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Kneip Ferencné Marika és Némethné Vida Zsuzsanna ötlete nyomán 167 oldalas kötetbe gyűjtötték össze 60 helybéli recept-
jeit. A különleges kiadvány az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub megalakulásának 45. évfordulója alkalmából készült el.

Bemutatták az Algyő Ízei szakácskönyvet

Részletek a 5. oldalon

Továbbra is támogatják  
Kopasz Bálintot

Igaz Győrbe igazolt a közelmúltban Kopasz Bálint, ám az algyői önkormányzat 
a továbbiakban is támogatja a tehetséges sportolót, aki nemrég két aranyérmet is 
nyert a Fehéroroszországban megrendezett Európa Játékokon. 

Részletek a 16. oldalon

Szilágyi Annamária vezetésével indult 
el Algyőn a drámaszakkör. A Szegedi 
Nemzeti Színház művésze imád gyere-
kekkel foglalkozni, és szeretné a Gyevi-

kult Nkft.-vel tovább folytatni a közös 
munkát, és szeptembertől újra elindítani 
a szakkört. 

Részletek a 13. oldalon

Mindenkit vár  
a Sportközpont
Algyőn 2017 novemberében nyitotta meg 
kapuit a felújított Sportközpont, amelynek 
akkor a Gyeviép Nkft. vette át az üzemel-
tetését. Rövid nyári szünetet tartottak, de 
július közepe óta ismét várják a mozogni, 
edzeni vágyókat. Részletek a 15. oldalon
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SZÜNET A GÁZSZOLGÁLTATÁSBAN
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. tájékoztatja  

fogyasztóit, hogy augusztus 7-én a 10 és 14 óra  
közötti időszakban Algyő településen,  

minden fogyasztót érintően  
az üzemeltetésében levő földgázszállító rendszeren  

gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
 

A szolgáltató kéri az érintett fogyasztókat, hogy a veszélyhelyzet  
megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében  

a fenti időszakban minden gázkészülék előtti csapot  
tartsák zárva és a gázvételezést szüneteltetessék.



3

...a Tisza Virága

Halsütöde is lesz az új kikötőben

Ahogy az Algyői Hírmondóban beszá-
moltunk róla, a Tisza áradása miatt kés-
lekedett az átadó, a képviselő-testület 
által Szent Anna kikötőnek elnevezett 
kikötőt részben pályázati forrásból va-
lósították meg.

Molnár Áron polgármester az átadón 
azt mondta, hogy összesen négy pályá-
zatot adott be a nagyközség, amelyek a 
Tisza fejlesztésével kapcsolatosak. Az 
egyiken 142 millió forintot nyertek, a 
szabadstrand melletti kikötő áttelepíté-
sére, a Levendula melletti stég kialakí-
tására, és az új kikötő fejlesztésére. Ezt 
az összeget az önkormányzat 50 millió 
forinttal egészítette ki. Két határokon 
átnyúló, magyar-szerb közös pályázat 
is része a projektnek, amelyekben Al-
győ partnere Magyarkanizsa, Óbecse 
és Csongrád. A kikötőn található egy 
fedett váró, amit rendezvénytérnek is 

szánnak, azt építették a közös pályáza-
ti pénzből, az összes többit pedig már a 
hazai forrásokból.

„A vízen kívül fontos része volt a terv-
nek a kikötő környékének a rendbetétele 
is” – tette hozzá a polgármester. Ott egy 
szabadidős teret alakítottak ki, aminek a 
legfőbb célja Molnár Áron szerint, hogy 
az algyőieket visszacsábítsák a Tiszához. 
„Ide érdemes lesz eljönni, megenni egy 
sülthalat, meginni egy üdítőt, vagy sört, 
esetleg egy fröccsöt. Kiülni ide beszél-
getni, nézni, hogy mi történik a Tiszán, 
beszélgetni az élet nagy dolgairól” – 
mondta a tervekről a polgármester.

Közösségi térként is szeretnék működtetni az új kikötőt, amit július elején adtak át hivatalosan a helybélieknek.

Mini könyvtár is vár a Tisza mellett

A helyi könyvtárosok már az átadón to-
vábbgondolták az új létesítmény funkci-
óját, az az ötlet merült fel bennük, hogy 
a betonoszlopokon mini könyvtárt ala-
kítanak ki. Nem is maradtak sokáig tét-
lenül, még ott megkérték Molnár Áron 
polgármester engedélyét.

