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Jól csúszott a
pálinka a kolbászokhoz
Falusi disznólkodásra várták a családokat, baráti társaságokat és civil szervezetek a Tájház udvarába. A kolbászokhoz
5 kilogramm húst és 10 méter belet a Gyevikult Nkft. biztosított az összesen tíz benevezett csapat részére. A rendezvény idén
pálinkamustrával is kibővült, összesen 14-et kóstolt végig a zsűri.
Részletek a 6-7. oldalon

Sütni-főzni tanulnak
a negyedikesek
Jó játék a konyha – ezzel bizonyára
egyetértenek az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola negyedik osztályos tanulói,
akik játékosan, jó hangulatban tanulnak
sütni és főzni a Tájház programsorozata
keretében.
Részletek a 10. oldalon

Tizenöt éve alkotnak
együtt a Tollforgatók

A TARTALOMBÓL

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének tagjai nem tétlenkedtek az
elmúlt 15 év alatt, a rengeteg eseményt, emléket egy ünnepségen foglalták össze a
magyar kultúra napján a könyvtárban. Az estre a „Falu a Tisza mellett” című irodalmi műsorukkal készültek.
Részletek a 8. oldalon

A gondatlanság után gondoskodni is kell
Húsz évvel ezelőtt mintegy 120 tonnányi cianid- és nehézfém tartalmú
szennyvíz került a Lápos folyóba,
onnan tovább a Szamosba, majd a

Tiszába. A mintegy negyvenötven kilométer hosszú méreghullám február
10–11-én vonult le Algyőnél.
Részletek a 9. oldalon
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Alapítványi Bál
2020. február 15.
Időpont: 18:00-02:00

Helyszín: az iskola

Műsor
18:00-KOR AZ ISKOLA NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓI
NYITJÁK MEG A BÁLT, MAJD OSZTÁLYOK ELŐADÁSAI
KÖVETKEZNEK

Zene

A JÓ HANGULATRÓL A JAFFA TRIÓ GONDOSKODIK

Vacsora

A KASTÉLYKERT FOGADÓBÓL

Belépőjegyek

JEGY VACSORÁVAL: 4600 FT
VACSORA NÉLKÜL: 2000 FT
JEGYEK VÁSÁROLHATÓAK FEBRUÁR 11-12-13-ÁN
14:00-17:00 ÓRA KÖZÖTT AZ ISKOLA AULÁJÁBAN!

Tombola

TOMBOLA VÁSÁRLÁS ELŐVÉTELBEN, A JEGYVÁSÁRLÁSRA
KIJELÖLT IDŐPONTOKBAN LEHETSÉGES
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Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
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...a Tisza Virága

Épül az új piac – hamarosan birtokba vehetik az algyőiek a vásárteret
A térkövezésnél tart a piacfejlesztés, a régi vásártértől mintegy 50 méterre kialakított új területet a tervek szerint március végén adják át az árusoknak és vásárlóknak.
tosítania a projekthez. Amiatt drágult
a beruházás, mert az eredeti tervekhez
képest nagyobb alapterületre kért az önkormányzat térburkolatot, amelyet a kivitelező éppen most rak le.
Egyedi készítésű pavilonokat és szelektív hulladékgyűjtőket helyeztet ki az
algyői önkormányzat az új vásártérre,
lesz kerékpártároló, valamint rokkantparkoló is.
A fejlesztésre azért volt szükség, mert
a szombati piacos napokon sokszor kicsinek bizonyult a vásártér, nagy volt a
tumultus.

Ahogy az Algyői Hírmondóban már
többször beszámoltunk róla, a Vidékfejlesztési Program kiírásán még 2018-ban
több mint 15 millió forint támogatást
nyert az önkormányzat egy új piac építésére a Búvár utca 2. szám alatt, a takarékszövetkezet udvarán.
Az eredeti pályázat szerint 2 milliós önerőre lett volna szükség a kialakításhoz, ám a beérkezett legkedvezőbb
árajánlat 22,6 millió volt, így a településnek 5 millió forint önerőt kell biz-

Kormányablak busz váltja az ügysegédet

Fotó: Csongrád Megyei Kormányhivatal

A Csongrád Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta az algyői önkormányzatot, hogy az illetékességi területén működő járási hivatalok
feladatellátásának racionalizálása érdekében a települési ügysegédek tevékenységét 2020. február 1. napjától a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) veszi át.
A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat kitelepülései előzetesen
egyeztetett igények alapján történnek.
A kormányablak buszban a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes
körűen elérhetőek, ezen felül pedig további – eddig valamely kormányablakban intézhető – ügyeket is intézhetnek az állampolgárok helyben.
Algyőn minden hónap negyedik péntekén 8 és 12 óra között várja
ügyfeleit februártól a kormányablak busz.
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Stabil gazdálkodásra
készül Algyő idén is
Elfogadták a nagyközség idei fejlesztési koncepciójának második olvasatát, az önkormányzati cégek üzleti terveit,
tovább támogatják a rotavírus elleni védőoltást – többek között erről döntöttek az algyői képviselő-testület tagjai
januári ülésükön. Az is kiderült, hogy a Borbála fürdő alatt egy üreg tátong.
Mind a 4 önkormányzati tulajdonú cég
elkészítette idei évre vonatkozó üzleti
tervét, amelyet megtárgyalt a képviselő-testület januári ülésén.
Bővít az AKTV
Ballai Ferenc, az AKTV Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy jelentős
átalakítást terveznek a szolgáltatásban.
Ehhez tartoztak a decemberi újdonságok, míg áprilistól már nagyjából 120
csatornát kínálnak az előfizetőknek. A
digitális átállásban is lépnek előre tavasszal, továbbá az általuk biztosított
internet sávszélességét is megemelik.
Az ügyvezető az előfizetői létszám növekedésére számít, mivel idén az új lakóparkot is be tudják majd kapcsolni a
rendszerbe. Idei évi üzleti tervükben 50
millió 600 ezer forint bevétellel, illetve
50 millió 871 ezer kiadási főösszeggel
kalkulálnak. A testület egyhangúlag elfogadta a cég 2020-as üzleti tervét.
Jól működik a Gyeviép és a Gyevikult
A Gyeviép Nkft. vezetője, Katona Antal elmondta, a vállalkozási tevékenységeiket úgy folytatják, illetve lehetőség
szerint bővítik, hogy az nem mehet a
közhasznú tevékenységük rovására. A
vállalkozási tevékenységben sok a bi-

zonytalanság, profiltisztítást hajtottak
végre, idén már nem folytatják azokat,
amelyek nem rentábilisak. Kiemelte,
akkor tud teljesülni az üzleti terv, ha a
vállalkozási tevékenység a kalkuláltak
szerint alakul. Erre az évre 292 millió
598 ezer forint bevételi főösszeggel és
289 millió 866 ezer forint várható kiadással elfogadta. Az önkormányzat 146
millió forint működési támogatást ad a
társaságnak, a közhasznú feladatok ellátásáért pedig további bruttó 10 milliót.
A Gyevikult Nkft. ügyvezetője,
Kovács László arról számolt be, hogy a
tavaly kialakított programstruktúra beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ezt
alátámasztja, hogy nőtt a bevétel és a látogatószám is, ezért ugyanezen az úton
szeretnének továbbhaladni. A cég erre
az évre 91 millió 700 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.
Működési támogatásként 68 milliót
kapnak, a közhasznú feladatokra pedig
8,2 millió forintot.
Bella Árpád, a Gyevitur Nkft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy
idén nettó 468 milliós árbevétellel terveznek, s mellé 54 millió körüli mínusz
eredmény várható. Kiemelte, hogy a
bértömeg fejlesztése továbbra sem megállítható, a hotel és az étterem egyre pozitívabb számokat produkál. Idén fontos
lesz a cég életében, hogy átadják az új
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medencét, a kivitelező elmondása szerint nagyjából 2 hónap múlva befejezik
a munkát, ezt az üzleti tervben is kalkulálták. A Gyevitur Nkft. erre az évre
több mint 54 millió forint támogatási
igényt fogalmazott meg.
Kisebb vita alakult ki az ülésen, és azt
kérték, hogy a 13-ik havi bért a cég a
nyereségéből gazdálkodja ki, illetve arról
is döntöttek, hogy az új medence üzemeltetésének tapasztalatairól, költségvonzatairól 3 hónapos üzemelés után
tájékoztatót kér a képviselő-testület.
Emelkednek a menzadíjak

