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A tartalomból

A 2017-es adventi időszakban a korábbi 
évekhez hasonlóan az önkormányzat és 
mellette számos egyesület, szervezet és 
magánszemély igyekezett szebbé vará-
zsolni a karácsonyt a lehető legtöbb al-
győi számára.

A Szeged Classic Trio, azaz Varga Laura fuvola-, Vizsolyi Lívia fagott- és Klebniczki György zongoraművész hangversenyével 
indult a 2018-as év Algyőn. A koncertet január első hétvégéjén, a faluházban rendezték meg. A zenészek nem ismeretlenek az 
algyőieknek, ugyanis rendszeresen ellátogatnak műsoraikkal a településre. Ez alkalommal klasszikus és modern dallamokkal 
egyaránt készültek a közönségnek. 

Ünnepi koncerttel köszöntötték az évet

Futópadot, TRX-et és PlayStationt 
is kaptak a déli határszakaszon 
szolgáló katonák Simicskó Istvántól. 
Magyarország honvédelmi minisztere 

az Algyőn tartott állománygyűlésre 
látogatott el, ahol Molnár Áronnal, a 
település polgármesterével is találkozott. 

Részletek a 7. oldalon

Algyőn a miniszter

Részletek a 14. oldalon

2017 végén is gondoltak a rászorulókra Algyőn. Barta László, a helyi halász-
csárda tulajdonosa a hagyományoknak megfelelően felajánlott nyolcvan adag  
halászlevet a hátrányos helyzetűeknek karácsony előtt. Szenteste előtt egy nappal 
kapták meg az érintettek az ételt, amit Fazakas Attila plébános áldott meg.

Sok pillangó vitte a 
hírt a Jóistennek

Finom falatok a rászorulóknak

Részletek a 9. oldalon
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.  Minden jog fenntartva!

Az Algyői Polgármesteri Hivatal jegyzőjének tájékoztatása  
az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban

Az önkormányzati ASP rendszer: a helyi önkormányzatok, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szerv 
feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus in-
formációs rendszer, melyhez 2018. január 1-jéig – jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve – csatlakozik az 
összes helyi önkormányzat.

Az ASP rendszer bevezetése az önkormányzat valamennyi ügytípusát érinti, hiszen az iktatástól a gazdasági-, hagya-
téki-, ingatlan- és adó ügyekig kötelező a használata. Ezzel egyidejűleg bevezetésre kerül az Elektronikus Ügyintézési 
portál, amely az önkormányzati ASP Központban az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ön-
kormányzat természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által választott 
szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

A polgármesteri hivatal ügyintézői az ASP rendszer használatával kapcsolatban oktatáson vettek részt, azonban az 
elméleti képzés nem párosult gyakorlati képzéssel, mivel a rendszer „élesre állítása” előtt gyakorló felület nagyon rövid 
ideig állt az ügyintézők rendelkezésére.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az ASP rendszer bevezetése az ügyintézőknek eleinte hosszabb ügyintézési 
idővel járhat, amelyből szeretnénk, ha a Tisztelt Lakosság a legkevesebbet tapasztalna meg. Kérem ehhez szíves türel-
müket és megértésüket!

dr. Varga Ákos
jegyző

Mikulás és Luca-nap a bölcsiseknél

December 6-án délelőtt a legkisebbek-
hez is bekopogott a Mikulás, aki mind a 
három csoportot külön-külön látogatta 
meg. A bölcsis gyerekek közül néhá-

nyan nagyon félve nézték az őszsza-
kállút, de a többség énekszóval várta a 
messzi földről érkezőt. Izgatottan, bát-
ran mentek ki a csomagjukért. 

December 15-én, pénteken délután pe-
dig Luca napi családi délutánt tartottak a 
bölcsődében. A csoportokban külön-kü-
lön, mint egy „nagy család” ráhangolód-
tak az ünnepi időszakra. A kisgyermek-
nevelők és a gyerekek is készültek egy 
kis meglepetéssel a szülőknek, ezzel is 
emlékezetessé és meghittebbé téve ezt a 
napot. Majd ezután közös kézműveskedés 
és sok finomság, Luca pogácsa, édesség és 
üdítő várt mindenkit. Sok-sok karácsonyi 
dísz készült, amelyeket kicsik és nagyok 
is nagy lelkesedéssel alkottak. A bölcsőde 
szeretné megköszönni minden szülőnek a 
felajánlott édességeket, süteményeket és 
üdítőket.

Vidám programokkal zárták 2017-et az Algyői Bóbita Bölcsődében.
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A történelemkönyvek alapja lehetne a tavalyi év

A mögöttünk álló esztendő meg
határozó volt Algyő életében. A tele
pülés sokszor vitáktól, balhéktól volt 
hangos, amit már az országos sajtó is 
felkapott. Polgármesterként hogyan 
értékeli 2017et?

Ha Algyőről olvashatunk majd a tör-
ténelemkönyvekben, akkor szinte biz-
tos, hogy azt a tavalyi évi események-
nek köszönhetjük. Februárban a görög, 
vegyipari alapanyagokat gyártó üzem 
kapcsán helyi népszavazást tartottunk, 
ami még a voksolást követő hónapok-
ban is mindennapos téma volt. Emiatt 
végül annyira elmérgesedett a közhan-
gulat a településen, hogy május végén 
a képviselő-testület feloszlatta magát, 
így szeptember 10-re időközi választást 
írtunk ki. Más településen évtizedekig 

nincs ennyi kényszerválasztás, így ami-
kor október elsejéhez, Algyő napjához 
értünk, körülbelül azt a felszabadult-
ságot éreztük a lelkünkben, mint húsz 
éve, 1997-ben, amikor önállóvá vált a 
település. 

Gazdasági szempontból milyennek 
tekinthető ez az év?

Több mint egymilliárd forint pá-
lyázati forrást nyert tavaly Algyő – ez 
szintén rendhagyó a település életében. 
Nem csak, hogy nem volt még egy ilyen 
év, hanem összesen nem érkezett eny-
nyi támogatás hozzánk. Ez köszönhe-
tő annak, hogy gyümölcsöző kapcso-
latot tudtunk kialakítani a Csongrád 
 Megyei Önkormányzattal, valamint a 
politikai cirkusz ellenére Lázár János 
országgyűlési képviselővel is. 

Milyen fejlesztések valósulnak meg 
ebből a pénzből?

A legfontosabbak között kell 
 említenem a Tisza-part fejlesztését, erre 
még az év első felében sor kerül. Ezen 
kívül az Egészségház, a Civil Szerve-
zetek Háza és a polgármesteri hivatal 
energetikai korszerűsítését is elvégez-
zük. Nem elhanyagolhatóak a sportfej-
lesztések sem, a Borbála Gyógyfürdő-
ben egy 25x33 méteres sportmedence 
épül, valamint egy jégpályát is terve-
zünk működtetni a településen. A Zöld 
Iskola hasznosítása is a céljaink közé 
tartozik, ott tizenhárom, úgynevezett 
fecskelakást alakítunk ki. Dolgos évnek 
nézünk hát elébe, ezúton kívánok min-
den algyői lakosnak sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt!

Még sokáig beszélni fognak 2017-ről az algyőiek, akik ilyen mozgalmas évet még soha nem zártak. Molnár Áron pol-
gármester szerint sok településen évtizedekig nem történik annyi minden, mint amennyi kihívással megküzdött tavaly a 
Tisza-parti nagyközség. 
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Az Algyői Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása
Az Algyői Helyi Választási Iroda vezetőjeként az Algyő nagyközség közigazgatási területén működő szavazóköröket 
felülvizsgáltam, és azokat az alábbiak szerint módosítottam:

Szavazókörök száma: 4.

 1. szavazókör – területi beosztása: Algyői repülőtér, Bartók Béla u., Búvár u., Búzavirág u., Egészségház u., Fazekas 
u., Gólya u., Kastélykert u. páros házszámok 106-tól, Kastélykert u. páratlan házszámok 117-től, Kiserdő sor, Kuktor, 
Munkásszálló barakképület, Nyomás köz, Pipacs u., Sirály u., Sport u., Tiszavirág u., Tópart u., Tűzoltó laktanya.