„A településvezető örömét fejezte ki, 
hogy ilyen inspiráló hatása van a hely-

nek, hogy máris hozzá szeretnénk tenni 
valamit. Rögtön csatlakozott hozzánk 
Oláh Ernő, aki méretre szabott pol-
cot gyártott a könyveknek, amit aztán 
én pácoltam le. Miután megszáradt, a 
Gyeviép Nkft. munkatársai segítettek az 
oszlopra rögzítésben, ezt követően pedig 
könnyű, nyárias olvasmányokkal töltöt-
tük meg. Találni gyerekeknek szóló kö-
teteket, sok krimit, és persze a hölgyekre 
is gondolva néhány szerelmes könyvet 
is hoztunk például arra az esetre, ha a 
párjaiknak szerelnivalójuk lenne a kikö-
tőben. A kínálatot folyóiratokkal szeret-
nénk bővíteni a közeljövőben” – rész-
letezte a Délmagyarországnak Szilágyi 
Perjesi Katalin könyvtáros. Hozzátette, 
a „végy egy könyvet, tégy egy könyvet” 
elmélet működik a mini könyvtárban, 
vagyis ha valakinek nagyon megtetszik 
a kötet, hazaviheti, helyette pedig hoz 
egy másikat. Megtudtuk, ez a rendszer 
már jól működik az orvosi rendelőben 
és a Borbála fürdőben, sőt hamarosan a 
Levendula Hotelben is kialakítanak egy 
könyves részt, illetve jövőre egy használt 

hűtőt festenek le pirosra, azt töltik meg 
kötetekkel, és mindezt a szabadstrandra 
helyezik ki.

Tavaly ősz óta új vezetője van a 
könyvtárnak Dományházi Edit szemé-
lyében, akivel azt tűzték ki célul, hogy 
a könyvek mellett a közösségépítést is 
szolgálják majd, miközben az olvasást 
népszerűsítik.

„Különböző lépéseket teszünk ennek 
érdekében, az egyik ilyen volt a cica be-
fogadása, ez meghozta a világhírnevün-
ket, egy egész brandet építettünk rá, az-
tán nyugikertet alakítottunk ki raklapból 
készült bútorokkal, amelyhez számos 
önkéntes felajánlás érkezett, a raklapok 
darabját például 50 forintért kaptuk. 
Amikor elkészültünk, tartottunk egy 
bográcsozást, a második összejövetelünk 
augusztus végén lesz. Mindenben segí-
tenek az önkéntesek, jó érzés ezt megta-
pasztalni, és nem igaz, hogy az emberek 
nem jók, csak hagyni kell nekik teret a 
kibontakozásra” – emelte ki Szilágyi 
Perjesi Katalin.

Forrás: Délmagyarország

Már a Szent Anna kikötő átadóján kitalálták a helyi könyvtárosok, hogy tovább emelik az új helyszín színvonalát, és 
mini könyvtárt nyitnak a „végy egy könyvet, tégy egy könyvet” szemlélet alapján.
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Új bölcsőde építésére pályázik Algyő

A helyi adóbevételek időarányosan jobban 
alakulnak a tervezettnél – hangzott el az 
első félévi adóügyi beszámoló tárgyalá-
sakor. Algyőn összesen 506-an fizetnek 
iparűzési adót, amivel kapcsolatban Mol-
nár Áron polgármester megjegyezte, a te-
lepülés méretéhez képest ez jelentős szám. 
Idén egyébként 1,2 milliárdnyi iparűzési 
adóbevétellel számoltak a költségvetés 
tervezésekor, és jelenleg úgy néz ki, hogy 
ennél 200 millió forinttal is több folyhat 
be a kasszába. Elhangzott, hogy emelke-
dő tendenciát mutat az építményadó is, 
amiből 20 milliós bevételt terveztek, míg a 
gépjárműadóból – amelynek 40%-a marad 
a településen – 3-4 millióval fizethetnek 
be többet, mint amivel kalkuláltak.

Helyhiány az óvodában  
és a bölcsődében

Jankovicsné Veres Katalin intézmény-
vezető beszámolójából kiderült, hogy a 
Bóbita Bölcsődében tavaly január elsején 
36 volt az engedélyezett férőhelyek száma. 
Az intézmény összesen 56 kisgyermek 
számára biztosított ellátást, a 2019/20-
as nevelési évben felszabaduló férőhelyek 
száma 23. A tapasztalatok szerint egyre 
többen igénylik az ellátást és az is jellem-
ző, hogy egyre több gyermeket 2 éves kor 
alatt íratnak be az intézménybe. Jelenleg a 
várólistájukon körülbelül 30 fő van. Gon-
dot okoz, hogy kicsi a bölcsőde udvara, 
ami a gyerekek számára nem biztosítja a 
megfelelő biztonságos mozgásteret.