Öt éven keresztül nem emelkedtek Algyőn az étkezési térítési díjak. Bella Árpád, a Gyevitur Nkft. ügyvezetője most
árrendezésre tett javaslatot, kiemelve,
hogy egyetlen fillér hasznuk sem lesz
az emelés után, a felmerülő költségeiket
fedeznék ebből. Megjegyezte, öt év alatt
minden drágult, gondoljunk a rezsire,
az alapanyagárakra vagy éppen a bértömegre, ezért javasolt a cég 15-20 százalékos emelést márciustól.

...a Tisza Virága
Hozzátette, hogy Szegeden januártól
14 százalékot emeltek, tavaly 12 százalékot, míg 2018-ban 10-et, így a megyeszékhelyen nagyjából 30 százalékkal
drágult a menza az elmúlt három évben.

Üreg tátong a fürdő alatt
A Borbála Fürdő régi szárnyában régóta problémák vannak. Ebből a vendégek annyit látnak, hogy a régi öltözők le
vannak zárva, továbbá a medencetérben
nem üzemel 2 tusoló hónapok óta.
A háttérben csőtörést gyanítottak,
árajánlatokat is bekértek a javítási munkákra. Bella Árpád arról tájékoztatott,
hogy megbíztak egy céget a szükséges
bontási munkák előzetes elvégzésével,
hogy fel tudják térképezni a probléma súlyosságát. Kiderült, hogy 5 évnél
régebb óta mossa ki a víz a földet, és
most nagyjából 2 méter mély üreg van
az épület alatt. Hozzátette, az ilyen üregek betöltésére léteznek technológiák,
de kérdéses, hogy elegendő lesz-e az a
nagyjából nettó 10 millió forint erre a
célra, amit a beérkezett árajánlatok tartalmaznak, akkor ugyanis még nem volt
ismert, hogy üreg van az épület alatt. A
képviselők végül azt szavazták meg, hogy
a Gyeviép Nkft. végeztesse el a javítást,
mert bár nem az önkormányzati cég adta
a legkedvezőbb árajánlatot, de minimális
volt az árajánlatok közötti különbség.
A fürdőhöz kapcsolódó előterjesztés volt
továbbá, hogy 2,5 millió forintot kell költeni arra, hogy minősítsék a létesítményt ellátó kutat. A gyógyvízzé minősítési eljárás
kerül ennyibe, ami 10 évig érvényes.

Átcsoportosítanak a fejlesztéseknél
Tárgyalták az idei költségvetési koncepció fejlesztési javaslatait is az ülésen,
méghozzá második olvasatban. Az előterjesztésből kiderül, hogy a megnyert
pályázatok között van a piacfejlesztés,
amelynek a kivitelezése zajlik, a TAO jégpálya és öltöző kialakításához 200 milliós
TAO-s pénz mellé 95 milliós önerőre van
szükség, a volt fehér iskola szálláshellyé
alakítása jövőre zárulhat, ehhez mintegy 13 milliót ad az önkormányzat, míg
pályázaton 11 milliót nyertek. Ehhez a
projekthez eszközbeszerzés is tartozik,
amire csaknem 5 millió pályázati forrás
áll rendelkezésre, míg az önkormányzat
valamivel több, mint másfél milliót ad. A
Kubinyi programra pedig tavaly 2 milliót nyertek. Az összesítésből látszik, hogy
233 milliós pályázati forrást csaknem 120
millióval egészít ki az önkormányzat.
Tizenhat áthúzódó beruházás is van
Algyőn és ugyanennyi tervezett önerős
beruházás is. Ezek között aszfaltozás,
járdaépítés, felújítási munkák, bölcsőde
tervezés és játszótér fejlesztés is szerepel,
továbbá utcanévtáblák cseréje is. Ezeken
felül 5 olyan pályázat is van, amelynek az
elbírálására várnak.
Molnár Áron polgármester elmondta,
hogy az előző testületi ülésen született
döntéseket már beépítették a tervezetbe.
Kiemelte, hogy mivel jelentősek a település elvonásai, agy bármilyen plusz forrást
szeretnének év közben biztosítani bármilyen célra is, jól látszik, hogy a fejlesztésekhez kell hozzányúlniuk.
A tervezetet a bizottságok javaslatai
alapján némiképp módosították, például a teniszpálya kialakítását a következő
évre szeretnék halasztani és járdaépítésre
is kevesebbet fordítanak az eredeti előterjesztéshez képest. Az előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők.
Stabil költségvetést terveztek
Örömtelinek nevezte Molnár Áron, hogy
a költségvetés bevételi oldalán minimális
pluszpénzekkel is kalkulálhatnak, ugyanis valamelyest emelkedtek az adóbevéte-
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lek. Ezzel együtt 35 millió forintot valahonnan át kell csoportosítani, ugyanis
folyamatosan növekednek a település
elvonásai. Idén 410 milliót vonnak el,
vagy éppen nem kap meg Algyő. Önmérsékeltre intett mindenkit a polgármester,
mint mondta, átgondoltan kell beosztani
a forrásokat, és nem helyes az a vélekedés,
hogy Algyő gazdag falu és ezért itt mindenre jut pénz. A költségvetési tervezetet
egyhangúlag fogadták el a képviselők.
Van 10 új helyi érték
Az Értéktár Bizottság munkáját értékelve Izbékiné Cseuz Gabriella elmondta, hogy tavaly 15 javaslattétel érkezett
hozzájuk, amit megvitattak, és végül
10-et fogadták el, a többit további adatgyűjtésre visszaadták. Az új értékekből
tablókat szeretnének készíteni, és majd
a Faluház folyosóján helyezik ki. Beszámolt arról is, hogy idén új programot terveznek, október 17-én szeretnék
megrendezni a Helyi Értékek Napját.
Az új helyi értékek az alábbiak: az
algyői anyakönyvek feldolgozott elektronikus változata; Az Algyői Foltvarrók
Köre munkássága; Szilágyi P. Katalin
tevékenysége; méhészet; halászat; Anna
napi búcsú ebédje; a Búzavirág As�szonykórus tevékenysége; az algyői híd,
komp és rév; Algyői és a filmművészet,
valamint a szőlő és a bor.
Egyhangúlag támogatta a testület
Oláh Dániel előterjesztését is, így hamarosan ifjúsági önkormányzatot hoznak
létre a településen.
Egy tartózkodással fogadták el, hogy
továbbra is támogatják a rotavírus elleni
oltási programot. Egy oltás 38 ezer forintba kerül, a programra 1,6 millió forintot költenek.
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Jól csúszott a pálinka a kolbászokhoz
Falusi disznólkodásra várták a családokat, baráti társaságokat, civil szervezetek a Tájház udvarába. A rendezvény idén
pálinkamustrával is kibővült, így a nap végére többek között az is kiderült, kié a legfinomabb pálinka Algyőn.

