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A Gyevikult Nkft. által kiadott Algyő Hírmondó csapata ezúttal is sokat készült a Hírmondó Karácsonyra. A tombolasorsolá-
son a szerencse a Túrú családnak kedvezett, ők utazhatnak  Balatonfüredre, egy hétvégét tölthetnek az Anna Grand Hotel**** 
Wine & Vitalban.

Balatonfüredre  Balatonfüredre  
utazhatnak olvasóinkutazhatnak olvasóink

Részletek a 4. oldalon

Amerikai támogatás  Amerikai támogatás  
algyői gyerekeknekalgyői gyerekeknek

Az Ohio állam-béli Toledo városával évek óta testvértelepülési kapcsolatot ápol 
Algyő. A kölcsönös támogatáson és odafigyelésen alapuló kapcsolat gyümölcse volt 
tavaly decemberében két program is, amely algyői gyerekeket és családokat támo-
gatott. Részletek a 14. oldalon

Nagyszerű évet zárt Kopasz Bálint, 
ahol csak lehetett, győzni tudott. A fi-
atal tehetséget a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség az év férfi kajakosának vá-

lasztott, míg édesanyja, egyben edző-
je, Demeter Irén az Év edzője elisme-
rést : vehette át tavaly decemberben.

Részletek a 16. oldalon

Kupakgyűjtő  Kupakgyűjtő  
lesz a Faluháznállesz a Faluháznál
Az algyői önkormányzat többször segí-
tette már bútorokkal és anyagi támoga-
tásokkal is a szegedi Gemma Központot, 
hamarosan pedig egy új kezdeményezés 
indul az intézmény támogatására. Ku-
pakgyűjtőt alakítanak ki a Faluháznál.

Részletek a 3. oldalon
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PIETAS TEMETKEZÉS 
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

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!

Ingyenes kiszállás!
Telefon:  

06 (70) 774-4184
Országh Miklós

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Az önkormányzat nyilvános licitálásos eljárást hirdet délnyugati lakópark 
területén a tulajdonát képező két ingatlan értékesítésére.

Hrsz. Megnevezés Terület  
nagysága m2

1. Algyő 1814 beépítetlen terület 519
2. Algyő 1862 beépítetlen terület 1179

Az ingatlanok a nagyközség délnyugati részén, a településközponttól kö-
rülbelül 900 méterre, a 47-es főúttól nagyjából 1 kilométer távolságra he-
lyezkednek el. Fontos tudni, hogy az értékesített területek megvásárlóját 
beépítési kötelezettség terheli, amelynek határideje az adásvételi szerző-
dés megkötését követő 2 év.
A kisebb terület kikiáltási ára 4 millió 411 ezer 500 forint, míg a nagyobbé 
10 millió 21 ezer 500 forint. A licit eljáráson való részvétel feltétele pályá-
zati biztosíték megfizetése, amely 300 ezer forint.
A licitálás ideje: 2020. január 15-e, 16 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal,  
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., díszterem. 
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje:2020. január 14-e, 12 óra

További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Angyal Zsolt aljegyző, Algyői Polgármesteri Hivatal, 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Email:  angyal.zsolt@algyo.hu
Telefon:  +36 (62) 517-517, Fax�: +36 (62) 517-516, 
Honlap:  www.algyo.hu
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...a Tisza Virága

Támogatják a Gemmát, kupakgyűjtő lesz a Faluháznál

Az algyői önkormányzat többször segí-
tette már bútorokkal és anyagi támoga-
tásokkal is a szegedi Gemma Központot, 
amellyel évek óta jó kapcsolatot ápolnak. 
Most ezt újabb szintre emelik, ugyanis 
a Faluház előtt szív alakú kupakgyűjtőt 
állítanak fel, az abban összegyűlt kupa-
kokkal pedig a Gemmát támogatják.

Molnár Áron polgármestertől meg-
tudtuk, az önkormányzatnál és otthon 
is folyamatosan gyűjtik a dolgozókkal 
a kupakokat az intézmény javára. A 
tervek szerint január végére készül el a 
nyilvános gyűjtő, melybe bárki beönthe-

ti majd az otthon vagy a munkahelyén 
gyűjtött kupakokat.

„Olyan dolgot tesznek a Gemma dol-
gozói, ami mindenképp támogatandó, rá-
adásul algyői érintettjei is vannak a köz-
pontnak, ezért is éreztük fontosnak ezt az 
intézkedést. Büszke vagyok az algyőiekre, 
mert egy közös cél érdekében azonnal ké-
pesek közösen tenni nagy összefogásban, 
erre jó példa volt a könyvtár felhívása no-
vemberben, amikor a nagyváradi árvák-
nak gyűjtöttek. Rengeteg csomag gyűlt 
össze” – emelte ki a településvezető.

Forrás: Délmagyarország

A tervek szerint január végére készül el a nyilvános gyűjtő, amelybe bárki beöntheti majd az otthon vagy a munkahe-
lyén gyűjtött kupakokat.

Évindító gondolatok

Az életünk folyamatos útkeresés. Megyünk előre, néha meg-
állunk, teszünk egy kis kitérőt, de tovább haladunk, mert ez az 
élet rendje. Olykor úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, hogy 
irányt tévesztettünk. Ilyenkor elcsüggedünk, de mindig törté-
nik valami, ami továbblendít. Legyen az a Jóisten keze, vagy 
egy másik ember bíztató szavai, egy gyermek mosolya, vagy 
egy házi kedvenc feltétel nélküli ragaszkodása. Máskor mind-

egyik lépés könnyű, szinte szárnyalunk és semmi sem tűnik 
nehéznek vagy bonyolultnak. Vannak napok, pillanatok, hogy 
önállóan kell döntéseket hoznunk, de van, amikor nem va-
gyunk egyedül, amikor sokan, együtt haladunk közös céljaink 
felé. Akármelyik szakaszban járunk is éppen, az évnek eljön 
az a pontja, amelynél visszanézünk, mérlegelünk és gondolko-
zunk a következő lépésen.

2019-el olyan mozgalmas és eseményekkel teli évet hagy-
tunk magunk mögött, amelynek nehéz lenne minden mo-
mentumát felidézni. Bár időnként nem volt zökkenőmentes, 
de azt hiszem, az eredményeink, amelyeket közösen értünk el, 
önmagukért beszélnek. Algyő nagyon sokat fejlődött, gyara-
podott. Új lakosok érkeztek, új közösségek alakultak, új ötletek 
születtek és új álmok kerültek be nagyközségünk életébe. És 
mindez így van jól.

Az új év segít kissé rendszerezni, tervezni és lendületet kap-
ni. Egy új esztendő minden napja új esélyt hoz és új lehetősé-
get. Esélyt arra, hogy ami nem sikerült, azt újra próbáljuk és 
lehetőséget arra, hogy még nagyobbakat álmodjunk, amelyet 
együtt tudunk majd megvalósítani.