A Szivárvány Óvoda nevelési évét is 
értékelték, Ozsváth Lászlóné beszámolójá-

ban az szerepelt, hogy a következő neve-
lési évre 78 gyereket írattak be, így szep-
temberben 225 fővel indul a nevelési év, 
ami 245 főre emelkedhet a kicsik beszok-
tatása után, így megközelítik a maximáli-
san engedélyezett 250 fős létszámot. Az 
intézményvezető elmondta, megkapták 
a kormányhivatal engedélyét, így semmi 
akadálya nincs a konténeres bővítésnek, a 
munka szeptemberre be is fejeződhet.

Új bölcsődét építenének

A testületi ülésen elhangzott, hogy a 
bölcsődei férőhelyek bővítésére két pályá-
zati konstrukció is megjelent. Egyrészt a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program, azaz TOP keretein belül 100%-
os támogatási intenzitású pályázatot nyi-
tottak újra, másrészt az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program, azaz EFOP 
konstrukciója, ez utóbbira jövő márciusig 
lehet jelentkezni. Molnár Áron azt mond-
ta, a TOP-os kiírás hamarabb hozna meg-
oldást, ezen konstrukció keretében 8 és 750 
millió forint közötti összeget lehet nyerni.

Emlékeztetett, hogy Algyő új bölcsőde 
építésében gondolkodik, mert a 36 férő-
hely kevés évek óta, ezért új helyszínen, az 
iskola mellett a Tiszavirág utcai oldalon 
egy egységes óvodai és bölcsődei szolgál-
tatásra alkalmas 2 épületből álló együttest 
szeretnének. Lobbiznak minisztériumok-
nál is, de óvodapályázat egyelőre nincs. Az 
előzetes számítások szerint több mint 1 
milliárd forint lenne az óvoda építése, ami 
meghaladja a település erejét.

A képviselő-testület támogatta, hogy 
jelentkezzenek a TOP-os kiírásra és 5 
millió forintot el is különítettek a pályázat 
előkészítésére.

Szeptember lesz  
a közmeghallgatás

Igaz az algyői lakosok számos fórumon 
elmondhatják véleményüket,  évente egy 

alkalommal kötelező közmeghallgatást 
tartani. Szeptember 11-ét jelölték ki a 
közmeghallgatás időpontjának, amelyen 
összefoglaló hangzik el az elmúlt 5 évről, 
illetve tájékoztatót tartanak a lakáscélú tá-
mogatásokról.

Tovább fejlesztik  
a gördeszkapályát

Az idei költségvetésben összesen 3 millió 
forintot különítettek el a pálya fejlesz-
tésére. A Gyeviép Nkft. előterjesztése 
nyomán arról döntöttek, hogy 1 milliót 
biztosítanak a javításokra, ami meg is tör-
tént, és a visszajelzések alapján a fiatalok 
elégedettek. A fennmaradó nettó 2 millió 
forintból pedig egy nagyobb új elemet lé-
tesítenek a területre, ami az ősz folyamán 
készül el.

További önerő  
a medenceépítéshez

Mint ismert, a Borbála fürdőben az új 
33 méteres medencét a Szegedi Úszó 
és Vízilabda Tömegsport Egyesülettel 
(SZÚVTE) együttműködésben építi az 
önkormányzat, részben TAO-s forrásból. 
A SZÚVTE jelezte, hogy a közbeszerzési 
költségek emelkedése miatt további 970 
ezer forint önerőre lenne szüksége az al-
győi önkormányzattól, amit a képviselők 
meg is szavaztak. Molnár Áron megje-
gyezte, jó a kapcsolat az egyesülettel, és ha 
módjukban áll, ezt valamilyen formában 
kompenzálni fogják az önkormányzat felé.

Öt telket vernek dobra

A délnyugati lakópark korábban értéke-
sített telkei közül többet visszavásárolt az 
önkormányzat, ezeket újból meghirdetik. 
Összesen öt telekre lehet majd licitálni 
szeptember 11-én. A telkek árverési kiki-
áltási kezdőára 8500 forint négyzetméte-
renként.