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Búvár u. 5. (Faluház), választópolgárok száma: 1.049 fő.

 2. szavazókör – területi beosztása: Aranyhíd u., Béres u., Bíró u., Boróka u., Görbe u., Kastélykert u. páratlan ház-
számok 37-től 115-ig, Kastélykert u. páros házszámok 38-tól 104-ig, Korsó u., Könyök u., Lőrinc u., Pesti u., Süli 
András u., Szamóca u., Szeder u., Téglás u. páratlan házszámok 51-től, Téglás u. páros házszámok 56-tól, Tüskevár u.

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 60. (Általános Iskola), választópolgárok száma: 1.161 fő.

 3. szavazókör – területi beosztása: Apród u., Bányász u., Dália u., Egri u., Fűzfa sor, Géza u., Hóvirág u., Kastély-
kert u. páratlan házszámok 1-től 35-ig, Kastélykert u. páros házszámok 2-től 36-ig, Kerekes u., Kikelet u., Kócsag u., 
Komp u., Kőfal u. folyamatos házszámok 2-től 8-ig, Nyírfa u., Patkoló u., Piac tér, Rodostó u., Sövény u., Sugár u., 
Szőlő u., Téglás u. páratlan házszámok 9-től 49-ig, Téglás u. páros házszámok 2-től 54-ig Törpe u., Tüzér u., Vadvirág 
u., Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 2-től 20-ig, Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 22-től 22-ig.

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 59. (Fehér Iskola), választópolgárok száma: 1.130 fő.

 4. szavazókör – területi beosztása: Bácska u., Berek u., Csángó u., Csergő telep, Csónak u., Farki rét, Gorzsa tanya, 
Gyevi tanyák, Irma major, Keszeg u., Kosárfonó u., Kőfal u. folyamatos házszámok 9-től, Külterület tanya, Ladik u., 
Nagyfai célgazdaság, Prágai u., Radnai u., Rákóczi telep, Sártó őrház, Szüret u., Téglás u. folyamatos házszámok 5-től 
5-ig, Tutaj u., Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 21-től 21-ig, Vásárhelyi u. folyamatos házszámok 23-tól. 

Szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kosárfonó u. 16. (Általános Iskola), választópolgárok száma: 1.106 fő.

- kijelölt szavazókör: 4. szavazókör, szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Kosárfonó u. 16. (Általános Iskola).
- akadálymentes szavazókör: 1. szavazókör, szavazóhelyiség címe: 6750 Algyő, Búvár u. 5. (Faluház)

dr. Varga Ákos
HVI vezető
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Gazdára találtak az ajándékok a Hírmondó Karácsonyán

Advent harmadik vasárnapján  Fazakas 
Attila plébános hangsúlyozta, a harma-
dik adventi gyertya az öröm gyertyája. A 
derű, a mosoly a mai rohanó világunk-
ban kezd a feledésbe merülni, sokan 
hajlamosak életük nehézségeire, a ne-
gatív oldalára koncentrálni, elszalasztva 
ezzel a szép pillanatokat is. Az adventi 

időszakban nemcsak a díszekkel és az 
ajándékokkal kell készülnünk kará-
csonyra, hanem lelkiekben elcsendesü-
lünk, felkészülünk a Megváltó eljövete-
lére. A hagyományoknak megfelelően 
az adventi gyertyagyújtást követően 
tartották meg a Hírmondó Karácsonyt, 
ilyenkor az Algyői  Hírmondó szer-

kesztősége kedveskedik olvasóinak. 
Molnár Áron polgármester köszöntőjé-
ben az újság létjogosultságára hívta fel 
a figyelmet, tájékoztatva az algyőieket 
annak ingyenes és havi megjelenéséről 
a jövőben is.

A Faluházban a Fehér Ignác Álta-
lános Iskola 2. és 3. b osztályos tanu-
lóinak műsora szórakoztatta az ér-
deklődőket. Egy tanulságos történetet 
állítottak színpadra, a gyermekek a 
boldogság kék madarát kutatva jöttek 
rá, hogy az igazi boldogság sokszor 
az apró részletekben rejlik, s az egész 
végig itt volt a szemük előtt. A tom-
bolasorsoláson megannyi felajánlásból 
érkezett ajándék gazdára talált, köz-
tük a szerkesztőségünk jóvoltából egy 
 kávéfőző. A rendezvény ideje alatt kéz-
műves díszeket, ajándékokat is lehetett 
vásárolni a helyszínen.

Ünnepi műsorral hangolódtak a karácsonyra Algyőn. A Faluházban a szerencsésebbek értékes tárgynyereményekkel 
 gazdagodtak.

Felhívás
Ha szeretsz énekelni, kézműveskedni vagy néha tollat ragadsz, s leírod gondolataidat, 

köztünk a helyed!
Várunk a Gyevi Art Kulturális Egyesület 

3 szakmai csoportjába, 
a Parlandó Énekegyüttesbe, a Tollforgatók és az Alkotók Körébe.

Köztünk nemcsak az ismereteidet gyarapíthatod, nemcsak barátokra lelsz, hanem mások örömére is alkothatsz!
Várunk!

Elérhetőségünk: Gyevi Art Kulturális Egyesület
6750 Algyő, Búvár u. 5.

Elnök: Horváth József, tel: 06/30/516-1307; e-mail: gyeviart@gmail.com
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Megreformálták a lakossági kapcsolattartást Algyőn 

Egy új műfaj látszik meghonosodni 
Algyőn a lakossági kapcsolattartásban, 
másodízben tartottak online fogadóórát, 
a község facebookos oldalán várták a la-
kosok kérdéseit, észrevételeit. Földi Ibolya 
a Levendula Hotel sorsáról érdeklődött, 
akadt, aki azt vetette fel, hogy ott alakít-
sanak ki öregek otthonát az egyik szár-
nyban, Szilágyi-Perjési Katalin pedig azt 
kérdezte, hogy számíthatnak-e az algyői-
ek nemzeti zászlóra, úgy, mint vásárhelyi-

ek. Tornyi Koppány a  Tópart és Búzavirág 
utcák burkolatának  állagát óvná azzal, 
hogy kitiltatná a nehézgépjárműveket, 
míg Török Rita azt  vetette fel, hogy érde-
mes lenne a Szent Anna térhez buszme-
gállót  telepíteni. Ez utóbbi kérdésre vá-
laszként leírták, hogy a közeli éles kanyar 
miatt valószínűleg nem lehet ott megállót 
kialakítani.

Molnár Áron polgármester a Délma-
gyarországnak elmondta, az online foga-

dóóra csak egy eszköz, hiszen kerekasztal 
beszélgetést is hirdettek már, amelyen 
pogácsa és tea mellett beszélgettek a falu 
dolgairól a közélet iránt érdeklődőkkel, il-
letve utcai fogadóórákra is invitálták a la-
kosságot. Ezeket is folytatni fogják, akár-
csak az online fogadóórák sorát, a tervek 
szerint egy vagy kéthavi rendszerességgel. 
– Vannak, akik ódzkodnak attól, hogy 
időpontot kérjenek a polgármesteri hiva-
talban, vagy épp a fogadóórára nem akar-
nak eljönni. Számukra ideális az közös-
ségi oldal nyújtotta felület – magyarázta 
Molnár, aki szerint haladni kell a korral, 
és amennyiben létrejön egy új kommuni-
kációs szintér, érdemes kipróbálni. Mint 
mondta, az önkormányzatiság egyik leg-
fontosabb célja, hogy legyenek vissza-
csatolások, és az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy egy kisebb településen is 
van létjogosultsága a közösségi oldalon 
keresztüli kapcsolattartásnak.

Forrás: Délmagyarország

Az évenkénti kötelező közmeghallgatás mellett kerekasztal beszélgetésekre, utcai, sőt immár online fogadóórákra is 
invitálják a település lakosait. Molnár Áron polgármester szerint haladni kell a korral, és minél több fórumot nyitni a 
választópolgároknak a visszacsatolásra.