Szívből kívánom, hogy az út, amelyen Algyő elindult, mind-
annyiunk számára örömteli és eredményes legyen! 2020-ban is 
keressenek meg észrevételeikkel, hogy még élhetőbb Algyőt és 
még összetartóbb közösséget építsünk!

Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!

Molnár Áron
polgármester
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Balatonfüredre utazhatnak olvasóink

„Nagy öröm számomra, hogy 
ilyen sokan eljöttek. Ebből 
két dologra következtetek: az 
egyik az, hogy nagyon jó az 
újság, a másik pedig az, hogy 
vonzóak és értékesek az aján-
dékaink” – így köszöntötte 

Kovács László, a Gyevikult 
Nkft. ügyvezetője a Faluház 
nagytermében összegyűlteket 
advent harmadik vasárnapján.

A Gyevikult Nkft. által ki-
adott Algyő Hírmondó csa-
pata ezúttal is sokat készült a 

szokásos tombolasorsolására, 
amelynek fődíja egy hétvé-
ge Balatonfüreden az Anna 
Grand Hotel**** Wine & 
Vitalban. Az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskola ünnepi 
műsorát követően önként je-
lentkező gyerekek húzták ki a 
nyertes szelvényeket, a jelen-
lévők pedig értékes és hasznos 
ajándékokat kaptak.

A kisorsolt tárgyak között 
volt például teacsomag, méz, 
de gazdára találtak konyhai 
eszközök, italok, dísztárgyak 
és egy elektromos grillsütő 
is.

A szerencse a Túrú Sán-
dornak, feleségének, Túrúné 
Török Andreának és gyerme-

küknek kedvezett, ők utaz-
hatnak Balatonfüredre.

„Három tombolaszelvény-
nyel jöttünk, elkértük a szom-
szédokét. Nem számítottunk 
arra, hogy miénk lesz a fődíj, 
nagyon boldogok vagyunk” 
– mondta el lapunknak Sán-
dor. Megtudtuk, hogy a csa-
ládnak eddig Fortuna nem 
kedvezett sokszor, a lottón 

kettesük persze volt már, de 
értékes nyereménnyel sosem 
gazdagodtak korábban. And-
rea mosolyogva hozzátette, a 
Balaton környékét valame-
lyest ismerik, Balatonlellén 
több alkalommal jártak már, a 
nyeremény lévén pedig Bala-
tonfüredet is feltérképezik.

Hagyománynak számít Algyőn, hogy advent harmadik vasárnapján a gyertyagyújtást követően a Faluházban ünnepi 
műsort adnak az iskolások, majd a Hírmondó Karácsony keretében értékes nyeremények lelnek gazdára.

Az Algyői Szőke  
Tisza Nyugdíjasklub 

Boldog Új Évet 
Kíván 

tagjainak és minden 
algyői lakosnak!

Az Algyői Nőegylet 
minden tagjának  
és minden algyői 

lakosnak 
Boldog Új Évet 

Kíván!
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2019-ben is tovább épült-szépült Algyő

Az immár 5500 lélekszám fölötti nagy-
község tavalyi éve is mozgalmas volt, hi-
szen számtalan beruházás zajlott, ame-
lyek egytől-egyik ahhoz járulnak hozzá, 
hogy élhető, szerethető legyen a telepü-
lés. A következőkben a jelentősebb beru-
házásokat tekintjük át.

Márciusban három önkormányza-
ti épület korszerűsítése is a végéhez ért� 
Algyő a TOP keretében 200 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat épületének, 
a gyógyszertárat, gyermekorvosi rendelőt, 
fogászatot és felnőtt orvosi rendelőt magá-
ban foglaló komplexum, illetve a Civilház 
energetikai korszerűsítésére.

Önerőre is szükség volt ahhoz, hogy a 
munkálatok megvalósuljanak – az egész-
ségkomplexum esetében 45, a Civilháznál 
mintegy 20, a hivatalnál pedig 60 millió 
önkormányzati kiegészítés kellett.

Áprilisban sikeresen zárták az EFOP 
„Esély otthon az algyői fiataloknak” című 
pályázat Mentorprogramját, amelynek 
keretében 11 fő részesült képzésben� A 
fiatalok több hónapon keresztül egyéni és 
csoportos foglalkozásokon vehettek részt, 

amelyek során az önismeretet segítő fel-
adatok mellett számos karrierépítési és 
vállalkozásfejlesztési tanácsot is kaptak, 
amelyeket használni tudnak majd az éle-
tük során.

„Esély otthon az algyői fiataloknak” 
– ez a címe annak az EFOP kiírásnak, 
amely keretében fecskelakásokat alakí-
tottak ki a volt zöld iskolában 202 millió 
forintból� Július elsejével költözhettek be 
a pályázati felhívás nyertesei a bérletidíj-
mentes, berendezett ingatlanokba, ame-
lyek kulcsait június 27-én ünnepélyes ke-
retek közt vehették át. 

„Csupán a rezsit és a közös költséget 
kell fizetnie a lakóknak. Úgy véljük, így 
kellő lendületet és támogatást kapnak az 
életkezdéshez” – hangsúlyozta Molnár 
Áron az ünnepélyes átadón.

Több pályázati konstrukcióból zaj-
lottak Algyőn Tiszához kapcsolódó fej-
lesztések� Az önkormányzati forrásból 
kialakított szabadstrandot már tavalye-
lőtt birtokba vehették a lakosok, emellett 
egy kikötőt elköltöztettek, továbbá egy 
újat létesítettek, illetve egy horgászstég 

is szolgálja a kikapcsolódást a Levendula 
Hotelnél.

A fedett, klimatizált kis épülettel ellá-
tott új úszómű határon átnyúló pályázat-
ból valósult meg, a többi Tiszához köt-
hető projekt pedig a TOP támogatásával. 
A vízi- és horgászturizmus felélesztésére 
142,37 millió forintot nyert az önkor-
mányzat. 

Januárra csaknem 250 gyermeket kell 
befogadnia az algyői óvodának, így újabb 
konténerrel kellett bővíteni az intéz-
ményt� A meglévő ingatlan évek óta telt 
házzal működik az intézmény, bővíteni 
azt már nem tudja az önkormányzat, ezért 
döntöttek úgy már harmadik alkalommal, 
hogy légkondicionált konténerrel orvo-
solják a problémát. Összesen 30 millió 
forintot költöttek a fejlesztésre, amit az 
önkormányzat saját cége végzett el.