Európai uniós forrásból új bölcsődét építene a nagyközség – a képviselők egyhangúlag támogatták, hogy jelentkezze-
nek a kiírásra. A júliusi testületi ülésen eldőlt az is, hogy szeptember 11-én tartanak közmeghallgatást.
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Bemutatták az Algyő Ízei szakácskönyvet

A Tájház udvarán mutatták be az Algyő 
Ízei című szakácskönyvet, ami a helyi-
ek kedvenc receptjeit foglalja magában, 
mintegy hatvan algyői, vagy a nagyköz-
séghez kötődő személy adományozott 
receptet. A kötet ötlete Kneip Ferencné 
Marikától és Némethné Vida Zsuzsannától 
származik, azt mondják, az Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjasklub 45. évfordulójára 
szerettek volna valami meglepetéssel ké-
szülni, ekkor merült fel a gondolat, hogy 
készítenek egy szakácskönyvet. Elmon-
dásuk szerint először idős asszonyokat 
szerettek volna megkérdezni arról, hogy 
mit főznek szívesen a családnak, de aztán 
rájöttek, ők maguk azok az idősek, akiket 
kérdeznének. Így kérdőívezésbe kezdtek, 
a helyieket faggatták a kedvenc ételeik-
ről, illetve hogy a különböző ünnepekre 
miket készítenek.

„Gyerekek, fiatalok, idősek, a vala-
mikor olajosokként idetelepültek, az 
újonnan érkezett lakók, az itt dolgozók, 
az ide kötődő sportolók, az ős gyeviek 
– mind-mind adtak receptet, végül vá-
logatnunk kellett, olyan sok érkezett. 
Hatvan személy kapott helyet a könyv-
ben, mindenki portréfotóval két oldalon 
szerepel 4-5 receptjével. De bevontuk a 
Levendula Hotelt, a Vámos Cukrászdát 
és az Algyői Halászcsárdát is, a könyv-
höz ezeken a helyszíneken készültek el 

az ételek. Mutatós kiadványt szerettük 
volna, jó minőségű, szép fotókkal. Tuda-
tos volt a felépítése is, először a helyiek 
receptjei olvashatók, aztán a különböző 
ünnepek tradicionális ételei és végül a 
családi kedvencek, sőt fűszerkalauz is 
van, valamint a lekvárkészítés is megje-
lenik az utolsó lapokon” – avatott be a 
részletekbe Marika és Zsuzsa.

Így tárul a nagyvilág elé például a Ti-
szaparti almás palacsinta; az erdélyi pa-
raszt csorba; a túróscsusza Bálintomnak; 
a disznóköltség pityókapirével és sava-
nyú káposzta; a krumplis tészta, ahogyan 
én készítem; a sós túrós lepény, ahogyan 
nagymamám szerette; vagy a rántott hús 
gazdagon receptje. Már az étkek neve 
alapján is sokak érdeklődését felkelthe-

tik ezek a fogások, de az impozáns fotó-
kat látva még inkább késztetést érez az 
ember arra, hogy fakanalat ragadjon, és 
elkészítse az algyőiek kedvenceinek va-
lamelyikét. Különlegesség, hogy töltött 
káposztából hatféle receptet is találunk 
a könyvben, illetve az igazán algyői tök-
főzelék elkészítési módjára is fény derül. 
Érdekesség még, hogy amilyen hús csak 
létezik a világon, mindegyikből megje-
lenik valamilyen étel a kötetben.

Marika és Zsuzsa elmondta, támoga-
tások nélkül nem jöhetett volna létre a 
kiadvány, a kezdeményezést a Gyevikult 
Nkft. karolta fel. A nyomtatás is hely-
ben történt meg, ebben az Innovariant 
Nyomdaipari Kft. volt segítségükre.

A helyiek kedvenc ételeiből készült szakácskönyv Kneip Ferencné Marika és Némethné Vida Zsuzsanna ötlete nyo-
mán. A 167 oldalas könyvben 60 algyői receptje olvasható, amelyekhez hangulatos fotók is párosulnak, így egyből 
kedvet kap az ember a főzéshez, sütéshez.
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Sikeres Gyevikult-os nyári gyermektáborok 

Idén nyáron a Gyevikult Nkft. 4 gyer-
mektábort szervezett. Lele Istvánné 
Erika az élményekben gazdag Hét-
fő-péntek élménytábort, Amelyen sok 
gyermek vett részt. Olyan programok 
színesítették a gyermekek nyári vakáci-
óját, mint a Szeged Tortája – interaktív 
élménytér megtekintése, lovasfarm lá-
togatás, Gyulai kirándulás, Süli And-
rás emléktúra, kézműves foglalkozás, 
fürdőzés, csak hogy néhány programot 
emeljünk ki.

