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Körmenettel ünnepeltek
A hagyományokhoz híven az Algyői Borbarát Lányok tárlatával kezdődött el a háromnapos Szent Anna-napi búcsú, a melynek
keretében grillversenyt is tartottak. A gazdag hétvégi programot ünnepi szentmise koronázta meg.
Részletek a 5-6. oldalon

Színészpalánták
a Faluházban
Fantasztikus hangulatban telt a nyári
drámatábor Szilágyi Annamáriának, a
Szegedi Nemzeti Színház művésznőjének szárnyai alatt. Az egy héten át tartó
programot pályázati támogatásból valósították meg.
Részletek a 10. oldalon

Megfiatalodott az algyői csapat
Az Algyő SK szakmai munkáját továbbra is Podonyi Norbert vezeti, aki egy megfiatalodott csapattal futhat neki a következő szezonnak A bajnoki rajtra nem kell
már sokat várni, augusztus 23-án, a Hódmezővásárhelyi FC II. vendégeként kezdenek az algyőiek.
Részletek a 13. oldalon

Új bölcsőde épülhet a nagyközségben
Algyőn a bölcsődés korú gyermekek száma
az elmúlt 5 évben 14 százalékkal nőtt, ezért
van szükség új bölcsődére. Már csak egy

pályázatnak kell pozitív elbírálást kapnia, és
megkezdődhet az építkezés több mint 885
millió forintból.
Részletek a 11. oldalon
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...a Tisza Virága

A Tisza környékét térképezték fel turisztikai szempontból
A folyó térségének turisztikai lehetőségeit, kínálatát mérte fel Csongrád-Csanád megye és Vajdaság egy határon
átnyúló pályázat keretében. Az IDENTIS nevű projekt keretében Algyőn is látogatást tettek a szakemberek.

A határon átnyúló projekt céljai között
szerepel egy adatbázis létrehozása, a
látnivalók és szolgáltatások tematikus
rendszerezése, közös honlap és mobil
applikáció készítése, közös stratégia és
marketingterv kidolgozása, valamint tematikus utak kijelölése és megismerése
promóciós utak keretében.
Az IDENTIS nevű program keretében a Vajdasági Turisztikai Szervezet, mint vezető partner és a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat,
mint kedvezményezett partner pályázott. A résztvevők vállalták, hogy előmozdítják és hozzájárulnak a projekt
fenntarthatóságához, valamint az elért
eredmények sokszínűségéhez a program befejezése után is. A programba
a megye önkormányzatai és turisztikai
szervezetei közül többen bekapcsolódtak. Algyő is részt vett a program
megvalósításában. A Tisza partján fekvő nagyközség lakosainak mindig is
fontos kapcsolata volt a folyóval. Míg
korábban a megélhetést segítette, napjainkban a kikapcsolódás, feltöltődés
színterévé vált. A vajdasági és a magyar
partnerekkel több esetben tárgyaltak,
illetve bemutatták az algyői turisztikai
látnivalókat, lehetőségeket.

Júliusban a résztvevők ellátogattak
Algyőre is több megyei turisztikai helyszín megtekintése keretében. Füzesy
István alpolgármester a Szent Anna
kikötőben fogadta a projekt vendégeit.
A vízen lévő úszóművön mesélt nekik a
Tisza partján már megvalósult fejlesztésekről és a még kiaknázatlan lehetőségekről. Ezt követően Izbékiné Cseuz
Gabriella vezette körbe a látogatókat a
Tájházban, majd az EzerJóHázat és a
borospincét is bemutatta.
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Az alpolgármester elmondta, hogy
nagyon nagy igény van a turizmusnak
erre a formájára, hiszen szeretnek az
emberek a természet közelében lenni és
aktívan kikapcsolódni. Cél, hogy megmaradhasson a Tisza érintetlen természeti szépsége. A beruházások is ezt a
célt szolgálják, hogy ne a más városok
partszakaszán látható épített infrastruktúra valósuljon meg a folyó partján
a nagyközségben, hanem a természeti
értékek legyenek meghatározóak.
„Reményeink szerint ez a projekt is
segít abban, hogy részesei legyünk a
megyei és a határon átnyúló turisztikai
kapcsolatoknak, fejlődjenek a lehetőségek” – mondta el Füzesy István alpolgármester.
A Magyarország és Szerbia közti
határátlépés szigorítása miatt a projekt vezető partnerének, a Vajdasági
Turisztikai Szervezetnek képviselői
személyesen nem tudtak jelen lenni a
rendezvényen, ezért ők online módon
kapcsolódtak be. Natasa Pavlovic, a projekt eredményeinek bemutatásán túl az
országhatárokon átívelő együttműködések fontosságát hangsúlyozta.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ismét Algyőn táboroztak a kajak-kenus fiatalok
Százhatvan sportoló ért partot a szabadstrandon, idén is az ALTE látta vendégül a Vízivándor program résztvevőit.
A nagyközségben a jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani a vízi sportokra, amit ez az esemény is
népszerűsített.