Családi nappal egybekötve adták át 
szeptember 7-én Algyő új játszóterét 
az egykori zöld iskola udvarán, amit 3,7 
millió forint saját forrásból alakított ki 
az önkormányzat� Az átadón a polgár-
mester elmondta, régóta tervezték már, 
hogy új játszóteret adjanak az algyői 
gyerekeknek, viszont korábban nem állt 
rendelkezésre megfelelő terület.
Algyőn önerőből is több projekt zajlott, 
aszfaltoztak a Kosárfonó utcában, járdát 
építettek, illetve a délnyugati lakópark 
fejlesztése sem állt meg, ott szintén utak 
és járdaszakaszok készültek el. Jelentő-
sebb folyamatban lévő projekt a kültéri 
medence építése is.

Fecskelakások, óvodabővítés, új kikötők, energetikai korszerűsítések – csak néhány azokból a projektekből, amelyek-
kel fejlődött Algyő a tavalyi esztendőben. A beruházások túlnyomó részét európai uniós forrásokból valósították meg, 
de önerőből is több program zajlott, például utak és járdák újultak meg.
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A civilek lobbantották fel a szeretet lángját

Algyőn már hagyománnyá vált, hogy 
az adventi koszorún az utolsó gyertyát 
a helyben működő civil szervezetek 
vezetői gyújtják meg. Így történt ez 
december 22-én is, az eseményt teljes 
egészében átjárta az a szándék, amiről 
a karácsony és a negyedik gyertya szól, 
vagyis a szeretet.

„Örömteli hangulatot varázsoltak a Fő 
térre a civilek, méltó felkészülés volt ez 
az ünnepre. Fontosnak tartjuk, hogy ez a 
hagyomány megmaradjon Algyőn, hiszen 
minden korosztály találkozik ilyenkor, 
lehetővé válik az egymás megismerése és 
megszeretése. Ez abszolút a szervezetek 
rendezvénye, így éneklés, zene és forralt 
bor is volt, minden olyan lehetőséget biz-
tosítottak, amivel ők rendelkeznek” – nyi-
latkozta Füzesy István alpolgármester.

A nagyközségben s zámtalan civil szer-
vezet működik, és ugyan a tagságokban 
vannak átfedések, mégis sokakat meg-
szólítanak, hisz mind más tevékenységet 
végeznek. Külön szervezetbe tömörülnek 
például a horgászok, de sportágakat nép-
szerűsítő csoportok is vannak a kulturális 
feladatokat felkarolók mellett, és termé-
szetesen olyan szervezetek is működnek, 
amelynek tagjai a rászorulókon segítenek.

„Mint mindenhol, így nálunk is a 
nyugdíjasok szervezetében vannak a leg-
többen, de például a futók, a Borbarátok 
tagjai is kiemelkedő munkát végeznek. 
Mindannyian kapcsolódnak egymáshoz 
egy kicsit. Az a célunk, hogy ezt tovább 
erősítsük a következő évben. Azt sze-
retnénk, ha a civil önszerveződés még 
nagyobb lenne a településen, amelyhez 
az önkormányzat támogatása és segítsé-
ge csak kiegészítésként szolgálna, tehát 
a célokat, amit kitűznek maguk elé, azt 
főként ők valósítsák meg” – mondta el 
az alpolgármester. Hangsúlyozta, min-
den helyi szervezet értéket teremt, de a 
legfontosabb, hogy a lakosok érdekeit 
szolgálják.

A hangulatos zene, közös éneklés, az 
ízletes forralt bor és finom sütemények 
mellett a gyertyát Kovácsné Budai Éva 
és Kovács László gyújtotta meg.

Köszönet a felajánlásokért

Ezúton szeretnénk megköszönni a rengeteg felajánlást és adományt, amellyel 
az algyőiek hozzájárultak a karácsonyi jótékonysági gyűjtésünk sikerességé-
hez! Idén is sok családnak, számos gyermeknek tettük szebbé a karácsonyt!

Köszönjük Gyuris Viviennek és Deák Attilának a hangulatos műsort, a 
 Gyevikult Nkft.-nek a helyszín biztosítását és a Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény dolgozóinak a segítséget a csomagok kiosztásában!

Ezúton kívánunk sikerekben gazdag, boldog új esztendőt mindenkinek!

Torma Tibor
elnök

Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület

A helyi civil szervezetek vezetői gyújtották meg az utolsó gyertyát a nagyközség adventi koszorúján. Az önkormány-
zat célja, hogy a civilek összefogása 2020-ban tovább erősödjön.

APRÓHIRDETÉSEK

Algyő Informatika: számítógépek, 
laptopok, tabletek, mobiltelefonok 
javítása, telepítése, karbantartása. 
Vásárlási segítségnyújtás, szakta-
nácsadás. Keressen bizalommal! 
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501.

Csontkovács kezelésre időpont 
egyeztetés: 06 (30) 979 8079-es 
telefonszámon. Minden nap, 
hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó 
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és 
masszázsterapeuta.

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalagfüggönyök, napellen-
zők, szúnyoghálók szerelése. 5 év 
garancia! Zsinór és gurtni csere, 
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395.
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Hagyománnyá vált a szívből jövő összefogás

A jótékony rendezvénynek az algyői 
Faluház színházterme adott otthont de-
cember 14-én. Az est során ismert ko-
molyzenei művek és karácsonyi dallamok 
csendültek fel különféle hangszereken 
előadva. A műsorban közreműködtek a 
Király-König Péter Zeneiskola tanárai. 
Czéh Ágnes gordonkán játszott, Fliszár 
Vivien zongorán, Szél Bernadett énekelt, 
Szíjjártó-Szabó Zsuzsanna pedig mesés 
fuvolajátékával tette még szebbé az es-
tét. A közönség Tóthné Szegszárdy Ber-
nadettet hegedűn, Huszár Gergelyt pedig 

gitáron hallhatta muzsikálni. Az előadók 
szívet melengető dallamait a háttérben 
kivetített idézetek és karácsonyi képek 
tették még meghatóbbá.

„Az est teljes bevételét olyan algyői 
beteg gyerekek és családjaik kapták meg, 
akiknek ezzel az összeggel talán egy ki-
csit meg tudtuk szépíteni az ünnepet. 
Külön köszönetet mondunk az Erzol 
2000 Kft. ügyvezetőjének, Terhes Zoltán-
nak, aki harmadik alkalommal igen ma-
gas összeggel támogatta a rendezvényt” 
– mondta el Molnárné Dudás Katalin, az 

Algyői Kerecsen Egyesület vezetője. A 
koncert teljes bevételeként, a támogató 
jegyekkel együtt összesen 330 ezer fo-
rint gyűlt össze, az összeget 11 rászoruló 
családnak adták át. Abban, hogy az ado-
mányok jó helyre kerüljenek, a védőnők, 
a bölcsőde és az óvoda járt közben, ők 
segítettek a családok kiválasztásában.

