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Elismerték
a sokszoros véradókat
Tavaly kereken kétszázan nyújtották segítő karjukat Algyőn a véradásokon – derült ki a jubiláló véradók köszöntésén. Összesen
Részletek a 8. oldalon
harmincan kaptak önzetlen segítségnyújtásukért oklevelet és ajándékcsomagot.

A Gemma Központot
támogatták

Kincses Kultúrovi lett az algyői
A magyar kultúra értékeinek közvetítésére, az igényes művészi alkotások bemutatására szerzett támogatást az óvoda. A program keretében ellátogattak a gyerekek
a Korzó Zeneházba és az Agórába is, utóbbi helyszínen a táncokkal ismerkedtek.

Az algyői Fürge Ujjak Kézműves Csoport tagjai összesen hatvan sapkát készítettek a sérült fiatalokkal foglalkozó
Gemma Központ gondozottjainak. Az
ajándékot Gonda Károlyné és Tóth Árpádné adta át személyesen a gyerekeknek, akik örömmel fogadták a felajánlást.
Részletek a 9. oldalon

A TARTALOMBÓL

Részletek a 9. oldalon

Érkezik
a kormányablakbusz����������������� 3

Ösztöndíjpályázatot hirdetett az önkormányzat

Elfogadták
a költségvetést���������������������� 4-5.

Április 3-áig várják a jelentkezéseket
a Fehér Ignác Tanulmányi Ösztöndíjpályázatra. A 27 évesnél fiatalabb felsőoktatási hallgatók támogatását célzó
konstrukcióra nappali és levelező ta-

gozatosok egyaránt jelentkezhetnek.
A részletes pályázati kiírás, illetve további részletek megtekinthetőek a www.
algyo.hu honlapon.
Részletek a 10. oldalon
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Kilenc algyői a keretben��������� 16
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...a Tisza Virága

Karneváli hangulat az óvodában
Az elmúlt hetekben elkezdődött a télűzés programsorozata az óvodában. A gyerekek csillogó szemekkel nézték a
szebbnél szebb farsangi dekorációkat, amelyekkel az óvoda dolgozói kedveskedtek számukra.

Az első program az idősebb korosztályhoz szólt, amelyen Szűcs László bűvész
mutatványaival kápráztatta el a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A varázsdobozból váratlanul előbukkanó cica és ga-

lamb látványa nagy meglepetést nyújtott
számukra. De az izgalmakat az tetézte,
amikor a szemfülesebbek azt is elleshették, hogyan varázsolhatunk papírzsebkendőből pénzt.

Természetesen a fiatalabb korosztály
sem maradt ki a szórakozásból. Ők a
Budai Bábszínház jóvoltából a Próbatétel című interaktív előadást csodálhatták
meg. A gyerekek hamar aktív részeseivé
váltak a bábjátéknak a kedves figuráknak köszönhetően.
A karneváli hangulat a farsang napjával vált teljessé. A gyerekek jelmezekbe
bújva, énekelve, táncolva űzték a telet.
A jó hangulatról hozzájárultak az óvoda dolgozói mellett a szülők is. Volt ott
pöttyös fánk, perec, üdítő és minden mi
szem-szájnak ingere. Reméljük a farsangi karnevál sikeresen elűzte a telet.
Geráné Csongrádi Tímea és
Izsákovics Bernadett

KÖSZÖNET

Fotó: Csongrád Megyei Kormányhivatal

ÉRKEZIK A KORMÁNYABLAKBUSZ
A Csongrád Megyei Kormányhivatal eddigi ügyfélfogadását átalakítva 2020.
február 1-től kezdődően új formában kívánja szolgáltatásainak ellátását Algyő
nagyközség területén élők számára biztosítani. Az eddigi települési ügysegédi
rendszer helyett az ügyfélfogadást, a közigazgatási ügyek intézését a jövőben
mobilizált ügyfélszolgálat (KAB busz) fogja ellátni. A kormányablak buszban
a települési ügysegédek teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek
lesznek helyben.
Algyőn minden hónap negyedik péntekén 8.00 és 12.00 óra között várja
ügyfeleit a kormányablak busz a Faluház melletti parkolóban, első alkalommal
2020. március 27-én, pénteken vehetik igénybe szolgáltatásait az ügyfelek.
Algyő, 2020. február 28.

Angyal Zsolt
aljegyző
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Köszönjük az adózók által
felajánlott szja 1%-át, amelyet a
rendezvények alapanyagaira, országos versenyek útiköltségére és
telefonköltségre használtunk fel.
Kérjük, amennyiben lehetősége
van, ez évben is segítse munkánkat felajánlásával.
Nevünk:
Gyevi Art Kulturális Egyesület
Adószámunk:
18469927-1-06

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Elfogadták a költségvetést, 8 milliót adnak a civileknek
Algyő idei költségvetésének főösszege 3 milliárd 168 millió 464 ezer forint, a tervezetet egyhangúlag fogadta el a
testület. Döntöttek a társadalmi- és a sportszervezetek támogatásáról is, továbbá arról, hogy az időseknek egy új jelzőrendszert alakítanak ki, amely révén egy gombnyomással tudnak segítséget hívni.
724 millió forintot tesznek ki, továbbá
207 milliót terveznek felújításokra. Azt
mondta, ezek jelentős összegek, idén is
számos olyan projekt valósul meg, amelyek befolyásolják a költségvetést.
A tervezetet egyhangúlag elfogadták
a képviselő-testület tagjai, végül a civilés sportszervezetek támogatási igényeiről történt szavazás után szintén egyhangúlag fogadták el Algyő nagyközség
2020-as költségvetését.
Csaknem 8 millió jut a civileknek

„A költségvetésben az egyik oldalon
folyamatos kiadásnövekedés tapasztalható, például a bérek viszonylatában, és
hiába van némi emelkedés az iparűzési
adóbevételnél, ez nem annyi, mint amit
a kiadási oldal elvisz, ráadásul a települést a szolidaritási adó is terheli” – így
vezette fel a februári képviselő-testületi
ülésen Molnár Áron polgármester az idei
büdzsétervezetet.
A részletekről a pénzügyi és adócsoport vezetője, Kovács Erika tájékoztatott.
Elmondta, hogy a központi költségvetésbe az eredeti elképzeléshez képest
14 millió forinttal kevesebb szolidaritási adót kell befizetni, azaz 298 millió
helyett 274 milliót vonnak el Algyőtől.
A különbözetet a fejlesztési céltartalékba csoportosították át, mely keretbe így
összesen 40 millió 624 ezer forint került.
Minimális változás továbbá, hogy egyes
normatívák emelkedtek, így a költségvetés főösszege 3 milliárd 168 millió 464
ezer forint lett.
Az előterjesztésből kiderül, hogy az
önkormányzat működésének és kötelezően ellátandó feladatainak támogatása a Magyar Államkincstártól 17,1
millióval kapnak többet, mint tavaly. A

köznevelési feladatok 10,2 millióval, a
szociális-gyermekjóléti feladatok finanszírozása 6,8 millióval nőtt a 2019. évi
előirányzathoz viszonyítva.
Az egyes köznevelési feladatok támogatása több mint 143 millió forintot tesz
ki a központi büdzséből, míg a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatok támogatására nagyjából 90,5
milliót kap Algyő idén.
Építményadó tekintetében a nagyközség idén 78 millió forint bevétellel
számol, ennek mértéke egyébként az
emelés után 800 forint négyzetméterenként. A helyi iparűzési adóból 1,3
milliárddal kalkulálnak ebben az évben,
gépjárműadóból 23 milliót várnak.
A testületi ülésen a könyvvizsgáló úgy
összegzett, hogy a bevételi és kiadási oldalt együtt vizsgálva elmondható, hogy
megfelelően gazdálkodik az önkormányzat. Kiemelte, hogy a költségvetés tervezete minden jogszabállyal összhangban
van, nem merült fel semmi, ami a megalapozottságát megkérdőjelezné. Ezért
elfogadását javasolta a képviselőknek.
Molnár Áron arra hívta fel a figyelmet
az idei büdzsé kapcsán, hogy az induló és áthúzódó beruházások több mint
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A testület tárgyalta, és elfogadta a társadalmi szervezetek tavalyi évi beszámolóját is. Megjegyzésként annyi elhangzott, hogy nem minden szervezet
készíti el kellő részletességgel a beszámolóját, a testület tagjai nem pusztán
2-3 mondat alapján szeretnék eldönteni, hogy jó helyre került-e a támogatási
összeg.
A helyi társadalmi szervezetek tavaly
csaknem 8,2 millió forintot kaptak, és
idén is pályázhattak önkormányzati támogatásra. Ebben az évben 19 szervezet fogalmazott meg igényeket, összesen 10,7 millió forint értékben.
Ahogy a korábbi években is, ezúttal
is a bizottságok által javasolt összegek-

...a Tisza Virága
ről szavaztak egyenként, eltérő javaslat
esetében először a kisebb összegről.
A képviselő-testület az alábbi ös�szegeket határozta meg: az Algyői Általános Iskola Alapítvány 450 ezret kap,
az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
650 ezret, az Algyői Gazdakör 150 ezer
forintot. A Lehet Könnyebben Egyesület 100 ezerrel gazdálkodhat, az Algyői
Nőegylet 650 ezer forintot kap, az azon
belül működő Női Borbarátok pedig 70
ezret. Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklubnak 1 millió forintot szavaztak
meg, az Algyői Természetvédő Horgászegyesületnek 200 ezret. A Boldog
Gyermekkor Alapítvány 300 ezer forintot, az Ezerjófű Algyői Egészségvédő
Kör Közhasznú Egyesület 304 ezer 800
forintot, a Gyevi Art Kulturális Egyesület 700 ezret kap. A Vöröskereszt helyi
alapszervezete 200 ezer forint pénzbeli juttatást kap az önkormányzattól,
akárcsak a Magyarországi Montessori
Egyesület Dél-alföldi Területi Köre. Az
Algyői Hagyományőrző Citerazenekar
400 ezret kap, a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesületének Algyői Csoportja fél millió forintot. A
Gyeviek Baráti Köre 400 ezret, az Algyői Kutyás Egyesület 200 ezret, az
ALTE 500 ezret kap. A Running Algyőnek 150 ezer forintot szavaztak meg,
az Algyői Borbarátok férfi tagozatának
70 ezret, a Rekreáció Ifjúsági Közösségnek 400 ezret, míg az Algyői Off-Road
Club Sportegyesületnek 350 ezer forintot. Ez összesen 7 millió 944 ezer 800
forint.
A szavazás után a polgármester
hangsúlyozta, hogy ez csak a pénzbeli
támogatás, hiszen a helyi egyesületeket
számtalan egyéb módon is támogatják,
például terem- vagy eszközbérlettel.

megjegyezni, hogy kilenc szakosztály
működik a sportkörön belül, és náluk
csak a sportközpont bérleti díja 5 milliót tesz ki idén várhatóan, míg működési
költségekre 3,5 milliót kell fordítaniuk az
előzetes kalkulációik szerint. A legtöbb
pénzt természetesen a foci viszi, nagyjából 9 milliót költöttek rájuk 2019-ben.
Az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület tavaly másfél milliót kapott, most
1,7 milliót igényelt az önkormányzattól.
Mint elhangzott, 70 tagjuk van, közülük 43 algyői, igazolt versenyzők száma
pedig 9 fő. A képviselők végül a tavalyi
összeget, azaz másfél millió forintot szavaztak meg nekik.
2019-ben egy új egyesület is alakult,
az Algyői Vízisport Egyesület, akkor
1,5 milliót kaptak támogatásként, s erre
az évre is ugyanennyit kértek. Molnár
Áron elmondta, nem titkolt cél volt,
hogy a kajak-kenut sportágat kiemeljék
a többi szakosztály közül, ezért jött létre
ez az egyesület. Mindhárom bizottság
támogatta az 1,5 milliós támogatást, és
meg is szavazták nekik az összeget.

resztül segítenek a készülék megvásárlásában és beüzemelésében is.
A készülék beszerzésére adnak sávos
mértékben támogatást, az előterjesztés
szerint a nyugdíjminimum kétszereséig 25 ezer forinttal, háromszorosáig 20
ezerrel, míg négyszereséig 15 ezer forinttal támogatják a beszerzést.
A támogatásra való jogosultságot az
AESZI javaslata alapján a polgármester
állapítja majd meg.
Az előzményekhez tartozik, hogy a
Humán és Ügyrendi Bizottság tett javaslatot korábban az idősek ellátásának bővítésére. Indoklásuk szerint, amíg nincs
bentlakásos idősek otthona Algyőn, addig olyan költséghatékony és rövid időn
belül megvalósítható lehetőséget kell találni, ami az idősek otthoni létét biztonságosabbá teszi. Jelzőrendszer megvalósítására és üzemeltetésére több lehetőség
is van természetesen, a speciális készülék
beszerzése a legolcsóbb, hiszen csak a berendezést kell megvenni, ami 30-35 ezer
forinttól kapható.
Készülnek az egészséghetekre

Új támogatás az időseknek
Bővítik a házi gondozói szolgálatot,
jelzőrendszert alakítanak ki. Az önkormányzat olyan jelzőrendszer beszerzésében nyújt segítséget, amivel az idősek
egyetlen gombnyomással segítséget tudnak hívni például baleset vagy rosszullét
esetén. Mindezt olyan módon, hogy a
készülékbe előzetesen betáplált telefonszámra küld a rendszer értesítést, meg
lehet adni családtagot vagy épp szomszédot is. A szociális intézményen ke-

21,5 millió jut a sportegyesületeknek
A sportegyesületeket külön támogatja
az önkormányzat. Az Algyői Sportkör
tavaly 18,5 millió forint támogatást kapott, erre az évre 21 millió 695 ezer forintot igényeltek, végül a 2019-es összeggel
kell beérniük. Az összeg kapcsán érdemes
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Idén is lesznek tavaszi egészséghetek.
Ennek keretében az alábbi szűrővizsgálatokat tervezik: urológiai, érsebészeti,
nőgyógyászati, szemészeti, bőrgyógyászati, hallás, továbbá hasi/pajzsmirigy
ultrahang
A képviselő-testület megalkotta a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatról
szóló rendeletet és a Fehér Ignác Ösztöndíjprogramról is döntöttek, ezekről a
10. és a 12. oldalon olvashatnak bővebben.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tartalmas, izgalmas éve lesz a Borbála Fürdőnek
A 2020-as évben a Borbála fürdő nagy feladatok elé néz, hiszen idén átadják a 33-szor 25 méteres medencét, valamint
megcélozzák, hogy a gyógyfürdői minősítés is a 3 csillagról egy szinttel feljebb lépjen.

A sportmedence építése a végső fázisához ért, és bár látványos munkák a
télen nem voltak, de a gépészet kialakítása és annak harmonizálása a jelenlegi
rendszerrel gőzerővel zajlott. A külső
szakértők bevonásával egy, a térségben
egyedülálló komplexitású rendszer lesz
Algyőn, amely nagyban segíteni fogja az energiahatékony üzemeltetést. A
medence 10 sávos lesz, ezért az üzemel-

tető reméli, hogy mindenki megtalálja a
maga időpontját, és kilátogat a fürdőbe.
Algyői lakosok számára természetesen
továbbra is a nagyon kedvező árfekvésű
belépő adhat lehetőséget a vízi sportolásra.
A fürdő életében a gyógyászat is kiemelt szerepet játszik, hiszen a korábbi szolgáltatások mindegyike elérhető
továbbra is, mindezt a szegedi árak tö-

redékéért. Fontos kiemelni, hogy a fürdőorvos távozása után sem állt le ezen
szolgáltatás, egyszerűen a szakorvosi
beutalásoknál az algyői Borbála Fürdőt kell kérni, és a beutalóval fogadják
a kedves betegeket. Ha valaki ezt nem
tudja megoldani, akkor is mehet az algyői fürdőbe, de sajnos a TB-finanszírozás ebben az esetben nem jár. Immár
két felkészült gyógytornász és három
gyógymasszőr a biztosíték a gyors gyógyulásra. Időpontot is a megszokott számon lehet foglalni: 06 (20) 383-8244.
Március elejére a Gyeviép Nkft.
gyors és hatékony munkájának köszönhetően elkészül a régi szárny felújítása,
amelynek eredményeképpen a teljes
szennyvízhálózat megfelelően működik
az épületszárnyban. Ez a fürdővendégek
részére azt jelenti, hogy végre használható lesz a medencetéri tusoló és mellékhelyiség is.

Parlando sikerek Harkányban
Két elismeréssel gazdagodott a Parlando Énekegyüttes. A lelkes csapat már a 2021-es jubileumára is készül.
A Februárban kilencedik alkalommal
rendezték meg a Népek Tánca – Népek
Zenéje Országos Kulturális Fesztivál
döntőjét, amelyen a Parlando Énekegyüttes zsinórban hatodszor is Kiváló
Arany oklevél minősítést vehetett át a
szakmai zsűritől az énekkarok, népdalkörök versenyében.
Antal János, énekesünk a szóló ének
kategóriában szintén a legmagasabb
elismerést nyerte el. Ez évben magyar
nótákból állított össze egy csokorra valót, amelyet a közönség elismerő tapssal
fogadott.
A parlandosokhoz folyamatosan érkeznek megkeresések, meghívások. Januárban Mindszenten mintegy kétórás
Újév Köszöntő operett estet énekeltek,
márciusban Szegváron a falu nőnapi

ünnepségén szerepelnek önálló műsorukkal. Áprilisban Szőregen Tavaszköszöntő operett estre készülnek, és
megkezdődtek az egyeztetések a szőregi Rózsafesztiválon való szereplésről is.
Természetesen az algyői Falunapon is
örömmel lépnek színpadra a hazai közönség előtt.
2021 tavaszán megalakulásuk 20. évfordulóját a korábbi jeles évfordulókhoz
hasonlóan, az operett műfaj legkiválóbb
művészeivel szeretnék megünnepelni,
mely gálaműsor szervezése már elkezdődött, részletekről az év folyamán folyamatosan kívánnak hírt adni az algyői
Parlando Énekegyüttes.
Fábián Péter
Parlando Énekegyüttes vezetője
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...a Tisza Virága

Algyőn mutatták be az idei fagylalttrendet
Cukormentes pisztácia és mangó, illetve cukortartalmú pekándió, fehércsokoládé és aszalt szilvás mascarpone – megérkeztek a fagylaltújdonságok Algyőre. A Szamóca Cukrászdában mutatták be a finomságokat a dél-alföldi cukrászoknak.
Andok Tamás elmondta, ilyenkor a
piaci kérdések és a saját tapasztalatok is
előjönnek, illetve többen kérik segítségüket már meglévő, saját receptek javításában a szakemberek. Beszámolójából
kiderült, nemcsak a pekándió, hanem a
sárgabarack is újdonságként hat, ugyanis
évek óta kérték a fejlesztőket, hogy készítsenek ilyen variegatot, vagyis az ízért
felelős alapanyagot. A variegato is változott, idén már nem 25, hanem 40 százalékos a gyümölcstartalma, ez szintén minőségi előrelépés a fagylaltkészítésben.

Kétnapos bemutatón zajlott a dél-alföldi
cukrászok közötti tanácskozás az algyői
Szamóca Cukrászdában, ahol Ruggero
Faoro olasz fagylaltmester, illetve Andok
Tamás, az olasz alapanyaggyártó cég, az
Aromitalia hazai képviselője mutatta be
2020 legújabb fagyijait.
A mentes fagylaltokra egyre nagyobb
a kereslet hazánkban is, erre reagál az
idei trend, így bemutattak cukormentes
eper, mangó és pisztácia ízű édességeket is. A cukrászda egyik tulajdonosától,
Soproni Ágnestől megtudtuk, a mangó
Indiából érkezik, ugyanis egy különleges
fajta, a Mango Alfonzo kell alapanyagnak a hűsítő finomsághoz.
Emellett persze a cukortartalmú fagyik is teret kaptak, például a pekándió,
ami igazi újdonság a magyar piacon,
emellett volt aszalt szilvás mascarpone,
fehércsokoládé, selyemcukor ízére hasonlító, illetve egy olasz csokis-mogyorós bonbon étcsokis változata. Mindez
persze fagylaltban.

Ezeket kóstolták meg sorban a jelenlévő cukrászok, akik mindent megtudhattak az újdonságok készítési technikájáról, aki kérte, a receptet is megkapta,
illetve a kémiai összetétel is szóba került.
Utóbbi azért volt fontos, mert ha az arányok eltolódnak, akkor tudniuk kell a
cukrászoknak, hogy mi lesz a fagylaltjukkal.
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Elismerték a sokszoros véradókat
Harmincan kaptak oklevelet és ajándékot február 26-án, amiért rendszeresen vért adtak, ezzel beteg embertársaik életét mentették meg. 90-szeres véradót is köszöntöttek, Molnár Gábor ennyiszer nyújtotta karját azért, hogy segítsen.

„Tavaly kereken kétszázan nyújtották
segítő karjukat Algyőn a véradásokon”
– közölte Ivády Éva, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének
munkatársa február 26-án Algyőn. A
polgármesteri hivatalban köszöntötték a
jubiláló véradókat, akik 2019-ben is igen
aktívak voltak.
Molnár Áron polgármester büszkeségét fejezte ki az ünnepségen, hogy a
községben sokan vannak olyanok, akik
sokszor teljesítik ezt az általuk önként
vállalt feladatot. Mint mondta, bízik abban, hogy ezt a példát a fiatalok közül is
sokan követik.
A településvezető szerint nem lehet
elégszer hangsúlyozni, hogy az a pár deciliter vér, amit valaki arra szán a saját
testéből, hogy másoknak segítsen, az milyen sokat jelent. Hozzátette, a jelenlévők a maguk életén kívül képesek foglalkozni másokkal és más problémáival, és
lehet, hogy ők sosem kaptak segítséget,
mégis adnak. Molnár Áron szerint ez az,
ami az embert emberré teszi.
Köszönetet mondtak a 30-szoros véradóknak: Fodor Jánosnénak, Füzesyné
Bozsó Évának, Herczeg Józsefnek, Juhász
Erzsébetnek, Kertész Mihálynak, Lakatos
Albertnének, Nagy Sándornak, Nemes Gá-

bornénak, Olajos Gabriella Krisztinának,
Pap Tibornak, Patai Péternek, Szűcs László Gábornak és Vidács Zoltán Tamásnak.
Köszöntötték a 40-szereseket: Bakó
Tibort, Gábor Iván Miklóst, Jaksa Zoltán
Dénest, Pataki Mihályt, Suti Istvánnét,
Szabó Istvánt és Szögi Tibort.
Elismerést kapott az 50-szeres is:
Ozsváth László Árpád. 60-szorosként
véradóként jubilált: Füzesy István Tibor,

8

Gábor József, Fodor László és Vosnitzer
Ferenc.75-szörös véradó volt: Hidvégi
Tamás. 80-szoros véradó Boldizsár István, Jakus László és Varga Lajos Zoltán
volt, míg 90-szer Molnár Gábor adott
vért.
Összesen harmincan kaptak oklevelet
és ajándékot, míg a kisebb évfordulót ünneplőknek, 73 algyőinek levélben köszöni
meg a Magyar Vöröskereszt a segítséget.

...a Tisza Virága

Jótékonykodtak a Fürge Ujjak csoport tagjai
Összesen hatvan sapkát ajándékozott a sérült gyerekekkel foglalkozó szegedi Gemma Központnak a Fürge Ujjak
csoport. Idén ez volt az első jótékonysági akciójuk, legközelebb vásárhelyi gyermekeket ajándékoznak meg.

Az algyői Fürge Ujjak Kézműves Csoport tagjai nem csak szeretteiknek és a

kiállításokra alkotnak, hanem minden
évben több tucat ajándéksapkát is készítenek. Jótékonysági felhívásokhoz csatlakoznak, illetve saját maguk is keresik
a kapcsolatot azokhoz az intézményekhez, ahol az általuk készített kézműves
termékekkel segíteni tudnak.
A csoport tagjai a fonal mellett a szeretetüket is belekötik, illetve horgolják
az általuk készített kis sapkákba. Elmondásuk szerint örömmel tölti el őket,
hogy segíthetnek másoknak. Minden
csomagba egy szívből szóló gondolatokat tartalmazó levelet is tesznek, amelyeket a tagok aláírnak.

2019-ben is több helyre vittek adományokat, illetve az algyői újszülöttek
köszöntésében is részt vettek az általuk
készített kötött babaholmikkal.
Idén elsőként a szegedi Gemma Központban örülhettek a gyerekek a kézzel
készített 60 darab kis sapkának. A sok
színes, különböző mintázatú, csodálatos
ajándékot Gonda Károlyné és Tóth Árpádné adta át személyesen a gyerekeknek, akik örömmel fogadták a vendégeket és az általuk hozott csomagot.
A következő ajándékcsomagnak a
vásárhelyi babák örülhetnek majd, akiknek 40 darab kicsi sapkát készítettek.

Kincses Kultúrovi az Algyői Szivárvány Óvoda
Óvodánk pályázaton elnyerte a Kincses Kultúróvoda címet. A pályázati cél az volt, hogy a magyar kultúra értékeinek
közvetítésére, az igényes művészi alkotások bemutatására szerezzünk támogatást.

Fontos, hogy projektünkkel valósuljon
meg a zenei képességekben rejlő felkínálkozó alkalmak kihasználása. Kerüljön felszínre a zeneművészet és az
éneklés nyújtotta közösségformáló erő.
Minden kezdeményezésnek legyen része a zenére való odafigyelés és legyen
a muzsikáé a főszerep. Érvényesüljön
a tudatosan megtervezett zenehallgatás, ami legyen mindig élményszerű és
játékos. Szerezzenek tapasztalatokat a
gyerekek a hangzó világról. Feladataink
a zeneértővé nevelés a kodályi elvek érvényesítésével a daljátékon keresztül. A
mű történetének megismertetése a gyerekekkel.

A mai világunkban szükség van olyan
szűrők beépítésére, amely támpontot ad
a hiteles forrásból származó alkotások
befogadásához, az értéktelentől való
megkülönböztetéséhez. Egyfajta ízlésformálás mellett foglaltunk állást.
A projekt Kodály Háry János daljátéka köré épült, mert ebben komplexen
megleltük a magyarsághoz való tartozás
felemelő érzését, a népdalok és a műzene harmóniáját, és így kicsi történelmi
vonatkoztatást is.
A gyakorlati megvalósítás januárban
kezdődött, amikor egy prezentáció keretében zenei betétekkel alátámasztva
tártuk a gyermekek elé a dicsőséges
Háry történetét. A képeket Kass János
illusztrációi közül válogattuk ki.
A bemutatót egy tánc zárta, majd a
történethez kapcsolható színezőkkel tevékenykedhettek a gyerekek.
Folytatásként a Korzó Zeneházba, a
Szegedi Szimfonikus Zenekar próbatermébe látogattunk el a pályázatban
résztvevő nagycsoportos gyermekekkel.
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Hálásan köszönjük az Algyői Szivárvány Óvodásai nevében, hogy a részesei
lehettünk egy felejthetetlen délelőttnek.
Háry János története mesébe illesztve került a gyermekek elé. A Szegedi
Szimfonikus Zenekar művészei Gyüdi
Sándor vezetésével a hangszerek megszólaltatásával jelenítették meg a daljátékot. A szvit tételei csendültek fel, a
szereplők hangszerekbe bújva elevenedtek meg.
Bakosné Szöllősi Ágnes és
Szalainé Tombácz Erika

ALGYŐI HÍRMONDÓ

BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÓ
Ki igényelhet bölcsődei ellátást?
Algyő Nagyközség AESZI Bóbita Bölcsődéjébe Algyőn bejelentett állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező ott
életvitel szerűen élő, gyermek vehető fel.
A bölcsődei ellátás keretében, azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek a szülei munkavégzés, nappali tagozatos képzésben való részvétel, tartós, súlyos betegség, vagy szociális okok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését.
A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek:
•
•
•
•

•
akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon,
nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú szülője nevel,
akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek
•
száma a három főt meghaladja,
akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége
miatt, az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja,
akinek megfelelő testi szellemi fejlődése biztosítása
•
érdekében a bölcsődei ellátásra szükség van,

akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként
kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt
elért) hozzátartozója nevel,
akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt
a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes
gondoskodni.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
és szülei munkáltató igazolással rendelkeznek

Az intézményben a 2019/2020-as nevelési évre beteltek a helyek.
A 2020/2021-es nevelési évre 31 kisgyermeket vettek eddig előjegyzésbe. Az előző nevelés évből 18 gyermek folytatja majd a bölcsődét. Összesen tehát 49 kisgyermek számára szeretnének ellátást igényelni a szülők.
A 2021/2022-es nevelési évre a szabad férőhelyek száma, az előjelentkezési nyilvántartás alapján 4. Az azt követő
nevelési évre előjelentkezettek száma 10 fő. Szabad férőhelyek száma 26.
Előjelentkezni a 06 (62) 517-368-as telefonszámon, vagy személyesen a bölcsődében lehet, minden nap 9-15 óra
között
Az előjegyzésbe vétel nem jelent iratkozást. 

Gyömbér Kornélia szakmai vezető

Ösztöndíjpályázatot hirdet Algyő
Algyő Nagyközség Önkormányzata kiírja a Fehér Ignác Tanulmányi ö
 sztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2019/2020-as tanév második félévére vonatkozóan.
Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató,
aki a pályázati felhívás közzétételének
időpontját (2020. március 2.) megelőző
legalább két évben algyői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben,
nappali vagy levelező tagozaton, önköltséges vagy államilag finanszírozott
képzésben tanulmányokat folytat, és a
pályázat beadásakor 27 évesnél fiatalabb.
Az ösztöndíj megállapítása a
2019/2020. tanév első félévének tanulmányi átlaga figyelembe vételével, a rendeletben meghatározott átlagszámítás és
tanulmányi átlag alapján, a családi összjövedelem vizsgálatát követően történik.

Az ösztöndíj iránti pályázathoz
mellékelni kell az alábbiakat: a hallgatói jogviszony igazolást. A Tanulmányi
Osztállyal hitelesített, az egyetemi tanulmányi rendszer leckekönyvéből letölthető tárgyteljesítési lapot. A rendelet
melléklete szerinti pályázati adatlapot.
A jövedelmi és vagyoni körülményekre
vonatkozó, a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat igazoló
dokumentumokat. Az egy lakcímen,
háztartásban élőkről szóló igazolást. Az
egyetemi egységes tanulmányi rendszer
kódot; továbbá rövid bemutatkozást,
ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos
terveket tartalmazó leírást, és rövid motivációs levelet, amely kiterjed arra, hogy
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pályázó hogyan kíván bekapcsolódni az
algyői ifjúsági közéletbe.
A pályázati adatlap és nyilatkozatok
letölthetők a www.algyo.hu honlapról, vagy személyesen átvehetők az Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási
és Szociális Csoportjánál (6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.). A pályázat – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt – az Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoportjához nyújtható be, 2020. április 3. napjáig. A pályázat elbírálásának
határideje: 2020. április 30.
A részletes pályázati kiírás, illetve további részletek megtekinthetőek a www.
algyo.hu honlapon.

...a Tisza Virága

DÍSZÍTSÜNK EGYÜTT TOJÁSFÁT ALGYŐN, A FŐTÉREN
Szeretettel hívunk minden kicsit és nagyot, fiatalt és időset, óvodást
és iskolást, baráti társaságot, civil szervezetet
közös tojásfa díszítésre
2020. április 9-én 17–20 óra között.
A tojások bármilyen anyagból, bármilyen technikával készülhetnek, lehetnek
díszítettek és díszítés nélküliek, lehetnek laposak és gömbölyűk.
S mivel közeleg a költészet napja, rá lehet írni a kedvenc költőnk nevét,
s akár egy-egy verssort is.
Sőt a díszítés közben lehet verselni, énekelni, gitározni,
beszélgetni, együtt lenni.
Ha valaki nem tud jelen lenni a tojásfa díszítésen, akkor a fára szánt tojásokat
nyitvatartási időben leadhatja a könyvtárban.
Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyői Könyvtár
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ALGYŐI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzata Algyői Ifjúsági Önkormányzat megalakításáról döntött. Az Algyői Ifjúsági Önkormányzati választás 2020. április hónapjában lesz, amelynek időpontját Algyő Nagyközség Jegyzője tűzi ki.
Az Algyői Ifjúsági Önkormányzat választásán választó és választható:
•

minden 12. életévét betöltött gyermek és fiatal felnőtt, aki a 25. életévét nem töltötte be, és

•

aki Algyő Nagyközség közigazgatási területén – a választások kitűzésének időpontjában – állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A választási névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2020. március 18. napjáig küldi meg Algyő Nagyközség
Jegyzője.
A megválasztható ifjúsági képviselők száma: 4 fő, a megválasztható ifjúsági polgármester száma: 1 fő.
Képviselőjelölt az, akit az ifjúsági választópolgárok legalább 5%-a (38 fő) jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 10%-a (75) jelöltnek ajánlott.
Képviselő- és ifjúsági polgármesterjelöltet ajánlani csak a Jegyző által hitelesített ajánlószelvénnyel lehet.
Az ifjúsági választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a képviselő-testületnek lehet (4 fő képviselő, 1 fő
polgármester).
Ifjúsági képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták.
Ifjúsági polgármester az a jelölt lesz, aki a választópolgárok által leadott érvényes szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta.
Azonos szavazatszám esetén – képviselő- és polgármester esetén is – a helyi választási bizottság sorsolással állapítja meg a
választás eredményét.
Az ifjúsági polgármester, illetve a képviselők mandátuma négy évre szól.
Az ifjúsági önkormányzati választás lebonyolítását a Helyi Választási Bizottság végzi, melynek vezetője Algyő Nagyközség
Jegyzője: dr. Varga Ákos, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel.: 06 (62) 517-511, Fax: 06 (62) 517-516, e-mail cím: jegyzo@
algyo.hu.
Az ifjúsági önkormányzati választással kapcsolatos további információkat Algyő Nagyközség Honlapján (www.algyo.hu)
teszem közzé!
Algyő, 2020. március 2.
dr. Varga Ákos
jegyző

Egy tucatnyian óvták tavaly Algyőt
Csaknem 4000 órában láttak el szolgálatot tavaly az algyői polgárőrök, akiknek a munkáját a nagyközség is elismerte.
A lelkes csapat jelenleg egy tucat főt számlál.
Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület tagjai 2019-ben 12 fővel látták el
törvénybe, az egyesület alapszabályába,
és az együtt működési szerződésekben
rögzített feladatukat az év 365 napján.
Jelentősen hozzájárulnak Algyő kiegyensúlyozott közbiztonságához. A
polgárőrök az iskola környékén is jelen
vannak, segítik a biztonságos közlekedést. Eltűnt személyeket is kerestek, sikeresen.
A polgárőrök segítik a tanyán élők
felkészítését a téli időszakra. Minden-

szentek, halottak napja előtti készülődés
idején járőrözéssel vigyázzák a temető
rendjét, majd felügyelik a temetőbe való
bejutást és a parkolás rendjét.
Tavaly az árpádhalmi Polgárőrnapon
Gulyás Sándor, az egyesület elnöke A
Polgárőr Érdem Kereszt bronz fokozatát vehette át Túrós Andrástól, az Országos Polgárőrség Szövetség elnökétől.
Algyő Napja alkalmából az egyesület
Algyő Nagyközségért elismerésben részesült. Ezen kívül még számos elismerést kaptak az egyesület tagjai, ami azt
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mutatja, hogy a munkánkat elismerik,
ezek az ünnepi alkalmak is növelték a
népszerűséget.
A mi munkánkat nehéz mérni, hiszen
a bűnmegelőzés a legfőbb feladatunk.
Az algyői polgárőrök 2019-ben 235
esetbe láttak el valamilyen szolgálatot
3965 órába.
Támogatóink: Molnár Balázs autóvillamossági szerelő, Papdi Jenő gumiszerelő. Köszönjük a munkájukat!
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

...a Tisza Virága

Több mint négyszázan báloztak idén
Az algyői gyermekekért rendeztek bált február 15-én. Ismét fergeteges volt a hangulat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában. A fő produkció a nyolcadikosok bécsi keringője volt.

Huszonharmadik alkalommal volt
Alapítványi Bál az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskolában. Fodorné Nemes Andreától, a Szülői Munkaközösség elnökétől megtudtuk, mintegy négyszázhúszan
vettek részt az eseményen, amelynek
fővédnöke Molnár Áron polgármester és
Füzesy István alpolgármester volt.
A szerelem jegyében zajlott eseményen a műsorról a hagyományokhoz
híven az iskola tanulói gondoskodtak,
a fő produkció a nyolcadikosok bécsi
keringője volt, őket Újváriné Lőrinc
Tünde készítette fel. Megtudtuk, ismét
jelentős szülői összefogás állt a bál sikere mögött, de a közös munka már évről
évre olajozottan megy. Fodorné Nemes
Andrea szerint Tösmagi Zsuzsanna,
Kispeti Zsuzsanna, Canjavecné Borbás
Annamária, Forgóné Canjavec Eszter és
Sulyok Csilla szülők nélkül mindez nem
jöhetett volna létre.
Ahogyan a tombolasorsolás sem
a fővédnökök fődíj, valamint Csajkás
Zoltán, Janecskó Andrea, a Hóvirág Virágüzlet, a Pipacs Virágüzlet, a Slado
Kuckó, Rácz Gabriella, Kertész Ibolya,
Hrabovszki Krisztián és Bálint Jánosné
tárgyi felajánlásai nélkül.

Ahogyan a korábbi években, úgy
most is támogatta a rendezvénytt a
Gyevikult Nkft. és a Gyevitur Nkft., a
biztonságról pedig az Algyői Faluvédő
Polgárőr Egyesület gondoskodott. A jó
hangulatot a Jaffa Trió biztosította.
A bálból befolyt összeggel az algyői
gyermekeket támogatják. Tanulmányi
versenyek nevezési díjához, a diákok
jutalmazásához, ajándékozásához, kirándulásához, valamint az iskola játékvásárlásához járul hozzá az alapítvány.

Polgárőrök
biztosították a bált

Az Algyői Fehér Ignác Általános
Iskola szülői munkaközösség által
szervezett alapítványi bált a polgárőrök biztosították 17 és hajnali 3
óra között négy fővel. A fő feladatuk a belépők ellenőrzése, a helyszínen vásárolható belépő- és a tombolajegyek árusításának biztosítása
volt, továbbá a kijelölt dohányzó
helyen való dohányzás, valamint a
vészkijáratok felügyelete és a belső
rend fenntartása.
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MEGHÍVÁS A
SZEMÉTSZÜRETRE
Tisztelt algyői lakosok, tisztelt civil szervezetek. Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület az idei évben is megrendezi a már hagyományossá vált úgynevezett Szemétszüretet április 18-án.
Gyülekező a Fehér Iskola udvarán, a Kastélykert utca
59. szám alatt 8.30-tól.
Számítunk minden olyan személyre, aki nem szereti,
ha a környezete szemetes és ezért ezen a délelőttön tenni
is akar érte.
12 óra körül – ahogyan visszaérnek a csapatok – egy
tányér meleg étellel vendégeljük meg a résztvevőket.
Várjuk az általános iskolásokat is minél nagyobb
számban!
A szülőktől, nagymamáktól és mindazoktól, akik szívesen sütnek a gyermekeknek palacsintát, köszönettel
vesszük. Műanyag zsákokat és kesztyűt biztosítunk.
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

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

Natur kozmetikumok
Bio teák, gyógynövények
Diabetikus és
ételallergia termékek

Gyermekbarát készítmények
FRISS KÁVÉ, TEA, ÜDÍTŐ,
LIMONÁDÉ, SÜTEMÉNYEK
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...a Tisza Virága

Kajakosok és kenusok mérték össze erejüket Algyőn
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség február 8-án az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában rendezte
meg a Héraklész Fizikai Felmérőt az Alsó-Tisza régió számára. A rendezvényen 225 nevező vett részt az U8-U14
korosztályból, településünket az Algyői Vízisport Egyesület képviselte.

Újabb nagy sportrendezvény házigazdája volt Algyő. A hagyományosnak mondható labdasportok mellett a
vízisport is egyre jobban jelen van településünkön. Bár lapátot nem ragadtak
és vízre sem szálltak, mégis idén először
összemérhették erejüket a kajakosok és
kenusok. Az utánpótlás korosztályoknak
a Héraklész Fizikai Felmérőn az előző
évekhez hasonlóan most is négy feladat-

ban kellett teljesíteni. A kicsiknek rögzített karú függés, plank és netfit has valamint 1200 vagy 1600 méter futásból állt
a felmérés. A következő korosztálynak
már húzódzkodás, fekvőtámasz és 2400
méter futás, a legnagyobbaknak pedig
fekvenyomás és Cooper-futás is volt. A
felmérő eredményei a versenyzőknek és
az edzőknek is visszajelzés a befektetett munkáról, ami irányt mutathat arra,
hogy mire kell még ráerősíteni ahhoz,
hogy sikeresen versenyezhessenek. Szintén jó alkalom egy ilyen felmérő arra,
hogy a versenyzők és edzők a hosszú téli
edzések alatt találkozzanak egymással.
Az Algyői Vízisport Egyesület kilenc
versenyengedéllyel rendelkező versenyzővel nevezett: Canjavec Tamás, Csúri
Csenge, Hegedűs Hugó, Kiss Ákos, Laczi
Zalán, Mezei Olivér, Pap Henrietta, Vág-

Rendezvényekről tanácskoztak a civilek
Több mint száz programot biztos kínálnak a helybélieknek és az érdeklődőknek idén Algyőn – ez is kiderült azon a civil fórumon, amelyen megbeszélték az elmúlt és az idei év eseményeit a szervezetek.
Füzesy István alpolgármester összehívta
az algyői civil szervezetek vezetőit, hogy
egyeztessenek az elmúlt év eseményeiről és megtervezzék a 2020-as esztendő
rendezvényeit. A 2019-es beszámolók
meghallgatása során elhangzottak a lezajlott, megszervezett programok, amelyek között vannak állandóak, illetve évről-évre új rendezvényekkel színesedik a
paletta. A civil szervezetek minden évben arra törekszenek, hogy színvonalas,
a hagyományokat ápoló és remek kikapcsolódást nyújtó eseményeket szervezzenek nemcsak saját tagjaiknak, hanem
Algyő lakosainak.
Az idei évben sem lesz ez másként.
A megalkotott 2020-as eseménynaptár

már most márciusban tele van programokkal, amelyek gerincét az önkormányzat és a Gyevikult Nkft. által
szervezett események adják. Ezekhez
társulnak a civil szervezetek által önállóan tervezett rendezvények. Több mint
100 program található jelenleg az éves
naptárba. Az összeállított eseménynaptár el lesz küldve a civil szervezeteknek,
de egyéb fórumokon is elérhető lesz.
Természetesen egyéb programok
szervezésére is van lehetőség, de erről
mindenképpen fontos egyeztetni a Gyevikult Nkft. munkatársaival vagy Füzesy
István alpolgármesterrel a helybiztosítás
és a megfelelő időpont kiválasztása miatt.
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völgyi Előd, Vágvölgyi Szilárd. Hét versenyzőnk arany minősítést kapott, Csúri
Csenge U10 korosztályban pedig 2. helyen végzett.
Az állapotfelmérőt az algyői megmérettetéssel egy időben Győrben és
Pakson is megrendezték. Gratulálunk a
versenyzőknek!
Algyői Vízisport Egyesület

APRÓHIRDETÉSEK
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395
Heni Butik ruhavásár minden
szerdán és szombaton 6-11 óráig
a piac téren. Női, férfi és gyermek
ruhák (olasz, török, lengyel) extra
méret 4-10 xl. Lakástextil, kesztyűk, sapkák, lábbelik, papucsok
(török, szerb, olasz) alkalmi ruhák.
Hetente új árukészlettel várom
kedves vevőimet.
Duguláselhárítás Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kilenc algyői a keretben
Egyre több helyi tehetség kap szerepet az algyői labdarúgó-csapatban, amelyre két hazai rangadó vár a tavaszi idény
első két fordulójában.
a továbbiakban még fentebb szeretnénk.
Úgy látom, jó úton haladunk, és ezt veszem ki a srácok visszajelzései alapján is”
– jegyezte meg a gárda trénere.
Az első három fordulóban nem vár
könnyű feladat az Algyőre, hiszen a Tiszasziget, a Bordány és az őszi bajnok
SZVSE ellen játszik az első három körben a csapat.
Az Algyő SK márciusi mérkőzései:
Március 7., szombat, 14.30:
Algyő SK–Tiszasziget
Március 14., szombat, 14.30:
Algyő SK– Bordány
Március 21., szombat, 15.00:
SZVSE–Algyő
Március 28., szombat, 15.00:
Algyő–Kiskundorozsma
Véget ért a felkészülési időszak az Algyő SK labdarúgói számára: március
7-én már bajnoki mérkőzés vár a futballistákra, akik a hatodik helyről várhatják
a megyei I. osztály tavaszi szezonját.
A csapat kapusát veszítette a télen,
ugyanis Weszelovszky Gábor a bajnoki
címért küzdő Hódmezővásárhelyi FChez távozott. Őt az ifjúságiaktól érkező,
helyi kötődésű, 16 éves Péntek Milán
pótolhatja az idény második felében.
„Ez is volt a koncepciónk a nyártól,
hogy minél több helyi kötődésű játékost
építsünk be a csapatba, hosszú távon is
ebben gondolkodunk, hogy a tehetséges gyerekeknek lehetőséget adjunk” –
mondta el lapunknak Podonyi Norbert, a
csapat edzője.
A fiúk több felkészülési meccset is
játszottak januárban és februárban, közte például a szerb FK Tisa Adorján-nal
is találkozott a csapat, szombaton pedig már a Tiszasziget érkezik az algyői
sporttelepre.
„Érzésem szerint jól sikerült a felkészülésünk, de ez majd a bajnokság közben derül ki, hogy valóban így van-e. Jó

csapatokkal, jó ritmusú meccseket játszottunk a télen, láthattuk, hogy milyen
tempóban kell nekünk játszani ahhoz,
hogy elérjük a céljainkat” – tette hozzá
Podonyi Norbert.
A keretben nagyobb változás nem
volt, így jóformán változatlan csapat
futhat ki a gyepre a tavaszi meccseken. Összesen kilenc helyi kötődésű
labdarúgó, azaz Péntek Milán, Belovai
Krisztián, Molnár Gergő, Molnár Szabolcs, Deák Donát, Bozóki Richárd, Rádi
Martin, Kiss Roland és a rutint képviselő Daróczi László is helyiként játszhat az
algyői felnőtt csapatban.
„Szeretnénk, hogy akár azok is visszatérjenek, akik elpártoltak a klubtól, vagy
a futballtól. Nem csak a tömegesítés a
célunk, hanem képzést is szeretnénk biztosítani a jövőben. Most három, 18 éves,
vagy annál fiatalabb játékos van a felnőttek között, összességében is nagyon fiatal
a csapatunk, ezt szeretnénk a továbbiakban is erősíteni. Fontos, hogy együtt maradt a csapat, mert azok a dolgok, amiket
ősszel még el kellett mondanom, ma már
alapnak számítanak. Szintet léptünk, de
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Garázst bérelnék a Bartók Béla
utcában, vagy annak közelében.
Sürgős!
Tel.: 06 (20) 394-4539
Eladó! Önálló felújított 2 szoba,
konyha, fürdőszobás lakás,
házrész. Utcai bejárat, udvari
rész nincs. Gépkocsi parkolás
az utcán, árnyékos saját rész.
Energiatakarékos fűtési rendszer,
kondenzációs kazánnal. Van
benne beépített konyhabútor,
új gáztűzhely, egyik szobában
gardróbszekrények.
Cím: Algyő, Hóvirág u. 54.
Azonnal beköltözhető.
Irányár: 18,5 MFt.
Érd.: 06 (20) 596-5060
Algyőn 2+2 szobás tégla építésű
családi ház eladó.
Ár: 25.5 millió Ft.
Érd.: 06 (30) 468-2546

...a Tisza Virága

Három vereség a férfi kéziseknél
Nem sikerült pontot szereznie az eddigi három bajnokin a ContiTech FKSE-Algyőnek az NB I/B Keleti csoportjában. Márciusban négy meccs vár a csapatra.
Három mérkőzést játszott
eddig a ContiTech FKSE-Algyő a férfi kézilabda
NB I/-ben 2020-ban, ezek
közül azonban mindhármat
elveszítette. Elsőnek a Ferencváros U21-es csapatától
kapott ki a csapat, miután az
első félidőben már tízgólos
hátrányba került, ahonnan
nem tudott visszakapaszkod-

ni. Az idei első hazai mec�cs sem sikerült jól, az Ózd
nagy csatában nyerni tudott
a szűk kerettel felálló Algyővel szemben.
Majd következett egy hétköznapi, kecskeméti mérkőzés, ahol 11 játékos állt
Herbert Gábor edző rendelkezésére: a Kecskemét átrobogott az algyőieken, és

nagy különbséggel, 34–22-re
nyert.
„Aki hisz az edzéselméletben és a sport igazságosságában, az nem csalódott, jelen
helyzetben ennyi a különbség
a két csapat között. Szegény
ember vízzel főz, de fog még
idén finomat készíteni” – értékelte ez utóbbi találkozót
Herbert Gábor.

Tovább robognak a lányok

A ContiTech FKSE-Algyő
márciusi mérkőzései:
Március 7., szombat, 18.00:
Algyő–Balassagyarmat
Március 13., péntek, 18.00:
Balmazújváros–Algyő
Március 21., szombat, 18.00:
Algyő–Békés
Március 28., szombat, 18.00:
Mizse KC–Algyő

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

Mindhárom idei meccsét legalább tíz góllal nyerte meg
a Levendula Hotel-FKSE Algyő.
Remekül rajtolt a női kézilabda NB II Dél-keleti csoportjában
szereplő Levendula Hotel-FKSE Algyő, Farkas József tanítványai ugyanis mindhárom eddigi meccsüket legalább tíz góllal
nyerték meg.
Nyitásnak a Bácsalmás ellen negyvennél is több gólig jutottak a lányok (41–19), majd a KSZSE vendégeként is sima
siker következett (29–19), legutóbb pedig a tavalyi aranyérmes
Gyula ellen arattak magabiztos győzelmet a lányok, így továbbra is vezetik a bajnokságot.
„Jól kezdtük a mérkőzést a Gyula ellen, az történt az első
félidőben, amire készültünk, Szepesi és Csáki is tarthatatlan
volt, a védekezésben kevés hibát vétettünk és a kapuban is
stabilak voltunk. Azt érzem meg is lepődtünk nagyon a szünetben, hogy 21-9 volt a félidő a mi javunkra. A második félidővel nem vagyok elégedett, nem láttam azt a tüzet és koncentrációt, ami eddig jellemzett minket, közelebb is engedtük
az ellenfelünket, amiből vissza kellett építenünk az előtte
kialakított előnyt. Ettől függetlenül csak gratulálni tudok a
csapatomnak, a várt szoros mérkőzéshez képest egy nagyarányú győzelemmel zártuk a hétvégét! Dolgozunk tovább, sok
feladat vár még ránk, hogy elérjük a célunkat” – értékelt Farkas József.
A Levendula Hotel-FKSE Algyő márciusi mérkőzései:
Március 7., szombat, 16.00 Deszk-Algyő
Március 14., szombat, 17.00 Algyő-Hódmezővásárhely
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MÁRCIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Március 7. (Szo) 9–12 óra:
Nemezszakkör Tavasztündér készítés a
Tájházban Szabó Beával.
Részvételi díj: 2.600 Ft/fő, páros
kedvezményes díj: 2.400 Ft/fő,
egy tündérke készíthető!
Március 7. (Szo) 18.00 óra:
Algyői Támogatói Sportbál az Algyői
Sportkör szervezésében a Faluház színháztermében.
Március 8. (V) 15 óra:
Nőnap – zenés ünnepi műsor a Faluház
színháztermében.Közreműködnek: Lévai
László és Németh József nótaénekes, kísér
a Viktória Duó.Szeretettel várjuk a lányokat és asszonyokat! A belépés díjtalan!
Március 11. (Sze) 13 óra:
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának találkozója
a Faluház aulájában.
Március 13. (P) 9–12 óra:
Szemészeti szűrővizsgálat – FONTANA
a Faluház földszinti kistermében.
Március 13. (P) 17 óra:
Borbarátok találkozója az Ezerjóházban.
Március 14. (Szo) 9–12 óra:
Baba-ruha-börze a Faluház
színháztermében. Asztalfoglalás: 500 Ft.

VÁSÁROK A FEHÉR ISKOLÁBAN

ÁPRILISI ELŐZETES!

Március 6. (P) 9 –11 óra
Március 13. (P) 9–11 óra
Március 31. (K) 9 –11:30 óra

Április 3. (P) 17.30 óra:
Életreform klub előadás a Faluház klubtermében. Téma: Kriston Intim Torna. Előadó:
Kracker Gyöngyi. Várunk minden érdeklődőt, különösen azokat, akik majd tanfolyami keretben a gyakorlatban is szeretnék
elsajátítani a szerzett ismereteket. A belépés
díjtalan!

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

Március 15. (V) 8:30 óra:
Nemzeti Ünnep. 8.30-kor szentmise, majd
9.30-kor ünnepi műsor és koszorúzás az
Országzászlónál. Közreműködnek: Kurkó
József Kristóf színész és az Algyői Fehér
Ignác Általános Iskola tanulói.

SZILVER TÁRSASTÁNC iskolásoknak
Szerda 14–17 óra – Faluház színházterem

Március 20. (P) 14–19 óra:
Tűzzománc foglalkozás haladóknak az
Alkotóházban.

Vibro tréning
Szerda 18.30 óra – Faluház Színházterem

Március 21. (Szo) 16 óra:
Óvodabál a Faluház színháztermében.
Március 27. (P) 19 óra:
„Egy perccel tovább” – Játék a szerelemmel
című előadás a Faluház színháztermében.
Szereplők: Kondákor Zsófi, Jászberényi
Gábor. Belépőjegyek: elővételben
1800 Ft/fő, a helyszínen 2000 Ft/fő.
Március 28. (Szo) 10 óra:
TE-LE-SZEL NAP a Faluházban.

PARLANDO ÉNEKEGYÜTTES
Szerda 17 óra – Faluház klubterem

NÉPTÁNC – ZSIBONGÓ TÁNCEGYÜTTES
Csütörtök 17 óra – Faluház színházterem
FORMA TÁNC iskolai csoportok részére
Kedd és péntek 12–13 óra – Faluház színházterem
BÉRLETÁRUSÍTÁS
Április 2–3. (csütörtök-péntek) 9–17 óra
Faluház földszinti kisterem
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2020. április 9. (Cs) 9–14 óra:
Húsvéti készülődés az Algyői Tájházban,
Részvételi díj: 3200,-/fő, 200 Ft testvérkedvezmény. Program: tojásírás, kalácssütés,
kézműves foglalkozások, játék. Jelentkezési
határidő: április 6.

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a
különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit!
Címünk a már megszokott:
algyoihirmondo@gmail.com

...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

FELHÍVÁS

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

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

2. TeLeSzel Nap az Algyői Faluházban március 28-án.
Várjuk olyan vállalkozások, illetve magánszemélyek
jelentkezését, akik részt kívánnak venni előadóként, gyógyítóként, termékbemutatóval kiállítóként vagy egyéb
tevékenységgel, ami az alternatív és természetes gyógymódokkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos.
A standokért helypénzt nem kérünk!

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

Jelentkezni: személyesen a faluházban vagy a
06 (20) 269-4030-as telefonszámon március 20-ig!

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

Ingyenes ortopéd szakrendelés Algyőn

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.

Dr. Horváth Csaba, ortopéd-traumatológus szakorvos
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Hát-, gerinc- és derékfájdalom
Talp- és bokafájdalom
Térdfájdalom
Lábdeformitás
Bütykös láb
egyedi méret alapján készült gyógycipők
diabéteszes betegeknek is
6.	 Mozgáskorlátozottság
(stroke, ill. bénulásos betegségek utáni állapot)
szakorvosi ellátása

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 KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

Borbála Fürdő, Sport u. 9.
Telefonos időpontkérés szükséges: 06 (70) 606-66-23

Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673
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Algyő, Faluház (Búvár u. 5. szám)

te
le
szel

2020. március 28. szombat
második

nap

10.00 - 16.00 óra

Természetgyógyászati tanácsadások, kezelések,
Táplálkozási tanácsadás, Masszázs, Jóslás,
Ásványgyógyászati tanácsadás, Biorezonancia mérés,
Bőrápolás, bőrdiagnosztika, Aromaterápia,
Akupunktúrás kezelés, Energetikai vizsgálat,
Bio- és speciális élelmiszerek vására
és még sok minden más…

17.00 óra

Vendégünk…

DR. MIHALEC GÁBOR

pár- és családterapeuta
KULCSOK A PÁROM SZÍVÉHEZ című előadása
Biztosan megtalálja az utat a párja szívéhez!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 06 20 269 4030
RÉSZLETES PROGRAM:

www.gyevikultnkft.hu és www.facebook.hu/gyevikult
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
A változtatás jogát fenntartjuk!