Izbékiné Cseuz Gabriella két kézmű-
ves tábort szervezett az Algyői Tájház-
ban, júniusban a SZERETEM kéz-
műves tábort, mely alkalommal Gonda 
Incike önismereti, önértékelési foglal-
kozásokkal, társas kapcsolatok kiala-

kításával kapcsolatban foglalkozott a 
részt vevő gyerekekkel. A táborban a 
kézműveskedés mellett helyet kapott a 
meseolvasás -hallgatás, és a mindennapi 
jóga is. A héten a Talentum Alapítvány 
egy grúz és egy azerbajdzsán önkén-
test hozott vendégül, akik bemutatták 
a gyerekeknek hazájukat, majd közösen 
készítettünk el egy-egy hagyományos 
ételüket.

A júliusi Hagyományőrző kézmű-
ves tábor nagyon közkedvelt volt. Sok 
kisgyermek választotta hasznos vaká-
ciós időtöltésnek ezt a tábort. A kéz-
műveskedésben Szabó Beáta segítségé-
vel nemezeltünk, gyöngyöt szőttünk. 
Köszönet illeti a gyöngyszövő keretek 
elkészítésében a Gyeviép Nkft. munka-
társainak segítségét. A foglalkozásokon 
közreműködött még Gálné Nagy Ildikó, 
Gál Tibor, Szalmáné Simon Éva és Grek-
sáné Kurucz Irma is.

A táborainkban közösségi szolgála-
tos diákok is segítettek, akik lelkesen 
játszottak, foglalkoztak a táborozós 
gyerekekkel. Segítettek az ebédeltetés-

ben, biciklis kíséretben, kézműves fog-
lalkozásokon. Szívesen készítették elő 
a foglalkozásokat, majd a végén el is 
pakoltak. Könnyű, tartalmas iskolai kö-
zösségi szolgálatos tevékenység.

Az EFOP 3.3.2-16-2016-000349-
es kódszámú pályázatunk keretén be-
lül ingyenesen vehetett részt 16 algyői 
gyermek a Színjátszó táborunkban, 
amelyet Szilágyi Annamária színmű-
vésznő vezetésével valósítottunk meg. A 
hét folyamán házi készítésű sütemény-
nyel Nagy Miklósné Margitka képviselő, 
gyümölccsel pedig Molnár Áron polgár-
mester lepte meg a gyerekeket. A héten 
a gyerekek sok drámajátékot játszottak, 
betanultak egy darabot, amelyet a tábor 
zárónapján adtak elő a szülőknek, majd 
egy Vámos Zoltán által készített hatal-
mas tortával ünnepelték meg a sikeres 
előadást. A gyerekek emléklapot kaptak 
a bátor szereplésért. Köszönjük Szilágyi 
Annamáriának az odaadó munkáját! 
Szeptembertől újraindul a Színjátszó 
szakkör, minden algyői gyermeket vá-
runk sok szeretettel a Faluházba!

Algyői Alkotók a mártélyi Nyitott Kapuk programon 
Idén második alkalommal kaptunk meg-
hívást erre a színvonalas eseményre. Már-
télyon egy csendes kis utca erre a napra 
feléledt, muzsikaszóval, gyerekzsivajjal 
telt meg. A mártélyi „Hogy életünk le-
gyen” Alapítvány közössége életre keltet-
te egy napra az utcácskát. Néptáncosok, 
zenészek, lovaskocsis fogat várta az ér-
deklődőket. Az algyői alkotók színesítet-
ték az egyik udvart, ahol már tavaly is jó 
szívvel fogadták őket. A Gyevikult Nkft. 
szervezésében az Algyői Foltvarró Kör 
tagjai varrnivalóval csalogatták a látoga-
tókat, míg Szalmáné Simon Éva, Greksá-
né Kurucz Irma és Szabó Beáta kézműves 
foglalkozással, például kosárfonással, 
tojásírással és süthető gyurmaékszer ké-
szítéssel várta a vendégeket. Köszönjük a 
sofőrünknek, Antal Jánosnak a szállítást, 
Algyő önkormányzatának pedig a busz 
biztosítását.
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Séta Süli András útján

A várva-várt szünidő beköszöntével Al-
győn is elkezdődtek a gyerektáborok, 
mindegyikben 35-40 kisdiák felhőtlen 
kikapcsolódása volt biztosított heteken 
keresztül. A játék és a szórakozás mellett 
a tanulás is főszerepet kap, többek közt az 
50 éve elhunyt Süli Andrásra is megemlé-
keztek. Oláh Ernő vezetésével sétát tettek 

a világhírű művész kedvenc helyei men-
tén, és jártak tragikus életének állomásain.