Negyedik alkalommal látta vendégül a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség Vízivándor programjának Csongrád-Csanád megyei résztvevőit az Algyői Tisza
Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület (ALTE) július
22-én. Többek közt zamatos görögdinnyével, finom süteményekkel vendégelték meg a partra evezett sportolókat.
„Közpénz ráfordítása nélkül, adományok segítségével szerveztük meg
a vendéglátást ebben az évben is. Este
tábortüzet is raktunk a fiataloknak, így
a közösségépítésé volt a főszerep, hiszen
a túra is ezt a célt szolgálta. A közösségformáló erő abban is rejlik, hogy az
egyesület tagjain túlmenően magánszemélyek, valamint a területet üzemeltető
Gyeviép Nkft. és munkatársai önként
nyújtottak segítséget a rendezvény minél színvonalasabb lebonyolítása érdekében. Ezért mindenkinek ez úton is
köszönetet mondunk” – mondta el Füzesy István, az ALTE elnöke.
Az alpolgármester kiemelte, az elmúlt
négy év bebizonyította, hogy Algyő és
Szeged vonatkozásában felélénkült a vízi
élet, jelentős igény van a vízi sportokra.

„Nagy szerepe volt a fejlődésben az
NKM Szeged Vízisport Egyesületnek,
akiktől jelentős támogatást kaptunk az
induláshoz, ezt pedig a turisztikában is
szeretnénk hasznosítani. A Tiszához
kapcsolódó tevékenységeket szeretnénk
erősíteni projektek segítségével. Fontosnak tartjuk, hogy a kajak-kenu sporthoz
egyre többen kapjanak kedvet, ezt segíti,
hogy korábbi pályázati forrásból származó kenukat lehet tőlünk bérelni, szállító
trélerrel – osztotta meg a legfőbbeket.
A Vízivándor programban ezúttal százhatvanan eveztek egyszerre a
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Tiszán három napon keresztül. A szervező NKM Szeged Vízisport Egyesület szakmai vezetője elmondta, a legnagyobb távot az Alsó-Tiszán tették
meg, de érintették a Köröst, a Marost
és a Maty-ért is. Sík Mártontól megtudtuk, Csongrádról indultak, majd Mindszenten táboroztak, onnan eveztek el
Algyőig a következő napon, ahol ismét
megpihentek, majd egy nap múlva értek
célba Szegeden.
A túra a kikapcsolódást szolgálta, de
emellett a versenysporti értékeket is fejlesztették.

...a Tisza Virága

Öt év után rendeződött az új termálkút sorsa
Továbbra is megyénk egyik legbiztonságosabb települése Algyő – derült ki a rendőrség tavalyi évre vonatkozó
beszámolójából. A júliusi képviselő-testületi ülésen arról is szó esett, hogy öt év után végre nyugvópontra kerül az új
termálkút ügye, sikerült megegyezni a kivitelezővel.
Sok az elvonás

Az elmúlt évben a 2018-as esztendőhöz
viszonyítva az Algyőn elkövetett bűncselekmények száma növekedett, de még
mindig az egyik legbiztonságosabbnak
tekinthető település Csongrád-Csanád
megyében. A Szegedi Rendőrkapitányság
beszámolójából szemezgetve Molnár Áron
polgármester elmondta 49 bűncselekmény
történt 2019-ben a nagyközségben, ebből
17-et követtek el közterületen. Két rongálás, 3 lopás és 1 gépjárműfeltörés történt.
Növekedést mutat a testi sértések száma,
abból 6 volt a tavalyi évben, illetve egy új
bűncselekménytípus is megjelent Algyőn,
1 embercsempészettel összefüggő eset
történt, ilyenre korábban nem volt példa.
A polgármester kiemelte, a polgárőrséggel
továbbra is jól együttműködnek a rendőrök, ám az egyenruhások a korábbinál
jóval kevesebb időt töltenek a településen,
amin szerinte jó lenne változtatni.
Az önkormányzat minden évben
1 millió forinttal megképez egy alapot,
amiből a rendőrség munkáját segítő fejlesztéseket támogatnak. A rendőrség
ezúttal nagyjából fél milliót kért egy
rendszámfelismerő alkalmazás és a hozzá kapcsolódó eszközök megvásárlására.
A rendőrségi beszámolót elfogadták, viszont az eszközbeszerzést nem támogatta a testületi többség.

