépés úgy jön ki, ahogy szeretnék a táncosok,
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de az a szeretet, ami átjárja az előadást és a
csoportokat, azt fontos bemutatni, átadni.
Az idei gálán főként kis-magyarországi táncokat jártak, volt dél-alföldi, bagi,
rábaközi és dunántúli is, tehát az ország
minden csücskéből merítettek a csoportok
a magyarság hagyományaiból. Külön varázsa volt az estnek, hogy élőzenére mutatkoztak be a néptáncosok, akiknek a Kender Zenekar húzta a talpalávalót.
A Zsibongó Néptáncegyüttes december elsején is fellép a Faluházban, immár
hagyományosan az első adventi gyertya
ünnepélyes meggyújtása után tekinthetik
meg műsorukat az érdeklődők 16 óra 20
perctől.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

NOVEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
November 4-15.
Egészséghét az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében a Piac tér 17. szám
alatt. Orvosi szűrések és kísérő programok.
Regisztráció és időpontkérés az AESZI-től:
06 (62) 267-048.
November 8. (P) 17 óra
Borbarátok találkozója az Ezerjóházban.
November 13. (Sze) 14 óra
Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának találkozója a
Civilházban.
November 15. (P) 18 óra
Görög Ibolya protokoll szakértő előadása
a Faluház színháztermében. Téma: ünnepi
készülődés, az ajándékozás és az étkezés
protokollja.
Belépődíj elővételben: 1600 Ft/fő
Belépő a helyszínen: 2000 Ft/fő
Jegyek elővételben kaphatók
oneticket.hu-n, illetve a Faluházban!
November 15-16. (P-Szo) 8.00-20.00 óra
Foltvarró Tábor a Civilházban.
November 21. (Cs) 18 óra
Kannabisszal az egészség felé –
A folyékony arany című
előadás a Faluház klubtermében.
Előadók: Bence Rita és Farkas Lajos.
A belépés ingyenes!

November 23. (Szo) 8.00-12.00 óra
Babaruha Börze a Faluház színháztermében. Asztalfoglalás szükséges: 500 Ft/fő.
November 27. (Sze) 17:30 óra
Életreform klub a Faluház klubtermében.
Téma: az emésztőrendszer karbantartása
helyes táplálkozással és talpmasszázzsal.
Előadó: Zsibók Erika-alternatív terapeuta.
Egészségesen és/vagy mentesen? – bemutatkozik a szegedi Mentes Kuckó. A
részvevők közül 4 fő ajándék masszázsban
részesül! A belépés díjtalan!
November 29. (P) 19 óra
Varsányi Anna ÜNNEP című vígjátékának
bemutatója a Faluház színháztermében.
Szereplők: Szilágyi Annamária, Kárász
Zénó, Csorba Kata, Rédei Roland. Belépő
elővételben: 2500 Ft, a helyszínen pedig
2800 Ft.
December 1. (V) 16 óra
ADVENT I. – A gyertyát meggyújtja
Molnár Áron polgármester a Fő téren.
16 óra 20 perctől a Faluház színház
termében a Zsibongó Táncegyüttes ünnepi
műsora, közben kézműves portékák vására
az aulában.

BÉRLETÁRUSÍTÁS
December 4-5. (szerda-csütörtök) 9-17
óráig a Faluház földszinti kistermében.

November 22. (P) 10 óra
Dalos Találkozó az Algyői Szőke Tisza
Nyugdíjas klub szervezésében a Faluház
színháztermében. Közreműködnek a
Csongrád megyei nyugdíjas klubok táncosai, énekesei és kórusai. Zártkörű rendezvény. Csak meghívott klubokat várnak!

VÁSÁR A FEHÉR ISKOLÁBAN

November 23. (Szo) 10 óra
Adventi készülődés a Tájházban.
Belépő: 1800 Ft/fő,
páros belépő esetén 1600 Ft/fő.

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

December 5. (csütörtök) 8-10.30 óra
ÁLLANDÓ CSOPORTOK
PROGRAMJAI
„3 generációval az egészségért Algyőn” –
gerinctorna hétfő 9-10 óra a Civilházban
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FIT-FEELING FITNESZ
Gyerekeknek hétfő 18-19 óra, felnőtteknek hétfő és csütörtök 19-20 óra Faluház
színházterem
BABA-MAMA KLUB
Kedd 9.30-11.30 óra a Faluház földszinti
kisterem
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
Vibro tréning
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

MÉZESKALÁCS
MŰHELYNAP
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
november 30-án
10 és 14 óra között
mézeskalács műhelynapot tart
Algyőn, a Civil Házban. A foglalkozásvezető Szabó Beáta lesz.

...a Tisza Virága

Születések Algyőn

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Rózsa Maja Hanna
Szül.: 2019. 06. 07.
Anya: Rózsa-Kiss Orsolya
Apa: Rózsa Roland

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

Kelemen Panna Léna
Szül.: 2019. 08. 03.
Anya: Kelemen-Kiss Nikolett
Apa: Kelemen Ervin Zsolt

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Berek Adél
Szül.: 2019. 08. 12.
Anya: Szűcs Ildikó
Apa: Berek Attila

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

Kovács Anna
Szül.: 2019. 09. 16.
Anya: Kovács-Hovorka Nikolett
Apa: Kovács Attila Károly

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

Tímár Olivér Lajos
Szül.: 2019. 09. 25.
Anya: Bónis Bernadett Letícia
Apa: Tímár Lajos László

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

Szabó Dániel
Szül.: 2019. 10. 03.
Anya: Czilli Enikő
Apa: Szabó Szabolcs

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.

Varga Nimród István
Szül.: 2019. 10. 03.
Anya: Varga-Nemes Katalin
Apa: Varga Tamás Soma
Szabó Zoltán Gergő
Szül.: 2019. 10. 09.
Anya: 	Szabó-Zsura Brigitta
Apa: Szabó Tamás

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

Belovai Balázs Tamás
Szül.: 2019. 10. 11.
Anya: Belovai-Szekeres Henrietta Judit
Apa: Belovai Tamás

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673
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Jegyárak:
Elővételben: 2.500 Ft
Helyszínen: 2.800 Ft