A legapróbb segítség is nagyon sokat 
számít azoknak, akik rászorulnak. Kü-
lönösen így az ünnepek alatt, amikor a 
hétköznapi problémák mellé még egyéb 
teendők és megoldandó feladatok is 
társulnak. Az egyesület minden évben 
igyekszik kicsit jobbá, szebbé tenni né-
hány család ünnepét a jótékonysági est 
szervezésével. Azonban ezáltal nemcsak 
a rászorulóknak, hanem a közönségnek 
is segítenek az ünnepre hangolódásban.

Az Algyői Kerecsen Egyesület hetedik alkalommal rendezte meg komolyzenei jótékonysági koncertjét. Az esemény 
már hagyománynak számít, hiszen a szervezők és a fellépők is évről-évre készülnek az estre, amelynek bevételét rászo-
ruló családoknak ajánlja fel az egyesület.

Csomagokat kaptak a 75 év feletti idősek

Összesen 391 csomagot osztott ki az 
önkormányzat az Algyői Egyesített 
Szociális Intézmény dolgozóinak köz-
reműködésével.

Az ajándékokat saját forrásból vásá-
rolta a településvezetés, egy csomag kö-
rülbelül 4500 forint értékű volt. Többek 
közt szaloncukrot, piskótatallért, csoko-
ládét, teát, kapucsínót, kávét és tésztát 

tartalmazott, tehát főként tartós élelmi-
szereket kaptak a nyugdíjasok.

Aki nem tudott jelen lenni, család-
tagját vagy ismerősét küldte el az ado-
mány átvételére, illetve akinek senkije 
sem volt ott, a gondozónők házhoz vit-
ték az ajándékot.

A Faluházban megrendezett prog-
ram fényét emelte, hogy a gyermekek 

karácsonyi műsorral készültek az idő-
seknek. Füzesy István alpolgármestertől 
megtudtuk, az önkormányzat fontosnak 
tartja, hogy minden korosztály megfele-
lő figyelmet kapjon, így a 75 év felettiek 
is. Mint elmondta, ezúttal az örömszer-
zés és az idősekről való gondoskodás 
volt a céljuk, hogy a szépkorúaknak is 
szebbé tegyék az év végi ünnepeket.

A karácsony közeledtével december 13-án ajándékcsomagokban részesítette Algyő Nagyközség Önkormányzata a 
 településen élő 75 év feletti időseket.
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Karácsonyváró programok az óvodában

Mikulás ünnepség: Eb-
ben az évben is ellátogatott 
óvodánkba a Mikulás, akit 
nagy-nagy izgalommal vár-
tak a gyermekek, felnőttek 
egyaránt. Erre az alkalomra 
ünnepi díszbe öltöztettük az 
óvodát, valamennyi csoport-
szobát. A Truffaldinó Báb-
színház színvonalas, jelmezes 
előadása tette feledhetetlen-
né mindenki számára ezt a 
napot.

A gyerekek személyesen 
is beszélgethettek a Miku-
lással, átadták a számára ké-
szített rajzokat és versekkel, 
énekekkel kedveskedtek a 
vendégnek. Az ajándékba 
kapott meglepetés csomago-
kat az előadás után mindenki 
nagy örömmel vitte magával, 
megígérték, hogy megfogad-
ják a Mikulástól kapott jó ta-
nácsokat is.

Luca nap: Óvodánkban 
visszatérő hagyomány a Luca 
napi szokások felelevenítése, 
amely az idei évben inter-
aktív keretek között zajlott. 
Gondos előkészületek után 
tornatermünkben a gyerekek 
több állomásos játékos tevé-

kenységekkel ismerkedhet-
tek meg a hagyományokkal, 
mint például a Luca búza ül-
tetése, Luca naptár használa-
ta vagy éppen a boszorkány 
főzet készítése.

A gyerekek érdeklődve fo-
gadták a játékos feladatokat, 
örömmel élték meg a régi 
népszokások újszerű feldol-
gozását. A program lezárása-
ként a seprűtánc következett, 
amely fülbemászó dalokkal 
kicsiket és nagyokat is tánc-
ba hívott.

Adventi gyertyagyújtás: 
A második adventi gyer-
tyagyújtás alkalmából rende-
zett ünnepi műsorban a Süni 
és Nyuszi csoport is részt 
vett. A Nyuszi csoportosok 
karácsonyi verse megidézte 
az ünnep hangulatát, míg a 
Süni csoportosok nagy izga-
lommal készültek közös tán-
cukkal a NOX együttes kará-
csonyi zenéjére. A mécsesek 
fénye kísérte műsorukat. A 
csillogó szemeket látva úgy 
éreztük, hogy a gyermekek 
örömmel mutatták meg a 
vendégeknek tehetségüket. A 
koreográfia részeként megis-

mertettük a gyermekekkel a 
jelnyelv egy-egy apró moz-
dulatát, amelynek bemutatá-
sa emelte az adventi hangulat 
fényét.

A gyertyagyújtás után 
a Halacska és a Csigabiga 
csoportos gyermekek vár-
ták a vendégeket verses-ze-
nés műsorukkal az Algyői 
Faluház színháztermébe. 
Nagycsoportosaink lelke-
sen készültek az előadásra. 
A készülődésüket áthatot-
ta az ünnepvárás izgalma. 
A betlehemi jelenet után a 
négy gyertya történetével is-
merkedhettünk meg, majd a 
Hópihék és a Manók tánca 
zárta a karácsonyi műsort. A 
gyermekek előadása vidám-
ságot, meghittséget árasztott 
a hagyományok tisztelete és 
ápolása mellett.

Köszönjük Rákos Zoltán-
nak a gyermekek számára 
felajánlott gyümölcsöket.

Nyugdíjas karácsony: 
Több éves hagyomány, hogy 
karácsony közeledtével kö-
szöntjük régi kedves dolgo-
zóinkat. Az adventi időszak 
alatt mindig átértékelődnek 
kapcsolataink családunk-

kal, barátainkkal, szűkebb 
és tágabb közösségeinkkel. 
A karácsonyvárás az ünnep 
mellett a szeretetről, gon-
doskodásról, embertársaink 
iránti figyelemről is szól. 
Nyugdíjasaink számára ezzel 
az ünnepi gesztussal tettük 
szebbé, meghittebbé a ka-
rácsony közeledtét. A közös 
beszélgetésekkel felidéztük 
a szép emlékeket, a rég nem 
látott ismerősöktől hallott 
történeteket. A melegség, a 
szeretet, az odafigyelés ha-
totta át ezt a délutánt. Előke-
rültek régi fényképek is, mi-
közben finom süteményeket 
kóstolhattak vendégeink. A 
nagycsoportosok versekkel, 
karácsonyi tánccal készül-
tek számukra. A varázslatos 
műsor mindnyájunk sze-
mébe a meghatottság köny-
nyeit csalta. Halk karácsonyi 
zene mellett láttuk vendé-
gül nyugdíjasainkat, aján-
dékainkkal térhettek haza 
otthonukba. Ezen a napon 
mindenki elfelejtette a hét-
köznapok rohanását. Jó volt 
újra együtt lenni, reméljük, 
sokukkal jövőre is tudunk ta-
lálkozni.