Az adóbevételek első féléves alakulásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban a
polgármester elmondta, az év második
fele és a 2021-es év nehezebb lesz, és a
koronavírus-járvány csak egy problémát
jelent. Kiemelte, érdemes tudni, hogy
Algyő jóval kevesebb támogatást kap
a központi költségvetésből, mint azok
a települések, ahol alacsonyabb az egy
főre eső iparűzési adóbevétel.
„A legnagyobb problémánk, hogy
kiszámíthatatlan lett a költségvetésünk,
nem lehet tervezni. A kormány 2021-es
tervezete pedig még további nehezítéseket hoz számunkra, hiszen idén több
mint 270 millió forint szolidaritási adót
kell befizetnünk az államnak, ez jövőre
400-450 millióra emelkedhet a jelenlegi
kalkulációk alapján” – magyarázta.
Erre az évre egyébként 1,2 milliárd
forint iparűzési adóbevételt kalkulált
az önkormányzat 551 adózótól, vagyis az első félévben 655 milliót vártak.
A járvány miatt meghozott intézkedések nyomán új terveket készítettek,
300 millióra számítanak, és csak remélik, hogy ennél több pénz folyik majd be
a költségvetésbe.
19 főnek segítettek
A képviselők áttekintették azt is, hogy
szociális ellátásokra mennyit költöttek
az első félévben. Elhangzott, nagy kiugrás nincs, időarányosan a kereteken
belül maradtak a kifizetések.
A polgármester arról tájékoztatott,
hogy a rendkívüli települési támogatás
összegét a járványhelyzetben megemelték, hogy nagyobb összeggel tudják segíteni az esetlegesen nehéz helyzetbe
kerülőket. Összesen 19-en kértek ilyen
típusú segítséget az önkormányzattól,
túlnyomó többségük 40-50 ezer forin-
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tos segítséget kért és kapott. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadta testület.
Zárulhat a kútprojekt
Mint ismert, 5 évvel ezelőtt új termálkutat fúrtak Algyőn, ám azt nem vette
át az önkormányzat, mondván, meg
kell várni a felmerült problémák tisztázását. Tavaly közeledtek az álláspontok, és látszott, van arra esély, hogy ne
bíróságon kössön ki az ügy. Az egyik
probléma az volt, hogy az előző ciklusban a kútfúrás megrendelésekor a testület elvárása volt, hogy a víz minősége
hasonlítson a meglévő kút paraméteréhez, és elvárt adatokat adtak meg a
vízhozamra és annak hőmérsékletére.
Akkor minden szakértő azt mondta,
nem lehet konkrét elvárás e két utóbbi
paraméterre. A régi kút nagyjából 200
liter vizet ad percenként és 62 Celsius-fok körüli a hőmérséklete, az új 600
litert is ad egy perc alatt, ami megfelelő
arra, amire az önkormányzatnak szüksége van. Egy problémás kérdés maradt
csak, még pedig a víz minősége. Öt éve
végeztek egy vizsgálatot, ami nem felelt
meg az elvárásoknak, és nem is adott jó
eredményt.
A felek megegyeztek, és tavaly egy
független laborral végeztettek méréseket. Az eredményekből kiderült, hogy
az új kútból feltörő víz minősége szinte
azonos a régi kút vizével, tehát teljesült,
amit az előző képviselő-testület 5 éve
elvárásként támasztott.
Molnár Áron elmondta, a végszámlát már kifizették, most a műszaki ellenőrzés díját és a próbatermelés költségeinek a felét kell fedezniük. Ezeken
felül még 5 évvel ezelőtti pótmunkaigény után kell fizetni. A pénzügyi
bizottság javaslatot tett arra, hogy az
egyes tételeket milyen forrásokból fedezzék, ezt el is fogadta a testület.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Az ételek körül forgott minden
A hagyományokhoz híven az Algyői Borbarát Lányok tárlatával kezdődött el a háromnapos Szent Anna-napi búcsú.
Július 24-én Kövér Imréné szakácskönyv és Süli Zakar Sándorné szalvéta gyűjteményből nyílt kiállítás az Ezerjóházban, ahol vasárnap estig lehetett megtekinteni az értékes darabokat.

Molnár Áron polgármester megnyitóbeszédében kiemelte, Algyő a gyűjtők
faluja kezd lenni, egyre több helyiről
derül ki, hogy az évtizedek alatt gyűjteményt készített otthon, amit érdemes
megmutatni másoknak, ezt a fogadtatás
is minden évben jól mutatja.
Kövér Imréné már egy szobát megtöltött a szakácskönyveivel, hatszáz darabnál is több kötete van. Az egyik legrégebbi ebből egy 1819-es könyv, bár az
egy fénymásolat, mégis büszke rá. Ahogyan a mini szakácskönyveire is, például
a Gregor-könyvecskére. Kiemelte még a
Vilma néni sorozatát és a mestermunkáját is. Főzni általában nem ezekből
szokott, hanem az édesanyjától tanultak
szerint, de időnként leül a könyvekkel
teli szobába és keres valami különleges
fogást.
Süli Zakar Sándorné a kilencvenes
évek óta a szalvéták szerelmese, még
Németországban kezdte gyűjteni a
különleges darabokat, amikre nagyon
büszke. Később itthon folytatta a szalvétagyűjtést. Szerinte manapság egyre
gyönyörűbbeket kapni, amíg csak tudja gyűjtögeti, például ha vendégségbe
megy, ilyenkor vagy visz helyette egy

cseredarabot, vagy zsebkendőt használ. Időnként a vásárokban is rábukkan
érdekességekre, valamint egy kedves
ismerőse hatvanas évekből származó
szalvétákkal lepte meg korábban.
A megnyitó után a Délikert Möndörgő
és a Zsibongó néptáncegyüttes ropta, míg
a talpalávalót a Kender zenekar húzta.
Szombaton szintén az étel körül forgott minden a Tájház és az Ezerjóház
udvarán, ahol tizenegy csapat mérte
össze tudását. Első alkalommal szervezett grillversenyt a Gyevikult Nkft.,
amit az első sem tudott elmosni.
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A csapatok két kategóriában – sertés
és marha együtt, illetve csirke – versengtek, ételeiket Simicz Henrietta, Olajos
Csaba és Herédi Szabolcs zsűrizte. A legjobbnak a SmoKings bizonyult, második lett a Lokomotív Bt., míg harmadik
a Grill Dream Team lett, míg a Szenes
Vegyes különdíjat kapott. A nyertesek
rengeteg élménnyel és DeJavu fesztivál
bérlettel lettek gazdagabbak.
Nemcsak az udvarban terjengő illatok voltak kiválóak, hanem a hangulat
is, amiről Haraszti Ádám Projekt jazz
koncertje gondoskodott.