Sült kolbász illatával telt meg az algyői
tájház udvara, hiszen idén is Falusi disznólkodásra várták a csapatokat. Az előző
évekhez képest azonban annyi változás
volt, hogy idén visszatért a rendezvény a
kolbásztöltéshez, nem készült más disznótoros étel, viszont új elem volt, hogy
ezúttal pálinkamustrát is tartottak –
utóbbival nemcsak a csapatokat, hanem
a magánszemélyeket is várták. A kolbászokhoz 5 kilogramm húst és 10 méter
belet a Gyevikult Nkft. biztosított az
összesen tíz benevezett csapat részére.
„A rendezvény abból indult ki, hogy
a disznóvágáshoz kapcsolódó tevékenységek, az egész életérzés, ami ezt az eseményt körbeölelte, az a paraszti társadalom jelentős eseménye volt” – kezdte
Molnár Áron, Algyő polgármestere.
„Nagyon fontos közösségmegtartó és
közösségteremtő szerepe is volt, azon
túl, hogy persze a téli élelmet is biztosította. Ahogy nagyon sok településen,
úgy Algyőn is tapasztalható az, hogy a
falusi életforma visszaszorul, legyen szó
a megművelt kertek méretéről vagy az
állatok tartásáról. Szeretnénk egy picit
felhívni a figyelmet arra, hogy ez a fajta
élelemelkészítés része a magyar hagyományoknak és a magyar társadalomnak.
Örömmel láttam, hogy olyanok is részt
vesznek az itteni munkálatokban, akik
korábban még soha, így most tanulják
meg ezeket a munkákat, és szerencsé-

re vannak is olyanok, akik meg tudják
mutatni az apró fogásokat. Közösségteremtő szereppel is bírt a rendezvényünk,
hiszen számos civil szervezet és baráti
társaság is itt volt a falusi disznólkodáson” – emelte ki Algyő polgármestere.
Annak kapcsán, hogy miért döntöttek úgy, idén pálinkamustrát is tartottak,
elmondta, a téli disznóvágások idején
uralkodó fagyos időjárásban a pálinka az
állat feldolgozásához is kellett.

abból milyen faramuci helyzeteket alakultak ki” – jegyezte meg Molnár Áron.
Az elkészült ételeket és pálinkákat
hattagú zsűri, Vidácsné Éva, Kovácsné
Mária, Kószóné Szatmári Tímea, Kothencz Tibor, Széll Szilveszter, valamint
Balogh Péter értékelte.
„Tizennégy különböző pálinkát
kóstoltunk, nem volt könnyű dolgunk
a döntésnél. Nagyon széles volt a skála, mindenféle gyümölcsből neveztek a
versenyre. A jó pálinka illatban és ízben
is hozza azt a gyümölcsöt, amiből készült, kóstolásnál pedig nem karcos, és
kellemes utóízzel, megfelelő harmóniával bír. A kolbászoknál is igyekeztünk
hasonlóan kritikusak lenni” – mondta
Kothencz Tibor zsűritag.
A versenyre többek között az Algyői
Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület csapata is nevezett.
„A leghosszabb kolbász díjára igyekeztünk hajtani, technikai malőr miatt
nem sikerült az eredeti tervünk, ezt a

„Egy magára odafigyelő közösség
csak akkor illeszti be a pálinkázást,
amikor túl vannak a megfelelő munkálatokon. Különböző anekdoták szólnak
arról, hogy ha valahol hamarabb történt
meg a pálinkázás, mint a munka, akkor

tálalással igyekeztünk kompenzálni, így
a legkülönlegesebb tálalásra is pályáztunk. Minden évben kiderül, hogy mindenkinek más a szájíze, mindenkinek a
saját kolbásztölteléke ízlik a legjobban,
egy pillanatnyi mozdulaton is múlhat,
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...a Tisza Virága
mit talál a legjobbnak a zsűri. Családi
receptek alapján dolgoztunk” – mondta
Füzesy István, az ALTE elnöke, csapata
egyébként Irsai Olivér szőlőből készült
pálinkával is nevezett a versenyre.
A leghosszabb kolbászt egyébként a
Gyeviép Nkft. csapata készítette, akik
530 centiméteres kolbásszal vihették
haza a különdíjat.

A III. FALUSI DISZNÓLKODÁS EREDMÉNYEI
Pálinkaverseny:
I. díj: Pálinka Barátok
II. díj: Nyugdíjasok Klubja
III. díj: Borbarátok
Legszebb pálinkás üveg:
Gyeviép Nkft.

Kolbászverseny:
I. díj: ALTE
II. díj: Önkormányzat csapata
III. díj: Nyugdíjasok Klubja
Leghosszabb kolbász: Gyeviép Nkft.
Legszebb tálalás: Gyeviép Nkft.

Újabb tárlatnak ad otthont a Faluház
Helyi festőművész, Sipos Edit alkotásaiból nyílt tárlat a Faluház galériáján január 24-én Változatlan változó címmel a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.

A műveket Szepesi Dóra Anna festőművész méltatta, aki szerint Sipos Edit olyan
ember, aki bátran fejest mer ugrani a
művészet bugyraiba. Mint mondta, korábban is láthattunk már tőle képeket, de

azokban absztrakt grafikái jelentek meg,
most viszont a figurativitást és a nonfigurativitást szemlélteti.
Szepesi Dóra Anna szerint Edit merész és reményekkel teli alkotó, akivel
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még az egyetemi képzés során ismerkedett meg, először azt gondolt róla, hogy
oktató, később viszont kiderült, hogy
mégsem, de azért érdemes vele jóba lenni. Sokszor alkottak közösen, például
farostokra festettek és grafikai nyomokat
készítettek banános ládákra.
Sipos Edit gyerekkora óta számos
kreatív tevékenységben próbálta már kifejezni mindazt, amit magában hordoz,
ahogyan érez, ahogyan lát. Ami igazán
foglalkoztatja, az a természet tökéletes
művészi harmóniája és a gyermekek ártatlan, ösztönös világa. Főleg festészettel
foglalkozik, de készít grafikákat, szobrokat és fotókat is.
A tárlat február 20-áig tekinthető
meg.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tizenöt éve gondolkodnak, alkotnak együtt a Tollforgatók
Tizenöt esztendő hosszú idő, mégis gyorsan elrepül, ha hasonló érdeklődésű és hasonlóan tenni akaró emberek csoportjában tölti az ember. A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének tagjai nem tétlenkedtek az elmúlt évek alatt,
a rengeteg eseményt, emléket egy ünnepségen foglalták össze.