Csongrád megyei közétkeztetéssel foglalkozó cég 

Élelmezésvezetőt  
keres azonnali kezdéssel

FELADATAI: • Nagyüzemi konyha vezetése, legalább 
600 ebédadag / nap kapacitás • Napi termelés • Étlap-
tervezés • Árurendelés • Kapcsolattartás a megrendelő 
intézményeivel • Adminisztráció koordinálása • Felmerülő 
helyzetek kezelése • Időszaki elszámolások készítése
ELVÁRÁSOK: • 2 éves a közétkeztetés területén, óvo-
dák, iskolák, szociális intézmények ellátása során szerzett 
gyakorlat • élelmezésvezetői végzettség és gyakorlat • 
határozott, agilis, proaktív személyiség • kiváló vezetői 
képesség • jó kommunikációs készség • gyakorlat csapat 
vezetésében • nagy munkabírás
ELŐNY: • dietetikus szakképesítés • konyhai szoftver 
ismerete /QB ÉLELM 3/
AZ IDEÁLIS PÁLYÁZÓ: • energikus, határozott, jól 
kezeli a stressz-helyzeteket • kapcsolatteremtő és problé-
ma-megoldó képessége kiemelkedő

AMIT KÍNÁLUNK: • folyamatos kihívásokkal teli, fele-
lősségteljes munkakör • fejlődési lehetőség, karriercélok • 
hosszú távú munkahely

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
• 2 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Nem igényel nyelvtudást

BÉREZÉS:
• Megegyezés szerint

JELENTKEZÉS:
• Fényképes önéletrajzzal az  
elelmezvez@freemail.hu  
e-mail címen.
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A déli határon szolgálókat ajándékozta meg Simicskó István

A közösség szolgálatára felesküdött em-
berek munkáját el kell ismerni  Simicskó 
István honvédelmi miniszter szerint.  
A delmagyar.hu cikkében olvasható, 
hogy a tárcavezető az Algyőn tartott 
állománygyűlésen arról beszélt, hogy a 
haza védelmére felesküdött katonáknak 
minden megbecsülés kijár, kiváltképp 
mai világunkban, amikor sokan csak a 
saját karrierjük építésével foglalkoz-
nak. – Az, hogy Magyarország a világ 
egyik legbiztonságosabb állama, első-
sorban önöknek köszönhető, akik ha-
zánk déli határait védik – hangsúlyozta. 
Kitért arra, hogy az adventi időszakban 

a keresztény kultúrában egyfajta lelki 
feltöltődésre van szükség, és ilyenkor 
a katonáknak is fel kell tölteniük „lel-
ki fegyvertárukat”, hogy hivatásukat 
kellő alázattal tudják ellátni. Simicskó 
István nem érkezett üres kézzel: a déli 
határvédelemben szolgálatot teljesítő 
állomány 8-9 bázisa sport- és egyéb 
rekreációs eszközökkel gyarapszik, a ka-
tonák futópadot, TRX-et kértek, illetve 
PlayStationt. Azoknak pedig ajándék-
csomagokat adtak át, akik az ünnepek 
alatt szolgálatban voltak. A miniszter 
elmondta, több mint 60 millió forint 
értékben állították össze a csomago-

kat, fejenként nagyjából 10 ezer jutott, 
és többek között bejglit, szaloncukrot 
és szalámit adtak azoknak, akik kará-
csonykor is dolgoztak. Az állománygyű-
lésen Simicskó szólt arról is, hogy meg-
kezdték a Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Programot, amelynek 
fontos eleme a katonák megbecsülése, 
részint anyagi értelemben. Első lépés-
ben a külföldi missziókban szolgálatot 
teljesítők kapnak új egyenruhát, de a 
miniszter azt ígérte, hogy jövő év márci-
us végéig minden katonának eljuttatják 
az új gyakorlókat. Közölte, ütemezetten 
növekszik költségvetésük, 2024-ig a 
GDP 2 százalékát fogják honvédelem-
re fordítani a mostani 1,1 százalékkal 
szemben. Hadtechnikai fejlesztést is 
terveznek, 12 Mi-24-es helikoptert újí-
tanak fel 20 milliárd forintért. A hazai 
hadiipari gyártás vagy javítás feltéte-
leit szeretnék megteremteni, tavasztól 
például ismét megkezdődik a fegyver-
gyártás hazánkban. Simicskó István úgy 
összegzett, a hadiipar talpra állításával 
csökkenne a függőségünk, a minimális 
önvédelmi képesség pedig Magyaror-
szág jövője szempontjából fontos.

Forrás: Délmagyarország

A határvédelemben részt vevő katonák a szó szoros értelemben a fizikai biztonságunkat szolgálják, munkájukat 
meg kell becsülnünk - jelentette ki Simicskó István honvédelmi miniszter az Algyőn tartott állománygyűlésen.  
A  hon védelmi minisztert Molnár Áron, a településen polgármestere fogadta.

Bölcsődei tudnivalók

A Bóbita bölcsőde engedélyezett férő-
helyeinek száma 36 fő. A 2018-2019 ne-
velési évre jelentkezett gyermekek szá-
ma 41 fő. Felhívom a szülők figyelmét, 
ha gyermekük 2016-os vagy 2017 - es 
évben született, és szeretnének majd 

bölcsődét igényelni számára, akkor 
előjelentkezésüket tegyék meg miha-
marabb. Az előjelentkezés nem jelent 
iratkozást, csak helyfoglalást. A jelent-
kezéshez algyői lakcímmel kell rendel-
kezni, ahol életvitelszerűen él a család. 

Ezt lakcímkártyával kell igazolni.
Felvételi kérelem adatlap igényelhető 
személyesen a bölcsőde irodáján.
2019-2020 nevelési évre jelentkezett 
gyermekek száma 19 fő. Szabad helyek 
száma 17.

LEVENDULA HOTEL ÁLLÁSAJÁNLAT - SZOBAASSZONY
A Levendula Hotel***superior szobaasszony munkakörbe keres munkatársat teljes munkaidőbe. A fényképes önélet-
rajzokat a recepcio@levendulahotelalgyo.hu e-mailcímre vagy személyesen a Levendula Hotel***superior recepcióján 

várjuk. (6750 Algyő, Téglás u. 151.). Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

Fotó: delmagyar.hu
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A Magyar Kultúra Napja Algyőn

A Magyar Kultúra Napját ünneplik a Gyevi Art Kulturális 
Egyesület és a Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 
szervezésében 2018. január 21-én az Algyői Faluházban.

17.00   „Szakrális utazás” – Marlene Patarcsity Dietrich  
nemezképeinek kiállítása; Megnyitja: Paskó  Csaba, a 
Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület elnöke

17.30 Ünnepi hangverseny a színházteremben
  Közreműködnek a Szabadkai Zeneiskola 
 növendékei