...a Tisza Virága

Körmenettel ünnepeltek

A gazdag hétvégi algyői programot a
vasárnapi ünnepi szentmise koronázta
meg. A templom védőszentjének ünnepén Tuzson Attila, Foktő, Uszód és Fajsz
lelkipásztora mutatta be a liturgiát, me-

lyen a nagyszülők szerepére hívta fel a
hívek figyelmét, hiszen Szent Anna Jézus nagyszülője volt.
„A gyermekek boldogok, amikor a
nagyszüleikkel találkozhatnak, ebben

Jézusnak is része lehetett. Azonban csak
egy, Krisztus után a 2. századi iratból
derült ki, hogy kik voltak a rokonai, innen
tudjuk, hogy Mária édesanyja Anna volt,
apja pedig Joachim. Az Anna azt jelenti,
kegyelemmel áldott. Minden nagymama
kegyelemmel áldott, ugyanakkor nagyszülőnek lenni nélkülözhetetlen hivatás.
Gyermekkorban a nagyszülők tudják a
legnagyobb hatást gyakorolni a felnövő
generációra” – mutatott rá.
Arra kérte a padsorokban ülő nagymamákat és nagyapákat, hogy vezessék
be unokáikat az imába. A szülőktől pedig azt kérte, hogy véssék be szívükbe a
gyermekként tanult imákat, hogy tovább
tudják majd adni azt a gyermekeknek.
A szentmisét a templomi lobogók által kísért szentségi körmenetben zárta.
A templom körül a hagyományokhoz
híven kirakodóvásárt tartottak, majd a 3
napos program zárásaként vasárnap délután a Tájháznál borkóstoló volt.

Családias hangulatú Rockforduló
hogy a fellépő formációk mindegyikének volt helyi kötődése, ahogyan az elmúlt évben is.
A fellépők azonban nem csak rockot
adtak elő, hanem blues és reggie számok
is elhangzottak. A Jég dupla whiskyvel
című számra még két óvodás kislány is
táncra perdült a színpad előtt.
A koncertsorozat családias hangulatban telt. Amíg a zenészek bemutatkoztak, addig a közönség a fröccsteraszon
hűsítette magát és beszélgetett az előadások között.

Algyőn tavaly először szervezte meg a
Rockfordulót a Gyevikult Nkft. Az esemény akkor nagy sikert aratott a helyiek
körében, ezért a társaság úgy döntött,
a veszélyhelyzet elmúlta után idén újra
megrendezi a programot. Július 11-én

így ismét rockzenétől volt hangos az
Ezerjóház és a Tájház udvara.
Ezúttal a Flash Board Band, Gyuris
Vivien és Deák Attila, a Super Colossal,
valamint a Corona Mortis lépett színpadra. A program érdekessége az volt,
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Nagycsoportosok vízhez szoktatása

Az Algyői Szivárvány Óvoda nagycsoportosai úszásoktatáson vehettek részt
a Borbála Fürdőben. Volosinovszki Ani-

ta úszóedző kislétszámú csoportokban
a gyermekek tudásszintjét figyelembe
véve alapozta meg a vízbiztonságot. A

már úszni tudók a mély vízben fejlesztették tovább tudásukat. A foglalkozások minden nap játékkal fejeződtek be.
A kísérő óvodapedagógusok és dajkák az úszás ideje alatt a medence szélén
tartózkodtak, ezzel is biztosítva, hogy a
gyerekek még nagyobb biztonságban
érezhessék magukat.
Ez a program is hozzájárult ahhoz,
hogy megkönnyítse a gyerekek iskolába
való beilleszkedését, hiszen már az első
osztályban folytatódik az úszásoktatás.
Búsné Lami Anikó és Kakuszi Ildikó
óvodapedagógusok

Ballagás és kerti parti az óvodában

Az idei járványhelyzet a hagyományos
ünnepeinket is átírta. Nagycsoportosainktól ez alkalommal nem a Faluházban,
hanem az óvoda tornatermében vettünk
búcsút. Szeptembertől 4 csoportunk
ovisai közül kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
Évzárójukat három külön napon tartottuk. A Halacska és Csigabiga csoport
tagjainak többsége iskolás lesz szeptembertől, míg a Süni csoportból hatan köszöntek el az ovitól. Megható volt nézni
az emlékeket felidéző vetítést, hogyan is

váltak az apróságok ügyes nagyokká az
évek során. Felhangzottak óvodás versek,
vidám dalok és táncok, és bizony néha a
könnyek is megjelentek a szemekben. Az
összetartozás a közösségi lét öröme, egy
utolsó együttlétben forrt össze. A gyerekek búcsú ajándékot és egy-egy kedves
szót is kaptak az ölelés mellé.
A műsort közös süteményezés folytatta, majd az udvaron kertiparti várta a
családokat. Volt koktélozás, célba dobás,
szerencsekerék, szelfifal, horgászás, az
Ovi-Foci pályán pedig lufis játék. A bu-
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borékfújás, a lufihajtogatás és a fagyizás
tette még felejthetetlenné a délutánt. A
nagycsoportosok jól szórakoztak, miközben a szülők emlékeiket idézték fel,
hiszen gyermekeik életének egy korszaka lezárult.
Köszönet a Boldog Gyermekkor
Alapítványnak, a Szamóca Fagyizónak
és Farkas József lufihajtogatónak, hogy
hozzájárultak a nap sikeréhez.
Szalainé Tombácz Erika
óvodapedagógus

...a Tisza Virága

Elröppent négy év
A Halacska és a Csigabiga csoport nevében családok mondanak köszönetet az óvodában eltöltött évekért.
lyekre jó lesz visszaemlékezni. Óvodás
utazásunk most véget ért.
Külön hálásak vagyunk azért, hogy
az idei év megpróbáltatásai ellenére, a
szigorú előírások mellett rendhagyó és
színvonalas záróünnepséggel búcsúztathattuk az óvodai éveket.
Kis óvodásokból kisiskolások lettek
gyerekeink. Köszönjük szépen az Algyői Szivárvány Óvoda vezetőségének

