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A tartalomból

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség támo-
gatásának köszönhetően hat napot tölt-
hetett el egy ausztriai, magashegyi edző-
táborban Kopasz Bálint, ahol a kétszeres 
Európa-bajnok Lucz Dórával edzett kö-
zösen. A tehetséges algyői kajakos a 
2017-es esztendő sikereit szeretné idén 
megismételni.

Az algyőiek egy ideig még biztosan ízlelgetni fogják a Gyevikult Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft. elnevezést, az 
újonnan létrehozott cég felel a Faluház, és a hozzá tartozó Alkotóház, a Civil Ház, az EzezJó Ház, az Ifjúsági Klub és Tájház 
jövőjéért. A cég élére kinevezett Kovács Lászlóval beszélgettünk.

Újjászervezik a kulturális életet

Csak rezsit kell fizetniük azoknak az 
algyői fiatal pároknak, családoknak, akik 
az egykori Zöld-iskolában kialakítandó 
fecskelakásokba költöznek.  A nagyközség 

137 millió forintot kap erre a célra, amit 
az önkormányzatnak még 103 millió 
forinttal kell kiegészítenie.

Részletek a 4. oldalon

Fecskelakásokkal segíti a fiatalokat

Részletek a 18. oldalon

A Városi Kulturális Piac hagyományát tavaly élesztette fel a Szent-Györgyi Al-
bert Agóra. Vidéki kiállítókkal is találkozhattak az érdeklődők a nagyszabású 
szegedi eseményen, az algyői Ezerjófű Egyesület tagjai is bemutatkoztak.

Ismételne  
Kopasz Bálint

Algyőiek a II. Városi Kulturális Piacon

Részletek a 3. oldalon

2018. február
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Így telt Algyőn 2017 �������������������������������������� 14-15

Jól kezdtek férfi kéziseink ������������������������������������16

Részletek a 8. oldalon
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vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Minden jog fenntartva!

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, 
egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne,  

politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége),  
életkora, vagyoni helyzete miatt  kedvezőtlenebb  

bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel 
összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm  
államigazgatási szerv, amely diszkriminációs  

ügyekben az egész ország területéről  
fogadja a panaszokat.  

A Csongrád megyei egyenlőbánásmód-referenst  
az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban  
keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:  
Kiss Éva 06 (30) 275-2520, kissevadr@invitel.hu.

Állandó ügyfélfogadás SINOSZ  
Csongrád Megyei Szervezete (6722 Szeged, Bartók Béla 

tér 4., 18-as kapucsengő.) Tel: 06 (70) 377-5720.  
Személyesen február 23-án 9.00 és 13.00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center  
(6721 Szeged, Eszperantó u. 1.) Tel: 06 62/648-132.  

Személyesen február 15-én 12.00 és 16.00 óra között.

Járási ügyfélfogadás Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat – Kistelek (6760 Kistelek, Tisza u. 1.)  

Tel.: 06 (62) 259-440.  
Személyesen február 27-én 10.00 és 14.00 óra között.

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
pályázatot hirdet szociális  

gondozó és ápoló munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: szociális gondozói vagy  

egészségügyi középfokú végzettség.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02. 19.

A pályázatokat írásban a következő címre várják: Algyői 
Egyesített Szociális Intézmény, 6750 Algyő, Piac tér 17. 

E-mail: i.n.o@algyo.hu.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. 02. 23.

APRÓHIRDETÉSEK

Építési telek kerestetik. Minimum 600 négyzetméteres, 
lehetőleg közművesített építési telket keresünk Algyőn, 
családommal a településre költöznénk. Olyan megoldás is 
szóba jöhet, ha valakinek nagy kertje van, s azt leválasztaná. 
Elérhetőségek: sz.peter0506@gmail.com, tel.: 06 (30) 
624-1717.

20 db birka, 14 db bárány, 80-100 kg cigájá kos eladó! Ár: 
Megegyezés szerint. 06 (20) 988 5785

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

	 Az	Algyői	Fehér	Ignác	Általános	Iskola	Szülői	Szervezete

  Alapítványi Bált
rendez

2018.	február	10-én,	19:00	-	03:00	-ig	
az	algyői	iskolában.

 
Műsor	19:00-tól,	az	iskola	tanulói	előadásában:

-	nyolcadik	osztályosok	nyitótánca
-	zenés	műsorszámok.

A	zenét	a	Travel	Trió	biztosítja.

Vacsora	a	Kastélykert	Fogadóból.

Belépőjegyek:
-	vacsorával:	4.600,-Ft

-	vacsora	nélkül:	2.000,-Ft	(támogatói)

A	belépő-	és	vacsorajegy,	valamint	a	tombolaszelvény	
megvásárolható	az	algyői	iskolában,

február	6-8.:		14-17	óra	között.

A	felajánlott	tombolatárgyakat	az	Algyői	Fehér	Ignác	Általános	Iskolába	várjuk!
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Megújuló, színes programkínálattal készül a Gyevikult!

- A vezetői pályázat mi mindent tar-
talmazott, vagyis miben újulhat meg a 
Faluház, mire számítsanak az algyői-
ek?
- Mindhárman, akik jelentkeztünk a 
Gyevikult Nkft. élére, egy üzleti kon-
cepciót tettünk le az asztalra, és bi-
zottsági meghallgatáson vettünk részt. 
Koncepcióm azt tartalmazta, hogy azt 
a kulturális tevékenységet, amit eddig 
is végzett a Faluház az önkormányzat 
támogatásával, ezután is ellátjuk az 
alapvetően közcélú új cég keretein be-
lül. Ezt a területet is szeretném azon-
ban racionalizálni, mert azt lehetett 
látni évek óta, hogy sok olyan rendez-
vény volt, ami túl nagy anyagi befekte-
téssel kevés emberhez jut el. Ha csak 
egyszer-kétszer fordul elő, hogy a szín-
padon egy drága produkciót látunk, 
miközben a nézőtéren alig ülnek, ak-
kor az elfogadható, de amikor ez rend-
szeressé válik, akkor meggyőződésem, 
hogy érdemes racionalizálni. Ezzel 
párhuzamosan a helyi civil szervezetek 
támogatása és munkánkba történő be-
vonása továbbra is megmarad.
Érdemes tudni, attól, hogy a cég non-
profit, folytathat vállalkozási tevékeny-

séget, úgy, hogy az nem veszélyezteti a 
közcélú feladatellátást. Ezen a terüle-
ten is vázoltam ötleteimet, hogy mi-
ként is tudunk bevételeket produkálni 
a jövőben. Egyrészt a termek bérbe-
adásából lehet bevételünk, ami eddig 
is működött valamilyen szinten, és már 
most is nagy érdeklődés mutatkozik 
irántuk. Olyan tematikus programok 
bevezetését is tervezem, amelyek más 
településekről is bevonzhatnak embe-
reket. Ezek belépős események lesznek, 
ami eddig nem volt jellemző Algyőn. 
A harmadik pillér a bevételek részé-
ről pedig a céges programok. Korábbi 
munkahelyemen kiterjedt kapcsolatok-
ra tettem szert, akár csapatépítő trénin-
geket tudnánk ajánlani cégeknek, ami-
hez ideális helyszín lehet a nagyközség, 
akár a Faluház vagy épp az Tájházunk, 
netán az EzerJó Ház.
- A háttérben bizonyára folyik a mun-
ka, de a lakosok mikorra fognak újítá-
sokkal találkozni?
- Január 19-én kötöttek velem szerző-
dést, először a cégalapítással kapcsola-
tos teendőket kellett elvégezni, amivel 
párhuzamosan üzleti tervet készítettem, 
amit a képviselő-testületnek kell elfo-
gadnia februári ülésén. Ha ez megtör-
ténik, akkortól tudunk fizikailag is el-
indulni, addig programok szervezése és 
tervezése zajlik a háttérben, illetve a már 
meglévő események koordinálása. Ezen 
felül próbáljuk az évek alatt kicsit eset-
legesen összegubancolódott szálakat ki-
bogozni, hogy egy olyan rendszer álljon 
fel, ami mindenki számára megfelelő, 
emellett átlátható és nem utolsó sor-
ban gazdaságos. Meglévő bérlőinkkel 
szeretnénk továbbra is együttműködni, 
a korábbi árakon nem tervezek jelentős 
emelést, a cél, hogy megmaradjanak, s 
melléjük újakat tudjunk bevonzani.
Az Algyői Hírmondó kiadása is átkerül 
a Gyevikult Nkft.-hez, de ez mindösz-

sze az impresszumban jelent változást, 
a megszokott tartalmat nyújtjuk a meg-
szokott színvonalon a továbbiakban is. 
Immár nem vagyok a település sajtóre-
ferense, de a Gyevikult foglalkozik majd 
településmarketinggel, úgyhogy szerte-
ágazó feladatok várnak rám.
2002-ben végeztem az Szegedi Tu-
dományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Karán művelődésszerve-
zőként média szakirányon, s az elmúlt 
több mint húsz évben Algyőn három 
civil szervezet alapításában és üzemel-
tetésében vettem részt, vagyis kulturális 
programokat szerveztem, így van ta-
pasztalatom új munkámhoz. 
- Térjünk át a programkínálatra, mi-
ként lehet például az ifjabb korosztályt 
megszólítani?
- A Gyevikult kommunikációját szeret-
ném megreformálni, új honlap készül és 
a közösségi oldal profilja is megfrissül, 
hogy ezzel is közelebb kerüljünk a lako-
sokhoz. Tapasztalataim szerint a fiatalo-
kat sokkal nehezebb bevonni a kulturális 
életbe, a 14 éven aluliakat talán köny-
nyebb, mint 14 és 20 év közöttieket, kü-
lön rájuk koncentrálva is lesznek prog-
ramjaink. Nem titkolt cél, hogy a tiniket 
bevonzzuk a Faluházba, mert ezelőtt 
15-20 évvel az én korosztályom is ak-
kor került be a település kulturális kör-
forgásába, s ezt szeretnénk visszahozni.  
A kicsiknek szóló programok sem ma-
radnak el, gyermeknapot is tartunk, to-
vábbá nyári táborokat is meghirdetünk.