A magyar kultúra napja alkalmából
rendezett kiállításon ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját a Tollforgatók csoportja. Az ünnepséget Füzesy
István alpolgármester nyitotta meg, aki
beszédében kiemelte, hogy a magyar
kultúrának és hagyományainknak őrzésére fontos nagy hangsúlyt fektetnünk,
egy-egy ilyen ünnep pedig segít kizökkenni a hétköznapokból és kapcsolatot
teremteni kulturális örökségünkkel. A
hajdan 10 fővel alakult Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének
célja az Algyőn alkotó írók, költők ös�szefogása volt, nagy segítséget nyújt ebben a fontos feladatban. Kiemelte, hogy
az ünnepségen megtekinthető tablók
nemcsak az elmúlt 15 év számos eseményét elevenítik fel, hanem betekintést
nyújtanak ennek a lelkes csapatnak a
mindennapjaiba is.
Az Algyői Tollforgatók Köre 2005.
január 13-án alakult a könyvtárban, s
azóta is működik. Tagjaik között nemcsak írogató emberek vannak, hanem
kézműveskedők, alkotók is – kiegészülve az irodalmat, könyveket szerető em-

berekkel. Az elmúlt 15 év alatt szoros
irodalmi és baráti kapcsolatot alakítottak ki más irodalmi körökkel, így a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi
Körrel, és az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Körrel. Rendezvényeik zömében
bemutatkozó- és felolvasó estekből,
irodalmi kirándulásokból és kötetlen
együttlétekből állnak.
Megjelent egy kötetük 2011-ben
önkormányzati támogatással Algyői
Paletta címmel, illetve 2019-ben a „Kézenfogva” antológiában 20 oldalon képviseltetik magunkat. Ennek költségét
saját forrásból biztosították.
Két tagjuknak önálló kötete is jelent
már meg, önkormányzati támogatással
Szilágyi Perjési Katalin első könyve az
„Aranykalitka”, majd a Mackó úr repülni akar és a Hógolyóárus magánkiadásban. Az elmúlt évben került ki a nyomdából Oláh Ernő A múzsa áldozata
című életrajzi regénye Süli Andrásról,
amelyet Algyő önkormányzata jelentetett meg.
A Tollforgatók irodalmi és bemutatkozó műsorukkal több alkalommal
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szerepelt Óföldeákon, Hódmezővásárhelyen, Csongrádon, Budapesten, Mártélyon, Szőregen és Kiskundorozsmán.
Amint látható sokrétű tevékenységet
végeznek. A létszámuk kicsi, 12–13 fő,
de összetartó, jó emberek. Szeretnének
nyitni, tágítani a kört, ezért várják soraikba az írogató és irodalomszerető algyőieket.
A magyar kultúra napján „Falu a Tisza mellett” című irodalmi műsorukat
mutatták be az érdeklődőket, amely
a Tiszáról, Algyőről írt verseiket tartalmazta. Az Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar tiszai dallamokkal kísérte az összeállítást. A rendezvényen bemutatkoztak a Kárász József Irodalmi
Kör tagjai is, összeállításukat Mucsiné
Kiss Ildikó fuvola művésztanár fuvolajátéka színesítette. A pohárköszöntő
után Vámos Zoltán mestercukrász hatalmas tortájával kedveskedett a Gyevi
Art Kulturális Egyesület Tollforgatók
Köre tagjainak, amit ezúton is köszönnek. Köszönik továbbá az algyői önkormányzatnak az elmúlt 15 éven át nyújtott támogatását is.

...a Tisza Virága

A gondatlanság után gondoskodni is kell
Február elsejét a Magyar Országgyűlés 2000-ben a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánította, arra a tragédiára
emlékezvén, amely 2000. január 30-án történt. 20 év telt el azóta, a Tisza pedig újra régi pompájában tündököl.

Két évtizeddel ezelőtt egy a romániai Nagybánya mellett lévő aranybánya zagytározójának gátja átszakadt és
mintegy 120 tonnányi cianid- és nehézfém tartalmú szennyvíz került a Lápos folyóba, onnan tovább a Szamosba,
majd a Tiszába. A szennyezés nemcsak
a halállományt érintette, hanem a folyók körüli élővilágot is. Ez a rendkívül
mérgező anyag ökológiai katasztrófát
eredményezett és felbecsülhetetlen károkat okozott, nemcsak a természetben,
hanem a gazdaságban és az emberek
lelkében is. A szennyeződés Magyarországot február 1-jén érte el és a csaknem
40 kilométer hosszú cianidfolt körülbelül két hét alatt vonult le a Tisza magyarországi szakaszán.
Az Algyői Hírmondó 2000. márciusi
számában így írt a katasztrófáról: „Fe-

kete zászló lobogott az algyői községházán februárban. Az algyőiek így is kifejezték fájdalmas gyászukat, amit kedves
folyójuk haldoklása miatt éreztek. A
Tisza haláltusát vívott a Romániából
származó ciánszennyezés miatt. (…) A
mintegy negyvenötven kilométer hos�szú méreghullám február 10–11-én vonult le Algyőnél. A Gyevi kócsag hajó
is fölfogta a haltetemeket. Az algyőiek
borzongva, könnyes szemmel figyelték
az élő és életet adó folyó haláltusáját. A
történteket sokan lelki traumaként élték
meg, a munkájukat elvesztő algyői halász családok igazi tragédiaként!”.
A szakemberek munkájának és talán
a természet csodájának is köszönhetően
az élet helyreállt a Tiszában. A duzzasztásnak és az áradásoknak köszönhetően
a szennyezőanyag folyamatosan hígult. A

Szamos és a Tisza összefolyásánál a káros anyag koncentrációja még körülbelül
135-szöröse volt az elfogadható értéknek,
Szegednél azonban már csak 15-szörösére csökkent a határérték-túllépés, bár a
katasztrófa miatti halpusztulás még Belgrád magasságában is tapasztalható volt.
Kemény munka árán mérsékelték az árterek és a holtágak szennyeződését, illetve
az elpusztult halakat is igyekeztek azonnal eltávolítani, hogy a táplálékláncba ne
kerülhessenek be, és ezáltal ne károsítsák
tovább az élővilágot.
A hozzáértők 10–20 évre becsülték a
természet gyógyulását, azonban a folyó
ennél gyorsabban tért magához. Már
3–4 év elteltével a Tisza vízi élővilágának 95 százaléka helyreállt. Napjainkban laikus szemmel nézve nyoma sincs
a katasztrófának.
Egy folyó sok mindent adhat a környezetének és ezt az emberek örömmel
használják. Sajnálatos módon azonban
egy-egy ilyen katasztrófa ébreszthet rá
minket arra, hogy nemcsak elvenni, hanem visszaadni is kell. Vigyázni azokra
az értékekre, amelyeket a természettől
kapunk.
Február elseje az a nap, ami emlékeztet minket arra, hogy a Tiszával
törődnünk kell, hogy az unokáink is
élvezhessék szépségét és mindazt, amit
nyújthat.