Csigabiga csoport:
2016 őszén kissé megszeppenve érkeztek a kis csiguszok az óvodába. Többen
ismerték már egymást, de volt olyan
gyerkőc, aki egészen messziről költözve
csatlakozott a csoporthoz. Igazi kis fiús
banda gyűlt össze, megfűszerezve belevaló lánykákkal. Anikó és Ildikó óvónő,
Ildikó dajka néni és Ivett néni sok-sok
szeretettel, türelemmel és megértéssel
fordultak az apróságokhoz, így nagyon
hamar otthon érezték magukat a gyerekek. Az óvónők fáradtságot nem kímélve készítették fel gyermekeinket a
nagybetűs életre, hogy mire hétévesen
iskolába indulnak, magabiztos, sok-sok
tudással felvértezett, empatikus kisiskolások legyenek.
Köszönjük kedves óvó nénik, hogy
mindig bizalommal fordulhattunk hozzátok, és úgy érezhettük, hogy jobb helyen nem is lehettek volna gyermekeink.
Köszönjük a színvonalas műsorokat, a
felejthetetlen nyílt napokat, a kirándulásokat, az élményeket, a feltétel nélküli
szeretetet, amit kaptak a gyerekek és a
szülők is.
Kívánunk sok-sok kitartást, türelmet,
vidámságot a következő évekre!
A Csigabiga csoportosok nevében:
a Kiss és a Mezei család
Halacska csoport:
Óvodás utazásunk az óvónők látogatásával indult. Kezdő szülőként ponto-

san olyan kétségekkel álltunk szemben,
mint gyermekünk az óvoda kapujában.
Mégis három olyan felkészült, rutinos és
szimpatikus pedagógust ismerhettünk
meg, ami eloszlatta minden aggályunkat. Hálásak vagyunk, hogy rátermettségükkel hasznos – személyre szabott
tanácsokkal láttak el minket – hiszen
mi most vagyunk először szülők. Bátran ki merem jelenteni, hogy gyermekünk egyszer sem hullajtott könnyeket
a Halacska csoport ajtajában. Délután
viszont sokszor megkaptuk: „miért jöttetek ilyen korán?”
Rátermettségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy gyerekeink hónapról hónapra
látványosan okosabbak, ügyesebbek lettek. Az eltelt négy év alatt folyamatosan
figyelhettük fejlődésüket, hogyan váltak
immár iskolaérett gyerekekké.
Köszönjük a sok színes programot,
ünnepséget, változatos tevékenységet,
amellyel színesebbé, élményekkel telivé
tették gyermekeink óvodai életét, ame-
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és kollektívájának a lelkes munkáját, a
meglepetést, amelyet a vidám kerti parti
megszervezésével okoztak gyermekeinknek.
A Halacska csoportosok nevében: a
Gábor és Mogyorósi család
TÖBB LÁMPATEST VAN A
BARTÓK BÉLA UTCÁBAN
Befejeződött a Bartók Béla utca
49. és 79. szám közötti szakaszon
a közvilágítás fejlesztése, amelyet
lakossági igényekhez igazodva
készíttetett az önkormányzat. A
kivitelező az Erzol 2000 Kft. 360
méter hosszon fejlesztette a légvezetéses hálózatot, egy betonoszlopot is kihelyezett, valamint 8
darab LED-es lámpatestet szerelt
fel. A közvilágítás fejlesztés révén
az adott szakaszon nőtt a közlekedés- és a közbiztonság is.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Színészpalánták vették birtokba a Faluház színpadát
Idén is fantasztikus hangulatban telt a nyári drámatábor Szilágyi Annamária, a Szegedi Nemzeti Színház művésznőjének szárnyai alatt. Az „Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában” című pályázatból
megvalósított egy hetes program alatt a résztvevő gyerekek nemcsak a színészkedéssel, hanem az ahhoz szükséges egyéb technikák és fortélyok elsajátításával is foglalkoztak. A táborról Szilágyi Annamáriával beszélgettünk.

- Hogyan telt egy napotok
a táborban?
- Minden a darab megkeresésével indult. Tisztában
voltam vele, hogy hányan
leszünk, és ehhez kellett
egy olyan művet találnom,
amiben mindenkinek jut
feladat. Ezután pedig e köré
építettem az egy héten át
tartó munkát. Minden játék
a darabhoz kapcsolódott,
így a legtöbb esetben vissza
tudtam utalni a feladatokra
és tudták a gyerekek, hogy
merre kell indulniuk. Minden egyes napnak is megvolt
a kerete, bemelegítésképpen
mindig
beszédtechnika
gyakorlatokkal kezdtünk,
utána pedig belevetettük
magunkat a munkába.
- Milyen csoport jött össze?
- 20 gyerek jött idén a táborban. Közöttük voltak,

akik már voltak táborban,
illetve év közben is járnak
hozzám szakkörre, de idén
nagyon sok fiatalabb nebuló csatlakozott hozzánk.
A gyerekek nagyon lelkesek voltak, örömmel álltak
minden feladathoz és izgatottan várták a pénteki
előadást. A tanulás mellett
pedig új barátságok is születtek, aminek őszintén nagyon örülök.
- Hogyan tudod összehozni
a korosztályokat?
- Ez rendkívül nehéz feladat, meg kell találnom azt az
arany középutat, hogy a nagyobbak ne unatkozzanak, a
kisebbek pedig ne érezzék
azt, hogy el vannak nyomva.
Ehhez nagyon nagy szükség
volt a nagyobbak intelligenciájára és türelmére, hogy
befogadják a kicsiket, és

