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Fellobbant az adventi gyertya lángja
Az Algyői Nőegylet tagjai által feldíszített adventi koszorún Molnár Áron gyújtotta meg az első gyertyát. A polgármester úgy
fogalmazott, hogy ilyenkor a kis algyői közösség kitágul, igyekeznek egymást lelkileg is melegíteni az emberek. Azt kívánta,
Folytatás a 7. oldalon
hogy ezt a lelki-szellemi melegséget minden nap éljék meg a helyiek.

HÍRMONDÓ KARÁCSONY
Advent III. vasárnapján, december 15-én 16 órakor a Fő téren Fazakas Attila plébános gyújtja meg a gyertyát a koszorún, 16.20-kor az Algyői Fehér Ignác Általános
Iskola ünnepi műsorát tekinthetik meg az érdeklődők a Faluház színháztermében,
17 órakor pedig Hírmondó Karácsony tombolasorsolással!
Az Algyői Hírmondó
TOMBOLA FŐDÍJA:
3 nap / 2 éjszaka az

Anna Grand Hotel**** Wine & Vitalban
Balatonfüreden.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

HÍRMONDÓ KARÁCSONY 2019 TOMBOLA
olvasónál marad

HÍRMONDÓ KARÁCSONY 2019 TOMBOLA
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Adventi programok az Algyői Faluházban
Advent I. 2019. december 1. vasárnap
16:00 Fő tér - A gyertyát meggyújtja: Molnár Áron polgármester
16:20 Faluház Színházterem - Zsibongó Táncegyüttes ünnepi műsora
Kézműves portékák vására az aulában
Advent II. 2019. december 8. vasárnap
16:00 Fő tér- A gyertyát meggyújtja: Ozsváth Lászlóné intézményvezető
16:20 Faluház Színházterem - Algyői Szivárvány Óvoda ünnepi műsora
Kézműves portékák vására az aulában
Advent III. 2019. december 15. vasárnap
16:00 Fő tér - A gyertyát meggyújtja: Fazakas Attila plébános
16:20 Faluház Színházterem - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola ünnepi műsora
Kézműves portékák vására az aulában
17 óra Hírmondó Karácsony - Tombolasorsolás

Az est teljes bevételét algyői beteg
és rászoruló gyermekeknek
ajánljuk fel.

Advent IV. 2019. december 22. vasárnap
16:00 Fő tér - A gyertyát meggyújtják az Algyői Civil Szervezetek vezetői
Az Algyői Borbarátok forralt bort kínálnak.
Várunk mindenkit sok szeretettel!

Mindenkit várunk sok szeretettel!

PIETAS TEMETKEZÉS

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

Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 (70) 616-2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

IMPRESSZUM

Láncos árokásó gép
és gumikerekes
homokrakodó
(Bobcat) bérelhető
otthoni munkák
kivitelezéséhez
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06 (30) 496-6721
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...a Tisza Virága

Új légkondival gyarapodott a bölcsőde
A 2013-ban megépült csoportszoba kapott új klímát a Dél-Alföldi Klíma Kft.-től, így az intézmény minden szegletében biztosított a megfelelő hőmérséklet.

Ünnepélyes keretek közt adta át a
Dél-Alföldi Klíma Kft. a gyermekklímát az algyői Bóbita Bölcsődének november végén. A cég nemcsak a berendezést adományozta az intézménynek,
hanem a beszerelést is vállalta, így ös�szességében mintegy 300 ezer forintos
segítséget kapott a bölcsőde.

Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető örömét fejezte ki, hogy rájuk gondolt a cég az adomány kapcsán, hiszen
így egész évben biztosítani tudják a megfelelő hőmérsékletet az épület minden
szegletében. Mint mondta, 2013-ban bővült új csoportszobával a Bóbita Bölcsőde, azonban abban a többi helyiségtől
eltérően eddig nem volt légkondicionáló,
most ezt a hiányt pótolta a társaság.
Különleges a berendezés, hiszen érzékeli, ha a gyermekek alatta vannak, ilyenkor automatikusan csökkenti vagy más
felé irányítja a levegő fújását a szerkezet. Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. ügyvezetője elmondta, csupán
külleme miatt gyermeklégkondi, hiszen
mesefigurákkal van ellátva, színes darab,
így jobban illeszkedik a környezetbe.
Hozzátette, magas műszaki színvonalú
klímaberendezés, amelynek folyamatos

karbantartásáról minden évben gondoskodnak majd. Kiderült, infraszenzorokkal van ellátva, wifihálózaton keresztül
is irányítható, energiatakarékossága is
kiváló, illetve öt év garancia van rá.
Az átadón Füzesy István alpolgármester azt mondta, örömmel fogadnak
minden ilyen jellegű, komplex felajánlást, vagyis amikor az adományozó
nemcsak az eszközről, hanem annak
beszereléséről is gondoskodik. Kiemelte, Algyő meghirdette a vállalkozásbarát
önkormányzat programot, szeretnék,
hogy minél több cég települjön a nagyközségbe. „Külön öröm, ha a helyben
tevékenykedő vállalkozások nemcsak
munkájukkal támogatják Algyőt, hanem a társadalmi felelősségvállalásban
is” – mondta. Hozzátette, a legkisebbeknek szóló most átadott ajándék a
jövőbe vetett hitet is erősíti.

Ünnepi Köszöntő
Karácsonykor egy kicsit megváltozik minden. Megváltozik a munkahely, az utca, megváltozik az emberek
arca és valami változás megy végbe a szívek mélyén is.
Karácsonykor egy kis varázslat hullik ránk az égből,
amely segít elszabadulni a szürke hétköznapoktól és
a gondoktól, és segít meglátni másban és magunkban
is a jót. Szenteste felé közeledve halkul a mindennapok
zaja és felerősödik az ünnep hangja.
Szívből kívánom, hogy ez a cseppnyi varázs bejárja az
Önök lelkét és otthonát is! Szánjanak időt a szeretteikre,
a pihenésre és magára az ünnepre!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
Molnár Áron
polgármester
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Maratoni ülésen tárgyalták a költségvetési koncepciót
Összesen 38 napirendi pontot tárgyalt novemberi rendes ülésén a képviselő-testület. Kisebb viták után döntöttek
például a helyi adókról, a köztisztviselők illetményalapjáról, és megtárgyalták a 2020-as év költségvetési, valamint
fejlesztési koncepciót is.
Algyőn a lakosságot semmilyen különadó nem terheli, a vállalkozások ipar
űzési- és építményadót fizetnek, továbbá idegenforgalmi adóbevétele van az
önkormányzatnak. A napirendi pont
kapcsán Molnár Áron polgármester arról
tájékoztatott, hogy az iparűzés adónál a
maximum értéket határozták meg, építményadót viszont 10 éve nem emeltek,
ennek mértéke 600 forint négyzetméterenként, a maximum 1951 forint lenne. Az idegenforgalmi adó jelenleg 200
forintban van meghatározva a nagyközségben, azaz nagyjából 1 milliós bevételt hoz ez utóbbi a településnek.
A Humán és Ügyrendi Bizottság
elnöke, Gubacsi Enikő a grémium álláspontját tolmácsolva elmondta, nem
javasolják az építményadó emelését,
mert szerintük ezzel is azt mutatják,
hogy Algyőn vállalkozóbarát az önkormányzat, továbbá a központi büdzsébe
fizetendő szolidaritási adó mértékét
is befolyásolhatja az emelés, azaz nem
is maradna a településen a többletbevétel. A polgármester szerint azonban
nem csak a helyi adók mértékétől függ,