Beharangozó
Ha az Alkotó gyermekkoráról mesél, az színes gyapjúkkal, 
selymekkel és a bőrragasztó bódító illatával teli. A cipész 
és  varrónő ősöktől való lány már fiatalon Da Vincit, Dalit, 
 Fridát és Picassót kóstolgatta.  Serdülő kislányként csúnyácska 
 külsejével inkább találta meg a helyét a házak előtt ücsörgő 
nénik  között, mintsem a saját kortársaival játszott. Tőlük leste 
a hímzés, horgolás, kötés titkait. Már igencsak benne volt a tini 
korban, amikor még mindig babázott annyira, hogy az anyukája 
odaszólt: ideje már abbahagyni. Alig tíz évig tudta  visszafogni 
magát, amikor elindult Budapestre, rajz- és szobrászórákra.  
Itt ismerkedett meg a papiermachéval. Ebből a főzött újságpa-
pírból készült masszából készülnek a babái ma is. A  Délvidéken 
egyedülálló alkotásait több egyéni kiállításon is láthatta a 
Nagyérdemű.  Amikor több mint egy évtizede rátalált a ne-
mezre, szerelembe esett ezzel a 6000 éves technikával. Szerinte 
nincs még egy anyag, amellyel sík- és domborműveket, apró- és 
gigantikus alkotásokat egyaránt lehet készíteni, hogy közben a 
mikroszálakból felépített mű megtartja lágyságát. Eleinte saját 
juhállományának gyapjával gyakorolta az alázatot a mosáson, 
fésülésen, festésen keresztül. Ám a délvidékiek néha durvák és 
kemények. Nincs ez másként az ottani birka gyapjával sem.  
A legutóbbi alkotások már egy újabb kutatás és tanulá-
si  folyamat eredményei. Osztrák és Anyaországi tanulmá-
nyai alatt megismerkedett az ausztrál merinó gyapjúval és az 
 egzotikus selyemszálakkal. Miután felfedezte, hogy ez az alap-
anyag szinte bármivel képes összesimulni, egyenes út vezetett 
odáig, hogy ma már nemcsak csipkét és ásványokat, hanem  
- szó szerint - az útjába kerülő tárgyakat is belesimogatja al-
kotásaiba. A Magyar Kultúra Napján kiállítandó képek arany-
tűzéssel és kézi hímzéssel nemesítettek. Márlene – szabadkai 
lévén - a szecesszió motívum és a magyar hímzésvilág gazdag 
tárházában talál inspirációt, hogy bájosan naiv stílusú alko-
tásai barokkos fénnyel telítődjenek. Ebbe a lágy formavilágú, 
árnyalatokkal teli művekbe lett belesimogatva a szakrális moti-
vumkincs, Krisztus földi szenvedéseinek jelképe a Kereszt és az 
angyalok, mint Isten teremtményei.

Ő mindennél előbb volt 

Terhes Gábor: 

 Ő mindennél előbb volt

Decemberi estén, mély, szent csendességben,
Fenyőágak között éled egy történet,
És szállásra talál minden nyitott szívben,
Ahol befogadják, ott az igaz Élet.

Valahol Keleten, szent Próféták földjén,
Kis Csoda született titokzatos Fénnyel,
Himnuszt zengett minden az Angyalok nyelvén,
Felcsendült az ének reménytelt örömmel.

Ő a mi világunk teremtő értelme,
Ki gyermeki mosolyát szívünkbe írja,
Megnyitja lelkünket kegyes szeretetre,
Urunk és Éltetőnk, Mennynek ajándéka.

Szüksége van reánk, Őbenne kell élni,
Szívbéli hódolattal járulni Elé,
Teljes életünkkel hinni és remélni,
Őszintén, sőt bátran forduljunk Őfelé!

Adventi éjeken eleven az álom,
Gyertyák olvadnak a Szeretet lángjától,
Bizony nem e világból jő a Hatalom,
Hanem az Életet adó Magasságból.

Szeretet teljesség-mindene, Karácsony,
Szelíd csata után győz a mennyei Fény,
Halkan szólít szavad, mint a puha bársony,
Csak dicsőítsen Téged minden teremtmény!

Az egyik algyői tollforgató versét juttatták el szerkesz
tőségünkhöz, melyet az adventi készülődés ihletett. 
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Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a  különböző intézmények, szer
vezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! 

Címünk a már megszokott: 
algyoihirmondo@gmail.com.

A komolyzene varázslatos világába invitálták az algyőieket

A már hagyománnyá vált újévi koncertet 
ezúttal is elismert művészek tették emlé-
kezetessé. A Varga Laura fuvola-, Vizsolyi 
Lívia fagott- és Klebniczki György zon-
goraművész alkotta Szeged Classic Trio 
nyújtott át zenei örömöket január 6-án az 
Algyői Faluházban.

– Változatos műsorral készültünk, 
a korai barokktól egészen a huszadik 

századi zenékig, a klasszikusoktól a ro-
mantikusokon át hoztunk műveket.  
Az újévi koncerteknek különleges hangu-
lata van, felderíti a lelkeket. Mindhárman 
a Szegedi Tudományegyetem Zeneművé-
szeti Karának oktatói vagyunk, évek óta 
zenélünk együtt, Algyő nem ismeretlen a 
számunkra. Rendszeres fellépői vagyunk 
a helyi óvodának, iskolának, továbbá 

templomi koncertet is adtunk már itt – 
mondta el lapunknak Vizsolyi Lívia.

Az egyetemi oktató kiemelte, bízik 
abban, sikerült az algyői érdeklődőknek 
emlékezetes pillanatokat szerezniük. A 
trió a 2017-es évben számos koncertet 
tudhatott a háta mögött, a művészek az 
idei esztendőben is szeretnének minél 
többször együtt a színpadra állni.

Magas színvonalú zenei műsort hallgathattak meg az érdeklődők Algyőn a Szeged Classic Trio előadásában.
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Taroltak az algyőiek a Betlehemi jászol kiállításon

A Magyar Kézművességért Alapítvány 
(AMKA) szervezésében megvalósuló 
kiállításon iparművészek, népművészek, 
hivatásos alkotók és lelkes amatőrök 
által készített betlehemi jeleneteket, 
a betlehemezés tárgyi hagyománya-
it felelevenítő, illetve az adventhez és 
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
népművészeti, képző- és iparművé-

szeti alkotásokat tekinthették meg a 
látogatók január 7-éig Budapesten, a 
 Vajdahunyad várban, valamint a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban. Szalmá-
né Simon Éva és Greksáné Kurucz Irma 
két-két pályamunkával készültek a 24. 
Betlehemi jászol kiállításra. Irma máso-
dik alkalommal jelentkezett a kiállítás-
ra, ezúttal hőre keményedő gyurmából 

készített karácsonyfadíszeket és mécses 
tartót. – A karácsonyfadíszek türkizkék 
és pezsgő színben készültek, különbö-
ző mintákkal. Elsősorban a karácsony 
hangulatát tükröző motívumokat sze-
rettem volna a díszekre festeni, ezért 
kiscsizmára, házikóra és madárkákra 
esett a választásom. A mécses tartó 
esetében pedig a Betlehemi jászol volt 
a fő motívum, ezért a kis Jézus, Mária 
és József is rákerült a dísztárgyra hul-
lócsillagokkal a háttérben. Irmától azt 
is megtudtuk, hogy alkotótársa, Éva 
kukoricacsuhéból készített angyalká-
kat, valamint egy különleges koszo-
rúval is készült, amelyet hagyományos 
technikával alkotott fűzfavesszőből. 
Mindkettőjük teljes anyagát bemu-
tatták a rangos eseményen, illetve el-
ismerő oklevélben részesültek. Mun-
káik pedig bekerülnek abba a három 
nyelven készülő képeskönyvbe, melyet 
a Magyar Kézművességért Alapítvány 
ad ki.

Két algyői kézműves alkotó munkáját is kiállították Budapesten, a 24. Betlehemi jászol kiállításon. Műveik pedig beke-
rülnek abba a három nyelven készülő képeskönyvben, melyet a Magyar Kézművességért Alapítvány ad ki.

KÖZLEMÉNY INGATLANOK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
az alábbi ingatlanokat kívánja érté-
kesíteni:

I.  Algyő, Kastélykert u. 100/A. szám 
alatti ingatlan  

II.  Algyő, Kastélykert u. 67. szám 
alatti ingatlan

Részletes tájékoztatás a www.algyo.
hu honlapon elérhető.

Személyesen, vagy telefonon érdek-
lődni lehet Piri Lászlónál az alábbi 
elérhetőségeken:
Algyő Polgármesteri Hivatal, Algyő, 
Kastélykert u. 40. szám

e-mail: piri.laszlo@algyo.hu
06 (30) 992 26-17
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Összefogott a település: tartós élelmiszerrel segítettek az algyőiek

– 2017-ben már ötödik éve szerveztük 
meg a gyűjtést karácsonyhoz köze-
ledve. Nehéz körülmények között élő 
gyermekes családok ünnepét kíván-
tuk szebbé varázsolni az adománnyal. 
Korábban volt rá példa, hogy játékot, 
ruhát vártunk, most decemberben az 
Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
munkatársaival egyeztetve tartós élel-
miszert és édességet ajánlhattak fel az 
önzetlen jótevők – emelte ki Torma 
Tibor, az akciót szervező Wemsical 
Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnöke, 
hozzátéve, egy héten keresztül várták az 
élelmiszert a faluházban. Kezdeménye-
zésük sikeres volt, hiszen végül két au-
tóra való élelmiszer-felajánlás érkezett, 
amelyből a szociális intézmény mun-
katársai csomagokat készítve több mint 

húsz algyői család karácsonyát tudták 
szebbé tenni. Torma Tibor elmondta, 
céljuk megvalósításában segítségükre 
volt a helyi önkormányzat és az Algyői 
 Faluház és Könyvtár. A településen élők 
közül  sokan gondolták úgy, hogy ki-
veszik a részüket a segítségnyújtásból.  
A  Wemsical akciójának végét kará-
csonyi bulival zárták, megköszönve a 
 támogatóknak a felajánlásokat. Az estén 
fellépett a Molnár Áron polgármesterrel 
felálló Helyben-d zenekar is. Meg-
tudtuk, más egyesületek is szerveztek 
adománygyűjtést ebben az időszakban, 
a jó cél érdekében az algyőiek össze-
tartó és önzetlen közösséget alkottak.   
A Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon 
Különleges Gyermekotthon lakóinak 
szintén meglepetést hozott a karácsony.  

A Nyugi kert jótékonysági gyűjtésé-
hez csatlakozott a Reppszakkör, a Di-
versity Sound System, a Szeged Bike 
Maffia, a Képzerdő interaktív játszó-
ház és a  Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar Hallgatói Önkormányzata. Torma 
 Tibor ismertette, a Reppszakkör csapa-
ta egyik rendezvényén kérte a résztve-
vők támogatását. Az összegyűlt megle-
petéseket karácsony előestéjén adták át 
az otthon lakóinak, ezt megelőzően de-
cember 18-án a Nyugi kertben műsorral 
kedveskedett a gyermekeknek a Pindúr 
& Pandúr Színház.

Egy héten keresztül gyűlt az adomány az Algyői Faluházban. Az év végén különösen sokat jelentett a nehéz körülmények 
között élő gyermekes családoknak az önzetlen segítség.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT 

A Gyevi Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy az Szja 2016. évi,  
az adófizető magánszemélyek által felajánlott 1%-os összegét, összesen   
78 ezer 651 forintot húsvéti tojásdíszítő tanfolyamra, az algyői gyerekek  

nyári táboroztatására, az október 23-i ünnepségre és  
a telefonköltség egy részére használta fel.
Felajánlásaikat ezúton is  megköszönjük.

A 2018-os évben is várjuk és megköszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 18469927-1-06

Horváth József
az egyesület elnöke

Ezúton szeretnénk megköszönni a ren-
geteg felajánlást és adományt, amellyel 
az algyőiek hozzájárultak a karácsonyi 
jótékonysági gyűjtésünk sikerességé-
hez! Ismét sok családnak tettük szebbé 
a karácsonyt! Köszönjük a Helyben-d 
zenekarnak, Mc Yahim-nak és Dj Ant-
nak a jótékonysági esten való közremű-
ködést!
Ezúton kívánunk boldog új évet min-
denkinek!
Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület
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Rendkívül mozgalmas évet tudhat maga mögött a Tisza-parti település. Kalendáriumunkban megmutatjuk, hogyan 
 teltek a nagyközség mindennapjai januártól júniusig. 

Nagy Lili dzsesszénekes és Blaho Attila dzsesszzongorista a zenei stílus klasszi-
kusaival örvendeztették meg az Algyői Faluház és Könyvtár közönségét a janu-
ár eleji újévi koncerten. Együtt olyan tematikus estét állítottak össze az amerikai 
dzsesszirodalomból, melynek témája a férfi-női kapcsolatok voltak.

Énekes, dalszerző, zeneszerző, multiinstrumentalista, bábszínész és mesemon-
dó – egyetlen személyt takar ez a sok elnevezés, Szabó Balázst, aki január 27-én 
az Algyői Teátrum közönségét bájolta el, méghozzá meséivel.

JANUÁR

Virággal lepte meg Algyő férfinépe a hölgyeket a Faluházban nőnap alkalmából. Zenés pro-
dukciókkal, versekkel, prózai darabokkal kedveskedtek a vendégeknek, és még Molnár Áron 
polgármester is gitárt és mikrofont ragadott.

Március 14-én este a Móra Ferenc Népszínház Egyesület, valamint az Algyői Faluház és 
Könyvtár szervezésében a 2016 végén elhunyt Kátó Sándorra emlékeztek barátai és tisztelői 
az Algyői Faluházban. Az emlékesten a 2007-ben készült, Becan Aurel rendezte portréfilm-
ből választott részletek és kerekasztal-beszélgetések által idézték meg Kátó Sándor arcait: a 
színészt, a rendezőt, a sportolót.

Így telt Algyőn 2017 – I. rész

Február 11-én, szombaton rendezték meg az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskola életében nagy eseménynek számító 
Alapítványi Bált. A fénypontot a végzős diákok keringője 
jelentette, melyet még meghatóbbá tett az, hogy a diákok a 
szüleikkel is táncoltak.

Csókási Ferenc és unokái bizonyultak a legjobbnak a Zsíros 
Kilincs Kolbásztöltő Versenyen a szakmai zsűri értékelése 
szerint a tizenhét induló közül Algyőn. A vidám megmé-
rettetést második alkalommal rendezték meg a településen.

MÁRCIUS

FEBRUÁR
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Sok család választotta programként az  
I.  Algyő-MOL Futófesztivált: 611-en vettek 
részt a versenyen, közülük 121-en az egyé-
ni félmaraton, 128-an a negyed maratoni, 
míg 279-en a 2 kilométeres távon indultak.  
A bemelegítést két korábbi válogatott kézi-
labdázó, Vadkerti Attila és Laluska Balázs ve-
zényelte.

Nepomuki Szent János szobrát avatták 
fel a Fehér Iskola mögötti Tisza gáton – 
ezzel vette kezdetét az Algyői Falunapok, 
amely keretében új produkcióval rukkolt 
elő a Móra Ferenc Népszínház, a civil 
szervezeteknek részvételével főzőver-
senyt tartottak, a sztárvendég pedig Nagy 
Feró és a Beatrice volt.

ÁPRILIS

Ártéri séták címmel Bakos Erika algyői alkotó festményeit tekinthették meg az 
érdeklődők az Algyői Könyvtárban. A tárlatot Bányai Béla nyitotta meg, verseket 
a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók csoportjának tagjai olvastak fel.

Igaz, Algyő már régen nem halászfalu, de sokan kedvtelésből vízre szállnak vagy 
épp sportolnak. Nekik, azaz a vízen járóknak szervezett szezonnyitót Algyőn az 
ALTE, és bár az időjárás nem volt kegyes, vízre is szálltak a vendégek.

MÁJUS

Két viharos, jeges, esős nap után rekkenő hőségben 
gyülekeztek a mákot ünnepelni szándékozók az 
algyői Tájház és EzerJóHáz udvarán. Az Ezerjófű 
Egyesület minden évben megszervezi a nyílt napját.

Fáklyás futást szervezett a Running Algyő csapata 
június 24-én, melynek célja az volt, hogy felhívja a 
figyelmet az egészség megőrzésére. A szervezők sze-
retettel vártak mindenkit, aki szeret kocogni, futni. A 
megmozduláson részt vehetett bármilyen korosztály.

A következő félévet a februári lapszámunkban ol-
vashatják.

JÚNIUS
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Az óvodások is készültek az ünnepre

A Faluház e közben szinte teljesen 
megtelt. Mintegy 60 fellépő gyermek 
közreműködésével karácsonyi műsor 
várta vasárnap koradélután az algyőie-

ket. Hatalmas csillogó karácsonyfa dí-
szítette a színpadot.

A közönséget a Maci csoport Adven-
ti gyertyák meséje köszöntötte. Ezután 

a gyermekek szeretettről szóló versei 
következtek, majd Angyalok tánca va-
rázsolta el a vendégeket, ahol a hófehér 
libbenő ruhák csillogó szalagokkal ej-
tették ámulatba a közönséget.

Az ünnepség második részében a 
Margaréta csoport lépett színpadra 
karácsonyi hangulatot idéző zenékkel. 
Meghitt hangulatban, gyönyörű ünnepi 
fénnyel pompázott a gyertyával koreog-
rafált műsor. 

A programot hagyományos betle-
hemes játékkal zártuk, ami minden ott 
lévő embernek lelket építő élményt 
nyújtott.

Ozsváth Lászlóné

December 10-én, vasárnap Ozsváth Lászlóné óvodavezető gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját, 
 melyet az óvoda dolgozói közös éneke kísért.

Sok pillangó vitte a hírt a Jóistennek

December 15-én zsúfolásig megtelt a 
Faluház, hiszen az Idősek Karácsonya 
sok algyői lakos számára évek óta várva 
várt esemény. Miután Jankovicsné Veres 
Katalin intézményvezető köszöntötte a 
megjelenteket, Molnár Áron polgármes-
ter beszédében értékelte a 2017-es évet, 
majd kiemelte az adventi időszak szép-
ségét, amikor az Úr eljövetelét várják a 
keresztény emberek. A helyi általános 

iskola 2. b és 3. b osztályainak „A kék 
madár”című megható előadásán sokan 
elérzékenyültek. Az ünnepség végén 
328 karácsonyi csomag került átadásra 
a 75 év feletti algyői polgárok részére. 
A Lehet Könnyebben Egyesület kará-
csonykor ismét tartós élelmiszer cso-
magot osztott ki az Algyőn élő betegek, 
szociális ellátásban részesülők, idősek, 
többgyermekes lakosok között. Több 

mint 200 fő, közel 1 tonna tartós élelmi-
szert adományban részesült, ezt a Lehet 
Könnyebben Egyesület tagjai, önkénte-
sei 3 napon keresztül gyűjtötték, hogy 
ezzel is egy kicsit könnyebbé tehes-
sék az ünnepeket és a mindennapokat 
azoknak, akik nehéz élethelyzetben 
vannak. A Faluház adott ahhoz lehető-
séget, hogy méltó módon, kicsit ünne-
pélyesebb körülmények között adhas-

A 2017-es adventi időszakban a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat és mellette számos egyesület, szervezet és 
magánszemély igyekezett szebbé varázsolni a közelgő karácsonyt a lehető legtöbb algyői számára.
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sák át ezt az algyőieknek, melyet ezúton 
is megköszönnek. Egyúttal köszönik 
szépen az Algyői Önkormányzat Hu-
mán- és Ügyrendi Bizottság tagjainak, 
Polgármester Úrnak és Alpolgármester 
Asszonynak, a szíves közreműködé-
sét, segítségét, melyet az ünnepségen 
személyesen nyújtottak. 2018-ban is 
folytatják a munkájukat, minden nap 
próbálnak segítséget nyújtani minda-
zoknak, akiknek erre valóban szüksége 
is van, adott tájékoztatást Landler Ibolya 
a Lehet Könnyebben Egyesület elnöke. 

Az Algyői Kerecsen Egyesület ötödik 
alkalommal szervezte meg komolyze-
nei jótékonysági estjét a Faluházban. A 
koncertet a Király-Kőnig Péter zeneis-
kola tanárai adták, akik negyedik éve 
vállalják önzetlenül ezt a fellépést. A 
koncert teljes bevétele 300.000 Ft lett, 
melyet 10 algyői család kapott meg ka-
rácsony előtt. 

A Magyar Vöröskereszt Csong-
rád Megyei Szervezet Algyői Alap-
szervezete jóvoltából 55 család 144 
adag húsos káposztát vihetett haza a 
karácsonyi vacsorához, valamint csa-
ládonként 1 csomag szaloncukornak 
és egy gyümölcskenyérnek örülhet-
tek a szeretet ünnepének alkalmából.  
A Vöröskereszt további adományokkal 
támogatta az algyői rászoruló családokat. 

Hiszen a felsoroltakon túlmenően 10 
család karácsonyi csomagot, 4 személy 
pedig 5-5000 forintos utalványt ka-
pott az alapszervezetnek köszönhetően.  
A Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egye-
sület szervezésében megrendezésre ke-
rülő Karácsonyi Jótékonysági Bulin a 
résztvevők által belépő gyanánt hozott, 
főleg édességekből és tartós élelmisze-
rekből álló felajánlásból  az AESZI  mun-
katársainak segítségével 23 családnak 
sikerült szebbé, könnyebbé varázsolni 
az ünnepeket. Az Egyesület a nehéz kö-
rülmények között élő családokat támo-
gatta. Az Algyői Halászcsárda vezető-
jének, Barta Lászlónak és a Nemzetközi 
Szent György Lovagrendnek a nagylel-

kű felajánlása, mintegy 80 adag halászlé  
december 23-án került kiosztásra 34 rá-
szoruló család számára. A halászlevet a 
családok az Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény munkatársaitól vehették át. 
A Faluház gyermekzsivajtól volt han-
gos december 13-án délután, amikor a 
Gyermekek Karácsonyi ünnepe zajlott.  
Dr. Gubacsi Enikő és Jankovicsné Veres 
Katalin ünnepváró gondolatai után 50 
gyermeknek sikerült emlékezetes napot 
varázsolni, ahol pizza, gyümölcs, szalon-
cukor és filmvetítés is várta a gyereke-
ket és családtagjaikat. A programot az 
AESZI Család-és Gyermekjóléti Szol-
gálatának munkatársai szervezték, bíz-
va abban, hogy egy jó hangulatú prog-
rammal járulnak hozzá a gyermekek 
karácsonyi készülődéséhez. Köszönjük 
mindazoknak, akik bármilyen formában 
hozzájárultak ahhoz, hogy megköny-
nyítsék közösségük nehezebb sorsú tag-
jainak ünnepét. Köszönjük az önzetlen 
segítséget, támogatást, a felajánláso-
kat. Szerencsére számtalan együttérző, 
jó szándékú emberben fogalmazódott 
meg a segíteni akarás gondolata, amely 
megvalósítása hozzájárult az algyőiek 
meghitt karácsonyához. Ezek a progra-
mok erősítették és még inkább összeko-
vácsolták a közösséget. Wass Albert írta, 
„Valahányszor valaki jót cselekszik ezen 
a világon: egy (...) pillangó száll föl a le-
vegőbe, s viszi a hírt a Jóistennek.” 2017 
decemberében sok pillangó vitte a hírt 
Algyőről a Jóistennek.

Jankovicsné Veres Katalin 
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Tisztelt algyői lakosok!
Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület várja soraiba azon  

személyek jelentkezését, akik 18 - 60 év közöttiek és büntetlen előéletűek.

Akik nem szeretnék, hogy a településen:
• A migránsok szabadon lézengjenek.
• Az engedély nélküli faárusok idős embereket csapjanak be.
• A házaló árusok idős embereket raboljanak ki.
• A drogárusok megjelenjenek az iskola környékén.
• A betörések, lopások növekedjenek.

Akik szeretnék, hogy a településen:
• A meglévő értékeket senki ne rongálja meg.
• A rendezvényeken ne legyenek atrocitások és a kilátogatók érezzék jól magukat.
• Az iskolába a gyermekek biztonságba jussanak el és onnan a lakásukra.
• Az idős emberek biztonságba jussanak át a zebrán.

Azok az emberek, akik szeretnének tenni a település nagyobb biztonságáért.
Jelentkezhetnek: gulyassandor50@gmail.com

email címen, vagy 
+36 30 621 8121 telefonszámon. 

Közös munka, közös öröm

December 16-án következett a temp-
lom takarítása, itt Búsné Irénke meleg 
teával, Borbélyné Pannika pedig friss 
vajas kiflivel kedveskedett a csapatnak.  
A templom karácsonyi díszeit Juhász 
Sándorné Évike és Süli-Zakar Sándor-
né készítette. Közös összefogással ké-

szült a Betlehem a templom mellett, 
az Algyői Faluvédőket illeti köszönet 
a segítségért! A közös munka során 
mindnyájan ráhangolódtunk lelkileg 
a karácsonyra. Köszönjük minden-
ki munkáját, aki segített az ünnepi 
hangulat megteremtésében! Segítő-

ink voltak a Nőegyletből: Süli Zakar 
Sándorné, Juhász Zsuzsanna, Juhász 
Sándorné, Némethné Vida Zsuzsanna, 
Juhász Józsefné, Pál Sándorné, Leléné 
Erika, Bús Edéné, Borbély Jánosné, 
dr. Valestyánné Jutka, Tóth Józsefné Icu, 
dr. Kun Margitka, Tóth Jánosné Incike, 
Gógh Istvánné, Juhász Árpádné, Bog-
dánné Ibolya, Jónás Béláné, Boldizsár 
András, Vidácsné Bera Edit, Gonda Ká-
rolyné, Kovács Sándorné, Antal Jánosné, 
Hegedűsné Magdi, Horváthné Iluska, 
Kovácsné Budai Éva. Az Algyői Fa-
luvédőktől: Bába István, Búsné Baka 
Erika, Gulyás Sándor, ifj. Bába István, 
Tóth Etelka, Terhes Tamás, Zombori 
Szilveszter. A 2018-as évre békés, bol-
dog új esztendőt kíván az Algyői Nő-
egylet, a Faluvédő Polgárőr Egyesület 
és a Gyeviép Nonprofit Kft !

Kovácsné Budai Éva

Az Algyői Nőegylet tagjai már december 2-án ünneplőbe öltöztették az adventi koszorút Algyő fő terén. Munkájukban a 
Gyeviép szorgos, dolgos munkatársai segítették őket, Berkes István, Ozsváth László, Kovács Máté, Katona Antal közre-
működésével. Köszönjük fáradozásukat!
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Tíz rászoruló családot támogattak

A koncert teljes bevétele 300.000 Ft 
lett, melyet 10 algyői család kapott meg 
karácsony előtt. A családok kiválasztásá-

ban ezúttal is az Algyői Egyesített Szoci-
ális Intézmény munkatársai és a védőnők 
segítettek.

Több támogató nagyobb összeggel 
is hozzájárult az est bevételéhez, de egy 
számomra nagyon megható történetet 
szeretnék megosztani Önökkel. Egy 
algyői család külföldön élő gyerme-
ke, amikor édesanyjától hallott erről a 
rendezvényről és arról, hogy a bevétel 
algyői családok közt kerül szétosztás-
ra, másnap 50.000 Ft-ot utalt a szülei-
nek, akik azt nekem átadták. Ez a fiatal 
szinte senkit nem ismer Algyőn, nem 
is élt itt soha és mégis úgy érezte, hogy 
szeretne támogatni egy ilyen kezdemé-
nyezést. Igazán nemes dolog. Ezúton 
is köszönöm neki a családok nevében, 
akiknek szebbé tette ezáltal az ünnepet. 

Hálás köszönet Mindenkinek a tá-
mogatásért!

Molnárné Dudás Katalin
elnök, Algyői Kerecsen Egyesület

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK!
Szeretném a mindennapjaitokba beépíteni ezt a fajta

„természetesen egészségtudatos” szemléletet, de talán kicsit más oldalról, mint eddig.
Nem sportolóként, hanem olyan emberként, aki ebben él. Látom, hiszem, hogy ezzel egyre többen egyetértenek!

Az egész egy játék, egy örömforrás, ahol a mozgás minden formájával az elménket is frissen tartjuk
és kiegyensúlyozott állapotot teremtünk a fitnesz óra végére.
Azt, hogy „a csoda Benned van” roppant komolyan gondolom.

Nem várhatjuk mástól a megoldást, magunknak kell tennünk a vágyaink eléréséért!
A pillanatnyi siker könnyelmű ígérete helyett hiszek a szorgalomban, a hiteles példamutatásban.

Öröm olyanért dolgozni, amiben szívünk, lelkünk minden erejével hiszünk!
Színes élményekkel, sikerekkel, mosollyal és segítő figyelemmel várom minden kedves sportolni

mozogni vágyó, régi és új vendégeimet az új évben is fitnesz óráimra.
EGY HELY, AHOL SZÁMÍT A SZEMÉLYED!

Helyszín:
Algyői Faluház

Időpontok: 
H: 19:00 – 20:00, Cs: 19:00 – 20:00

Várok minden sportbarátot! 
Badar (Kovács) Krisztina

Az Algyői Kerecsen Egyesület ötödik alkalommal szervezte meg komolyzenei jótékonysági estjét december 9-én a 
Faluházban. A koncertet a Király-Kőnig Péter zeneiskola tanárai adták, akik negyedik éve vállalják önzetlenül ezt 
a fellépést. Fliszár Vivien zongorán, Tóthné Szegszárdy Bernadett hegedűn, Szíjjártó-Szabó Zsuzsanna fuvolán,  
Czéh Ágnes gordonkán és Huszár Gergely gitáron játszott az est során. 
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Évzáró a Mozgáskorlátozottaknál

Először a vezetőség beszámolóját hall-
gatta meg a tagság, amit Kapota Mihály 
csoporttitkár terjesztett elő. Ebben szá-
mot adott arról, hogy taglétszámunk 
immár 82 fő, és ez az előjelek szerint 
jövőre tovább emelkedhet. Ismertet-
te az idei évben végzett tevékenységün-
ket, amelyről e lap októberi számában 
már tájékoztathattuk a kedves olvasókat.  
A tagság részéről elhangzott hozzászólá-
sok elismerően szóltak a vezetőség munká-
járól, emellett felmerült a rászoruló tagtár-
sak segítése erősítésének szükségessége is.

Molnár Áron polgármester úr hozzá-
szólásában kiemelte, hogy csoportunk 
mindig aktívan részt vett a nagyközség 
rendezvényein, és a civil szervezetek 
közül a legszínvonalasabbak közé tar-
tozunk. Biztosított bennünket, hogy 
a maga részéről továbbra is támogatja 
csoportunkat

Vincze Andrea egyesületi elnök 
szintén pozitívan értékelte munkán-
kat, elismerését fejezte ki titkárunk, 
Kapota Mihály és vezetőségi tagunk, 
Tóth Gabriella felé, amit oklevéllel is 

megerősített. A tagság a beszámolót és 
a jövő évi tervet egyhangúlag elfogad-
ta. A hivatalos rész után a jókedv vette 
át a főszerepet, hála Bakos Józsefnek és 
Antal Jánosnak, akik muzsikájukkal fel-
vidítottak bennünket, amiért ezúton is 
köszönetet mondunk. A délutánt estig 
tartó beszélgetéssel töltöttük, a Mikulás 
(aki mint kiderült álmikulás volt, tag-
társunk, Fitzner Günter Heinz szemé-
lyében) szaloncukrokkal ajándékozott 
meg minket, tagtársaink süteménnyel 
leptek meg, amiket a szendvicsekkel 
együtt jóízűen elfogyasztottunk. Kö-
szönetet mondunk Polgármester Úrnak 
és a képviselőtestületnek a támogatá-
sért, Vámos Zoltán cukrász mesternek, 
Miklós Attilának, az EuroCent üzlet 
tulajdonosának a természetbeni ado-
mányaikért.

Köszönjük a Faluház munkatársai-
nak a összejöveteleink megtartásához 
nyújtott technikai segítségüket. Várunk 
tagjaink közé mindenkit – egészségi ál-
lapottól függetlenül – akik vidám tár-
saságunkhoz csatlakozni szeretnének, 
minden hónap második szerdáján 15 
órától a faluházban.  Tagságunk min-
den Hírmondó olvasónak és minden 
algyőinek boldog új évet kíván!

Sermann József
vezetőségi tag

Évzáró összejövetelünket december 12-én tartottuk a faluházban. Megtisztelte rendezvényünket Molnár Áron polgár-
mester úr és Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester asszony is. Megyei központunkból részt vett Vincze Andrea elnök asszony 
és Faragó Tamás, csoportunk mentora. 

Pozsonyban jártunk
Pozsonyi adventet hirdető plakátokon 
kínált kirándulási lehetőséget az  algyői 
könyvtár december elsejére az algyői-
eknek. A buszos kirándulás egyik 
utasa, Kecskeméti Sándorné Piroska így 
foglalta össze élményeit: „Örömmel 
olvastam a meghirdetett pozsonyi ka-
rácsonyi utat és az elsők között jelent-
keztem. Közel húsz éve jártam ott, így 
egy élmény volt az emlékképek felele-

venítése az idegenvezető segítségével. 
Látva a piros tetejű, négytornyú po-
zsonyi várat, a hidat és a több száz éves 
magyar koronázó templomot, a Szent 
Márton dómot, az egykori országgyű-
lés épületét és a Prímás palotát, a tör-
ténelmet rejtő ódon épületeket, olyan 
volt, mintha tegnap jártam volna itt. 
Mit sem változott, de az élményem 
friss volt.” 

JÓGATANFOLYAM KEZDŐKNEK  
az Algyői Szivárvány Óvodában 

(Kastélykert u. 17.) a Jóga a  
mindennapi életben egyesület  
szervezésében január 18-tól,  
csütörtökönként 17 órától. 

12x2 óra 13 000 Ft.  
(nyugdíjas és diák kedvezmény 11 000 Ft)

Részletek:  
www.jogaszeged.hu/tanfolyamok  

Tel: 06 (20) 264-16-98
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MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Bakó Ildikó (Tel.: 62/267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8.00-12.00; Sze, Cs: 12.00-16.00

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

Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 62/267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.45-12.00

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

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

FOGSZAKORVOS
Kovács Ágnes (Tel.: 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
Szíjártó Márta (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; tel.: 62/517-261

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

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

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  62/517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 62/517-192, algyoiskola@gmail.hu 

Szivárvány Óvoda: 62/517-194, szivarvanyovi@algyo.hu 
Bóbita Bölcsőde:  62/ 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői Faluház: 62/517-172, 62/517-173, faluhaz@algyoktv.net 
Algyői  Könyvtár: 62/517-170, bibl@algyo.hu 

Tarjánvárosi Rendőrörs: 62/421-098

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Tóth Gábor  r. főtörzsmester  06 (20) 209-5319

Horváth Zoltán  r. főtörzsmester  06 (20) 209-5318
Jaksa Zoltán címzetes r. főtörzszászlós 06 (70)430-3655

ESZI Idősek Napközi Otthona 
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17. 

Tel./Fax: 06 (62) 267-048

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel./Fax: 06 (62) 765-980

Vásárok a ciVil szerVezetek házában (Kastélykert u. 38.)
Január 16. (hétfő), 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár
Január 29. (hétfő), 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 9-16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA  
FOGADÓÓRÁJÁT A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN!

6750 Algyő, Búvár utca 5., Telefon: (62) 517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net, www.algyokultura.hu

Január 21. (vasárnap), Faluház
Magyar Kultúra Napja a Gyevi Art Kulturális Egyesület és a Gaál 
Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szervezésében

17.00  „Szakrális utazás” – Marlene Patarcsity Dietrich nemezké-
peinek kiállítása; Megnyitja: Paskó Csaba, a Gaál Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesület elnöke

17.30 Ünnepi hangverseny a színházteremben
 Közreműködnek a Szabadkai Zeneiskola növendékei

Január 31. (szerda), 17:30 Faluház színházterem 
Életreform Klub: a gyógynövény használat rejtelmei. Kmeth Sándor 
előadás.

Az Ezerjófű Egyesület minden hét keddjén egyesületi napot tart 16 
órától 18 óráig az EzerJóHázban (Kastélykert u. 44.), melyre szere-
tettel várnak minden érdeklődőt!

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN

Február 1-jén és 2-án (csütörtökön és pénteken) kaphatók a bérletek 
a Faluház földszinti kistermében 9 és 17 óra között. 

GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉS
ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ALGYŐN

egyéni formábanjátékos tanulás modern fejlesztőeszközökkel, módszerekkel

Kiknek ajánlott?
• kisgyermekkorban bármely területen történő elmaradáskor
• ha figyelemzavart vagy hiperaktivitást tapasztal gyermekénél
• tanulási nehézség, gyengeség (olvasási, írási, számolási – diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia) esetében
• ha szükséges a problémát jelentő iskolai tanagyagok más módon 

történő megközelítése, magyarázata, megértetése

Jelentkezés, információ:
Herczeg Ágnes 

okleveles gyógypedagógusgyógypedagógiai terapeuta, szakértő
tel:. +36 (20) 395 42 62

PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!, 
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Telefon: 06 (70) 616 2055

Halott szállítási ügyelet 024 óráig
Telefon: 06 (30) 2074129



Bihari Barnabás Mátyás 
    szül.: 2017.10.11.

anya: Dr. Gregus Beatrix
apa: Bihari Miklós

SzületéSek Algyőn

Kószó Máté 
    szül.: 2017.11.18.

anya: Jani Ivett
apa: Kószó Balázs

Máté Bíborka
szül.: 2017.12.14.
anya: Süli Zakar Nóra
apa: Dr. Máté László Attila 

Év végi programkavalkád

Az egyesület Kézműves Körének tag-
jai – Szalmáné Simon Éva és Greksáné 
Kurucz Irma - a zsűri döntése alapján 
bekerültek az AMKA 24. Betlehemi 
Jászol pályázatának kiállítására, és a ki-
állítás anyagát tartalmazó 3 nyelvű Bet-
lehemi Képeskönyv 2017 albumba.

A Parlando Énekegyüttes december 
8-án Gyomaendrődön, az Idősek Ka-
rácsonyán lépett fel operett-műsorával. 
A Kállai Ferenc Művelődési Központ 
Színházterme zsúfolásig megtelt a hálás 
közönséggel.

Ez évben is a legmagasabb szintű - 
Kiváló Arany -  minősítéssel díjazta a 
szakmai zsűri a Parlado Énekegyüttes 
versenyprogramját a VII. Népek Tán-
ca - Népek Zenéje Országos Kulturális 
Fesztivál döntőjében, december köze-
pén, Harkányban. Az együttes a verseny 
után külön operett műsort adott a zene-
szerető közönségnek. Rengeteg gratulá-
ció és jó pár érdeklődés, megkeresés ér-

kezett a csapathoz, országszerte, nagyon 
sokfelé hívják, várják őket!

A Tollforgatók Köre szervezésében 
november 3-án ’56 áldozataira emlékez-
tek az algyői könyvtárban, majd az ’56-
os emlékműnél. A tollforgatók a hód-
mezővásárhelyi Kárász József Irodalmi 

Körrel közösen évzárót is tartottak a 
Németh László Városi Könyvtárban. 

A Foltvarrók Köre a Gyevi Art egyik 
legnagyobb létszámú csoportja. Régiós 
és országos rendezvényeken vesznek 
részt, s Algyőn is rendszeresen szer-
veznek kiállításokat, szakmai napokat.

Az egyesület elnöksége és néhány 
tagja a szerbiai Kelebián járt Luca 
napján a Gaál Ferenc Magyar Műve-
lődési Egyesület meghívására. Megte-
kintették az ősszel elkészült Márton 
Áron Közösségi Házat, beszéltek a 
2018-as együttműködési tervekről, 
majd a közös vacsora elfogyasztása 
után Szabadkán, a Magyar Állami 
Népi Együttes csodálatos ünnepi mű-
sorában volt részük. Köszönik a szép, 
élményt adó estét Paskó atyának és a 
GFME-nek!

Pörgősen telt a 2017-es év vége a Gyevi Art Kulturális Egyesületnél, ami határon innen és túl is képviseltette magát. 