tudják őket segíteni. Ezzel
egyébként az én munkámat
is nagyon sokban segítették,
így ez egy igazi csapatjáték
volt.
- Mivel készültetek a táborzáró előadásra?
- Horváth Péter A lázadó
osztály című kis darabjával
zártuk le a tábort. Hétfőn
megismerték a gyerekek a
darabot, kedden és szerdán
már színpadra tettük, pénteken pedig előadás volt.
Olyan alkotást választottam,
ami ad valamit a gyerekeknek. Ha most még nem is
gondolják végig, ha később
eszükbe jut, tanulhatnak a
tanulságos történetből.
- Hogyan alakult a színházi
élet a vírushelyzet alatt?
- Tulajdonképpen végig tréningeztünk, amíg zárva volt
a színház, addig sem állt le
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a munka. Bár volt két hét,
amikor teljes volt a leállás,
addig magunkat tudtuk
ráncba szedni. Azt követően elkezdtük előkészíteni a
következő évad előadásait,
átnéztük a beugrásokat, betanultuk a darabokat. Nagyon várjuk a nyitást és azt,
hogy végre mi is színpadra
állhassunk.
A projekt neve: Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában
Kódszám: EFOP 3.3.216.-2016.-00349

...a Tisza Virága

Új bölcsőde épülhet a Tiszavirág utcában
Már csak egy pályázatnak kell pozitív elbírálást kapnia, és megkezdődhet Algyőn az építkezés több mint 885 millió
forintból. Az iskola szomszédságában tervezik felhúzni az új bölcsődét.

Algyőn a bölcsődés korú gyermekek
száma az elmúlt 5 évben 14 százalékkal
nőtt, ráadásul az önkormányzat az elkövetkezendő években a tendencia további
javulására számít a kormány gyermekvállalás feltételeinek javítását szolgáló intézkedési csomagja révén. Molnár
Árontól, a település polgármesterétől
megtudtuk, a délnyugati lakópark építésével ez a folyamat még nagyobb lendületet kapott a községben, így a bölcsődei
férőhelyek iránti igény is megnövekedett.
A polgármester elmondta, a jelenlegi
36 férőhelyes bölcsődét már kinőtték,
tavaly férőhelyhiány miatt 123 gyermeket nem tudtak felvenni. Az ingatlan
bővítésére a területi adottságok miatt
nincs lehetőség, ezért új épületet szeretnének felhúzni a Tiszavirág utcában,
szemben az általános iskolával. Így a je-

lenlegi bölcsődeépületet az óvoda kapná
meg, hiszen ott is szükség van a bővítésre a növekvő létszám miatt.
A tervezett fejlesztést két pályázati
forrásból, valamint önerőből tervezik
kivitelezni. Az egyik pályázat sikerességéről a napokban értesítette a Pénzügyminisztérium az önkormányzatot, a hazai bölcsődefejlesztési programban 288
millió forint támogatást kaptak. Ez az
összeg még kevés az építkezéshez, fontos lenne, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP)
beadott pályázatuk is pozitív elbírálást
kapjon, mert így 449 989 000 forinttal
bővülne a keretük.
Ezután már csak mintegy 150 millió forintra lenne szükségük, ezt pedig
önerőből oldják meg.
Molnár Áron polgármester hozzátette, csakis akkor kezdődhet meg az épít-
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kezés, ha a második pályázatuk is támogatást kap, más esetben a kormánytól
érkezett pénzt is vissza kell utalniuk.
Ha sikerrel járnak, az új épületben öt,
egyenként 12 férőhelyes csoportszoba
lesz, valamint a bölcsőde működéséhez
elengedhetetlen melegítő konyhát és
egyéb kiszolgáló helyiségeket is kialakítanak. Továbbá játszóudvarok, kerékpár- és babakocsi-tároló is lesz a teljes
körűen akadálymentesre tervezett épületben. Figyelnek a környezetvédelemre
is, a tervek szerint a tetőn napelemeket
helyeznek el, azzal fedezik majd részben
a bölcsőde villamosenergia-fogyasztását.
Levegő-víz hőszivattyút is beszereznek,
a használati meleg víz előállítását azzal
oldanák meg.
Forrás: Délmagyarország

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nagy Martin Emléktúra –
közösen az onkológiai gyermekbetegekért
Augusztus végén – idén először – egy támogatói bringatúrára invitáljuk önöket, „Közösen az Onkológiai Gyermekbetegekért!”
elnevezéssel jótékonysági kerékpárostúrát
szervezünk. A részvételi díjból befolyt teljes bevételt a Reménysugár Alapítványon
keresztül a rákos gyermekek gyógyulása
érdekében Szegedi Gyermekklinika Onko-Hematológia Osztályának korszerűsítésre fordítjuk!
Csatlakozz hozzánk Te is! Kerékpározzunk
a közös cél érdekében!
Mert a reményhez támogatás is kell!
A nap folyamán Szeged–Algyő, illetve Algyő–Szeged kerékpár útvonalon tekernénk
körülbelül 16 kilométert, oda-vissza távon. A
túra távjától senki se ijedjen meg, kerékpárral egy átlagos 10-20 km/órás átlaggal, több
pihenővel szinte bárki teljesíteni tudja. De ha
valaki csak egy részt tesz meg, az sem probléma.
A túra időpontja: augusztus 30. (vasárnap)
10-től 14 óráig.
Start és cél helyszíne: Szeged, Algyői út 65.
Veszprémi Autószalon Kft. parkolójából Algyőre, a Borbála Fürdő parkolójáig, illetve
fordítva.
Indulás: 10 órától folyamatosan.
Rendezvény zárása mindkét helyen: 14 óra.
A kerékpártúra útvonala: Szeged, Olajbányász tér – Algyő, Borbála Fürdő és vissza, illetve
fordítva. A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A túrával kapcsolatban kérdésekkel az alábbi személyekhez lehet fordulni: a Reménysugár Alapítvány részéről Erdős
Anitához a 06 (30) 627-2914-es telefonszámon, illetve a NMZO.HU részéről Nagy Zoltánhoz a 06 (70) 557-4747-es
számon.
A túra nem verseny! Mindenki a saját tempójában tekerhet! A cél az önfeledt sportolás, beszélgetés és nem utolsó sorban
a Reménysugár Alapítványon keresztül a daganatos betegséggel küzdő gyermekek támogatása.
Az indulási pontokon, Szegeden és Algyőn jelen lesznek a szervező önkéntes segítők és a Reménysugár Alapítvány
képviselői. A támogatás személyesen is odaadható vagy átutalható az alapítvány számlájára.
Bízunk benne, hogy sokan leszünk, hiszen
A REMÉNYHEZ TÁMOGATÁS IS KELL!
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...a Tisza Virága