Átszervezéseken megy keresztül az algyői kulturális élet, a Faluház – a hozzá tartozó Alkotóházzal, Civil Házzal, EzezJó 
Házzal, Ifjúsági Klubbal és Tájházzal együtt – Gyevikult Nkft. néven működik tovább. A cég élére Kovács Lászlót válasz-
tották a pályázat három jelentkezője közül, vele beszélgettünk terveiről, célkitűzéseiről.

A SZÖGHY  TEMETKEZÉS
 

Algyői kirendeltsége a  
Hóvirág Virágüzletben.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás,  
ingyenes árkalkulációval! 

Algyő, Téglás u. 67., 06 (20) 501-4100

Szállítás ügyelet (0-24 h): 
06 (30) 955-7556
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Ingyen fecskelakásokkal segíti a fiatalokat Algyő

Erről Molnár Áron polgármester számolt 
be, aki elmondta, az EFOP Esély Ott-
hon nyertes pályázatnak köszönhetően 
13 úgynevezett fecskelakást tudnak ki-
alakítani a volt Zöld iskolában. A nagy-
község 137 millió forintot kap erre a cél-
ra, amit az önkormányzatnak még 103 
millió forinttal kell kiegészítenie. „A 35 
év alatti fiatalok letelepedését segítenénk 
ezzel elő, ami óriási lehetőséget jelenthet 
a számukra, ugyanis bérleti díjat nem ké-
rünk majd tőlük, mindössze a rezsit kell 
kigazdálkodniuk” – fejtette ki a polgár-
mester. Hozzátette, további pozitívum, 
hogy ezzel az oly sokat emlegetett Zöld 
iskola hasznosítása is megoldódik majd.

Február elsején különválik az Al-
győi Faluház és Könyvtár – erről is szó 
esett az ülésen. Ennek oka, hogy hiába 
hirdette meg az önkormányzat az in-
tézményvezetői posztot, nem találtak 

annak betöltésére megfelelő végzettségű 
személyt. A könyvtár intézményi keretek 
között működik tovább, míg a Faluház 
– a hozzá tartozó Alkotóházzal, Civil 
Házzal, EzezJóHázzal, Ifjúsági Klubbal 
és Tájházzal együtt – Gyevikult Nkft. 
néven, amit egy ügyvezető igazgató irá-
nyít, aki 5 évre szóló megbízatást kap.

A reklámok, reklámhordozók elhelye-
zéséről is döntöttek a képviselők. Ennek 
értelmében önkormányzati engedélyt 
kell kérnie a polgármesteri hivataltól an-
nak, aki hirdetményeket helyezne ki az 
algyői közterületekre, így ugyanis meg-
akadályozható, hogy olyan reklámmal 
szembesüljenek a lakosok, ami sértheti a 
közízlést. 

További önerőt kell biztosítani a tele-
pülés által megnyert turisztikai és ener-
getikai korszerűsítésre vonatkozó TOP-
os pályázatokhoz Algyőnek. A projektek 

költségei ugyanis jelentősen megnöve-
kedtek az egy, másfél éve kiírt felhívá-
sokhoz képest. Egy-egy beruházásnál 
akár 25-30 százalékos emelkedés is elő-
fordulhat, az építőanyagoknál és a mun-
kadíjaknál is emelkedés tapasztalható.  
Algyő mégis szerencsésnek tekinthető, 
ugyanis stabil pénzügyi háttérrel ren-
delkezik. A képviselők projektekként 25 
százalékos kiegészítést szavaztak meg, a 
keret összesen 132 millió forint.

Molnár Áron az ülés végén röviden 
értékelte a 2017-es esztendőt. Mint 
elmondta, az év anyagi szempontból 
rendkívül sikeresnek számít a nagyköz-
ség életében, ugyanis közel egymilliárd 
forintnyi pályázati forrást nyertek el fej-
lesztésekre. Ez azért kiemelkedő, mert a 
település még összesen nem nyert any-
nyit, mint az elmúlt év során.

Bérleti díjat nem, csak a rezsi költségét kell fizetni azoknak az algyői fiatal pároknak, családoknak, akik az egykori 
Zöld iskolában kialakítandó lakásokba költöznek majd be – hangzott el a képviselő-testület decemberi rendkívüli 
ülésén. 

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel vár-
ja a  különböző intézmények, szervezetek, civil közössé-
gek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! 
Címünk a már megszokott: 

algyoihirmondo@gmail.com

Hegedűs Gábor: 
Farsang

Farsang az életünk minden napja,
álarcot visel apraja és nagyja,
mert mást beszél és bizony mást 
cselekszik,álarca mögé nevetni elbújik.

Rózsaszín szemüveg és bohócsipka,
hajlott a gerinc, földet súrolja.
Tapsol a jó nép, táncot járnak lábak,
farsang is élteti az álarcokat.

Csendben botorkálok a nagy zsivajban,
kalóz, dáma, bolond, itt mindegyik van.
Szerepet játszik, vagy valóban az?

Ott egy poros álarc a földre dobva,
gazdája váltott egy „alkalmasabbra”,
melyet... talán...már befogad a 
„kaszt”.
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Kétmilliárdot költ idén fejlesztésekre a nagyközség

Algyő nagyközség a központi költség-
vetésből nem részesül általános mű-
ködési támogatásban, mivel az adóe-
rő-képesség alapján kiszámított elvárt 
bevétel magasabb, mint a településre 
jutó működési támogatás. Szolidaritási 
hozzájárulást is kell fizetniük, több mint 
246 millió forintot – derült ki az idei 
költségvetés szöveges előterjesztéséből. 
A köznevelési feladatokat a tavalyihoz 
képest több mint 6 millióval támogatja 
az állam, összességében 116 millióval, 
valamint a szociális és gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatok támoga-
tására is több jut a központi büdzséből, 
csaknem 79 millió forint. Ez 11 milliós 
növekedést mutat a 2017-es támogatás-
hoz képest. Fontos adat továbbá, hogy 
helyi adóbevételek tekintetében 1 mil-
liárd 75 millió forinttal számolnak Al-
győn ebben az évben.
Algyő idei költségvetésének tervezé-
sekor célként jelölték meg, hogy az 
intézmények és az önkormányzat a ta-
valyi színvonalon lássa el a kötelező és 
önként vállalt feladatait. Mivel az óvo-
da gyermeklétszáma jelentősen meg-
növekedett, illetve a bölcsőde is teljes 
kapacitással működik, ebben az évben 
többet költenek a tervezet szerint ezen 
intézményekre. „Fontos tudni, hogy az 
elnyert pályázataink jó részét idén meg 
kell valósítanunk vagy legalábbis el kell 

kezdenünk a kivitelezést, így 2 milliárd 
forint az a fejlesztési összeg, amit el fo-
gunk költeni, s ebből 700 millió forintot 
tesznek ki a saját projektjeink és a pá-
lyázatokhoz tartozó önrész összességé-
ben. Ez meg is terheli a költségvetésün-
ket, de az elmúlt három évben tudtunk 
annyi tartalékolni, hogy ez nem jelent 
gondot” – mondta el lapunknak Molnár 
Áron polgármester.

Új kulturális  
intézmény született
A Faluház és Könyvtár átszervezésével 
kapcsolatban a településvezető elmond-
ta, részint a kényszer szülte a szerkezeti 
váltást, hiszen nem találtak olyan ve-
zetőt, akinek könyvtárszakos és műve-
lődésszervező diplomája egyaránt lett 
volna, amit a jogszabályok elvárnak egy 

ilyen, összevont intézmény igazgatása 
esetén. A könyvtár továbbra intézmény-
ként fog működni, ám a vezetői pályá-
zatra nem volt jelentkező, újabbat írnak 
ki. „Szemléletváltást is jelent, hogy nem 
intézményként, hanem cégként mű-
ködik majd a Faluházunk, a Gyevikult 
Nkft. létrehozásával a hatékonyabb 
működést is szeretnénk ösztönözni. Re-
mélem, hogy az a közösségi élet, ami a 
Faluház megnyitásakor, azaz 1990-es 
évek közepétől jellemző volt éveken 
keresztül, visszatér településünkre. Azt 
várom, hogy újra pezsgő élet alakuljon 
ki mind a Faluházban, mind a hozzá 
tartozó egységekben” – részletezte Mol-
nár Áron.