A magyar kultúrát ünnepelték az óvodában
A kicsi gyerekek számára legkönnyebben a
játékok, a mesék, versek dalok világán keresztül közvetíthetjük kultúránk gyöngyszemeit, hagyományait. A korral haladni
kell, de az igazi értékeket nem szabad elfelejteni, veszni hagyni. Minél több verset,
mesét, mondókát, éneket ismertetünk meg
az óvodásokkal, minél szélesebb körben
nyitogatjuk szárnyaikat, fejlesztjük kreati-

vitásukat, nagyobb korukban annál nyitottabbá válhatnak a kultúra, a művelődés, a
művészetek irányában.
Óvodánk hagyományai közé tartozik,
hogy minden évben január 22-én megünnepeljük a magyar kultúra napját. Az intézményben tervezett tevékenységeken
kívül az Algyői Könyvtár bevonásával
is megemlékeztünk erre a jeles napra. A
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könyvtár dolgozói sok szeretettel várták
óvodánk gyerekeit, diavetítéssel, feladatlapokkal, játékokkal, érdekes könyvekkel
készültek nekünk. Ezúton is köszönjük
szépen vendégszeretetüket. Bízunk benne,
hogy minden kis óvodásunknak maradandó élményt tudtunk szerezni a legkisebbtől a legnagyobbig.
Algyői Szivárvány Óvoda

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Sütni-főzni tanulnak a negyedikesek
Játékosan, jó hangulatban tanulnak sütni és főzni az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola negyedik osztályos tanulói a
Tájházban. A Jó játék a konyha című programsorozatban a konyhai alapismereteket sajátíthatják el a gyerekek.
néni omlós sajtos pogácsáját sütötték
meg, ezzel tesztelve a Tájház új sütőjét. A gyerekek élvezettel szaggatták a
tésztát, miközben időnként belecsíptek egyet-kettőt a reszelt sajtba, így azt
biztonságba kellett helyezni. Harmadik
alkalommal újabb receptet próbáltak ki,
mézeskalácsot sütöttek karácsony előtt,
ez több fiatal számára újdonság volt, hiszen még sosem készített ilyen édességet.
A programban résztvevők megismerkednek a konyhai eszközök biztonságos
használatával, miközben egyszerű, de
közkedvelt ételek elkészítését tanulják
meg.
Izbékiné Cseuz Gabriellától megtudtuk, a programok során a diákok matematikai tudása is fejlődik, hiszen a
hozzávalókat mindig maguk mérik ki
az ő segítségével, így a gramm és dekagramm mérést is megtanulják a fiatalok.
Havonta egy alkalommal nyílik meg
közös kifőzdéjük. Első alkalommal tarka
varnyúleves főtt, még a legválogatósabb
diák is jóízűen kanalazta saját készítésű
ételét. Következő alkalommal Aranka

Az összetartozás öröme
Újoncként vettem részt tavaly december
14-én az Algyői Nőegylet templomszépítő munkájában. Elnéztem tagtársaimat,
akik jól felkészült és összeszokott csapatot alkotva rongyokkal, takarítószerekkel,
takarítógéppel érkeztek. Egy-két kedélyes
üdvözlő szó után szétrebbentek az asszonyok, majd felragyogtak a padok, fényesedtek az ablakok, élénkült a szőnyegek
színe.
A templom takarítását minden évben
négyszer végzi el az Algyői Nőegylet, ám
2019 elején a templomi padok szivacsainak cseréjét és azokra új hozatok készítését tűztük ki célul. Az anyagok kiválasztása
és megrendelése még a tavaszi gyűlésün-

kön megtörtént: a szivacs méretre szabva
érkezett, a Foltvarrós lányok pedig nagy
hozzáértéssel és nem kevés munkával
megvarrták 3,5 méteres selyemhuzatokat.
Így december 14-én a templomban már
csak bele kellett ügyeskedni a 60 darab
huzatba a belevalókat. Nem sokáig szemlélődhettem, valaki elkapott, hamarosan a
szivacs egyik végén találtam magamat, és
csak húztuk, toltuk, forgattuk, csavartuk…
Eközben két varrógépnél a foltvarrós lányok folyamatosan dolgoztak, hogy levarrják az elkészült párnákat.
Tea, kávé, forralt bor és pogácsa is érkezett, egyre gyűltek az asszonyok, huszonöten mintegy három óra alatt végeztünk a
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templom takarításával és a párnák cseréjével.
Már csak a betlehem elkésztése volt
hátra, ebben a Gyeviép Nkft. és a Faluvédők segítettek, amit ezúton is köszönünk.
A munka végeztével az egylet vezetése jófajta ebéddel lepett meg bennünket,
amit a plébánián rögtönzött ebédlőben
fogyasztottunk el. Jól esett a meleg leves,
de még jobban, hogy volt lehetőségünk
egy kis beszélgetésre, egy kis közös kuncogásra.
Örömöt láttam az arcokon – munka
közben is, pihenőben is – az összetartozás
örömét.
Dományházi Edit

...a Tisza Virága

A Fürge Ujjak Műhelye a tavalyi évben sem volt tétlen
Az algyői kézművesek egy csoportja eseménydús évet hagyott maga mögött. Nemcsak programokat szerveztek az
érdeklődőknek, hanem karitatív tevékenységet is végeztek. Így a kézműveskedés nemcsak kikapcsolódássá, hanem
hasznos segítséggé is vált.

A Fürge Ujjak tagjai kéthetente ös�szeülnek, de nemcsak a saját szórakozásukból, hiszen mindig kitűznek egy
célt maguk elé, amellyel segíteni tudnak
a hobbijukon keresztül. A csapat 2013ban alakult 4–5 fővel – mesélte a Hírmondónak Tóth Árpádné Marika, aki
alapító tagja a Fürge Ujjaknak. Az évek
alatt csatlakoztak hozzájuk, így már 10–
12 fővel működik a csoport.
Tavaly több olyan rendezvényük volt
Algyőn, amellyel kedvet próbálnak csinálni fiataloknak és idősebbeknek a
kézimunkák készítéséhez. Májusban
például az Alkotóházban rendezett
Nyitott kapu rendezvényen horgolással
készültek és minden érdeklődőnek segítettek elsajátítani ennek a technikának
az alapjait. Rendszeresen megszervezik
a Szabadban kötés világnapján a saját kültéri kézműveskedésüket, amikor
mindenki hozza azt a munkáját, amin
éppen dolgozik és a szabadban, együtt,
beszélgetés és ötletelés mellett készítik
a remekműveket. Júniusban a Tájház
mellet lévő Ezerjóház Bortermében
tartott mennyasszonyi ruha kiállításon
is részt vettek gyönyörű horgolt napernyőikkel. Ősszel pedig kiállítást tartottak munkáikból a Faluházban.

Jótékony célra készített alkotásaik
száma évről-évre nő. Az algyői védőnők
által szervezett Anyatejes világnap alkalmából szundikendőkkel lepték meg
a falu legifjabb tagjait. Októberben látogatást tettek a szegedi Gemma Központba, hogy utánajárjanak, mivel tudnának segíteni a rászorulóknak, majd
kissapkákat kötöttek újszülötteknek.
Korábban több alkalommal ellátogattak
az általános iskolába, hogy a technika
óra keretein belül kedvet csináljanak
a diákoknak a hímzéshez, varráshoz.
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Nem volt ez másként tavaly sem, az első
osztályosokkal készítettek karácsonyfa
alakú díszt, amely során a gombvarrást és magát a varrást is megtanították a gyerekeknek. Az ország határain
is átnyúló Jelek irodalmi pályázat díjazottjainak pedig bagoly alakú tűpárnát
csináltak, így egy kis algyői különlegességgel térhettek haza az eredményt elért
résztvevők. Csatlakoztak az „1000 szív
a Démétér házért” felhíváshoz is, több
mint 400 horgolt szívet készítettek el
a leukémiás gyerekek megsegítésére.
Munkáikhoz sok anyagot kapnak az év
során a Gyevikult Nkft.-től és algyői
lakosoktól is, amiért nagyon hálás ez a
lelkes csapat.
A Fürge Ujjak csapata idén is lelkesen szervezi programjait és keresi a jó
ügyeket, amely mellé ugyanolyan szívvel oda tudnak állni, mint eddig. Kutatják a szekrények mélyén megbúvó
régi alkotásokat, amelyeket fel tudnak
frissíteni és még szebbé varázsolni. Szívesen várják azokat az alkotókat, akik
szeretnének csatlakozni vagy éppen
csak tanácsot kérni egy nehéz minta
esetén. A csapat kapuja mindenki előtt
nyitva áll.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 7. szám alatt
megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
1. A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó
jövedelme legalább 100.000 Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más
módon megoldják.
2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől
számítva 10 év még nem telt el,
• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.
4. A lakás adatai:
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 7. sz.
72 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 38.448 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2020. február
12-én 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. február 20-i képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. március 1. napjától foglalható el.
Algyő, 2020. január 20.
Molnár Áron
polgármester
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Borászati kiállítást terveznek
Az algyői és térségi borászathoz, borkészítéshez kapcsolódó kiállítás kialakítását tervezik a nagyközségben, ehhez
kéri a lakosok felajánlásait az Algyői Tájház és az ALTE Egyesület.