Tartalmas hetek állnak mögöttük
A kajak táborok megrendezése mellett több versenyen is részt vettek az Algyői Vízisport Egyesület versenyzői az elmúlt időszakban.

Javában zajlik a versenyszezon a kajak-kenusoknál: az Algyői Vízisport
Egyesület tagjai az elmúlt időszakban
előbb az I. Békés kupán jártak, ahol ös�szesen 11 egyesület mintegy 250 versenyzője vett részt. Az algyői színeket
négy kajakos képviselte, közülük Pap
Henrietta negyedik helyen végzett az
U13-asok 6000 méteres futamában,
míg az U12-esek 3000 méteres versenyén Vágvölgyi Szilárd a hetedik helyen

zárt. Hegedűs Hugó és Mezei Olivér az
U8-U9-es előkészítő szlalom versenyen
indult, ahol minden induló érmet kapott.
Az NKM Kupa Hanzók Örs emlékversenyen 11 egyesület összesen 300
versenyzője szállt vízre, köztük volt az
Algyői Vízisport Egyesület is.
Az U8-U9-esek 2000 méteres előkészítő futamában Mezei Olivér és
Hegedűs Hugó párosa első helyen
végzett, ugyanitt Laczi Zalán az SZVSE-t képviselő Szlobonyi Gellérttel alkotott párosa a hatodik helyen végzett.
Az U11-12-esek között a Vágvölgyi
Előd-Vágvölgyi Szilárd duó a nyolcadik
helyen végzett szintén 2000 méteren,
míg a Kiss Ákos-Guiot Jean-Michel páros a 10. helyen ért célba. Az U13-14-es
mezőnyben a Vörös Henrik-Belovai Fanni páros 14. helyen zárt a 4000 méteres
versenyen, míg a szintén vegyespárosban
induló Pap Henrietta-Vágvölgyi Szilárd

páros ugyan vízbe borult, de befejezte a
versenyt és a 15. helyen haladt át a célvonalon. A versenyzők edzői Guiot Anikó és Kis-Bicskei Márk voltak.
„Július elején a magas vízállás miatt
ugyan ki kellett költöznünk a hajótárolóból, de az edzéseket gőzerővel folytattuk és a magas víz pozitív hatásait is
kiélveztük: jókat barangoltunk az elöntött ártéren. A versenyek és a felkészülés mellett bekapcsolódtunk a Szegedi
Vízisport Egyesület által szervezett
Vízivándor táborba a Tiszán, melynek
egyik megállója Algyőn volt, valamint
korábban a Maroson is együtt eveztünk
velük Szegedig. Két alkalommal kajak
tábort tartottunk, ahol a fürdőztünk, kajakoztunk, kenuztunk, sárkányhajóztunk,
kajak pólóztunk a gyerekekkel. Igazán
tartalmas hetek vannak mögöttünk és
még tele vagyunk tervekkel” - mondta Csúri Szabolcs, az Algyői Vízisport
Egyesület elnöke.

Megfiatalodott az algyői csapat
Két játékos is visszavonult, ma már tétmérkőzést játszik az Algyő SK labdarúgó-csapata.

A koronavírus-járvány miatt félbeszakadt előző bajnoki szezont követően
lassan visszatérnek a mérkőzésekhez az
algyői labdarúgók.
A csapat szakmai munkáját továbbra
is Podonyi Norbert vezeti, aki egy megfi-

atalodott csapattal futhat neki a következő szezonnak. A felkészülés a végéhez
közelít, a nyár folyamán többek között
az NB III-as Tiszakécske és az SZVSE
is az ellenfelek között szerepelt.
Ami az átigazolásokat illeti, a csapattól
távozott Molnár János. A télen érkezett,
magasabb osztálybeli rutinnal is rendelkező játékos az NB III-as Dabas-Gyón
csapatához szerződött. Szintén nem tagja
már a keretnek Tóth Martin, aki Mórahalomra távozott, valamint akad két vis�szavonuló, hiszen Szélpál Attila mellett
Hatvani István is abbahagyta a futballt.
Hosszú idő után viszont újra harcra kész
Kiss Roland és Bozsóki Dániel: a két labdarúgó egyaránt egy hosszú sérülésből tér vissza.
Az ifjúságiaktól felkerült kapus, Péntek Milán mellett szintén erre a posztra érkezett
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Nagy Gergő, aki a Deszktől igazolt Algyőre,
valamint Heidrich Bence a kecskeméti akadémiáról szerződött a csapathoz, rajta kívül
pedig szintén a felnőttekkel készül az ificsapattól felhozott Laczi Barnabás.
A csapatra szombaton már tétmérkőzés vár, hiszen a magyar kupa megyei selejtezőjében 17.30-tól az UTC-t fogadják a fiúk. A sorozat végén két megyei
csapat juthat el a 128 csapatos főtáblára,
ehhez az augusztusban lezajló sorozaton
keresztül vezet az út.
A bajnoki rajtra sem kell már sokat
várni, augusztus 23-án, a Hódmezővásárhelyi FC II. vendégeként kezdenek az algyőiek, majd augusztus 29-én,
17.30-tól jön az első hazai bajnoki mérkőzés, amikor szintén egy második számú csapat, az SZVSE II. jön Algyőre.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Augusztus 3-7.
Ezerjó tábor (EzerJóHáz)
Az EzerJófű Egyesület szervezésében
Augusztus 10-14.
Ezerjó tábor (EzerJóHáz)
Az EzerJófű Egyesület szervezésében