A Gyevitur továbbra  
is segítségre szorul
A január végén tartott rendkívüli ülésen 
a Gyevitur Nkft. működésével foglakoz-
tak sokat a képviselők. Már tavaly meg-
fogalmazták, hogy hosszú távon nem 
fenntartható, hogy a cég minden évben 
önkormányzati segítségre, kiegészítő 
támogatásokra szorul. Ezzel kapcso-
latban Molnár Áron hangsúlyozta, az 
önkormányzatnak – mint tulajdonos-
nak – célja az Nkft. veszteségének csök-
kentése, és a cég által kért összeget nem 
tudja teljes körűen biztosítani, így az 
ügyvezető által beterjesztett üzleti tervet 
a képviselő-testület módosítva javasolta 

A februári testületi ülésen fogadhatják el Algyő idei költségvetését, de a koncepciót már több ízben is tárgyalták. A képviselők 
döntöttek arról is, hogy folytatódik a rotavírus elleni védőoltási program.
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elfogadásra. Az elfogadott határozatban 
azt is leszögezik, hogy a testület 2019-
ben nem kíván hiány-visszapótlást esz-
közölni, ám tavalyi, nagyjából 25 milli-
ós veszteséget visszapótolják. A cégnek 
összességében 24 millió forintot tervez 
utalni az önkormányzat, de fejleszté-
sek is megvalósulnak 508 millió forint 
értékben. A Levendula Hotelhez kap-
csolódóan, a Tisza parton horgászstéget 
létesítenek, míg a Borbála fürdő terüle-
tén a hidegvizes medence kivitelezése is 
megtörténik 500 millió forintból.

Rotavírus elleni  
védőoltási program
Folytatják Algyőn a rotavírus elleni vé-
dőoltási programot – erről is döntöttek 
a képviselők. A védőoltást térítésmen-
tesen adják be a településen az idén 
születendő, algyői állandó lakcímmel 
rendelkező csecsemők esetében. A tes-
tület valamivel több, mint másfél millió 
forint keretösszeget határozott meg a 
célra, figyelembe véve, hogy nagyjából 
40 gyermek születésével lehet kalku-
lálni, illetve az oltóanyag háromszori 
38 ezer forintos árával. Az elfogadott 
határozat arra is kitér, hogy a szülők 
írásbeli nyilatkozatát követően Molnár 
Mária csecsemő- és gyermek szakorvos, 
házi gyermekorvos oltja majd be a ki-
csiket, míg a polgármesternek arról kell 
gondoskodnia, hogy együttműködést 
kössön a védőoltás beszerzésével kap-
csolatban.
A program elindítását Molnár Mária 
kezdeményezte még 2012-ben, igaz 
csak 2015-ben kezdték meg a tele-
pülésen. A szakember arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a rotavírus-fertőzés 
világszerte az egyik leggyakoribb, há-
nyás-hasmentést, gyakran kiszáradást 
okozó vírusos és rendkívül ragályos 
megbetegedés. A fertőzés minden gyer-
meket érinthet, függetlenül földrajzi te-
rülettől, szociális helyzettől, környezeti 
és higiéniai körülményektől. Leggyak-
rabban 6 hónapos és 2 éves kor között 
fordul elő. Az 5 éven aluli gyermekek 
95%-a átesik a fertőzésen. A fertőzés 
azonban védőoltással megelőzhető, ám 

mivel nem tartozik a kötelező védőol-
tások sorába, ezért a TB nem támogatja. 
Az elmúlt évben az érintett szülők meg-
közelítőleg 90%-a kérte a védőoltást. 

Új szerep a  
Fehér-iskolának

A volt Fehér-iskola hasznosítását évek 
óta tervezi az önkormányzat, elhelyez-
kedése és adottságai alapján leginkább 
turisztikai, s azon belül is vízisport 
célú hasznosítása lenne célszerű. Erről 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
is egyeztetett a település, s egy szál-
láshelyet is magában foglaló vízisport 
központot alakítanának ki. A Fehér-is-
kolában lehetne tárolni a sporteszkö-
zöket, edzési lehetőséget alakítanának 
ki a közösségi tér és a szálláshelyek 
mellett. A kivitelezést három forrásból 
tervezik megvalósítani a felek, egyrészt 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség pályá-
zatából, önkormányzati önerő és LE-
ADER-pályázat nyújtotta összegből. 
Jelenleg „Helyi civil, sport és szabadidős 
szolgáltatások fejlesztése” címmel ér-
hető el egy felhívás, amelyhez a támo-
gatási kérelmet február elejétől lehet 
benyújtani. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás maximális össze-
ge 11 millió forint, 75%-os maximális 
támogatási intenzitás mellett. Az ön-
kormányzat kettő támogatási kérelmet 
kíván benyújtani: egyrészt iskola infra-
strukturális fejlesztésére, másrészt esz-
közbeszerzésre. A projekt összköltsége 
bruttó 32,6 millió forint. A képvise-

lő-testület úgy fogadta el a határozatot, 
hogy a pályázathoz kapcsolódóan fenn-
tarthatósági és üzemeltetési tervet kell 
készítenie a hivatalnak.

Határon átnyúló  
projektek kezdődnek
Az önkormányzatnak az a 3 szerző-
déskötés alatt álló pályázatát kell idén 
megvalósítania, vagy legalább elkezde-
nie. Ezekre összesen 212,5 millió forint 
támogatást ítéltek meg, míg Algyőnek 
107,7 millió forint önerőt kell biztosíta-
nia. Az egyik projektet Szerbiával közö-
sen valósítja meg Algyő. Ennek kereté-
ben rendeznek majd tábort, eszközöket 
szereznek be, de környezetvédelmi kép-
zést és konferenciát is tartanak a kiad-
ványok és oktató anyagok elkészítésén 
túl.
A másik projekt is kapcsolódik a Tiszá-
hoz, Csongrád város, mint főpályázó 
partnere a vajdasági Óbecse és Al-
győ önkormányzata. Ez többek között 
tartalmaz kishajó kikötésre alkalmas 
kikötőhely létesítését a volt gabona-
kikötőnél, az elnyert TOP turisztikai 
projekt mellett. Esély otthon is létesül 
az Algyői fiataloknak, a fecskeház pro-
jekt képzések és közösségi programok 
lebonyolítását is tartalmazza a lakások 
kialakítása mellett. A képviselő-testület 
mindhárom projekt esetében támogatta 
az önerő biztosítását az idei költségvetés 
terhére.
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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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Az Ezerjófű Egyesület is bemutatkozott a II. Városi Kulturális Piacon

A Városi Kulturális Piac hagyományát 
tavaly élesztette fel az Agóra, a ren-
dezvény bemutatkozási lehetőséget 
nyújt mindazoknak, akik a csongrá-
di megyeszékhely kulturális életében 
tevékenyen részt vesznek. Nemcsak 
szegedi, hanem vidéki kiállítókkal is 
találkozhattak az érdeklődők, az al-
győi Ezerjófű Egyesület tagjai többek 
között ízletes teakülönlegességei-
ket kínálták. Berek Ágota, az egyesü-

let elnöke az Algyői Hírmondónak 
elmondta, a Szent-Györgyi Albert 
Agóra több programjához csatlakoz-
tak, így természetes volt számukra, 
hogy a II. Városi Kulturális Piacon 
is bemutatkoznak. „Azt szeretnénk, 
hogy a gyógynövényeket, és az abból 
készült termékek jótékony hatásait 
minél többen megismerjék, így nem 
volt kérdés számunkra, hogy részt ve-
szünk a rendezvényen” – fogalmazott.

Akárcsak egy zöldségpiacon, külön standokon mutatkoztak be Szegeden a város kultúráját meghatározó szer-
vezetek, intézmények. A Szent-Györgyi Albert Agórában az Ezerjófű Egyesület termékeit is megismerhették az 
érdeklődők.

„Szakrális utazások” a kultúra ünnepén

A Gyevi Art Kulturális Egyesület és a 
kelebiai Gaál Ferenc Magyar Művelő-
dési Egyesület együttműködési meg-
állapodásának megfelelően idei első 
közös rendezvényünket január 21-én 
tartottuk az algyői faluházban, amikor 
is a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük 
meg vajdasági barátainkkal.
Ebből az alkalomból Marlene Patarcsity 
Dietrich nemezképeit tekinthették meg 
az érdeklődők, a tárlatot Paskó Csaba, a 
Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egye-

sület elnöke ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe.
Az ezt követő ünnepi műsorban Mol-
nár Áron, Algyő polgármestere méltatta 
a magyar kultúra jelentőségét, majd a 
Pro Musica Zeneiskola algyői növen-
dékei: Gyurcsik Andrea, Üveges László, 
Vágó Natália és Zakar Zsanett zongo-
rajátéka következett, akiket Zomboriné 
Gergely Klára készített fel a színvonalat 
produkcióra. A szabadkai zeneiskola 
két növendéke, Borbély Jácint énekek-

kel, míg Kucsera Noémi gitárszólóval 
színesítette a programot. Mindketten 
Paskó Csaba tanítványai. Tóth Zsófia, a 
Parlando Énekegyüttes szólistája mint-
egy keretként énekkel nyitotta és zárta 
a műsort.
Köszönjük Marlene-nak a csodálatos 
kiállítást, a közreműködőknek a műsort, 
a közönségnek a jelenlétet.
Igazán szép megnyitója volt a két egye-
sület együttműködésének!

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Egy különleges összefogás eredményeként a vajdasági Kelebiáról is érkeztek vendégek a Magyar Kultúra Napjára 
Algyőre, a Faluház Galériájában nemezképekből nyílt tárlat.

A HÓGOLYÓÁRUS –  
KÖTETBEMUTATÓ SZEGEDEN

Március 9-én 17 órakor a szegedi Somo-
gyi-könyvtárban Szilágyi-Perjési Katalin: 

 A hógolyóárus című novelláskötetének  
bemutatóját tartják. 

Az írónővel Fabulya Andrea beszélget,  
felolvas Kosztolányi József.

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT!

A Boldog Gyermekkor Alapítvány Kuratóriuma 
köszöni, hogy 2016� évi adójuk 1 %-ával  

támogatták (257�622 Ft) alapítványunkat,  
melyből a gyermekek kirándulása és  

színes óvodai programok valósulhattak meg�

Kérjük, ebben az évben is segítsék, támogassák
alapítványunkat adójuk 1 %-ával�

BOLDOG GYERMEKKOR ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18464881-1-06
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2018. február 16-án 17 órakor  

az Algyői Faluházban. 
Házigazda: Fábián Péter 

 

Gurulós fánk kóstolás 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az algyői Gyevitur Nkft� (6750 Algyő, Téglás utca 151�) ezúton hirdeti meg 
a Sport utca 9� szám alatti Borbála Gyógyfürdőben lévő büfé helyiségét 

bérbeadással történő üzemeltetésre, berendezéssel vagy berendezés 
nélkül�

A létesítmény üzemeltetőjének kiválasztása a beadott pályázatok 
elbírálását követően történik�A pályázati csomag megvásárolható az Nkft� 

irodahelyiségben (Téglás utca 151�),  
5000 forint összegért�

A bérlemény előre egyeztetett  
időpontokban megtekinthető�

A pályázatok beadási határideje: 2018� 02� 23-a, péntek, 16 óra, személye-
sen vagy postai  

úton a Gyevitur Nkft� központi irodájában  
(6750 Algyő, Téglás utca 151,  
Levendula Hotel és Étterem)�

További információk kaphatók:  
06 (20) 383-9938-as telefonszámon vagy a  

szucs�szabolcsgabor@gmail�com e-mail címen�

PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

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

Telefon: 06 (70) 616 2055

Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

...a Tisza Virága

ALGYŐ
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AZ ALGYŐI „NÉGYSZÖG” TÓ, MINT ZÁPORTÁROZÓ FEJLESZTÉSE 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
49 millió forint összköltségű, 100%-
os támogatást nyert a TOP-2.1.3-15-
CS1-2016-00006 projekt azonosítójú 
- Az algyői „Négyszög” tó, mint záportá-
rozó fejlesztése -  című pályázaton belül.

Algyő település belterületi csapa-
dékvizeinek egy része jelenleg a 47-es 
számú főút alatti átereszeken keresztül 
a beavatkozással érintett növényzet-
tel sűrűn benőtt, vízállásos területre 
érkezik. Erről a területről a vizek sza-
bályozás nélkül egy vezérárok szerű 
nyomvonalon keresztül tovább folynak 
a Tökösdűlői csatornába. A záportározó 
vizeit befogadó Tökösdűlői csatorna a 
vízgyűjtő területén keletkezett vizek el-
vezetését szolgálja, azonban ez a síkvi-
déki kis esésű belvízcsatorna mentén is 
szélsőséges hidrometeorológiai helyzet 
esetén kialakulhatnak felszíni elöntések.

A település külterületén tervezett zá-
portározó lehetővé tenné a belterületen 

összegyűjtött csapadékvizek felszíni be-
fogadóba való késleltetett levezetését, 
továbbá a csúcsidejű vizek átmeneti 
tározásával lehetővé válik az ütemezett 
vízlevezetés. A tározó vízszintszabályo-
zására tervezett műtárgy lehetővé te-
szi a csapadékvizek helyben tartását, 
mely egyrészt a belvízi időszakokban 
történő hatékonyabb belvízmentesí-
tést, valamint a vízhiányos időszakok-
ban a helyi vízkészletek megőrzését 
segítené elő.

Az ismertetett műszaki megoldással 
csökkenthető a Tökösdűlői csatorna 
terhelése nagy záporok esetén. Kis be-
ruházási költséggel, egy új vízszintsza-
bályzó műtárgy megépítésével a víz-
testek közötti ütemezett, szabályozott 
vízátadás lehetősége a befogadó víz-
folyás kiegyenlítettebb vízjárását ered-
ményezi, mert a keletkező többletvizek 
tárolása mellett, folyamatos elvezetést 
tesz lehetővé.

A záportározó helyének választott te-
rület összeköttetésben van a befogadó 
Tökösdűlői csatornával, viszont a zápor-
tározó és a csatorna közötti vezérárok re-
konstrukciót igényel, mert az jelentősen 
feliszapolódott, fákkal, bokrokkal benőtt. 
Tehát a befogadó vízfolyás rendelkezés-
re áll, a vizek eddig is ebbe a csatornába 
kerültek levezetésre, csak mostanáig irá-
nyítatlanul, szabályozás nélkül folytak a 
vizek a befogadóba.

 A projekt várható befejezése 2019. 
02. 28.
A projektről bővebb információt a 
www.algyo.hu oldalon olvashatnak.

az algyői Borbála Gyógyfürdőben!
2018. JANUÁR 23  MÁRCIUS 29.

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció ünnepnapokon nem érvényes!

Tavaszi - téli 
NYUGDíJAS AKCIÓ

Minden nyugdíjas Vendégünknek

25% KEDVEZMÉNY 
A NYUGDÍJAS BELÉPŐ ÉS A SZAUNAJEGY ÁRÁBÓL!

KEDDEN, SZERDÁN és CSÜTÖRTÖKÖN

az év fürdője
2017

2

www.borbalafurdo.hu
 /borbalafurdo

6750 Algyő, Sport utca 9. 
62/517-520

A kedvezmény kedden, szerdán és csütörtökön 8.00-16.00 óráig 
nyugdíjas igazolvány felmutatásával vehető igénybe!
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TURIZMUSFEJLESZTÉS ALGYŐ TELEPÜLÉSEN – A TISZAI 
AKTÍV TURIZMUS (VÍZI ÉS HORGÁSZ) FELÉLESZTÉSE 
Algyő nagyközség önkormányzata 
142.374.755 forint összköltségű, 100%-
os támogatást nyert a TOP-1.2.1-15-
CS1-2016-00005 projekt azonosítószámú 
„Turizmusfejlesztés Algyő településen” 
című pályázaton belül.
Az Algyő, Komp utca végén található kikötő 
áthelyezése közművesítéssel, engedélyez-
tetéssel: A nagyközség a turizmusfejlesz-
tési programja keretén belül a homokos 
anyagú partszakaszon hivatalosan stran-
dot kíván üzemeltetni, amelytől úszóműves 
kikötő csak 100 méterre üzemelhet, ezért 
a meglévő és üzemelési engedéllyel ren-
delkező kikötőnek más helyre kell átállnia.  
A 100 métert a kijelölt strand határvonalától 
a kikötő legközelebbi úszóművének vona-
láig kell számolni. Ez azt jelenti, hogy az 
úszóműves kikötőt a jelenlegi helyétől 100 

méterrel lejjebb kell helyezni vízfolyás irá-
nyába a már kiépített sólyázóhely alá.
Az Algyő, Lőrinc utca folytatásában, a Fe-
hér iskola lejárójának a végén (a 01724/2. 
helyrajzi számú területen) létesül új kikötő 
(úszóművel, lejáróval), partfal-erősítéssel, 
közműpótlások kialakításával, parkoló és 
lejáró felújítással. Az önkormányzat ezt a 
területet szeretné bekapcsolni a falu turisz-
tikai életébe, helyzeténél fogva elsősorban 
a víziturizmus és a vízparti pihenés érde-
kében. Ezért ezen a területen kívánja meg-
teremteni a víziturizmus alapjául szolgáló 
kikötőt. A fenti 2 darab kikötő kialakításával 
Algyő településén megvalósulhatna az ak-
tív turizmus, a vízi sporteszközök számára 
kikötőhelyek létesítése.
Az Algyő, Levendula szálló mellett találha-
tó (01726/7. helyrajzi számú) területen új 

horgászstég épül (úszóművel, lejáróval) 
engedélyeztetéssel. Algyő település turiz-
musfejlesztési programja keretén belül a 
Levendula szálló környezetében úszómű-
ves horgászállás/horgászstég létesítését 
határozta el a turisztikai lehetőségek bőví-
tése céljából. A horgászstég kialakításával 
Algyő településén megvalósulhatna a hor-
gászturizmus.
A projekt várható befejezése 2019. 04. 30.
A projektről bővebb információt a 
www.algyo.hu oldalon olvashatnak.