Az algyői önkormányzat a Kubinyi
Ágoston Program keretében egy olyan
épületrészt alakított ki Látványraktár
helyiségnek, ahol a Tájház műtárgyai
megfelelő helyet kapnak. A raktárban a
műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő környezetet tudnak biztosítani a tárgyaknak, amely fontos az állagmegóvás
szempontjából.
A raktárhelyiség az Algyői Tájház,
Ezerjóház közös telkén helyezkedik el,
így könnyen megközelíthető, rendszeresen ellenőrizhető. Látogatók számára
is könnyen, kényelmesen bemutathatóvá válhat.
A raktár előterében az algyői és térségi borászathoz, borkészítéshez kapcsolódó kiállítás kialakítását terveztük.
A kiállítást az ALTE Egyesület a Tájház munkatársaival saját erőből, Algyő
lakosságának segítségével kezdeményezi. Megfelelő mennyiségű és minőségű
kiállítási tárgyak beszerzése esetén a
szakmai hátteret Mód László adjunktus,
a Szegedi Tudományegyetem néprajzi
tanszékének munkatársa biztosítja.

Mindezek alapján kérjük, hogy akinek birtokában van borászathoz, szőlőtermesztéshez kapcsolódó tárgyi emlék,
használati tárgy az bocsájtsa rendelkezésünkre. A Tájház munkatársai szakszerűen átveszik, tárolják és intézkednek a megőrzésről, állagmegóvásáról.
A beérkező eszközökből lesz kialakítva a tárlat a Látványraktár előteré-
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ben. A kiállítás kapcsolódik a borpincéhez, a kialakított szőlő termesztéshez,
és a folyamatban levő turisztikai pályázatokhoz.
További információ kérhető az Algyő
Tájházban Izbékiné Cseuz Gabriellától a
06 (30) 415-0435-ös telefonszámon, és
Füzesy István ALTE-elnöktől a 06 (30)
919-4354-es telefonszámon.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Zajlik a munka a futballistáknál
Hamarosan folytatódik a bajnokság a megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapatunk számára.

Elkezdődött a felkészülési időszak az
Algyő SK labdarúgó-csapatánál: Podo-

nyi Norbert együttese már az első tesztmérkőzésén is túl van, a megyekettes
Deszket 5–0-ra győzték le a srácok, a
gólokon Kovács Milán (tizenegyesből),
Molnár Szabolcs, Belovai Krisztián és a
sérüléséből visszatérő, duplázó Kiss Roland osztoztak.
Hír a csapat háza tájáról, hogy a kapuban bevethető Weszelovszky Gábor
távozott, ő a tavaszi idényben a bajnoki
címért küzdő Hódmezővásárhelyi FC
csapatában szerepel. A március hetediki
bajnoki rajtig még négy mérkőzést játszanak a srácok, február 15-én egymás
után kettőt is játszanak a fiúk.

Február 8., szombat, 17.00
Algyő–Bácsalmás
Február 15., szombat, 11.00
Algyő–Kiskunfélegyháza
Február 15., szombat, 13.00
Algyő–Szeged-Csanád
Grosics Akadémia U19
Február 22., szombat, 11.00
Algyő–Békéscsaba II.

Nagy átalakulás, ha bevállalod!?

Keressük az alábbi Hölgyeket, Asszonyokat Algyőről: keressük azokat a talpraesett és belevaló nőket, asszonyokat, akik
szívesen részt vennének az átváltoztatjuk programunkon. Fontos, hogy jelentkezz!
Célunk az, hogy adottságaidból a lehető legjobbat hozzuk ki.
Senkit nem szeretnénk jobban megváltoztatni, mint amennyire engedi!
Az átalakítás részletei:
Jelentkezz az átalakításra létrehozott facebook-eseményen!
Írd le milyen méretű ruhát hordasz!
Vállald fel, hogy előtte utána fotók jelennek meg a fb-oldalon!
Írd be a naptáradba a 2020. 04. 25. Algyői Falunapot, hogy OTT legyél.
Sminkesek és fodrászok 1-2 óra alatt elkészítik az átváltoztatást, amit délután a hölgyek együtt mutatnak be a színpadon
a kíváncsi családnak, barátoknak.
Tudd, hogy ezen csomagok általában 20.000-70.000 forint közötti összegbe kerülnek a beauty szalonokban! Itt, ezen a
napon együttműködve a Gyevikult NKft.-vel INGYENES lesz!
Viszont a létszám limitált: maximum 20-30 főt tudunk fogadni.
Jelentkezni lehet a facebookon, ezt követően élő fb-sorsoláson húzzuk ki a nyerteseket február 29-én és március 21-én.
LÉGY BÁTOR, jelentkezz!
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Ezüstöt szerzett a vegyes kézicsapat
Mórahalmon rendezték meg az amatőr kézilabdázók vegyes csapatai számára kiírt tornáját.
Ezúttal Mórahalmon várták a megyei
amatőr kézilabdázók vegyes csapatait,
amelyen az algyői csapat is részt vett. A
szabályoknak megfelelően a megengedett két fiú erősítette a csapatot, a lányok
kemény munkájának pedig meg is lett az
eredménye, hiszen a női bázisú kategóriában második helyezést érte el.

Gyevikult Nkft.
Bérleti díjai
Faluház:
-

színházterem

6.000,- + Áfa/ óra

-

előcsarnok

3.000,- + Áfa/ óra

-

földszinti kisterem

2.000,- + Áfa/ óra

-

emeleti klubterem

3.000,- + Áfa/ óra

-

hang és fénytechnika

20.000,- + Áfa/ alkalom

-

udvar, szín

15.000,-+ Áfa/ alkalom

-

kemence

10.000,-+ Áfa/ alkalom

Tájház:

Civil ház:
-

A csapat tagjai:
Ábrahámné Bazsó Renáta, Csiszár Katalin, Horváthné Bitó Gabriella, Lévai Fanni, Németh Klaudia, Ráczné Varga Klára,
Sáringerné Kátai Éva, Simor Enikő, Szabó István, Szabó Mihály, Üveges Gergő.

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

Csontkovács és akupresszúrás
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 és Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akupresszőr.