Augusztus 15. szombat
II. Generációk éjszakája
(EzerJóHáz-Tájház udvar)
A Reakció Ifjúsági
Közösség szervezésében

SZEPTEMBERI ELŐZETES
Szeptember 5. szombat
„Harc a rák ellen” Kerékpártúra
(Algyői Faluház)
Az Algyői Nőegylet szervezésében

Sikeres volt a III. Vízipipa parti
APRÓHIRDETÉSEK
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások.
Tel.: 06 (30) 953-0395.
Algyő Informatika: számítógépek,
laptopok, tabletek, mobiltelefonok
javítása, telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen bizalommal!
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501

A Reakció Ifjúsági Közösség július 18-án
megrendezte az immáron III. Vízipipa partiját, amely idén is hatalmas sikert aratott.
A rendezvényünk célja eredetileg a fiatalok
szórakoztatására irányult, viszont ma már
boldogan látjuk, hogy az idősebb generáció
is szívesen részt vesz az eseményen. Hatalmas örömmel töltött el minket, ahogyan a
színpadon táncoló tinikhez csatlakoztak a
felnőttek is, hogy együtt mulassák át az éjszakát. Eddig nem látott hatalmas érdeklődés övezte a programot, a csaknem 300 fős
vendégsereg egy kellemes estét töltött el a Tájház lugasa alatt.
Köszönjük az önkormányzat és a Gyevikult Nkft. támogatását és segítségét, valamint külön köszönet Bozóki Márknak és családjának a közreműködésért!

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

Köszönettel:
RIK elnökség

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
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.
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...a Tisza Virága
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

NYÁRON IS VÁR A KÖNYVTÁR!
Egész nyáron a megszokott
nyitva tartással várjuk kedves Olvasóinkat!
Könyvtárunkban továbbra is lehetőség van
fénymásolásra, nyomtatásra és szkennelésre!
Nyitva tartás: H-P 9-12 és 13-18-ig.
Cím: Kastélykert u. 63.
Telefonszám: 06 (62) 517-170

Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

Születések Algyőn
Bakonyi Tamás
Szül.: 2020. 03. 06.
Anya: Bakonyi-Szudár Tímea
Apa: Bakonyi Tamás
Császár Dániel
Szül.: 2020. 04. 01.
Anya: Dr. Lakatos Anna
Apa: Császár Balázs

Tisztelt termelők!
Tájékoztatom önöket, hogy Algyőn augusztus 4-én és 18án 8-tól 12 óráig a szokott helyen ügyfélfogadást tartok.
Ügyintézés, probléma esetén ezen a két napon személyesen is megtalálnak.
Mucsi Krisztina falugazdász

Várkonyi Vid Bernát
Szül.: 2020. 05. 17.
Anya: Molnár Csilla
Apa: Várkonyi Viktor Bernát
Farkas Benett
Szül.: 2020. 05. 26.
Anya: Farkas Józsefné
Apa: Farkas József
Kovács Bence
Szül.: 2020. 06. 18.
Anya: Kovácsné Kakuszi Zsófia
Apa: Kovács Krisztián
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2020. AUGUSZTUS 1-TŐL
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fontos események

www.algyo.hu

SZEPTEMBERBEN LESZ A SZEMÉTSZÜRET
Tisztelt algyői lakosok, civil szervezetek és magánemberek, baráti társaságok, mindenki, aki szeretné a saját szűkebb
és tágabb környezetét megtisztítani az eldobált szeméttől csatlakozzon az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület által
szervezett szemétszüret akcióhoz, amelyet tavasszal a koronavírus-járvány miatt
hozott intézkedések miatt el kellett halasztani.
Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület szeptember 26-án, szombatra hirdeti meg a szemétszüret akciót!
Aki teheti, vegyen részt az akcióban, tisztítsuk meg a környezetünket!
Természetesen várjuk az általános iskolásokat is a tanáraikkal együtt.
Gyülekezés a Fehér Iskola udvarán, a Kastélykert utca 59. szám alatt 8 és fél 9 között.
Műanyag zsákot és gumikesztyűt a polgárőrség biztosít a résztvevőknek.
A részvételi létszámot kérem jelezzék szeptember 19-éig az alábbi telefonszámon: 06 (30) 621- 8121
vagy e-mailben a gulyassandor50@gmail.com címen.
Az akcióhoz csatlakozókat meleg étellel vendégeljük meg! Tisztelettel megkérem az édesanyákat
és a nagymamákat palacsinta készítésre.
Üdvözlettel, Gulyás Sándor,
az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnöke