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ALGYŐN  
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
200 millió forint összköltségű, 100%-
os támogatást nyert a TOP-3.2.1-15-
CS1-2016-00045 projekt azonosítószámú 
„Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése Algyőn” című pályázaton belül.
A projekt célja a jelenlegi, üzemeltetési 
és fenntarthatósági problémákat okozó 
állapot orvoslása. Ennek érdekében az 
épületenergetikai felújításon (szigetelés, 
nyílászárók cseréje, gépésze és, villa-
mos hálózatok felújításán) kívül korszerű 
kondenzációs gázkazánokat, és azokhoz 
kapcsolódóan kazánház korszerűsítést és 
kéményépítést terveztünk. A fejlesztéssel 
érintett 3 intézmény: Algyői Polgármes-
teri Hivatal, Civil Szervezetek Háza és az 
Egészségház. A megvalósítással jelen-
tősen csökkenek az épületek, intézmények 
fenntartási költségei.
A Polgármesteri Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítésének bemuta-
tása:
Az épület felújítását, korszerűsítését, az 
épület külső utólagos hőszigetelését, fö-

dém hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, 
fűtés korszerűsítését az utcai épületrész 
talajnedvesség elleni szigetelését tervez-
tük. A felújítások során az utcai homlokzat 
új homlokzatfestést fog kapni. Az egész 
épületben a szükséges helyeken világítás-
korszerűsítés is történik, mely során LED-
es világítótestek lesznek felszerelve.
Az orvosi rendelő épületének energeti-
kai korszerűsítésének bemutatása:
Az épület felújítását, korszerűsítését, az 
épület külső utólagos hőszigetelését, a 
födém hőszigetelését, a nyílászárók cseré-
jét, a fűtés korszerűsítését, továbbá a gyer-
mekorvosi épületrész talajnedvesség elleni 
szigetelését terveztük. Az épületre meg-
újuló energia hasznosítására 5 kW rend-
szerteljesítményű napelemet helyezünk a 
nyugati oldalra. Az akadálymentes parkoló 
kialakítását az épület előtti parkolóban fel-
festéssel és táblával jelölve alakítjuk ki.
A civilház energetikai korszerűsítésé-
nek bemutatása:
Az épület felújítását, korszerűsítését, 
külső utólagos hőszigetelését, a födém 

hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, 
fűtéskorszerűsítését, valamint az ud-
vari melléképület azbesztmentesítését 
terveztük. Elbontjuk a meglévő gázkon-
vektorokat, helyette új kondenzációs 
gázkazánt szerelünk fel, amelyről ra-
diátoros fűtés fog működni. A radiáto-
rokhoz futó gépészeti vezetékek falho-
ronyba bevésve lesznek kialakítva. Az 
egész épületben a szükséges helyeken 
világításkorszerűsítés is történik, mely 
során LED-es világítótesteket szere-
lünk fel.
A projekt várható befejezése 2018. 12. 31.
A projektről bővebb információt a  
www.algyo.hu oldalon olvashatnak.
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Kedves Algyőiek!

Soha nem felejtem el az első napom az Al-
győi Faluházban, ami 2010. szeptember 1. 
volt. Emlékszem, hogy megálltam a Falu-
ház előtt, csodáltam az épületet, az oszlo-
pokat, majd belépve türelmetlenül vártam, 
hogy munkába álljak. Nagyon izgultam. Ez 
volt az első munkahelyem a szakmámban, 
friss diplomás művelődésszervezőként. 

Eleinte féltem attól, hogy nehéz lesz a 
beilleszkedés egy új, számomra ismeretlen 
közösségbe. Kár volt ettől tartanom! Na-
gyon sok jó kapcsolatra, barátságra tettem 
szert az elmúlt hét és fél év során. Mostan-
ra Algyőt otthonomnak tudhatom.

Számtalan kedves emlék fűz a kisebb és 
nagyobb rendezvényekhez. Egy pillanat-
ra szerettem mindig megállni a közönség 
sorai között − a Faluház által szervezett 
programokon –, és csendben eltűnődtem, 
hogy örömet sikerült szereznünk a mun-
katársaimmal együtt a kikapcsolódni vágyó 
közönségnek. Mindig emlékezetes marad 
számomra Somló Tamás nagykoncertje és 
klubestje, a Csík zenekar koncertje, a KFT 
koncertjei, Bornai Tibor kiállításmegnyi-
tója, Szabó Balázs Bandájának ifjúságnapi 
nagykoncertje, majd mesemondó estje...  
A drámatáborban és a drámaszakkörben jó 
volt látni, ahogy a gyerekek napról-napra, 
hétről-hétre hogyan fejlődnek, és az előa-
dásaikkal milyen örömet okoztak min-
denkinek. Ezek az eredmények bebizo-

nyították számomra a művészeti nevelés 
fontosságát és értékét.

A Wemsical Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület tagjaként és a Móra Ferenc 
Népszínház Egyesület elnökeként tovább 
folytatom civil közösségi tevékenységem 
településünkön. Szakmai munkámat pedig 
február 1-től az NMI Nemzeti Művelődé-
si Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.-nél 
módszertani referensként végzem.

Hálás vagyok mindenért, amit itt meg-
tanultam és tapasztaltam, a munkáról, az 
emberségről, a barátságról és egymás tá-
mogatásáról.

Ezúton köszönöm a közös munkában 
való együttműködést Algyő nagyközség 
önkormányzatának, az intézmények veze-
tőinek és dolgozóinak, a helyi civil szer-
vezetek vezetőinek és tagjainak és minden 
kedves Algyőinek!

Külön köszönöm szeretett kollégáim-
nak az együtt töltött éveket! 

Gál Boglárka

Búcsú az Algyői Faluház és Könyvtártól
Az Algyői Faluház és Könyvtár 2018. 
január 31-én költségvetési intéz-
ményként megszűnt, s én úgy döntöt-
tem, hogy nem a február 1-én induló 
Gyevikult Nonprofit Kft.-nél, hanem 
máshol folytatom a munkámat: a 
megszerzett tudásomat és tapaszta-
lataimat a jövőben a szegedi JATE 
Klub klubvezetői pozíciójában fogom 
kamatoztatni.

Most mint a Faluház művelő-
désszervezője búcsúzom Önöktől. 
Örömmel nézek vissza az elmúlt 
évekre, számtalan szép emlék jut 
eszembe a Faluházban töltött mun-
kámmal kapcsolatban.

Örülök, hogy sikerült a döntésho-
zók figyelmét az ifjúsági kérdésekre 
fordítani, és a helyi fiatalok, valamint 
vezetők közreműködésével megalkot-
hattam az Algyői Ifjúsági Koncepciót, 
ami alapján elindíthattuk a Jelen Ifjú-
sági Klubbot, amely sok algyői fiatal 
kedvelt közösségi terévé vált. A civil 
szervezetekben rejlő erő hatalmas, ezt 

bizonyítják a velük közösen megvaló-
sított programok.

Boldogsággal tölt el, hogy a Zsí-
roskilincs kolbásztöltő versenyt életre 
hívhattam, amely által kollegáimmal 
karöltve egy új hagyományt indítot-
tam el. Algyő hírnevét büszkén vittem 
a munkám során a határon túli ren-
dezvényekre, a környékbeli települé-
sekre. A Nemzeti Művelődési Intézet 
és az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma is elismerő szavakkal illette az 
elmúlt években elért eredményeket, 
amelyekért külön köszönettel tarto-
zom a Wemsical Egyesület tagjainak, 
illetve a Faluház dolgozóinak.

Köszönöm szépen Algyő nagyköz-
ség önkormányzatának és a képvise-
lő-testületnek, az intézmények és a 
civil szervezetek vezetőinek, valamint 
tagjainak, az algyői fiataloknak, továb-
bá minden algyői lakosnak az elmúlt 
évek közös munkáját, az együttmű-
ködéseket, a számtalan sikeres prog-
ram megvalósításában való közremű-

ködést − és nem utolsó sorban a sok 
támogatást!

A jövőben fiatal algyőiként, mint a 
Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egye-
sület vezetője továbbra is a helyi kö-
zösségeket fogom segíteni, támogatá-
somra számíthatnak az algyőiek!

Kívánok Önöknek sok erőt és ki-
tartást a jövőre nézve!

Köszönettel:
Torma Tibor
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Eredményekben gazdag évet zárt az Ezerjófű Egyesület

A programok gerincét 2017-ben is a 
hetente megtartott egyesületi napok 
alkották. Ezek a kerttel és növényfel-
dolgozással kapcsolatos kiegészítő fel-
adatok ellátása mellett alkalmasak az 
ismeretterjesztő feladatok, programok 
lebonyolításában résztvevő egyesületi 
tagok felkészítésére. A Fehér Ignác Ál-
talános Iskolában folytatódott a gyógy-
növényes szakkör és az iskolai tankert 
művelése.

Az Ezerjófű Gyógynövénykert növé-
nyeinek számát tovább növeltük, és több 
különleges gyógynövénnyel gazdagítot-
tuk. Időt állóbb tájékoztató táblákkal és 
mutatós bemutató táblával tettük infor-
matívabbá a kertünket.

2017-ben ugrásszerűen megnőtt a 
gyógynövénykertbe látogató iskolai 
osztályok, civil és szakmai csoportok 
száma. Az algyői iskola minden osztá-
lya részt vett kerti foglalkozáson, rajtuk 
kívül jártak nálunk szegedi iskolákból és 
táborokból is csoportok. Kertbarát kör, 
nyugdíjas egyesületek, szakmai szövet-
ségek, óvodai nevelőtestületek, iskolai 
tantestületek jöttek a régióból és az or-
szágból, vitték a gyógynövénykert, az 
egyesület és Algyő jó hírét.

Az egyesület igyekszik eleget tenni 
minden felkérésnek, és ahol tud, részt 

vesz Csongrád megye és a dél-alföldi 
régió más rendezvényein, melyek közül 
különösen fontos az alsó és középfokú 
oktatási intézményekben való megjele-
nés. Nagy sikerrel szerepeltünk Hód-
mezővásárhelyen a Kutatók Éjszakáján 
gyógyteáinkkal és gyógynövényes játé-
kainkkal, feladatokkal. Szegeden a Hídi 
Vásár Civilek Utcáján, a Liliom Feszti-
válon és a Paprika Fesztiválon egyaránt 
jelen voltunk, és egyre gyakoribb közre-
működője vagyunk az AGÓRA rendez-
vényeinek. Az egyesület tavaly több al-
kalommal mutatkozott be a régión kívül 
is. Budapesten a Múzeumok Majálisán, 
a Szentendrei Skanzenben a Tájházak 
Vendégségben rendezvényen, Deszken 
az Ajvár Fesztiválon és augusztus 20-
án az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban. Mindenütt nagy sikere 
volt gyógyteáinknak és a hozzájuk kap-
csolódó tanácsadásnak, tájékoztatásnak. 
Tanulmányúton Gödöllőn, Kisoroszi-
ban, Vértesacsán a Föngyöskertben és a 
Vácrátóti Arborétumban jártunk.

Az egyesület két nagy rendezvénye 
a nyár eleji, az „Év Gyógynövénye” je-
gyében megtartott fesztivál és az őszi, 
az egyesület egészségnevelő tevékeny-
ségét ismertető, népszerűsítő Ezerjó-
fű Szakmai Nap. 2017 június 24-én  

„A Mák Napja az Ezerjófű Gyógynö-
vénykertben” címmel rendeztünk fesz-
tivált közösen a Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság Gyógynövény 
Szakosztályával.

Az egyesület kapcsolatrendszere évek 
óta stabil. Az SZTE Mezőgazdasá-
gi Karának gyakorlati képzőhelyeként 
az egyesület évközi gyakorlati foglal-
kozásokat tart egyetemi hallgatóknak.  
Három szegedi középiskolából négy 
diák végzett kötelező közösségi munkát 
az egyesületnél. Több alkalommal bizto-
sítottunk kutatási alapanyagot az SZTE 
Gyógyszerésztudományi Karának. Fon-
tos a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Gyógynövény Szakosztályá-
val való kapcsolat. Ők rendszeresen 
közreműködnek az egyesületi prog-
ramok lebonyolításában szaktanáccsal 
és előadók biztosításával. Az egyesület 
évek óta kapcsolatban van az SZTE 
Szegedi Füvészkertjével, az alsóvárosi 
Ferences Látogatóközpont gyógynö-
vénykertjével, a halimbai Szalai Miklós 
Gyógynövényeskert Bemutató- és Ok-
tatóközponttal. 2017-ben jött létre kap-
csolat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti  
Emlékpark gyógynövénykertjével és 
múzeumpedagógiai csoportjával.

Tavaly az Ezerjófű Egyesület fejlő-
désének egy fontos állomásához ért: 
kialakult és stabilizálódott szakmai mű-
ködésrendszere, amellyel eredményesen 
képviselte szakterületét és Algyőt saját 
programjain és más települések ren-
dezvényein. Ezt a munkát ismerte el a 
Csongrád Megyei Értéktár Bizottság 
azzal, hogy a Nemzeti Értéktár Csong-
rád Megyei Értékei közé az Egyesület 
Ezerjófű Gyógynövénykertjét és egész-
ségnevelő tevékenységét felvette.

Berek Ágota
Ezerjófű Egyesület

elnöke

Olyan programokban és élményekben gazdag év, mint a 2017-es, még nem volt az Ezerjófű Egyesület életében. 
120 napon összesen 130 program, 7600 résztvevő, az egyesületi tagok által elvégzett csaknem 4500 önkéntes munkaóra. 
Mindez meghozta eredményeit, és egyben országszerte vitte az egyesület és Algyő jó hírét.
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Immáron húsz éve működik önálló településként Algyő, a jubileumi 
évben kiadvány készült, tárlatot szerveztek és tortával vendégelték 
meg a nagyközség apraját-nagyját. Az Algyői Nőegylet felhívására 
40 darab tortát készítettek, amelyeket Vámos Zoltán cukrász rende-
zett össze 20-as számmá, s ő díszítette föl az óriásédességet.

Radnai István költő, novellista, a Magyar Írószövetség tagjának rend-
hagyó irodalmi délutánjára invitált az Algyői Könyvtár és az Algyői 
Tollforgatók Köre. „Az ihlet inkább nem hagy el, minthogy meglep-
ne. Életformám, és van mit mondanom ennek a világnak!” – nyilat-
kozta az írásról Radnai István a Montázs magazinnak.

„Harc a Rák ellen” – az Algyői Nőegylet immár ötödik alkalommal szervezte meg mellrákellenes kerékpártúráját, 
a huszonnyolc kilomé teres távot kétszáz fő kerekezte végig a nemes cél érdekében. Az összegyűlt adományokat 
a Szegedi Kelemen János Alapítvány számlájára utalták, amely a rákbetegek gyógyítását és a kutatást támogatja.

Az Algyői Faluház és Könyvtár tavaly is megrendezte könyvtártáborát, amelyben  
harminc kis olvasót igyekeztek színes és izgalmas programokkal szórakoztatni. Jártak 
Vásárhelyen, Szegeden és Szentesen, valamint a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban is.

Így telt Algyőn 2017 – II. rész

A Gyevi Art Kulturális Egyesület augusztus 20-án ren-
dezte meg a VIII. Miénk a tér rendezvényét, amelyre 
mintegy 160 fellépő érkezett, hogy közösen búcsúztassák 
el a nyarat. A mulatságról természetesen az algyői Búza-
virág Asszonykórus sem hiányozhatott.

„Magyarnak lenni” tábort rendezett a Gyevi Art Kulturá-
lis Egyesület és a kelebiai Gaál Ferenc MME. A kelebiai 
gyermekek nemcsak a szakmai kézműves foglalkozások 
iránt érdeklődtek, hanem az anyaországi gyermekek élete, 
életkörülményei is megérintették őket.

AUGUSZTUS

JÚLIUS

SZEPTEMBER
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A szépkorúakat köszöntötték a Faluházban 
az Idősek Világnapja alkalmából az Algyői 
Egyesített Szociális Intézmény szerve-
zésében. Molnár Péterné Rózsika és Varga  
Sándorné Juliska verssel köszöntötte az időse-
ket, majd színvonalas műsorral kedveskedett 
a megjelenteknek a Búzavirág Asszonykórus.

A magyar fajták kiemelt figyelmet kaptak az  
Algyőn rendezett országos kutyakiállításon, amelyen 
több mint 650 kutya, mintegy 140 fajtából volt jelen.  
Az Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi 
Egyesületének eseményén a magyar fajták kerültek a 
középpontba, így a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi, 
a mudi, a magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a 
magyar agár és az erdélyi kopó fajtájának jellegzetes-
ségeire külön felhívták az érdeklődők figyelmét.

OKTÓBER

Ünnepi műsorral hangolódtak a karácsonyra Algyőn.  
A Faluházban a Fehér Ignác Általános Iskola 2. és 3. b 
osztályos tanulóinak műsora szórakoztatta az érdeklődő-
ket, és a hagyományoknak megfelelően az adventi gyer-
tyagyújtást követően tartották meg a Hírmondó Kará-
csonyt.

A Lehet Könnyebben Egyesület karácsonykor ismét tartós 
élelmiszercsomagot osztott ki az Algyőn élő betegek, szociális 
ellátásban részesülők, idősek, többgyermekes lakosok között. 
Több mint 200 fő, nagyjából 1 tonna adományban részesült, 
ezt az egyesület tagjai, önkéntesei 3 napon keresztül gyűjtötték, 
hogy ezzel is egy kicsit könnyebbé tehessék az ünnepeket és 
a mindennapokat azoknak, akik nehéz élethelyzetben vannak.

Először köszöntötték a jubiláns véradókat Algyőn. Azok, akik véradásukkal pél-
dát mutatnak: Molnár Gábor nyolcvanszoros, Varga Lajos Zoltán hetvenötszörös,  
Keresztes Árpád pedig hatvanszoros véradó. Ötvenszer segített már másokon  
Balogh József, Fodor László, Füzesy István, Gábor József, Kiss Róbert, Kovács József, 
Magyar László és Vosnitzer Ferenc. Negyvenszeres véradó pedig Békési Ferenc,  
Draxler Ferenc István, Földes Károly, Hegedűs Mihályné, Vellás Katalin, illetve Za-
huczky Balázs József.

NOVEMBER

DECEMBER
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Lendületet adhat az első siker kézilabdázóinknak

Pazar győzelemmel kezdte meg a 2018-
as évet a ContiTech FKSE-Algyő: a férfi 
kézilabda NB I/B Keleti csoportjában 
szereplő csapatunk a bajnoki címért is 
versenyben lévő Békést győzte le idei első 
tétmérkőzésén. A szurkolók két új játékost 
fedezhettek fel az első hazai találkozón: 
a 30 éves Balda Ákos, valamint a 27 éves 
Temesvári János csapatunk két új, téli szer-
zeménye. De nem csak a keretben, hanem 
a kispadon is volt egy kis frissítés, hiszen 
Kovács István vezetőedző munkáját a 
korábbi válogatott jobbátlövő, Kotormán 
Attila segíti a jövőben, aki elsősorban az 
algyői utánpótlásban dolgozik.

„Meglepő győzelem volt a Békés el-
leni, nem számítottunk rá, mert nem jól 
sikerült a felkészülésünk. Folyamatosan 
hátráltattak bennünket a sérülések, a ta-
nulmányi, magánéletbeli vagy munkahelyi 
elfoglaltságok, így keveset tudtunk kö-
zösen gyakorolni. Ugyanakkor ez a siker 
rendkívül jó hatással bírhat a csapatunkra 
és az egész tavaszi idényünkre” – fogal-
mazott az Algyői Hírmondónak Kovács 
István, a ContiTech FKSE-Algyő ve-
zetőedzője. A tréner hozzátette, a két új 
játékos szerződtetése nem volt tervezve, 
ám a Balmazújváros anyagi gondjai miatt 
erre mégis lehetőség nyílt, így két, szege-
di kötődésű játékossal erősíthették meg 
keretüket, akik nem csak minőségben, 
hanem a csapatszellemben is erősítést 

jelenthetnek a folytatásra. „Balszélre na-
gyon kellett az erősítés, mert a sérülések 
miatt kevesen voltunk ezen a poszton. 
A jobbszélen más a helyzet, oda meg-
voltunk hárman, de minőségi változást 
hozott a téli igazolásunk. Egyben persze 
ez feszültségforrás is, de ezt meg kell ér-
tenie a játékosoknak. Egy győztes meccs 
persze segít ezen, ilyenkor könnyebben 
befogadják az elvárásokat a játékosok” – 
nyilatkozta az algyőiek vezetőedzője.

Vancsics Jánosék január elején kezdték 
meg a közös munkát, a már-már szoká-
sosnak mondható veszprémi felkészülési 
torna mellett több gyakorló mérkőzést 
is játszottak, azonban ahogy arra Kovács 
István rámutatott: ezeken sosem tud-
tak teljes kerettel felállni, így igencsak 
kérdőjeles volt számára is, hogy mire 
lehet képes csapata a nyitófordulóban.  

A mieink így 13 forduló után a hetedik 
helyen állnak 14 megszerzett ponttal, a 
Békés elleni volt a szezonbeli hatodik 
sikere a csapatnak.

„Elsősorban több győzelmet és több 
pontot szeretnénk szerezni a tavasszal. 
Ha ez a munkamorálunk kitart, ami 
jellemzett bennünket a Békés ellen is, 
akkor reális esély van arra, hogy a ne-
gyedik-ötödik hely valamelyikén végez-
zünk. Tervezzük, hogy az utánpótlásból 
is hozunk fel játékost, annak érdekében, 
hogy ismerkedjen a közeggel és a felnőtt 
kézilabda sebességével, egyúttal jutal-
mazni szeretnénk azokat a tehetséges 
utánpótlás-játékosokat, akik jól dol-
goznak” – fejtette ki a tavaszi célokról  
Kovács István. Megjegyezte, a sorsolá-
suk következtében akárcsak ősszel, most 
is a tavaszi első mérkőzések lesznek  
nehezebbek, majd ezt követik a papíron 
könnyebbnek ígérkező mérkőzések, de 
nem szabad lebecsülni senkit sem ebben 
az osztályban.

A ContiTech FKSE-Algyőhöz lap-
zártánkat követően február 17-én a 
Mezőkövesd érkezik a Fehér Ignác 
Általános Iskola tornatermébe, ezt pe-
dig három idegenbeli találkozó követi, 
így kereken egy hónapig nem játszik 
majd hazai pályán az algyői csapat: a 
Mezőkövesd elleni találkozót követően  
csupán március 17-én, a Mizse KC ellen 
láthatjuk újra a fiúkat.

Egy remek győzelemmel kezdte a tavaszi idényt a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabda-csapata: a mieink a forduló előtt 
második helyen álló Békést győzték le. Kovács Istvánnal, a gárda vezetőedzőjével a felkészülésről és a jó rajtról beszélgettünk.
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Pozitív őszt zártak labdarúgóink

Zsinórban aratott négy győzelemmel 
fejezte be az őszi szezont a Csongrád 
megyei I. osztályban szereplő labda-
rúgó-csapatunk. Sebők Lászlóék sor-
rendben a Sándorfalvát, a Hódmező-
vásárhelyi FC II.-t, a Tiszaszigetet és 
a Deszket is legyőzték, és bár az utolsó 
fordulót a szabadnap miatt csak kívül-
ről szemlélték, mindössze két pont a 
lemaradásuk az élen álló duó, a Csong-
rád és az Ásotthalom mögött. Ezeken 
a mérkőzéseken remekül működött 
csapatunk védekezése is, hiszen mind-
össze egy gólt kapott, azt is a Deszk 
elleni mérkőzés utolsó perceiben, egy 
addigra már megnyert mérkőzésen 
– így nagyon értékes három pontot 
gyűjthetett be például Tiszaszigeten, 
ahol érintetlen maradt az algyői háló.

„Mivel a dobogón tölthetjük a te-
let, megfelelőnek értékelhetem az 
őszi szezonunkat. Játszottunk néhány 
olyan mérkőzést, amelyet meg kellett 
volna nyernünk, de mindig azt mon-
dom, a teljes képet kell ilyenkor fi-
gyelembe vennünk, így nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy volt pár 
olyan mérkőzés is, ahol nem voltunk 
esélyesek, de három pontot szereztünk. 

Elég csak a tiszaszigeti meccsünk-
re gondolni, ahol jó játékkal sikerült 
győzelmet aratnunk” – mondta Takács 
Zoltán, az Algyő SK vezetőedzője.  
A szakember megjegyezte, a szezon 
első felében főképp a támadó poszto-
kon kellett gondokkal küzdeniük, mert 
több alkalommal klasszikus csatár nél-
kül kellett futballozniuk. Vékes Martin 
nem csak eltiltásai, hanem súlyos sérü-
lése miatt sem volt hadra fogható, az 
Algyőre nyáron érkezett csatárt meg is 
kellett operálni. „Táncos Bence játszott 
még ezen a poszton, ám ő most került 
fel a felnőtt együtteshez az utánpótlá-
sunkból, a felnőtt futball más szintet 
képvisel, mint az ifjúsági bajnokságok, 
mellette pedig csupán a rutinos Lovas 
Tamásra számíthattam, így mondhat-
juk, foghíjasak voltunk elöl” – fejtette 
ki Takács Zoltán.

Felnőtt futballistáink nyolc mérkő-
zést játszottak hazai pályán, ezeken öt 
győzelmet és három vereséget könyvel-
hettek el. Idegenben viszont veretlen 
maradt a gárda, hat találkozójából né-
gyet megnyert, míg kettőn döntetlen-
re végzett – értékes pontokat szerezve 
ezzel Csongrádon vagy éppen a már 

említett Tiszasziget elleni találkozón. 
„Pozitív az idegenbeli veretlenségünk, 
viszont hazai pályán volt néhány nega-
tív élményünk. Sok mérkőzés van mö-
göttünk az ősz során, hosszú idő után 
a Magyar Kupa országos főtábláján is 
játszhattunk, de ennek meg is ittuk a 
levét. Szűk kerettel dolgozhattunk, és 
sok találkozót kellett lejátszaniuk a fi-
úknak, ez meg is látszódott rajtuk, de 
mindezzel együtt is pozitívnak tekin-
tem az őszi idényünket” – tette hozzá 
az Algyő SK vezetőedzője.

Csapatunk mindössze 12 gólt ka-
pott az ősszel lejátszott 14 bajnokiján, 
ha pedig hozzátesszük, hogy ebből 
hármat egy találkozón, a Bordány el-
len szedett be, akkor egészen jó mér-
leget hozott ebben a tekintetben az 
együttes. „Mindig is nagy hangsúlyt 
fektettem a védekezésre, ez most is 
elfogadható volt. Elsősorban a hely-
zetkihasználásunkkal akadtak prob-
lémáink, kiváltképp a Zsombó és a 
Kiskundorozsma elleni meccseken. 
Utóbbi találkozón az ellenfelünk tu-
lajdonképpen kétszer jött át a térfé-
len, mégis két gólt szerzett, mi pedig 
minden lehetőségünket elrontottuk” 
– részletezte.

A játékosok számára január 15-ig 
tartott a pihenő, ekkor vezényelte az 
első tréninget Takács Zoltán. A keret-
ben várhatóan nem lesz nagy mozgás 
a téli szünet alatt, a csapat lapzártán-
kig egymás elleni játékkal készült, 
ugyanis az Orosházi Rákóczi Vasas 
létszámhiány miatt lemondta a felké-
szülési mérkőzést.

 Az első bajnoki mérkőzést február 
24-én, 14 órától Ásotthalmon játssza 
csapatunk, majd az első hazai találko-
zóra egy héttel később, március 3-án, 
szombaton 14.30-tól lesz, amikor a 
Szőreg érkezik Algyőre.

Remek eredményekkel zárta a szezon első felét az Algyő SK a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.  
Futballistáink javában készülnek a február végi bajnoki folytatásra, és minden esélyük megvan arra, hogy érmet szerezze-
nek a bajnokság végén.
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Dartsal melegítettek 
a kézisek
A női és a férfi kézilabda szakág 
képviselői csaptak össze a bajno-
ki rajt előtt, azonban ezúttal nem 
labdát, hanem dartsnyilat ragadt a 
kezébe a hölgyeket képviselő tech-
nikai vezető, Varga Balázs, vala-
mint a férfiak kapusa, Kiss Olivér.  
A nem szokványos összecsapásnál 
végül „Sapek” célzott jobban, bár 
hozzá kell tegyük, Olivér általá-
ban nem a célbadobással szokott 
jeleskedni, hiszen inkább a labdák 
hárításán dolgozik. Végül két sima 
szettben, 5-4, 5-3-ra nyert Balázs, 
a győztes pedig sportszerűen sike-
resebb tavaszi szezont kívánt le-
győzött ellenfelének, mint ahogyan 
a dartsmeccsen szerepelt. (Conti-
Tech FKSE-Algyő Facebook).

Elismerték az utánpótlásban zajló munkát

Az MLSZ ezzel a különleges ajándékkal 
köszönte meg az algyőiek eredményes 
munkáját és példamutató tevékenységü-

ket, ezzel az asztallal kíván hozzájárulni a 
gyerekek újszerű és változatos sportolási 
lehetőségeinek biztosításához. A teqball 
asztal nagyjából egymillió forint értékű, 
a sportközpont területén belül állítják fel. 
Ezt az elismerést az utánpótlásban dol-
gozó szakembereink, így Pénzváltó Bence, 
Kalapács Zoltán és Kovács Milán, valamint 
a szakosztályvezető, Takács Zoltán ered-
ményes munkájának köszönhetjük.

A teqball egy a labdarúgás és az asztali-
teniszt vegyítő sport, szabályai tulajdon-
képpen a pingpongéra hasonlítanak, azaz 
egy térfélen csak egyszer pattanhat le, ám 
itt nem ütővel, hanem lábbal, fejjel vagy 
térddel lehet visszaadni a labdát ellen-
felünknek. A magyar fejlesztésű játékot 
egy különleges, hajlított asztalon játsszák, 
ilyenből kapott most egyet ajándékba a 
sportkör.

Az Egyesületi Programban való elkötelezett munka elismeréseként egy teqball asztalt ajándékozott a Magyar Labdarúgó 
Szövetség az Algyő SK labdarúgóinak.

Ismételne Kopasz Bálint

Már javában zajlik Kopasz Bálint fel-
készülése az idei versenyszezonra: a fi-
atal olimpikon tavaly október eleje óta 
kőkemény edzéseken vesz részt, csupán 
karácsony környékén volt engedélyezett 
számára öt pihenőnap, ezt követően 
minden a „megszokott” kerékvágásban 
zajlott. Szerencsére gyorsan elmúlt a 
szerencsétlen sérülése is, a racicei vi-
lágbajnokság leesett a hajója a bakról, 
ő pedig úgy nyúlt utána, hogy megzú-
zódott az egyik ujja. Mint elmondta, 
szerencsére gyorsan sikerült felépülnie 
ebből, hat hét alatt meggyógyult az 
ujja, így nem akadályozta a munkában.  
Annyiból azonban mégiscsak más  
Bálint mostani felkészülése, hogy a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség tá-
mogatásának köszönhetően hat napot 
tölthetett el egy ausztriai, magashegyi 

edzőtáborban, ahol a kétszeres Euró-
pa-bajnok Lucz Dórával edzett közösen. 
Többek között sífutás is szerepelt a ram-
saui programban. „Először próbáltam ki 
a sífutást, ez megtörte a mindennapokat. 
Minden reggelünk sífutással indult, 15 
kilométert szedtünk össze ébredés után, 
majd a délutáni programban kondizás 
és úszás szerepelt. Nagyon jól éreztem 
magam a friss levegőn, hasonló volt a 
mozgás, mint a kajakban, így jött is az 
izomláz” – válaszolta az Európa-bajnoki 
bronzérmes, junior világbajnok sportoló.
Kopasz Bálint szívesen maradt volna 
még Ausztriában, ám a sógoroknál el-
töltött idő után ismét napi két edzés-
sel készül március elejéig. A melegvízi 
edzőtábor előtti egy hétben picit köny-
nyítenek a tempón, csak napi egy edzése 
lesz, majd egy hónapot töltenek el Por-
tugáliában.
„Elsősorban a kilométerek gyűjtéséről 
fog szólni az az edzőtábor, április elsejé-
től pedig csak a májusi világkupákra fo-
gunk készülni. Remélem, sikerül meg-
ismételnem a tavalyi eredményeimet, 
és az ezer méter mellett ötszáz méteren 
is sikerül nyernem” – tette hozzá Ko-
pasz Bálint. A 20 éves kajakostól meg-
kérdeztük, szokott-e újévi fogadalmat  

tenni, de mint válaszában elmondta: a 
kitűzött céljaira koncentrál, azaz el-
sősorban ezer méteren ismét ő legyen 
Magyarországon a legjobb.

A tehetséges kajakos semmi különöset nem tervez idénre – csak megismételni a 2017-es esztendőt. Ausztriai sífutó-táborral 
színesítették a tehetséges kajakos idei felkészülését.
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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.)
Február 12. (hétfő), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Február 19. (hétfő), 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár

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

PROGRAMOK A FALUHÁZBAN
6750 Algyő, Búvár utca 5.  

Telefon: (62) 517-172, 517-173

Február 16. (péntek) 17 óra 
Könyvbemutató a GyeviArt Kulturális Egyesület szervezésében a Fa-
luházban: Paskó atya konyhája – Bácska íze 

Február 24. (szombat) 16 óra 
A Gyeviek Baráti Körének farsangi mulatsága a Faluházban

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

Balassa Patrik Zoltán
Szül.: 2017. 12. 20.
anya: Bakos Anikó Katalin
apa : Balassa Zoltán

SzületéSek Algyőn

Tamás Viktor
Szül.: 2017. 12. 30.
Anya: Fodor Katalin
Apa: Tamás Norbert

2018.01.26-án házasságot kötött  
Pál Mihály és Piltz Magdolna



www.gyeviko.hu6750 Algyő, Kastélykert u. 49. Tel.: 62 765 900

TÉRKŐGYÁRTÁS

AUTÓMOSÁS 

Kézi autómosás, külső 
belső tisztítás 

Felújított környezetben, új
gépekkel 

KONDITEREM

KERTÉSZET

Nkft.
Algyő