20.000,-+ Áfa/ alkalom (+20.000,- KAUCIÓ)

Ezerjóház:
-

ezerjó terem

15.000,-+ Áfa/ alkalom

-

terasz

10.000,-+ Áfa/ alkalom

Ifjúsági Klub:
-

10.000,- + Áfa/ alkalom

Alkotóház:
-

egésznap (8 óra)

10.000,-+ Áfa/alkalom

-

fél nap (4 óra)

5.000,-+Áfa/ alkalom

-

égető kemence

3.000,-+Áfa/alkalom

-

tűzzománc kemence

800,-+ Áfa/ óra

2020. 08.01- 2020. 08. 23-ig a fenti bérlemények a
Gyevikult Nkft. nyári zárva tartása miatt nem
bérelhetők!
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Autószerelői állásra keresünk
autószerelőt, vagy rokon szakmával
rendelkező munkavállalót.Gépszerelői gyakorlattal rendelkezők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni,
Gaszmann Autószerviz Kft. Algyő,
Sirály utca. Tel.: 06 (20) 312-1423

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

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Változás a fiúk stábjában
Már nem Teimel Róbert segíti a férfi kézilabdacsapat edzőjének, Herbert Gábornak munkáját.
Lassan folytatódik a Contitech-FKSE Algyő számára is az idény: a férfi
kézilabda NB I/B Keleti csoportjában
szereplő együttes szakmai stábjában
azonban változás történt, miután Teimel Róbert nem vállalta tovább a másodedzői feladatokat.
„Sokat tanultam az elmúlt fél évben
Herbert Gábortól. Megtapasztaltam, milyen egy férfi felnőtt csapatnál a munka edzőként. A Pick Szeged U15 korosztályánál vagyok vezetőedző, akikkel
bejutottunk a felsőházi rájátszásba és
ez bizony nagy feladat elé állít minket.
Szeretnénk a srácokkal szép eredményt
elérni, ehhez viszont többet kell dolgoznunk. Minden erőmmel a srácokra sze-

retnék figyelni, és csak az ő fejlődésüket
szem előtt tartva, arra koncentrálni, hogy
minél több képzést, minél több munkát
tudjunk elvégezni. Így végül arra a következtetésre jutottam, hogy megköszönöm
a lehetőséget Algyőn, és mostantól 100
százalékban a csapatomra koncentrálok”
– indokolta döntését Teimel Róbert.
A február 15-i, Ferencváros U21 elleni
idegenbeli bajnoki rajtra készülő csapat
az NB I-es Orosházát fogadta felkészülési mérkőzésen, és végül ötgólos vereséget szenvedett magasabb osztálybeli
ellenfelétől. Februárban egy hazai meccs
vár a csapatra, 22-én, szombaton 18 órától az Ózd érkezik a Fehér Ignác Általános Iskola tornacsarnokába.

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK
NÉPSZERŰSÍTÉSE
SZERBIÁBAN ÉS
MAGYARORSZÁGON

ContiTech FKSE-Algyő – Orosházi
FKSE-Linamar 26-31 (11-15)
Algyő, vezette: Nagy, Túróczy
FKSE: Kiss- Temesvári 3, Magyar 3,
Varsandán 1, Árpási, Mezei 3, Balda 3.
Csere: Marczika (kapus), Valaczkai 2,
Dolezsál 1, Pál 1, Bajorhegyi 1, Csányi
2, Bajus 4/1, Lőrincz 1, Tóth 1, Vass P.

Minden, ami természetes

MEGNYÍLT

ALGYŐ EGÉSZSÉGBOLTJA
Algyő, Kastélykert u. 22. (Az óvodával szem-

ben, a buszmegállónál)
TÖRŐDÜNK ÖN ÉS CSALÁDJA EGÉSZSÉGÉVEL

Üzletünk kínálata:
Kivételes minőségű, természetes alapanyagokból ké-

szült termékek
Termelői finomságok
Egészséges élelmiszerek
Öko tisztítószerek

Január 24-én a Szociális vállalkozások népszerűsítése Szerbiában és Magyarországon elnevezésű
határon átnyúló projekt zárókonferenciáját tartották a zentai Royal Hotelben. A Magyar-Szerb
Kereskedelmi és Iparkamara meghívására Algyőt
Füzesy István alpolgármester képviselte. A magyar
és szerb gazdasági kamarák képviselőivel, és a megjelent üzletemberekkel az algyői befektetési lehetőségekről egyeztetett.

Natur kozmetikumok
Bio teák, gyógynövények
Diabetikus és
ételallergia termékek

Gyermekbarát készítmények
FRISS KÁVÉ, TEA, ÜDÍTŐ,
LIMONÁDÉ, SÜTEMÉNYEK
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Új edző irányítja a lányokat
Már nem Avar György ül a Levendula Hotel FKSE Algyő női kézilabdacsapatának kispadján: a téli szünetben ugyanis
edzőt váltott a klub, amelynek vezetését a korábbi algyői játékos, Farkas József vette át.

Fotó: Szombathelyi Kézilabda

Új edzővel vághat neki a női kézilabda
NB II Délkeleti csoportjának a Levendula Hotel FKSE női kézilabdacsapata,
ugyanis a klub vezetősége úgy döntött,
hogy nem Avar Györggyel képzeli el a
folytatást. A csapat edzője az a Farkas
József, azaz Jofi lett, aki korábban másfél
szezonon keresztül játszott is az algyői
férfi csapatban.
„Úgy gondoltuk, hogy az őszi szezon
után új lendületet kell adni a lányoknak,
egy kicsit talán elfáradt a csapat és Gyuri kapcsolata. Elégedettek vagyunk a
munkájával, de egy új impulzus segíthet
a céljaink elérésében” – indokolt Bella
Árpád, a klub elnöke, aki hozzátette,
Avar György marad az algyői csapatnál,
és a vezetés munkáját segíti a továbbiakban.
„Jofi a női mezőnyben elég sok helyen dolgozott. Szeretem, ha fiatal
szakemberek kapnak lehetőséget, erről
Algyő híres is volt. A célunk változatlan, szeretnénk megnyerni az NB II-t,
ehhez erősítéseket is kell eszközölnünk”
– mondta a klubelnök.
Farkas József az NB I-ben szereplő
Szombathelytől érkezik, ahol kapusedzőként dolgozott: az elmúlt években
megfordult a szintén NB I-es Kecske-

mét, valamint a Szeged KKSE csapatainál is, amely csapattal szintén feljutott
az élvonalba.
„Rendkívül jó csapat épült Szombathelyen, de családi dolgok is közbeszóltak, így szerettem volna hazajönni
Szegedre. Szerettem volna visszaadni
mindazt, amit itt tanultam, ezért is vállaltam a feladatot” – mondta a váltásról
Farkas József, aki először tölthet be vezetőedzői posztot karrierje során.
„Nagyon motivált vagyok, szeretnék
egy olyan mentalitást és profizmust
hozni, amit az elmúlt években tanultam.
A kapusokkal szemben persze nagyobbak az elvárásaim, hiszen én is kapus
voltam, abszolút fontos számomra, hogy
ők is eredményese legyenek, ezáltal pedig a csapat is. Egy kapus sok mentális
erőt tud adni egy csapatnak, ebben kell
erősödnünk” – tette hozzá a fiatal szakember.
A felkészülés során a magasabb osztályban, az NB I/B-ben szereplő PC
Trade Szeged KKSE ellen vereséget
szenvedett a csapat, a főpróba viszont
jól sikerült, és magabiztos sikert arattak
a lányok a KSZSE ellen. A csapat február 8-án, szombaton 18 órától a Mezőtúr vendégeként kezdi meg a tavaszi
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szezont, majd első hazai mérkőzését
február 16-án, vasárnap 17 órától játssza
a Bácsalmás ellen. Ebben a hónapban
még egyszer, február 29-én, szombaton
17 órától játszanak itthon a lányok, akkor a Gyula lesz az ellenfél.
Levendula Hotel FKSE Algyő – Kézilabda Szeged SE 45-11 (22-8)
Algyő, vezette: Serfőző, Serfőző
FKSE: Kölcze, Hernádi (kapusok),
Szepesi 11/1, Ilyés 5, Csáki 5, Draxler 2,
Gercsó 4, Aracsi 3, Kozma 2/1, Zsilák
4, Lovistyék 2, Rózsa 1, Pocsai 6, Vér.
Edző: Farkas József
Kiállítások: 6 ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2 ill. 2/2.
„Boldog vagyok. A mai mérkőzéssel
kapcsolatban annyi volt az elvárásom,
hogy olyan mentalistással lépjünk ki
a pályára, hogy megmutassuk azt, mit
szeretnénk elérni ebben a félévben,
fegyelmezettek legyünk és a maximális győzni akarás jellemezzen minket.
Mindenki hozzátette a maga részét a
győzelemhez, remekül védekeztünk és
a támadójátékunk is olajozott, lendületes, dinamikus volt. Kapuban is remekelt mindkét kapusunk, nagyon várjuk
a bajnokság kezdetét” – értékelt Farkas
József.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

FEBRUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február 8. (Szo) 18 óra:
„Itt a farsang áll a bál!” – táncos mulatság
Partizenekarok közreműködésével a Faluház
színházterében. Belépő: 800 Ft
Február 8. (Szo) 10-12 óra:
Kreatív szappankészítés a Tájházban.
Szív formájú szappankákat készíthetnek a
látogatók. Részvételi díj: 800 Ft/fő, páros
kedvezményed díj: 600 Ft/fő. 4 db szappan
készíthető!
Február 10. (H) 8.30 óra:
Szemvizsgálat – OKULÁR OPTIKA a
Faluház földszinti kisterében.
Február 12. (Sze) 13 óra:
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának találkozója a
Faluház aulájában.
Február 13. (Cs) 17 óra:
ALTE Egyesületi találkozó
az Ezerjóházban.
Február 14. (péntek) 17 óra:
Borbarátok találkozója az Ezerjóházban.
Február 14. (P) 18 óra:
Kvantum megoldások – magyar találmány,
tudatosság, küldetés, életstílus címmel tart
előadást Nagy Attila a Faluház klubterében.
Az est házigazdája Török Rita lesz. A belépés díjtalan!
Február 20. (Cs) 17 óra:
Borbarátnők találkozója az Ezerjóházban.
Február 22. (Szo) 9-12 óra
MENTESKONYHA, süssünk-főzzünk
együtt allergénmentesen a Tájházban. Kétféle kenyeret készíthetünk együtt, lépésről
lépésre! Részvételi díj: 1.600 Ft/fő, páros
kedvezményes díj: 1.400 Ft/fő, egy-egy
adag kenyérféle készíthető!
Február 22. (Szo) 16 óra:
GYBK farsangi mulatság a Faluház színháztermében. Zenés, táncos est vacsorával
és sok meglepetéssel. Érdeklődni: Németh
Józsefné Arankánál a 06 (30) 445 13-97-es
számon. A Gyeviek Baráti Köre szervezésében.
Február 27. (Cs) 17.30 óra:
Életreform Klub a Faluház Klubtermében.
Tartós méregtelenítés, fogyókúra koplalás és
idegeskedés nélkül.Ismerje meg a napsugárszauna jótékony hatását! Az előadó Zsibók
Erika reflexológus lesz. A résztvevők közül

4 fő kipróbálhatja a napsugárszaunát. A
belépés díjtalan!
VÁSÁROK A FEHÉR ISKOLÁBAN

MÁRCIUSI ELŐZETES!
Március 7. szombat, 18:00 óra Faluház
Színházterem. Sport bál az Algyői Sportkör szervezésében. Részletek később!

Február 13. (Cs) 9-11.30 óra
Február 20. (Cs) 9-11 óra
Március 6. (P) 9-11 óra
ÁLLANDÓ CSOPORTOK
PROGRAMJAI
„3 generációval az egészségért Algyőn” –
gerinctorna.
Hétfő 9-10 óra – Faluház Színházterem
FIT-FEELING FITNESZ
Gyerekeknek hétfő 18-19 óra.
Felnőtteknek hétfő és csütörtök 19-20 óra
– Faluház Színházterem
BABA-MAMA KLUB
Kedd 9.30-11.30 óra – Faluház
földszinti kisterem
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 gyerekeknek és felnőtteknek
Kedd 17.10 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
BÉRLETÁRUSÍTÁS
Március 4-5. (szerda-csütörtök) 9-17 óra
Faluház földszinti kisterem
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Március 8. vasárnap, 15:00 óra
Faluház Színházterem

Nőnap – zenés ünnepi műsor
Közreműködnek:
Lévai László és Németh József
nótaénekes, kísér a Viktória Duó.
Szeretettel várjuk
a lányokat és asszonyokat!
A belépés díjtalan!

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.
Garázst bérelnék a Bartók Béla
utcában, vagy annak közelében.
Sürgős! Telefon: 06 (20) 394-4539
Algyőn 2+2 szobás tégla építésű
családi ház eladó. Ár: 25.5 millió Ft.
Érdeklődni: 06 (30) 468-2564
Alig használt babakocsi, baba hordozóval, fürdőkád tartóval, etetőszék, kiságy, babának légzésfigyelő
monitor, kerékpárra való hátsó
gyerekülés eladó! Érdeklődni:
06 (20) 940-6756 vagy
06 (62) 268-060 telefonszámokon.

...a Tisza Virága

Születések Algyőn

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Simondán Gergő
Szül.: 2019. 11. 25.
Anya: Krecsméri Nóra
Apa: Simondán András

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 - felnőtt háziorvos
(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

Tóth Kristóf
Szül.: 2020. 01. 05.
Anya: Tóth-Patyi Éva
Apa: Tóth Tibor

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

Veres Villő
Szül.: 2020 01. 13.
Anya: Szilágyi-P. Csenge
Apa: Veres Csaba

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

PÁLYÁZAT BÜFÉ ÉS HALSÜTŐ
ÜZEMELTETÉSÉRE

GYEVI PATIKA

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

A Gyeviép Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
Algyőn a Tiszavirág strand területén található
büfé, és a Szent Anna Kikötő területén található
halsütő és büfé üzemeltetésére.

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

Üzemeltetés jellege szezonális.
Pályázni lehet mindkét
egység üzemeltetésére együtt,
és külön-külön is.
Pályázat elbírálásánál előnyt
élvez az a pályázó,
aki mindkét egység üzemeltetésére pályázik.

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.

Pályázat benyújtásának helye:
Gyeviép Nonprofit Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. február 17.

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

A pályázatokkal kapcsolatba bővebb információ
kérhető a gyeviep@gyeviep.hu e-mail címen,
személyesen az Algyő, Kastélykert u. 49. sz. alatt,
vagy telefonon +36209134602 számon.

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