hogy vállalkozásbarátnak számít-e egy
önkormányzat, és úgy látja, 10 év után
illik felülvizsgálni a korábbi helyi rendeletet, mert a gazdasági körülmények
is változtak.
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság az építményadó 600 forintról 800-ra emelését javasolta négyzetméterenként, ezt
fogadta el a többség 1 tartózkodás és 1
nem szavazat mellett. Az idegenforgalmi adó mértéke változatlan lesz 2020ban is.
Döntöttek arról is a képviselők, hogy
az önkormányzati bérlakások bérleti
díja ne emelkedjen jövőre, a nem lakáscélú bérleményekért sem kérnek többet,
és ugyancsak változatlan összegen adják
bérbe a termőföldeket is.
Ismét emelik a köztisztviselők
illetményalapját
Kisebb viták után elfogadták a köztisztviselők jövő évi illetményalapjáról
szóló rendelettervezetet is. A vonatkozó törvény szerint az illetményalap 38
ezer 650 forint lesz jövőre, ettől minden helyhatóság pozitív irányba eltérhet. A polgármester nevével fémjelzett
előterjesztésben szerepel, hogy Algyőn
már tavaly 52 ezerre emelték az illetményalapot, és Molnár azt javasolta,
hogy ez maradjon 2020-ban is.
A pénzügyi bizottság a képviselő-testületre bízta a döntést, a településfejlesztési sem döntött, ám a humán és
ügyrendi bizottság 8 százalékos emelést
javasolt. Gubacsi Enikő bizottsági elnök részben a minimálbér emelésével
indokolta ezt, mint mondta, ezzel is
kifejeznék megbecsülésüket a dolgozók
irányába, hiszen jól felkészült kollégáik
vannak, akik jól és lelkiismeretesen te-
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szik a dolgukat egész évben. Később azt
mondta, hogy mivel a másik két bizottság nem nyilatkozott konkrétan az ügyben, kompromisszumos megoldásként
egyezzenek ki 4 százalékos emelésben.
Molnár Áron arra hívta fel a figyelmet, hogy munkáltatóként is kell
gondolkozniuk, ráadásul saját dolgozóik munkáját többféleképpen tudják
értékelni. Ezek egyike a munkabér,
ám van jutalomrendszer is, évente két
alkalommal van mód a kollégák plusz
anyagi elismerésére. A településvezető
az eredeti előterjesztéséhez képest az
infláció mértékéhez közelítő emelésre
tett javaslatot a testületi ülésen, vagyis
annál picit magasabbra, 3 százalékos
illetményalap-emelésre. Ezt a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A jövő évi fejlesztéseket
is megtárgyalták
Tárgyalták a képviselők a 2020-as költségvetési koncepció fejlesztési javaslatait, és több ponton módosításokat is javasoltak a bizottságok az előterjesztésben.
A dokumentumból kiderül, hogy jelenleg 5 megnyert pályázatuk van: a piacfejlesztés, TAO-pénzből jégpálya építés, a fehér iskola szálláshellyé alakítása,
valamint a Kubinyi-pályázat. A becslések szerint ezekhez a projektekhez
nagyjából 125 millió forintos önerőre
van szükség az elnyert források mellett.
Áthúzódó beruházások is vannak, méghozzá a délnyugati lakóparkkal kapcsolatos infrastrukturális projektek.
Akárcsak idén, jövőre is beruházási
dömping várható a nagyközségben, a
koncepció összesen 21 tervezett projektet sorol fel. Ezek között járda- és
útépítések, árokkarbantartás, belterületi
fásítás, önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál modernizálások és közvilá-

...a Tisza Virága
különítettek 15 milliót, árajánlatot kérnek most a szakemberektől.
Együttműködnek
a nemzetiségi önkormányzattal

gítás-fejlesztés is szerepel. Öt pályázat
esetében pedig elbírásra vár az önkormányzat.
GSPublisherVersion 0.27.100.100

311 millió a szolidaritási adó
Az Országgyűlés már júliusban közzé
tette a Magyar Közlönyben a központi
költségvetésről szóló törvényt, amiből
kiderül, hogy az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is feladatalapú támogatási rendszerben történik,
akárcsak a korábbi években. Ez alapján
Algyő az adóerőképesség figyelembe
vétele miatt továbbra sem számíthat az
általános működési és szociális segélyezési feladatok támogatására. Köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális
feladatokra az idei évivel megegyező
támogatást kap a nagyközség.
Szolidaritási hozzájárulást továbbra is
fizetnie kell Algyőnek, ennek kalkulált
összege 60 millió forinttal több, mint
idén, azaz összesen várhatóan 311 milliót kell a központi költségvetésbe befizetni.
Nem fogadták el a selejtezést
Megkapta az önkormányzat az Algyői
Fehér Ignác Általános Iskola régóta
várt beszámolóját. Ezzel kapcsolatban is
több megjegyzése volt a képviselőknek,
ám a beszámolónak az oktatási-nevelési
munkára vonatkozó részét elfogadta.
Nem fogadták el azonban a selejtezéssel kapcsolatos részt, ebben a kér-

désben további egyeztetések várhatóak.
Molnár Áron megjegyezte, a benyújtott
jegyzőkönyvek alapján nem is kellett
volna leselejtezni a játszótéri eszközöket, így még több kérdés merült fel az
önkormányzat részéről.

Az októberi választás új helyzetet is teremtett a nagyközségben, ugyanis első
alkalommal megalakult az Algyői Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. A három
tagra mindössze 5-5 szavazatot adtak
le. Az elnök Papné Dékány Tünde, az elnökhelyettes Nagy Katalin, a harmadik
tag pedig Pap Róbert. A testületin elhangzott, hogy a hivatalnak kell ellátnia
minden háttérfeladatot a nemzetiségi
önkormányzat működéséhez, próbálnak
helytállni. Elkészült egy együttműködési megállapodástervezet is, ami szükséges, ezt elfogadták a képviselők.
APRÓHIRDETÉSEK

Készülhet a piac
A piacfejlesztés kapcsán kiírt közbeszerzésekre beérkeztek az árajánlatok. Egyedi készítésű asztalokat és szelektív hulladékgyűjtőket szeretnének, amelyeket
csak egy cég gyárt, így ott egy árajánlat
volt, ám az építési munkákra több ajánlat közül választhattak. Az eredeti pályázat szerint 18 milliót nyertek a fejlesztésre, amihez 2 milliós önerőre van
szükség, ám a beérkezett legkedvezőbb
árajánlat 22,6 millió volt, így a településnek 5 millió forint önerőt kell biztosítania a projekthez. Elhangzott, részben
amiatt drágult a projekt, mert az eredeti
tervekhez képest nagyobb alapterületre kért az önkormányzat térburkolatot.
„A tervek szerint tavaszra elkészül az új
vásártér” helyett legyen ez. Amennyiben
minden a megfelelő ütemben halad, tavaszra elkészült az új vásártér.
Elkészült a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer felmérése is, így immár
pontos adatok állnak rendelkezésre a fejlesztéshez. Erre azért van szükség, mert
több utcában, ilyen a Kócsag, a Bácska,
a Ladik és a Vásárhelyi egy része, mindig megáll a víz nagyobb esők után. Az
esetleges átépítések megtervezésére el is
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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.
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Kiállítással emlékeztek Pataki Lászlóra
rászattal és festészettel is foglalkozott,
1999-ben ő festette azt a képet, ami a
Szent Anna templom bejáratával szemközti boltíven látható.
Gubacsi Enikő szerint nincs szó, amivel Pataki László életét és tevékenységét
méltatni lehet, a képeket nézve azonban
mindenki érezheti, milyen is volt a művész.

A Faluház galériáján Pataki László
amatőr grafikus műveiből november 14én nyílt tárlat, azonban az alkotó már
nem tudott jelen lenni az eseményen,
ugyanis aznap távozott a földi létből,
ezért a kiállítás megnyitóját a megemlékezés és a búcsúzás hatotta át.
Gubacsi Enikő önkormányzati képviselő elmondta, a család mindenképp
szerette volna, ha megnyílik a kiállítás,
amely felidézi a szellemiségét és tevékenységét Pataki Lászlónak, illetve em-

lékeztet mindenkit arra, hogy milyen jó
ember volt.
Egyperces néma csenddel búcsúztak
tőle a jelenlévők, majd a képviselő a család gondolatait tolmácsolta, miszerint
Pataki Lászlóban már ifjúként ott volt a
hajlam az alkotásra, ezért is döntött úgy,
hogy papírra veti gyermekkori algyői
emlékeit, élményeit. A grafikákban több
visszatérő motívum is megmutatkozik,
ilyen a tanyavilág, a természet és a Tisza közelsége. Kiderült, korábban szob-

Rubint Réka átmozgatott, a szakemberek tanácsokat adtak
Az algyőiek egészségéért tesz az az 5 orvosból álló konzorcium, amelynek szervezésében egészségügyi előadásokat
tartottak a közelmúltban a Civilházban, míg a Faluházban Rubint Réka tornáztatta meg a hölgyeket.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ „Három generációval az egészségért” című kiírásának eredményeként
orvosokból álló konzorcium alakult meg
Törökné Kálmán Antónia vezetésével.
Közreműködik még Algyőről Molnár
Mária és Szabó J. Attila, valamint Szegedről Gyalay Valéria Mónika és Welchner Anna is. A szakemberek célja, hogy
a gyermekek körében népszerűsítsék

a rendszeres, örömteli, életvitelszerű
testmozgást, valamint az egészséges
táplálkozást, beépítve azt a gyerekek
mindennapjaiba. Kiemelt szerepet kap
még a dohányzás megelőzése és vis�szaszorítása, de hangsúlyt fektetnek a
szív-és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak azonosítására, ügyelnek
a helyiek egészségértésének vizsgálatára
és javítására, népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételére. Emellett az
érbetegségben szenvedők egyénre szabott ellátásához adnak segítséget, áttekintve az alkalmazott kezelést.
Az egyéni kockázati szintnek megfelelő beavatkozásról is szól a projekt,
vagyis a demenciakockázat korai szűréséről, a dohányzásról való leszokás
támogatásáról, illetve dietetikai tanács-
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adásban is részesülnek az érdeklődők.
Az egy éven keresztül tartó programokkal lehetőséget kínálnak rendszeres
testmozgásra a résztvevők életkorának,
általános állapotának figyelembe vételével, ennek egyik pillére volt, hogy a
közelmúltban Rubint Rékával tornázhattak együtt az algyőiek a Faluházban.
Folyamatos előadások is kapcsolódnak a pályázathoz, például nemrég a
Civilházban a fascia tréningről, a helyes
száj- és fogápolásról, a dohányzásról
való leszokásról és a szervezet téli felkészítéséről számoltak be az egészségügyi szakemberek. A következő alkalom
december 11-én lesz, ekkor a demencia
lesz a fókuszban, míg január 23-án az
egészséges étkezésről lesz szó, mindkét
előadás a Civilházban lesz.

...a Tisza Virága

Fellobbant az adventi gyertya lángja
December első napján Molnár Áron polgármester gyújtotta meg az algyői Fő téren felállított adventi koszorú első
gyertyáját. Advent vasárnapjain rendre kulturális, közösségi programmal várják az algyőieket a Faluházban.

Rengeteg család látogatott ki a december
elsején tartott első adventi gyertyagyújtásra az algyői Fő térre: az ünnepi időszak kezdetére közös programmal várták a helyieket, akiket a hideg idő sem
tántorított el, hogy ott legyenek, mikor
fellobban az első adventi gyertya lángja
az ünnepi időszak kezdetén. Mint azt a
gyertyát meggyújtó Molnár Áron polgármester beszédében elmondta, különleges időszak vette kezdetét az első gyertyagyújtással.
„A hagyományok esetében nagyon
nehéz újat mondani, hiszen mindannyiunk számára ugyanazt jelenti, és ugyanúgy készülünk az adott ünnepre, mint
a korábbi években. Mi magyarok már
a kereszténység előtt is ebben a kultúrkörben ünnepeltünk, a fényünnephez, a
kerecsenünnephez kapcsolódott nagyon
sok olyan tradíció, amit most is megünneplünk. Egyre korábban sötétedik, ez
pedig a mi lelkületünket is befolyásolja.
Ez a lelki világ a régi embert is meghatározta, sokat készült arra, hogy túlélje ezt
a letört, depresszív időszakot. Ilyenkor
nagy szükségünk van arra is, hogy legalább egy, de inkább több ember legyen
körülöttünk, aki segít ebben a várakozásban. Településünk életében ilyenkor a kis
közösségünk kitágul, lelkileg igyekszünk
egymást melegíteni. Azt kívánom önöknek, hogy ezt a lelki-szellemi melegséget minden nap éljük meg, figyeljünk

oda egymásra! Felejtsük el a rosszat és
a bánatot, meg kell próbálnunk egymás
felé nyitott szívvel közeledni. Sok erőt
és jó kedvet kívánok mindenkinek, mert
ez visz minket tovább a következő tavaszig” – mondta Algyő polgármestere, aki
köszönetét fejezte ki az adventi koszorút
elkészítő Algyői Nőegyletnek, valamint
a Gyeviép Nkft. munkatársainak, akik az
ünnepi fények felszerelésében is segédkeztek.
Ezúttal már kicsit rutinosabban készítették a nőegylet tagjai az adventi koszorút, és mint azt az egyesület vezetője,
Kovácsné Budai Éva elmondta, ekkora
méretű koszorút korábban nem készítettek.
„A Gyeviép Nkft. rendelkezésünkre
bocsátotta az alapot, így már könnyebb
dolgunk volt. Minden évben igyekszünk
kicsit bővíteni a díszeket, idén a fényfüzérrel még csodálatosabbá vált a koszorú,
amelyet a nagy szél és a hideg idő ellené-
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re huszonöten készítettünk el. Köszönjük azt a sok dicséretet, amit a koszorú
elkészítéséért kaptunk” – fogalmazott az
Algyői Nőegylet vezetője.
„Számunkra ez egy nehéz időszak,
hiszen valamennyien családanyák, nagymamák vagyunk, hamarosan pedig a
templomot is közösen takarítjuk ki. Kis
időnk jut csak az ünneplésre, a házias�szonyoknak később a sütés-főzés lesz a
dolguk. December 14-én állítjuk fel a
betlehemet, ebben az évben pedig az is
nagy vállalásunk volt, hogy kicseréljük
a párnákat a templomban, ehhez bordó
bársony anyagot vásároltunk az önkormányzat, valamint a foltvarrók közreműködésével” – tette hozzá Kovácsné Budai
Éva.
A gyertya meggyújtását követően a
Zsibongó Néptáncegyüttes adott ünnepi
műsort a Faluház színháztermében.
Advent második vasárnapján, 16
órától Ozsváth Lászlóné, a Szivárvány
Óvoda intézményvezetője gyújtja meg a
második gyertyát, majd a kicsik ünnepi
műsora következik a Faluházban. December 15-én Fazakas Attila plébános
lobbantja lángra a harmadik gyertyát,
amit az algyői Fehér Ignác Általános
Iskola ünnepi műsora követ, majd 17
órától Hírmondó Karácsonnyal és tombolasorsolással várják az érdeklődőket,
míg december 22-én az algyői civil szervezetek vezetői közösen gyújtják meg a
negyedik gyertyát a Fő téren elhelyezett
koszorún.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Decemberi könyvtári hírek
Lezárult a könyvtár Legyél te is Angyal! programja, amely keretében adományokat gyűjtöttek a nagyváradi Szent Angéla
Otthon lakóinak. Érdemes továbbra is látogatni az intézményt, a könyvtárosok idén is az Olvasók Tortájával kedveskednek a bibliotéka látogatóinak december 20-án.

November 30-án útnak indult Algyőről
a hivatal kisbusza, amit teljesen megtöltöttek a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes nagyváradi árvaházának
gyűjtött ajándékok. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a könyvtár felhívására
száz civil és egyesületi adomány érkezett! Mátrahegyi László, a Szent Angéla
Gyermekotthon vezetője meghatottan
mondott köszönetet a sok szeretettel
összeválogatott csomagokért, minket
pedig örömmel töltött el, hogy megszépíthettük a 11 fiatal karácsonyát.
Szeretnénk megköszönni Molnár Áron

polgármesternek, hogy felkarolta kezdeményezésünket és ingyen a rendelkezésünkre bocsátotta a hivatal kisbuszát,
megkönnyítve ezzel a szállítást.
December 7-én tartjuk idei utolsó
Nyugi-konyhás sütögetésünket. Ezúttal az Ezerjóház kemencéjében sütünk kétféle süteményt, amiket Algyő
új szakácskönyvéből választottunk. Jó
hangulatban fognak telni az előkészületek, mert fűszeres forralt borral hangolódunk a közelgő ünnepekre. Sütünk
túrós lepényt és a diós fonott kenyeret.
Szeretnénk jövőre is folytatni a Nyu-

Utak és járdák épültek
A hideg idő beállta előtt a település több
pontján zajlottak út- és járdaépítések.
Novemberben többek között elkészült
az aszfalt és a rendezett földpadka a
Kosárfonó utcában, a Szüret utca aszfaltozása is jó ütemben haladt. Járdát a
Vásárhelyi utca felől is építettek, míg a
délnyugati lakóparkban a Gólya, a Búzavirág és Tópart utcákban alakítottak
ki járdát, illetve gépkocsibeállókat.
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gi-konyha sütögetéseit. Ehhez várunk
olvasóinktól ötleteket. A legjobb receptek beküldői között kisorsolunk egy
könyvcsomagot! A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!
Köszönjük a Gyevikult Nkft.-nek,
hogy térítésmentesen rendelkezésünkre
bocsátották az Ezerjóházat.
Kedves Olvasóink! Ezúton szeretnénk megköszönni egész éves hűségüket és kitartó szeretetüket! Köszönjük,
hogy ilyen szép számmal látogatják
rendezvényeinket és segítenek azok lebonyolításában.
Éppen ezért, idei utolsó nyitva tartási
napunkon, december 20-án, pénteken,
szeretnénk kedveskedni Önöknek a már
megszokott Olvasók Tortájával, amit a
könyvtárosok készítenek Önöknek!
Találkozunk 2020. január 2-án!
Kívánunk áldott, békességes és szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet!
Dományházi Edit könyvtárvezető
és Szilágyi-Perjési Katalin könyvtáros

Algyő eseményei
az AKTV info
csatornáján
Decembertől minden szombaton
9 és 10 óra között összefoglalót
láthatnak a községünkben
zajló programokról, eseményekről.
Az adás kizárólag az AKTV info
csatornáján látható. A szombat
délelőtti műsort aznap délután
16 és 17 óra között
ismétli a csatorna.
Minden héten csütörtökön 9 órától
pedig a soros testületi ülés lesz
látható.
Nézzenek minket!

...a Tisza Virága

Márton-nap az óvodában
Immár hagyomány a Szivárvány Óvodában, hogy minden évben
november 11-e környékén a Márton-napi szokások felelevenítését
valósítják meg. Idén egy gyermekeknek szóló prezentációs előadással idézték fel a libák által elárult püspök legendáját. Ezt követte az
óvónők előadása, amely mosolyt csalt a gyerekek arcára. A népzenei dallamokkal színesített Libabál című mese értő fülekre talált,
valamennyi kispajtás élvezhette a libák és a róka viccesen szomorú
történetét. Külön élvezetet nyújtott, hogy a bábokat az óvónők mozgatták, így invitálták a csoportokat táncba a történet végén. Saját
termükben az ovisok libazsíros kenyeret kentek maguknak, hiszen
aki Márton-napkor libát nem eszik, egész évben éhezik.
Jó hangulat, gyermekközpontúság, hagyományápolás, ismeretgazdagítás jellemezte a délelőttöt.
Az óvónők köszönik a szülőknek a gyűjtőmunkában való részvételt, a kézzel készített állatok alkotását, mely tovább gazdagította a
programot.

Jáger László és Surman László nyerte az irodalmi pályázatot
Mintegy 180 pályázat érkezett a Hegedűs Gábor és az Algyői Könyvtár által koordinált Jelek című irodalmi pályázatra.
A kiírás fővédnöke, Molnár Áron polgármester szerint csúcsot döntöttek, jövőre is megrendezik a versenyt.

Kihirdették az idei Jelek című irodalmi
pályázat eredményét november elején.
A jelentkezők száma a tavalyihoz képest
csaknem megduplázódott, 180 mű érkezett a felhívásra, amit Hegedűs Gábor és
az Algyői Könyvtár koordinált. Az ország
szinte minden szegletéből érkezett alkotás, valamint a határon túlról, Szerbiából
és Romániából is többen beneveztek. A
munkák témája igen szerteágazó volt, ahogyan a jelentkezők kora is, a legfiatalabb
pályázó 20, míg a legidősebb 87 éves volt.

Az amatőr alkotók számára szervezett megméretés fővédnöke Molnár
Áron polgármester volt, aki beszédében
örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal érkeztek pályaművek.
– Csúcsot döntött az idei kiírás, és ezt
a hagyományt szeretnénk a jövőben is
megtartani, hogy minél többen gondolják úgy, hogy érdemes ilyen pályázatokra jelentkezni a saját kezük és elméjük
által kreált művekkel. Algyőn folyamatos a pezsgés, itt nem lehet unat-
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kozni, különös hangsúlyt fektetünk a
kulturális eseményekre. Azt gondolom,
hogy egy 5500 fős nagyközségnek fontos, hogy irodalmi pályázatot írjon ki,
amellyel nem titkolt célunk a település
jó hírnevének terjesztése is. Zömében
az eredményhirdetésen is olyanok ülnek
itt, akik még sosem jártak nálunk, nekik szeretnénk Algyő néhány szegletét
megmutatni – emelte ki a településvezető.
Vers és próza kategóriában értékelték a műveket, így két első helyezettet hirdettek, egyikük Jáger László, a
másik pedig Surman László lett. Nem
volt egyszerű dolga a zsűrinek, ezt mi
sem bizonyította jobban, mint az, hogy
négy-négy második és harmadik helyezettet díjaztak, valamint tizenöt különdíjat is kiosztottak. Közönségszavazás
is volt a közösségi oldalon és a felhívás
weboldalán, a közönségdíjat ezúttal Takács Dóra és Vönöczki Ferencné kapta. A
legjobbnak vélt alkotásokból egy antológia is készült, amit bárki megvásárolhat.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

„Aki fát ültet, bízik a jövőben”
Zöld Óvodaként csatlakoztunk a „10
millió Fa” elnevezésű országos programhoz. A lelkes algyői tagok kezdeményezésére novemberben óvodánk udvarán is
elültettünk három facsemetét.
Szeretnénk köszönetet mondani Bera
Sándornak a szervezésért, Zámbori
Szabolcs és Gábor Csaba szülőknek pedig az ültetésben nyújtott segítségért.
A gyerekekkel közösen folyamatosan
gondozzuk a facsemetéket, reméljük,
hamarosan játszhatunk a lombjaik alatt.

Bővült az értéktár
November 27-én ülésezett az Algyői Értéktár Bizottság,
melynek tagjai újabb tizenöt javaslatról döntött. Izbékiné
Cseuz Gabriella elnöktől megtudtuk, tizenegy érték került
most be a tárba, ugyanis négy javaslatot további átgondolásra visszaadtak, mert volt köztük hiányos anyag, valamint egy
nagyon sokrétű is, szerintük azokat részekre kellene bontani,
több javaslat lehet belőle.

Olyan értékek nyertek most felvételt, mint például a méhészet, a halászat, a Búzavirág Asszonykórus, az Algyői Foltvarrók Köre, Szilágyi-Perjési Katalin írói és alkotói tevékenysége,
valamint az algyői szőlő és bor.
Az újabb döntéssel 44-re nőtt a helyi értékek száma a tárban.
Az ülésen döntöttek arról is, hogy folytatja februártól a
munkáját az Értéktár Klub, minden hónap első hétfőjén tartanak találkozót. Szó volt arról is, hogy a jövőre a Tájházban
szerveznek majd egy olyan napot, amelyen a legtöbb új és már
meglévő helyi értéket bemutatják.

APRÓHIRDETÉSEK
Algyőn a temető mellett gyümölcsfa oltványok, alma,
körte, cseresznye, őszibarack, meggy, szilva, bogyós
gyümölcsűek, valamint bokor, futó, magas törzsű rózsa és
nemes orgona nagy választékban kaphatók.
Telefon: 06 (70) 328-1909; 06 (70) 328-1876

Tombola felajánlásokat várunk
az Algyői Hírmondó Karácsonyi
Ünnepségre

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

2019. december 11-ig
az Algyői Faluházba.
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...a Tisza Virága

Játszva tanulnak az ovisok és az iskolások
Főznek, agyagoznak, fonalból alkotnak az iskolások a Tájházban és az Alkotóházban, míg az óvodások tematikus napokon vesznek részt. Minden elem a hagyományőrzést célozza meg.

Az európai uniós finanszírozású Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) részeként kézműves
foglalkozásokat szerveznek az Algyői
Tájházban és az Alkotóházban az algyői
iskolások és óvodások, illetve a szegedi
Bálint Sándor Általános Iskola diákjai
számára. A foglalkozásokat koordináló
Izbékiné Cseuz Gabriellától megtudtuk,
a szegedi intézmény gyermekeit öt alkalommal várják a Jó játék a fonal című

programra, amelyen érdekes dolgokat
készítenek. Pompon sünit, valamint a
hétfonásos technikával barátságkarkötőt gyártottak, a sorozatának utolsó alkalmával pedig a gobelin hímzést
próbálhatták ki a Szegedi Petőfi Sándor
Általános Iskolás diákok.
Az algyői iskolások a Jó játék a
konyha programelem részesei, első
alkalommal egy igazi helyi specialitást, tarkavarjú levest főztek. Izbékiné

Cseuz Gabriella azt mondta, a gyerekek a főzés minden eleméből kivették
a részüket, vagyis az előkészületekben,
a mosogatásban és az elpakolásban
is közreműködtek. Még a legválogatósabb tanuló is jóllakottan távozott.
Kalácsot és Aranka néni omlós sajtos
pogácsáját is kisütöttek a gyerekek a
program keretében.
A két oktatási intézmény nebulói
közösen vesznek részt a kerámiafoglalkozáson, használati tárgyakat készítenek agyagból, amiket kemencében
égetnek ki. Az első közös foglalkozáson ékszerdobozok készültek.A legkisebbek sem maradnak ki a tanulásból,
a helyi óvodások számára tematikus
napokat tartanak a projektben, első alkalommal a szilváról tanultak. Ettek a
gyümölcsből, krepp papírból szilvafát
készítettek, valamint szilvás mondókákat és dalokat is tanultak, az őszi témanapon pedig a kukoricáról szerezhettek
bővebb ismereteket játékosan.

Tisztelt Algyői Lakosok!
A téli időszakra, különösen a havazásra tekintettel felhívom a figyelmüket, hogy az ingatlanok előtti közterület
részen (ez leginkább a járdákat érinti) az ingatlan tulajdonosának feladata a hó eltakarítás, síkosságmentesítés.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a síkosságmentesítést semmiképp se végezzék sóval, mert azt
rendelet tiltja (növények életére és útburkolat anyagának állapotára hátrányosan hat). Ha lehetőségük van, használjanak fűrészport, faforgácsot, hamut, homokot.
Kérem, figyeljenek az általam leírtakra, mert az ingatlanukhoz tartozó közterületrészen történt esetleges balesetnek büntetőjogi következménye is lehet.
Felhívom továbbá figyelmüket, hogy a közterület tisztántartásába a fákról lehulló levelek összeszedése is bele
tartozik. A leveleket nem elég összegyűjteni, el is kell a közterületről szállítani. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom
Önöket, hogy a hulladék (növényi hulladék is) égetése Algyő település belterületén TILOS, de a hulladék udvar
ingyenes elhelyezést biztosít minden algyői lakcímkártyával rendelkező számára napi 1 köbméter mennyiségig.
Köszönöm együttműködésüket.
Piri László
közterület-felügyelő
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Mézes reggeli az óvodában
A mézes reggeli alkalmával a gyermekek
megismerkedhettek a méhecskék fontos
munkájával. Először egy rövidfilmet
néztünk meg a méhek életéről és a méhész feladatáról. Fodor László méhész
bemutatta az ehhez szükséges eszközöket, valamint az ebből készült termékeket, például a mézfajtákat, gyertyákat.
Az interaktív előadás után a gyerekek
felpróbálhatták a védőfelszerelést, amiben a méhészek dolgoznak, illetve megkóstolhatták a mézeskalácsot és a finom,
édes mézet.
Köszönjük ezt az érdekes bemutatót
és a sok finomságot, amely minden kisgyermeknek örömteli tapasztalatszerzést jelentett.
Búsné Lami Anikó és Kakuszi Ildikó
óvodapedagógusok

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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Tájékoztató az Algyőn elérhető szociális alapellátásokról
Jankovicsné Veres Katalin, az AESZI vezetője tartott előadást az algyői nyugdíjasoknak a számukra elérhető szociális
ellátásokról és egyéb lehetőségekről, amelyek az elmúlt 15-20 évben jelentősen megváltoztak.
Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető először a jelenlegi szociális ellátási
rendszerről beszélt a hallgatóságnak,
amely magába foglalja a pénzbeli ellátásokat, a természetben nyújtott szociális ellátásokat, illetve a szociális szolgáltatásokat. A személyes gondoskodás
magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
a családsegítés, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a
támogató szolgáltatás, az utcai szociális
munka, a nappali ellátás.
A személyes gondoskodás keretébe
tartozó szakosított ellátás: az ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, a támogatott lakhatás, az egyéb speciális szociális intézmény. Az állam gondoskodik a
megye területén a szakosított ellátások
megszervezéséről és fenntartásáról. A
bentlakásos elhelyezést biztosító intézmények térítési díjai magasak, ami a
rendkívül magas fenntartási költségek
miatt érthető.
A szociálisan rászorultak részére
személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
Algyőn az Algyői Egyesített Szociális
Intézmény (AESZI) az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja a lakosság számára: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, nappali ellátás.
Az alapellátások biztosítása kötelező (a település lélekszámától függ a
biztosított szolgáltatások formája). A
szolgáltatásokat – a jogszabály alapján
– több formában lehet biztosítani. Az
önkormányzatok leggyakrabban saját
intézményükön keresztül, illetve társulás formájában oldják meg a feladatellátást, azonban ezen kívül számos más
megoldási formára is lehetőséget ad a
jogszabály: civil szervezetek, egyházak,

alapítványok, egyesületek is láthatnak el
szociális szolgáltatásokat.
Az étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen: koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait az önkormányzat
rendeletben határozza meg. Algyőn az
étkeztetés tekintetében 100-110 főre
biztosít az önkormányzat keretet.
A nappali ellátást egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, hajléktalan személyek, illetve a jogszabályban
felsorolt személyek vehetik igénybe. A
nappali ellátás a Piac tér 17. szám alatt
működik az AESZI épületében. Lehetőséget biztosítanak napközbeni tartózkodásra, tisztálkodásra, mosásra, illetve részt
lehet venni az intézmény által szervezett
programokon: gyógytornán, klubfoglalkozásokon.
Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevé-

kenységeit is magába foglaló – személyi
gondozást kell nyújtani. Szociális segítés
keretében biztosítani kell: a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben
való közreműködést, a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő
segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. Személyi gondozás keretében biztosítani kell: az ellátást igénybe
vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és
fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális
segítés valamennyi feladatát. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően
vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
Jelenleg Algyőn ezeket a feladatokat 6 fő
házi gondozó látja el. Azt fontos tudni,
hogy a házi gondozás nem folyamatos
ellátást biztosít, a gondozók körülbelül 1
órát töltenek egyszerre a páciensnél.
Jankovicsné Veres Katalin úgy összegzett, hogy Algyőn az igényeket magas
szinten kielégítő, a váratlan helyzetekre
felkészült, szociális ellátási rendszer működik.Azt mondta, bárkinek bármilyen
kérdése van, bizalommal forduljon az Algyői Egyesített Szociális Intézmény dolgozóihoz.

BESZÁMOLÓ
2019. október 26-án 50 éves osztálytalálkozót tartott az
Algyői Általános iskolában 1969-ben végzett „
A” osztály tanulói, melyen 20 fő vett részt családtagjaikkal.
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Pályázati hirdetmény

Algyő, „Délnyugati Lakóparkban” található „beépítetlen terület”
megnevezésű, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a hatályos
vagyonrendelet alapján, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 304/2019. (X.4.) Kt. határozata értelmében
nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát
képező ingatlan értékesítésére.
1.) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516
2.) Az eljárás célja és fajtája:
2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja
Algyő belterület 1814 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.
3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.a.) Tárgy:

Hrsz
Megnevezés
Terület nagysága m2

Algyő
1814
beépítetlen terület
519

3.b.) Műszaki feltétel:
Az ingatlan Algyő Nagyközség DNy–i részén, a településközponttól kb. 900 m, a 47-es főúttól kb. 1 km távolságra helyezkedik el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca kereszteződésétől
délre határolt területen. A terület közvetlen szomszédságában
általános iskola, sportközpont, illetve fürdő található. A terület
közművesített. Az értékesített területek megvásárlóját beépítési
kötelezettség terheli, melynek határideje az adásvételi szerződés
megkötését követő 2 év.
A területen az országos települési és építési követelményekről
szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 13.§ (1) és
(2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Algyő Nagyközség Szabályozási Terve értelmében a
terület az „Lk” építési övezetbe tartozik, ami kisvárosi lakóterületet jelent. A szabályozási terv rendelkezéseivel kapcsolatban
bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Az
újonnan épülő építmények tervezésénél kérjük felöltés tényét és
mértékét figyelembe venni.
3.c.) Jogi feltételek:
• Az ingatlan tulajdoni lapján III/1. és III/3. sorszám alatt

összesen 5m2 területre vonatkozóan vezetékjog került bejegyzésre az NkM Áramhálózati Kft. jogosult javára, ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.
• Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati
feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
• A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon belül meg kell kötni, ezen határidő
jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor maradéktalanul meg kell fizetni.
• A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személ�lyel köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri
Hivatal küld értesítést. Amennyiben többen tettek azonos
összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt.
A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez
vételétől kezdődik.
• Az ingatlan tulajdonosát ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven
belüli beépítési kötelezettség terheli. Az ingatlan be nem
építése esetén, a 2 év letelte után az önkormányzat – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - visszavásárlási jogát érvényesítheti.
• A beépítési kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalom,
továbbá visszavásárlási jog kerül alapításra az önkormányzat javára a jelen szerződés aláírásának napjától számított 3
év időtartamra az alábbi feltételekkel:
*Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként
fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését igazolja, úgy az önkormányzat visszavásárlási joga az
igazolás önkormányzat általi kézhezvételének napján megszűnik, és az önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom és a visszavásárlási jog
törlése iránti kérelem kiadására. A pályázat nyertese a beépítési
kötelezettség körében előteljesítésre jogosult, a teljesítés igazolásakor az önkormányzat köteles a tilalom és a visszavásárlási
jog törlése iránti kérelem kiadására.
** Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt
teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás nem
történt, úgy az önkormányzat a határidő utolsó napját követően,
a szerződés megkötésétől számított 3 éves visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolhatja az
ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben
az eredeti vételárral egyezik meg, amelyet az önkormányzat a
nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
*** Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt
teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás történt, úgy az önkormányzat a határidő utolsó napját követően,
a szerződés megkötésétől számított 3 éves visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolhatja az
ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben
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az eredeti vételár és a számlákkal igazolt értéknövelő beruházás értékének együttes összegével egyezik meg, amelyet
az önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon
belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
• A pályázat nyertese visszavásárlás esetén a nyilatkozat
kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek az ingatlan az önkormányzat birtokába visszaadni.
• A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát
az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta,
hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.
• A licit eljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó
100.000,- Ft összegenként történik.
• Ajánlati biztosíték:
• A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati
biztosíték megfizetése, amely 300.000,- Ft. Ezt az
összeget az önkormányzat 12067008-0019044200100003 számú bankszámlájára kell befizetni a
licitálás napját megelőző napig.
• A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
• A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást
követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon belül.
4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:
4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 8.500,- Ft/m2

1.

Algyő

Megnevezés

beépítetlen terület

Hrsz.
Terület nagysága (m2)
Kikiáltási ár (bruttó, Ft)

1814
519

4.411.500,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes
vételárat átutalni az önkormányzat 12067008-0019044200100003 számú számlájára.
4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.
4.d.) Az ingatlanok birtokbaadása a vételár teljes összegének
a kiegyenlítését követő 5 napon belül történik.
4.c) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(Nvtv.) 14.§ alapján amennyiben az ingatlan vételára meghaladja a bruttó 5.000.000,- Ft összeget, úgy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot
elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel a szerződés hatályba
lépést felfüggesztő feltétellel kerül megkötésre, amelynek értelmében a szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a Magyar
Állam, mint az elővásárlási jog jogosultja úgy nyilatkozik, hogy
nem kíván élni elővásárlási jogával vagy a jogszabályban meghatározott, a nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelenül telik el.
5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:
A licitálás helye és ideje:
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje:
2019. november 27.
A licitálás ideje: 2020. január 15. napja, 16.00 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal,
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Díszterem
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje:
2020. január 14. napja, 12.00 óra
6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Algyői Polgármesteri Hivatal,
Angyal Zsolt aljegyző
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Email:
angyal.zsolt@algyo.hu
Telefon:
+36-62/517-517,
Fax.:
+36-62/517-516,
Honlap:
www.algyo.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő:8.00-12.00; Szerda: 8.00-12.00 és
13.00-17.00 óra között; Péntek:8.00-12.00.

Karácsonyi Jótékonysági Est

A Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület Karácsonyi Jótékonysági Estet rendez, amely keretében
Gyuris Vivien és Deák Attila lép fel december 13-én, péntek, 19 órakor az Algyői Faluházban.
Belépő: JÁTÉK, ÉDESSÉG, CSOKOLÁDÉ,
amelyeket az Algyői Egyesített Szociális Intézmény segítségével
nehéz körülmények között élő gyermekek és gyerekes családok részére juttatunk el Algyőn!
A gyűjtés december 1-től december 13-ig tart, a felajánlott csomagokat
ebben az időszakban átadhatják az egyesület tagjainak. Telefon: 06 (70) 907-0397.
Támogatók: Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Gyevikult Nkft.
Békés, boldog ünnepeket kívánunk!
Torma Tibor
elnök
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Algyői gólkirály a megyeválogatottak tornáján
Közel járt a továbbjutáshoz Csongrád megye válogatottja a Megyei Amatőr Válogatottak országos tornájának regionális selejtezőjén: a csapatban Podonyi Norbert edző mellett négy algyői játékos kapott szerepet.

Fotó: Daru Andrea
Füzesgyarmaton volt érdekelt Csongrád
megye válogatottja a Megyei Amatőr
Válogatottak országos tornájának regionális selejtezőjén. A csapatot irányító Siha Zsolt munkáját a HFC edzője,
Szűcs Róbert mellett az Algyőt irányító
Podonyi Norbert segítette. A válogatottba négy Algyő-játékos kapott meghívót, így Csongrád megyét képviselhette
Weszelovszky Gábor, Rádi Martin, Belanka Dávid és Hatvani István is.

A csapat nem kezdett jól, a kétnapos
selejtező első napján csak egy pontot
szerzett, így matematikai esélye ugyan
még maradt a továbbjutásra, de nem
ígérkezett könnyűnek a dolga.
A második napon aztán az addig remeklő Békés megyei csapatot 4-1-re
verte Csongrád, méghozzá négy algyői
góllal: Hatvani István mesterhármasa
mellett Rádi Martin talált be. Hiába
volt a győzelem Pest megye ellen, csak

a csoportgyőztes jutott tovább, így a hét
szerzett pont kevés volt ahhoz, hogy eljusson a Győr-Moson-Sopron megyei
döntőbe a csapat.
Mindezek mellett Hatvani István ezzel a három góljával a torna legeredményesebb játékosának bizonyult.
A torna végeredménye: 1. Bács-Kiskun 8 pont, 2. Csongrád 7 pont (+3),
3. Békés 7 pont (-1), 4. Pest 4 pont, 5.
Jász-Nagykun-Szolnok 1 pont.

Pozitívba fordulhatnak a férfi kézisek
A naptári év utolsó mérkőzése dönt arról, pozitív vagy negatív mérleggel fordul a 2020-as esztendőre a ContiTech
FKSE-Algyő férfi kézilabda-csapata.
Idei utolsó idegenbeli mérkőzésén
vereséget szenvedett a ContiTech
FKSE-Algyő, amely a Hatvan vendégeként maradt alul. A meccs egyes
szakaszában a hazaiak ugyan hat góllal
is vezettek, de az utolsó előtti percben
a döntetlenért támadhatott az Algyő,
viszont kimaradt a ziccer, így a Hatvan
végül két góllal nyert.
Ez volt az algyőiek szezonbeli negyedik veresége, amellyel egy pici lépéshátrányba kerültek a másodosztály
Keleti csoportját vezető Kecskemét-

tel szemben. Ahogy azonban a csapat
edzője, Herbert Gábor is rámutatott
korábban, roppant kiegyenlített a bajnokság, amit a tabella is igazol, hiszen
a hatodik Algyő hátránya csak hat pont
a listavezető mögött.
„Sajnálom, hogy a hatvani csarnokban hagytunk egy bajnoki pontot, amit
a játék képe alapján és az utolsó negyedóra miatt megérdemeltünk volna.
Ha a következő meccsünkön úgy küzdünk, és olyan fegyelmezettek leszünk,
mint a hatvaniak elleni mérkőzés utol-
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só szakaszában, akkor összességében
egy pozitív őszi szezont zárhatunk”
– kommentálta a mérkőzést Herbert
Gábor.
Az év utolsó mérkőzésén, december
7-én, szombaton 18 órától a Nyíregyháza érkezik a Fehér Ignác Általános
Iskola csarnokába Algyőre, és ha nyernek a fiúk, akkor biztos, hogy a mezőny első felében végeznek, és a pozitív
mérleg is meg lehet ezzel, mert négy
győzelem és két döntetlen mellett négy
vereség az eddigi mutató.

...a Tisza Virága

Hatodik helyen telelnek a futballisták
Vereséggel zárt, így egyaránt hat győzelemmel és elveszített mérkőzéssel áll a bajnokság felénél az Algyő SK a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.
Elveszítette az idei utolsó mérkőzését
az Algyő SK labdarúgó-csapata: Podonyi
Norbert csapata Mórahalomra utazott
a megyei I. osztály őszi idényének záró
fordulójában, ahol ugyan a hazaiak vezetését követően akadtak lehetőségei, de

a második félidő elején a homokhátiak
két gyors góllal lezárták a mérkőzést, így
3-0-s vereséget szenvedtek a fiúk.
Az Algyő ezzel 18 pontot gyűjtött az
őszi szezon során, ezzel pedig a hatodik
helyen áll a pontvadászatban, azonban a

Rangadót veszítettek a lányok
Egy fordulóval a zárás előtt még van esélye az őszi bajnoki címre a Levendula
Hotel FKSE-Algyő női kézilabda-csapatának az NB II Dél-keleti csoportjában, ám ehhez már a többi eredmény megfelelő alakulására is szükség van.
Fájó vereséget szenvedett Békéscsabán
a Levendula Hotel FKSE-Algyő, Avar
György lányai ugyanis bár a szünetben
is vezettek három góllal a csabai fiatalok otthonában, végül mégis a békési
megyeszékhelyen maradtak a pontok.
Mindez azt jelentette, hogy a lányok visszacsúsztak a második hely-

re a tabellán. A szezon első vereségét
követően sikerült a javítás, és roppant
magabiztosan győztek Szepesi Ivették a
Szeghalom ellen (22-6), ám egy hasonlóan kötelező győzelemnek tűnő gyomaendrődi mérkőzés még hátra van a
csapat számára december 7-én, 16 órától.

negyedik Mórahalom is csak egyel több
egységgel áll a tabellán. A fiúk számára
most egy kis pihenés következik, az új
évben indul a felkészülés a tavaszi szezonra, majd március 7-én, a Tiszasziget
ellen folytatódik a bajnokság.

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

Adventi forgatag a Tájházban
Zsúfolásig megtelt november 23-án az
Algyői Tájház foglalkoztató terme, mindenki ajándékot gyártott szeretteinek
karácsonyra az adventi készülődés jegyében. A Tájházban évek óta hagyomány,
hogy a szeretet ünnepéhez közeledve
kézműves foglalkozást rendeznek, így ez
idén sem maradhatott el.
Izbékiné Cseuz Gabriellától megtudtuk, süthető gyurmából egyedi képkeretek készültek, amiket mindenki saját
tetszése szerint dekorált karácsonyi
motívumokkal Kurucz Irma vezetésé-

vel. Ezt követően a ház lelkes önkéntese,
Bíbor József vette át a stafétát, aki illatos
szappanok gyártására tanította meg a jelenlévőket. Készültek céklaporral színesített fahéj illatú, spenótporral színezett
citrom illatú, illetve kávéval színezett és
illatosított szappanok is, de természetesen a natúr szappanok sem maradtak ki
a sorból.
A résztvevők közül mindenki személyre szóló, saját kézzel készített ajándékokkal örvendeztetheti meg szeretteit
a fa alatt szenteste.

FELHÍVÁS
A nyugdíjas kártyaklub szívesen várja új tagok, nők
és férfiak jelentkezését. (ulti, römi, stb.).
Minden hétfőn 13 órától 17 óráig a Civil Házba. (Algyő, Kastélykert u. 38.)
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APRÓHIRDETÉSEK
3,6 m-es világos színű szekrénysor,
2 db 2 akasztós elemmel és 2 db
polcos fiókossal eladó. 16 ezer Ft.
Telefon: 06 (20) 455-1505
Fenyőfa ezüst és luc, töves és cserepes karácsonyfának eladó. Algyő,
Téglás u. 77. Palócz Imre
Telefon: (62) 267 047, 06 (30)
498-4361

ALGYŐI HÍRMONDÓ

DECEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
December 5. (Cs) 19.00
Jótékonysági Mikulás Zumba Party a Faluház színháztermében. A belépődíjakból
befolyt összeget jótékony célra ajánlja fel a
szervező, az Algyői Fitnesz Csapat.
December 7. (Szo) 19.00
MOL zártkörű rendezvény a Faluház
színháztermében.
December 8. (V) 16.00
ADVENT II. gyertyagyújtás a Fő téren.
A gyertyát meggyújtja Ozsváth Lászlóné
intézményvezető. 16.20-kor a Faluház
színháztermében a Szivárvány Óvoda
ünnepi műsora. Kézműves portékák vására
az aulában.
December 10. (K) 14.00
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának programja
a Faluház színháztermében. Zártkörű
rendezvény!
December 11. (Sze) 16.00
Gyermekek karácsonyi ünnepsége az
Algyői Egyesített Szociális Intézmény
szervezésében a Faluház klubtermében.
December 12. (Cs) 15.00
Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas klub
karácsonyi ünnepsége a Faluház színháztermében. Zártkörű rendezvény!
December 13. (P) 9.00
Idősek karácsonya – csomagosztás a Faluház színháztermében a Algyő Nagyközség
Önkormányzata és az AESZI szervezésében.
December 13. (P) 19.00
WEMSICAL Jótékonysági est – Gyuris
Vivien és Deák Attila koncertje a Faluház
színháztermében. Adománygyűjtés.

Karácsony tombolasorsolással. Kézműves
portékák vására az aulában.

Felnőtteknek hétfő és csütörtök 19-20 óra
Faluház színházterem

December 17. (K) 18.00
Kannabisszal az egészség felé – A folyékony arany című előadás a Faluház kisterében. Előadók: Dr. Bence Rita és Farkas
Lajos. A belépés ingyenes!

BABA-MAMA KLUB
Kedd 9:30-11:30 óra a Faluház földszinti
kisterem

December 20. (P) 10.00
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
évzáró ünnepi műsora a Faluház színháztermében.
December 22. (V) 16.00
ADVENT IV. gyertyagyújtás a Fő téren. A
gyertyát meggyújtják az algyői civilszervezetek vezetői és tagjai.
December 29. (V) 16.00
GYBK Szilveszteri Bál műsorral és tombolasorsolással a Faluház színháztermében.
Zenél Polgár Józsi. Belépőjegyek válthatók Némethné Arankánál (Tel.: 06 (30)
445-1397). A Gyeviek Baráti Köre minden
kedves érdeklődőt szeretettel vár szilveszteri
rendezvényére!
December 31. (K) 1800
Szilveszteri Nagy Gatsby Party
a Faluházban.
BÉRLETÁRUSÍTÁS
2020. JANUÁRI
BÉRLETEK ÉS ÉVES UTALVÁNYOK
Január 2-3. (Cs-P) 9-17 óráig a Faluház
földszinti kistermében.
Január 6. (H) 9-17 óráig a Faluház földszinti kistermében.

December 14. (Szo) 18.00
Komolyzenei Jótékonysági Est az Algyői
Kerecsen Egyesület szervezésében a Faluház színháztermében. Közreműködnek
a Király König Péter Zeneiskola tanárai.
Támogatói jegy 500 Ft, amely megvásárolható a Faluházban.

VÁSÁROK A FEHÉR ISKOLÁBAN

December 15. (V) 16.00
ADVENT III. gyertyagyújtás a Fő téren.
A gyertyát meggyújtja Fazakas Attila
plébános. 16.20-kor a Faluház színháztermében az Algyői Fehér Ignác Általános
Iskola ünnepi műsora. 17 óra: Hírmondó

„3 GENERÁCIÓVAL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALGYŐN”- GERINCTORNA
Hétfő 9-10 óra Faluház

December 12. (Cs) 9.00 –11:30 óra
December 17. (K) 8.00 – 11.00 óra
ÁLLANDÓ CSOPORTOK
PROGRAMJAI

FIT-FEELING FITNESZ
Gyerekeknek hétfő 18-19 óra
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RITMUS TÁNC ÉS FITNESZ
STÚDIÓ HIP-HOP csoportja
Kedd 16 óra Faluház klubterem
DRÁMASZAKKÖR
Kedd 15 óra Faluház színházterem
„3 generációval az egészségért Algyőn”BOSU TORNA
Kedd 18 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

A FALUHÁZ
ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA
December 7. szombat:
ZÁRVA!
December 14. szombat:
ZÁRVA!
2019. december 23-tól
2020. január 2-ig
ZÁRVA!
Január 2. (csütörtök) 9-17 óra:
BÉRLETÁRUSÍTÁS
Január 3. (péntek) 9-17 ór:
BÉRLETÁRUSÍTÁS
a földszinti kisteremben
2020. 01. 06. (hétfő) 8 óra
RENDES NYITVA TARTÁS

...a Tisza Virága

Születések Algyőn

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Ökrös Hanna Hóvirág
Szül.: 2019. 10. 28.
Anya: Nagy Otília
Apa: Ökrös József

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

Szabó Lea
Szül.: 2019. 11. 01.
Anya: Szabó Erika
Apa: Domján Zsolt

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Szabó Milán
Szül.: 2019. 11. 03.
Anya: Illencsik Mária
Apa: Szabó Roland

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

Varga Emma
Szül.: 2019. 11. 09.
Anya: Gábor Petra
Apa: Varga Róbert

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

Tájékoztató igazgatási szünetről

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

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2019. december 23.
napjától 2020. január 5. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet alatt a rendes ügyfélfogadás szünetel.

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, gyevikonyvtar@gmail.com
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.

2019. január 3-án rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben 8 és 10 óra között tudunk ügyfeleket fogadni.
2019. december 23-31. között a hivatal zárva tart.
Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben kollégánk
december 23-án és december 30-31-én 8 és 12 óra,
valamint 13 és 15 óra között az alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el: 06 (20) 280-1154.

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

Megértésüket előre is köszönjük.

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

Varga Ákos jegyző
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SZILVESZTER 2019.

THE GREAT

GATSBY PARTY
Dj. Bende Gáborral
AZ ALGYŐI FALUHÁZBAN

Kapunyitás: 18 óra//Vacsora: 20 óra

FELNŐTT BELÉPŐ: 10.000 FT
GYEREK
BELÉPŐ: 3.000 FT
(16 éves korig)
JEGYEK KAPHATÓK AZ ALGYŐI FALUHÁZBAN DECEMBER 6-TÓL

AJÁNLATUNK:

Érkezéskor egy pohár pezsgő | Vacsora: sültestál
Éjfélkor lencsefőzelék, sült virsli | Italpult kedvező áron!
Gyerekrészleg az emeleten | Karaoke, tánc, játék és gyerekmenü