Idén is megajándékozta a Mikulás az Algyői Szivárvány Óvoda gyerekeit, akik a Luca napi népszokásokat is megismer-
hették decemberben. De nem csupán a kicsik gazdagodtak az ünnepre hangolódás jegyében, hanem minden helybéli, 
hiszen advent második vasárnapján a gyerekek adtak műsort a nagyközség lakóinak.
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Kamera figyel az algyői temetőben

Katona Antaltól, a cég vezetőjétől megtudtuk, összesen huszonhét kamerát tele-
pítettek a temetőben. Emellett a közvilágítás is jelentősen javult, ugyanis tizenkét 
kandelábert is kihelyeztek, ezek tetejére pedig LED-es világítótesteket is tettek, 
így télen, sötétedés után is biztosított a világítás.

Mint elmondta, a temetőfejlesztés költségének hetven százalékát az önkor-
mányzat, míg harminc százalékát a Gyeviép Nkft. fedezte. Most már a temető 
minden szeglete szemügyre vehető.

„Algyőn nem jellemző, hogy rongálnának vagy lopnának a temetőben, évente 
körülbelül egy-két alkalommal fordul elő. A beruházással az volt a célunk, hogy 
ezeket a számokat nullára csökkentsük. Elsősorban a problémák megelőzése, az 
elrettentés volt a kitűzött célunk” – tette hozzá Katona Antal.

Forrás: Délmagyarország

Mintegy ötmillió forintból infrakamera-rendszert építettek ki az algyői temetőben a Gyeviép Nkft. munkatársai.

Tollforgatók születés-
napja a könyvtárban
Január 13-án lesz 15 éve, hogy az Algyői 
Könyvtárban megalakult az a kis tollforgató 
csoport, amely azóta is működik. Ebből az 
alkalomból a Magyar Kultúra Napján ünne-
pelik fennállásuk évfordulóját a csoport tag-
jai egy műsorral, amelyre szeretettel hívják az 
irodalmat kedvelőket. A Gyevi Art Kulturális 
Egyesült és a könyvtár közös rendezvényén 
közreműködnek a Tollforgatók, az Algyői 
Hagyományőrző Citerazenekar és a hódme-
zővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak ja-
nuár 22-én 17 órára az Algyői Könyvtárba.

Fásítás a sportközpontban 
és a strandon

Tíz darab gömbkőrissel lett gazdagabb és 
szebb az algyői Sportközpont. Emellett, bár 
a szabad strandot télen nem sokan látogatják, 
mire jön a jó idő, az ott elültetett tizenöt fűzfa 
is erőre kap majd. A fásítást a Gyeviép Nkft. 
munkatársai végezték.
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Amerikai támogatás algyői gyerekeknek

Még 2014-ben Izbékiné Cseuz Gabriella, 
Bakos József és Antal János az Ohio ál-
lam-béli Toledo városába látogatott, ahol 
kézműves és zenés programokkal képvi-
selték Algyőt. Ennek az amerikai látoga-
tásnak is köszönhetően községünk test-
vérvárosával időközben szoros kapcsolat 
alakult ki. Voltak már amerikai önkén-
tesek nyári táborainkban, illetve évente 
egy-két alkalommal a Szeged–Toledo 

Bizottsághoz való látogatások alkalmával 
Algyőt is mindig útba ejtik a toledoiak, 
például egy hímző szakkör erejéig.

A decemberben kapott amerikai 
pénzadományból két programot szerve-
zett az Algyői Egyesített Szociális Intéz-
mény (AESZI) Izbékiné Cseuz Gabriel-
la közreműködésével. Advent idején egy 
olyan kézműves napra invitálták az algyői 
gyerekeket, amelyen az amerikai hagyo-
mányok alapján mézeskalácsembert dí-
szítettek és rénszarvas díszt készítettek, 
miközben angol nyelvű karácsonyi dalo-
kat hallgattak és teáztak.

Ezt követően december 11-én az 
algyői Faluházban rendezték meg 
az AESZI Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat karácsonyi ünnepségét. A 
rendezvényen 37 gyermek vett részt. 
A Szeged–Toledo Bizottság nagylelkű 
adománya révén a gyermekek, családok 
ajándékcsomagot is kaptak. A csomagok 

összeállításánál a családok szükséglete, a 
gyermekek életkora játszott szerepet. A 
kisgyermekes családok pelenkát, babaá-
polási termékeket kaptak, a nagyobbak 
kisebb játékokat, továbbá az iskolások 
füzetet, mappát, filctollat, színes ceruzát, 
tollakat a sok finom édesség mellett. 
A meghívott gyermekek 17 családban 
élnek, így 17 csomagot osztottak ki a 
résztvevők nagy örömére. A csomago-
kat Füzesy István alpolgármester adta 
át a családoknak. A rendezvényen Mol-
nár Áron polgármester üdvözölte a csa-
ládokat. Az ünnepségen a programot a 
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti 
Központja Család- és Gyermekjóléti 
Központ munkatársai szervezték. Volt 
lehetőség ernyős játékra, csillámtetová-
lásra, illetőleg arcfestésre is. Az AESZI 
pedig pizzával, gyümölcsökkel, édesség-
gel és teával látta vendégül a gyermeke-
ket és minden családtagot.

Néhány évvel ezelőtt kialakult egy olyan kapcsolat, amely kölcsönös támogatáson és odafigyelésen alapul. Ennek 
 gyümölcse volt tavaly decemberében két program is, amely algyői gyerekeket és családokat támogatott.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete ezúton mond köszönetet és kíván egészségben, eredményben gazdag új esztendőt 
mindazon lakosoknak, akik a 1919-es évben adományainkkal segítették alapszervezetünket, és ezáltal az algyői rászorulókat. 
Hálásan köszönjük továbbá önzetlen adományaikat, segítségüket: Algyő Nagyközség Önkormányzatának, a Gyevi Patikának, a 
Coop Áruháznak, Miklós Attila egyéni vállalkozónak, a Napsugár ABC-nek, (Békési Istvánné), a Vámos Cukrászdának, az Ezer-
jófű Egyesületnek, Mészáros György egyéni vállalkozónak és a Mangalica Húsboltnak (Koszó család).
Alapszervezetünk kéri, hogy amennyiben a 2020-as évben is módjukban áll, továbbra is szíveskedjenek segíteni adományaikkal 
szervezetünknek, azaz rászoruló családoknak, embertársaiknak használható ruhákkal, cipőkkel, konyhai eszközökkel, élelmisze-
rekkel, könyvekkel, játékokkal, különböző szerszámokkal, használati tárgyakkal és bútorokkal.
A Gyevi Patikában 2020-ban is kihelyezte a Vöröskereszt az ADOMÁNYPERSELYT, hogy aki teheti, pénzadománnyal is 
segíthesse a hátrányosabb helyzetű családokat. A perselyben az év folyamán összegyűlt összegből karácsonykor vásárlási utalvá-
nyokat vesz az alapszervezet, és szétosztja azt a rászoruló nagycsaládok között.
Mély tisztelettel: Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete

Egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kíván 
a Gyevikult Nkft.!
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A világhálón Süli András

Ahogy az Algyői Hírmondóban is be-
számoltunk róla, Oláh Ernő ötlete nyo-
mán szenteltek tavaly emlékévet a ma-

gyar naiv festészet egyik legnagyobb 
alakja, Süli András előtt tisztelegve. A 
Süli András Emlékév keretében szám-

talan program zajlott Algyőn, könyvbe-
mutatót tartottak, kiállítást rendeztek, 
mostantól pedig a világhálón is egy cso-
korba gyűjtve találunk információkat a 
nagyközség díszpolgáráról.

A honlap célja Süli András algyői 
festő életének és műveinek bemutatása, 
emlékének megőrzése. Ennek kereté-
ben összegyűjtik és olvashatóvá teszik 
a rá vonatkozó dokumentumokat is. 
Az oldalt üzemeltető könyvtár azt kéri, 
hogy amennyiben Süli Andrásra vo-
natkozó cikket talál valaki a világhálón 
vagy nyomtatott formában, küldje el a 
szöveget vagy linket a kapcsolat me-
nüpont segítségével. A könyvtár külön 
köszöni Oláh Ernő alapos gyűjtőmun-
káját, nélküle nem jöhetett volna létre 
az oldal.

Jó böngészést a https://suli-andras-al-
gyo-festoje.webnode.hu/ oldalon!

Az Algyői Könyvtár létrehozott egy weboldalt, Süli András Algyő festője címmel. A honlapon megtekinthetőek a 
művész festményei, illetve a tiszteletére rendezett emlékév életút-kiállításának anyagai is.

Karácsonyi ünnepség a mozgáskorlátozottaknál

Karácsonyi ünnepséggel egybekötött 
évzáró taggyűlést tartott december 
10-én a Magyar Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesületének Al-
győi Csoportja. Az összegyűlt körülbe-
lül hatvan tag jelenlétében az egyesület 

képviseletében Tóth Gabriella nyitotta 
meg a rendezvényt, aki nagyvonalakban 
beszámolt a csoport 2019-es évi tevé-
kenységeiről, eseményeiről, megemlé-
kezéseiről. Számot adott többek között 
a közös kirándulásaikról, és azokról a 

rendezvényekről, melyeket a rendelke-
zésünkre álló pénzadományokból fi-
nanszíroztak, illetve amit a tagok saját 
önerőből fizettek a közös kikapcsolódás 
érdekében. Köszönetet mondott tá-
mogatóiknak is, az önkormányzatnak, 
Miklós Attila egyéni vállalkozónak és 
Vámos Zoltán cukrászmesternek. Ezután 
Kapota Mihály titkár vázolta a 2020-as 
esztendő terveit, célkitűzéseit, tervezett 
programjait.

A taggyűlésen jelen volt Molnár Áron 
polgármester és Füzesy István alpolgár-
mester is, mindketten üdvözölték a cso-
port eredményeit.

Az ünnepi beszédek és hozzászólások 
után a Ferencszállásról érkező Kukutyin 
Country tánccsoport színvonalas előa-
dása következett, végül közös ebéddel, 
kötetlen beszélgetéssel és szórakozással 
zárult a program.
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Az év legjobbjainak választották őket

Nagyszerű évet zárt Kopasz Bálint: 
az algyői sportoló ahol csak lehetett, 
győzni tudott, előbb Minszkben Euró-
pa-bajnok lett, majd nem sokkal később 
Szegeden világbajnoki címet is ünnepel-
hetett K-1 1000 méteren, majd a tokiói 
előolimpián sem talált legyőzőre.

Nem csoda tehát, hogy a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség évzáró gáláján 
is elismerték Bálint idei teljesítményét: 
az MKKSZ ugyanis őt választotta az év 
férfi kajakosának.

Nem csupán ő, hanem édesanyja, 
edzője, Demeter Irén is díjjal térhetett 
haza, miután őt választották az év leg-
jobb edzőjének.

„Amint befejeződött szeptember 
15-én a verseny, utána pihentem egy 
hónapot, és jött az alapozó felkészülés. 
Hosszúkat eveztem az algyői Tiszán, 
Győrben is edzőtáboroztam egy he-
tet, nemrég pedig elkezdtem a téli fel-
készülést, érzem is, hogy jött fel egy 
kis izomtömeg. Február 22-én pedig 
megyünk ki melegvízi edzőtáborba 
Dél-Afrikába” – mondta az MKKSZ-
nek a gálát követően Kopasz Bálint.

Hozzátette, reményei szerint a 
következő versenyidényben már 80 
kilósként szállhat hajóba, és további 
izomtömegeket tud majd felszedni. 

„Ha kijutnék Tokióba, akkor 1000 
egyesen kívül is szeretnék versenyezni. 
Nem tudom, lesz-e a magyarok közül 
olyan versenyző, aki feljön arra a szint-
re jövőre, hogy mondjuk 1000 párosban 
nemzetközi versenyen is jó eredményt 
érjünk el, itt egy dobogós helyre gondo-
lok. Tudom, hogy gőzerővel edzenek a 
srácok, és jönnek fel a fiatalok is, szóval 
2020-ban valószínűleg nagyon jó egysé-
gek fognak összeülni” – fejtette ki.

A Magyar Hírlapnak Bálint azt 
mondta, hogy az alapozási időszakban 
az algyői gáton fut nyolc-tíz kilométert. 

Az úszóedzéseket Hódmezővásárhelyen 
végzi, ahol külön pályát kap, így a fela-
datra összpontosítva, nyugodtan úszhat le 
hetente háromszor a négy-öt kilométert. 
A kondiedzéseket pedig Makón végzi a 
sportoló, ahol jók a körülmények, és szak-
mai segítséget is kap. Édesanyja pedig 
kitért arra, hogy a téli hónapokban az ál-
lóképesség javításán van a hangsúly. A ta-
valyi felkészüléshez képest nagy változást 
nem tervezett, de vannak újítások, ame-
lyek Bálint további fejlődést segíthetik.

Kopasz Bálint azt is elmondta, az ün-
nepek alatt néhány napot pihenhetett, 
de igyekezett aktív mozgással, így pél-
dául kondizással tölteni az időt.

Kopasz Bálintot választotta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az év férfi kajakosának, míg édesanyja, egyben edzője, 
Demeter Irén az Év edzője elismerést vehette át.

Két algyői érem a diákolimpián

A tornán a harcművészek küzdelem és 
formagyakorlat kategóriákban mérhet-
ték össze tudásukat. Az Algyői Sport-
kör ITF Taekwon-do szakosztályát Kiss 
Levente képviselte. A magas színvonalú 
mezőnyben formagyakorlatban bron-
zérmet, küzdelemben pedig aranyérmet 
szerzett. Levente küzdelemben ma-
gabiztosan teljesített, technikailag és 
kondicionálisan is fölülmúlta ellenfeleit. 
Felkészítő mesterei voltak Zsarkó Dániel 
Péter és Stricz Richárd.

Makón rendezték meg a taekwon-do diákolimpiát, ahol az ország minden  
tájáról érkeztek versenyzők.

Fotók: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Vereséggel zártak

Hódmezővásárhelyen zárta az évet az 
FKSE Algyő U13-as lánycsapata. A 
fiatalok dorozsmaiak első és második 
csapatával csaptak össze, mindkét ta-
lálkozót elveszítették. Az őszi idényt 
három győzelemmel és hét vereséggel 
zárták, de korábban már adtak játékost 
az NB II-es serdülő csapatnak is.

FKSE-Algyő – PC Trade Szeged II. 
20-22 (8-12)
PC Trade Szeged I. – FKSE-Algyő 
33-10 (15-4)
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A negyedik helyre pályáznak

Féltávnál a hatodik helyen áll az Algyő SK 
a Csongrád megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokságban: a mezőnyből kimagasló 
hármas mögött a negyedik Mórahalom-
hoz képest viszont csak egyel kevesebb 
pont áll az algyőiek neve mellett, azaz ta-
vasszal bőven lesz esély arra, hogy előrébb 
lépjenek a fiúk.

„A félév vége felé kezdtünk kiélesedni, 
de egy elfogadható őszt zártunk. A baj-
nokság elején rengeteg változás történt a 
csapat háza táján. Teljesen nyílt a pozíci-
ónk, a negyediktől a kilencedikig minimá-
lis a pontkülönbség. Sok múlik majd a fel-
készülésünkön, mert sok a szünet az őszi 
zárás és a tavaszi bajnokság között, mond-
hatni, egy új bajnokság kezdődik majd. 
Úgy gondolom, az első három helyezett 
megvan, számunkra fontos lesz az első két 
mérkőzés, ami nagyban meghatározhatja 
azt, hol végzünk majd” – összegzett Podo-
nyi Norbert, az Algyő SK edzője.

A csapat edzője mellett a keretből töb-
ben is részt vehettek a megyei amatőr vá-
logatottak régiós selejtező tornáján, így a 
bajnoki szezon zárultával még munkában 
maradtak az algyői labdarúgók.

„Jó munkát végeztünk ebben a félév-
ben, mert játékosaink nem lógtak ki az 
élen álló trió, a SZVSE, a Hódmezővá-
sárhelyi FC és a Makó játékosai közül a 
megyeválogatottak tornáján. Január kö-
zepén kezdődik a felkészülésünk, de előt-
te lesz egy kis házi feladata a fiúknak. Az 
elmúlt időszakban volt néhány új dolog, 
amit megtanult a csapat, ezekre szeret-
nénk építeni a folytatásban. A negyedik 
helyet szeretnénk megszerezni, és a há-
rom nagy csapattól is szeretnénk pontot, 
pontokat elvenni” – tette hozzá Podonyi 
Norbert.

A csapat trénere kitért arra is, hogy a 
télen várhatóan nem lesz nagy változás a 
csapat keretében. 

„Nem tervezünk igazolni, mert a klub 
filozófiája, hogy algyői játékosok alkossák 
a csapatot. Ha bárki magasabb osztályból 
kap lehetőséget, őt elengedjük, de bő a ke-
retünk, húsz fő alatt nem nagyon dolgoz-
tunk edzéseken” – zárta Podonyi Norbert.

A rossz kezdés után kiegyenesedett az Algyő SK a Csongrád megyei I. osztály őszi idénye során. Az elmúlt hat hóna-
pot a csapathoz a nyáron érkezett edzővel, Podonyi Norberttel értékeltük.

Felemás őszt zártak

Tizenkét szerzett ponttal a negyedik 
helyen áll a téli szünetben a Conti-
Tech-FKSE Algyő csapata: az igen ki-
élezett bajnokság hasonló folytatást ígér, 
hiszen a dobogótól is csak két győzelem-
nyire, viszont a kiesést jelentő helyektől 
is csak öt pontra van az algyői csapat.

„Annyira sűrű a középmezőny, hogy 
minden győzelem elképesztően fontos 
számunkra. Ilyen kiegyenlített bajnok-
ságra még soha sem emlékszem, gya-
korlatilag bárki okozhat meglepetést. A 
listavezető Cegléd kerete a legerősebb, 
míg játékban a Kecskemét lehet, hogy 
jobb náluk” – értékelt Herbert Gábor, a 
ContiTech FKSE-Algyő vezetőedzője.

Bár a csapat öt győzelemmel kezdte 
a bajnokságot, a szezon közben mégis 

akadt egy három meccsből álló nyeret-
lenségi széria is.

„Nem lehetünk teljesen elégedettek 
az őszünkkel, érdemes azt kettéválasz-
tani október végén. Sajnos a november 
nem úgy alakult, ahogyan elterveztük, a 
Vecséstől, a Ceglédtől és a Hatvantól is 
vereséget szenvedtünk. Október végéig 
dolgoztunk teljes kerettel, novembertől 
viszont a kettős játékengedéllyel nálunk 
levő PICK-eseket leginkább csak edzésen 
láttuk. Többször az ő jó teljesítményük 
kellett a győzelmünkhöz, de fiatalként 
voltak olyan meccseik is, amikor nem 
tudták azt a szintet hozni, amit korábban 
már igen. Fejlődésük lehetne nagyobb 
ívű, de a korukban benne van az ilyen 
hullámzás” – fejtette ki a csapat trénere.

Ami a folytatást illeti, január 6-tól 
már edzésen volt jelenése a kerettagok-
nak, majd egy héttel később Herbert 
Gábor is csatlakozik a többiekhez, hi-
szen addig a junior válogatottnál lát el 
feladatokat.

„Akkor lennék elégedett majd a sze-
zon végén, ha megtartanánk a negyedik 
helyünket, feljebb lépni bravúr lenne. 
Szeretném, ha az utolsó hónapban már 
hátrafelé nem kellene tekintgetnünk, 
felszabadultan kézilabdázhatnánk. 

Nagy erősítés lesz a 2020-as eszten-
dőre, hogy bokatörés miatt nyolchóna-
pos kényszerpihenőből visszatér vele 
átlövésgólokban mindenképpen erősö-
dünk” – zárta Herbert Gábor, a Conti-
Tech FKSE-Algyő vezetőedzője.

Novemberig jól alakult a ContiTech-FKSE Algyő idénye, ezt követően viszont hullámzóan teljesített az NB I/B 
 Keleti csoportjában szereplő kézilabda-csapat.

Algyőre, a MOL  
Iparvágányra  
tolatásvezetői  
munkakörbe  

keresünk  
munkatársakat.  

 
Vasúti gyakorlat előny.  

 
Jelentkezés:  

06 (20) 205-8060
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JANUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Január 10� (P) 17 óra:
Tanár-Diák Újévi Hangverseny a Faluház 
színháztermében a Pro Musica Alapfokú 
Művészeti Iskola közreműködésével. A 
belépés díjtalan!

Január 19� (V) 9 óra:
Horgász közgyűlés az Algyői Természet-
védő Horgászegyesület szervezésében a 
Faluház színháztermében.

Január 22� (Sze) 17 óra:
Ünnepi rendezvény a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából a könyvtárban.

Január 24� (P) 17 óra:
Kiállítás megnyitó a Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére a Faluház Galériában. Sipos 
Edit festőművész Változatlan változó című 
kiállítását Szepesi Dóra Anna ajánlja az 
érdeklődők figyelmébe.

Január 25� (Szo) 20 óra:
Pótszilveszter DJ. Kovy-val a Faluházban. 
Belépő a helyszínen 1500 Ft/fő!

Január 30� (Cs) 17�30 óra:
Életreform Klub a Faluház Klubtermé-
ben. Hogyan lehet teremteni? – gyakorlati 
útmutatás meditációval. Előadó: Fekete 
Norbert ACCES BARS kezelő és aura 
elemző. A belépés díjtalan!

Február 1� (Szo) 7 óra:
„Falusi disznólkodás” a Tájház-Ezerjóház 
udvarán. Pálinka és kolbász megmérette-
tés civil szervezetek és baráti társaságok 
részére!

Február 4� (K) 10 óra:
Próbatétel című bábelőadás óvodások részé-
re a Faluház Színháztermében. Bemutatja a 
Budai Bábszínház.

VÁSÁROK A FEHÉR ISKOLÁBAN 
Január 10. (P): 8-11.30 óra 
Január 16. (Cs): 9-11 óra 
Január 20. (H): 9-11 óra 
Január 30. (Cs): 9-11 óra

ÁLLANDÓ  
CSOPORTOK PROGRAMJAI 
„3 generációval az egészségért Algyőn” – 
gerinctorna. Hétfőnként 9 és 10 óra között 
a Faluház színháztermében.

FIT-FEELING FITNESZ 
Gyerekeknek hétfőnként 18 és 19 óra kö-
zött. Felnőtteknek hétfőn és csütörtökön 19 
és 20 óra között a Faluház színháztermében.

BABA-MAMA KLUB 
Keddenként 9.30 és 11.30 között  
a Faluház földszinti kisterében

RITMUS TÁNC ÉS FITNESZ  
STÚDIÓ HIP-HOP csoportja 
Keddenként 16 órától a Faluház  
klubtermében.

DRÁMASZAKKÖR 
Keddenként 15 órától a Faluház színház-
termében.

„3 generációval az egészségért Algyőn” – 
BOSU TORNA. Keddenként 18 órakor a 
Faluház színháztermében.

SZILVER TÁRSASTÁNC iskolásoknak 
Szerdánként 14 és 17 óra között a Faluház 
színháztermében.

PARLANDO ÉNEKEGYÜTTES 
Szerdánként 17 órakor a Faluház klubter-
mében.

Vibro tréning 
Szerdánként 18.30 órától a Faluház szín-
háztermében.

NÉPTÁNC – ZSIBONGÓ  
TÁNCEGYÜTTES 
Csütörtökönként 17 órakor a Faluház 
színháztermében.

FORMA TÁNC iskolai csoportok részére 
Kedden és pénteken 12 és 13 óra között a 
Faluház színháztermében.

BÉRLETÁRUSÍTÁSI  
IDŐPONTOK

A FALUHÁZ FÖLDSZINTI 
KISTERMÉBEN

2020� I� FÉLÉV

Február 4-5. (K-Sze) 
9–17 óráig

Március 4-5. (Sze-Cs) 
9–17 óráig

Április 2-3. (Cs-P) 
9–17 óráig

Május 4-5. (H-K) 
9–17 óráig

Június 3-4. (Sze-Cs) 
9–17 óráig

Gyevikult Nkft. VOLÁN

Tisztelt Algyői Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az építéssel kapcsolatos építőanyag, építési állvány 48 órát 
meghaladó közterületen való tárolásához közterület-használati engedély szükséges. Az 
engedély kérelmet lehetőleg a közterület használat megkezdése előtt 15 nappal kell 
benyújtani. Van lehetőség az utólagos engedély kérelem benyújtására/engedélyezésre, de 
ebben az esetben a tényleges használati időre számított díj ötszörösét köteles megfizetni 
az igénylő.

A közterületi zöldterület, járda, aszfaltút bontásához is engedély szükséges, amit az 
arra kiállított formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.

A közterületre egyéb tárgyak (sziklák, kövek, karók, autógumi, amiket leggyakrab-
ban a lakosok által rendben tartott közterületi zöldterület védelmében helyeznek ki) 
kihelyezéséhez is engedélyt kell kérni Algyő Nagyközség Önkormányzatától, ennek 
elmulasztása eseté az önkormányzat a kihelyezett tárgyakat elszállíthatja.

Piri László
közterület-felügyelő
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HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30.

Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Dr. Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.30-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS
Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.  
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

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.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 

24 órás elérhetősége: 
06 (20) 852-0673

SzületéSek Algyőn

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

Kovács Marcell
Szül.: 2019. 11. 28.
Anya: Kovácsné Kőműves Brigitta
Apa: Kovács Attila 

Zsadányi Zselyke
Szül.: 2019. 12. 06.
Anya:  Zsadányiné Halápi Marianna
Apa: Zsadányi János

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 

APRÓHIRDETÉSEK

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.

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

Autószerelői állásra keresünk autószerelőt, vagy rokon 
szakmával rendelkező munkavállalót. Gépszerelői gya-
korlattal rendelkezők jelentkezését is várjuk. Jelentkezni, 
Gaszmann Autószerviz Kft.  
Algyő, Sirály utca.  
Telefon: 06 (20) 312-1423



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...

KASZKÁD HUNGÁRIA KFT.

Tel.: 06 30 496 6721

BÉRELHETŐK 
1 ÉS 2 TONNÁS 

AUTÓMENTŐ 
TRÉLEREK 

Az eszközök kölcsönözhetők előzetes telefonos egyeztetés után, keressen bizalommal!
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