Így például voltak a vasútnál, ahol a 
falu szülöttje szívesen időzött, miköz-
ben a „füstölőt” – ahogyan ő nevezte – 
csodálta. Voltak a Tiszánál, ami szintén 
kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt, 
meglátogatták a templomot, hiszen Süli 

András mélyen vallásos családban élt. 
Betértek a kocsmába is, ahol mindig 
vörösbort kortyolgatott, a gyerekek ezt 
piros színű üdítővel tették meg, ezt kö-
vetően pedig az alkotó szülőházához is 
elsétáltak, elbicikliztek. Így kaptak teljes 
képet a fiatalok a művész életéről, alko-
tásairól.

A 2019-es esztendő Süli András Emlékév a Tisza-parti nagyközségben. A Gyevikult Nkft. és a Gyevi Art Egyesület 
által szervezett táborok résztvevői emléksétára mentek Oláh Ernő vezetésével.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ EFOP 1.2.11-16-2017-00045 SZÁMÚ ESÉLY OTTHON PÁLYÁZAT KERETÉBEN
A ZÖLD ISKOLÁBÓL KIALAKÍTOTT 13 LAKÁS ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA MEGTÖRTÉNT  

2019. JÚNIUS 27-ÉN.

Az EFOP -1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély otthon az algyői fiataloknak” elnevezésű pályázat során a 
program céljának megfelelően európai uniós támogatásból és önkormányzati saját forrásból kialakításra 
került a korábban általános iskolaként használt „Zöld Iskolában” 13 lakás fiatalok részére.
A lakások ünnepélyes átadásán Molnár Áron polgármester megnyitó beszédét követően, az Emberi Erő-
források Minisztériuma részéről Széles Csongor főosztályvezető, illetve Kakas Béla, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott avató beszédet. Az épületre Fazakas Attila plébános kért áldást.
Az Önkormányzat által kiírt pályázaton sikeresen résztvevő fiatalok 2019. július 1-én vehették birtokba a 
modern háztartási gépekkel és bútorokkal felszerelt, bérletidíjmentes lakásokat. A beköltözők a lakásokat 
2 évig használhatják, ezt követően ismét pályázatot ír ki az Önkormányzat az új bérlők kiválasztására.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély otthon az algyői fiataloknak” elnevezésű felhívásra 
sikeresen pályázott Algyő Nagyközség Önkormányzata. A kialakított 13 lakás ünnepélyes átadá-
sa 2019. június 27-én történt meg.
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Anna napi búcsú és háromnapos programkavalkád

Már péntek délután elkezdődtek a 
programok a Tájház udvarán, ahol 
menyasszonyi ruhákról készült fo-
tókból és ruhákból nyílt tárlat, ezt 
követően Sándorfalva tehetségei mu-
tatkoztak be. Pódiumra lépett a Zsi-

bongó Táncegyüttes és a Délikert 
Napsugár Táncegyüttes, végül pedig 
táncházat tartottak, a talpalávalót a 
Juhász Zenekar húzta. Szombaton 
szintén a Tájház udvarán folytatódott 
a kavalkád az Algyő Ízei szakácskönyv 
bemutatójával. 

Vasárnap ünneplőbe öltözött a falu, 
10 órától ünnepi szentmisét mutat-
tak be a templomban, a szónok Fülöp 
Ernő kanonok, a kalocsai főszékesegy-
ház plébánosa volt. Prédikációjában 
elmondta, egészen a második századig 

semmit sem tudott az emberiség Szűz 
Mária szüleiről, akkoriban jelent meg 
egy könyv, amely leírta, hogy édesanyját 
Annának, édesapját pedig Joakimnak 
hívták. Rámutatott, a 13-14. században 
terjedt el Európában Szent Anna nap-
jának az ünneplése, mely abból eredt, 
hogy a középkorban élők egyre jobban 
érdeklődtek Jézus emberségéről, szülei-
ről és nagyszüleiről.

Vasárnap kirakodó vásárt tartottak a 
templom környékén, míg az könyvtár 
előtt kézműves vásár volt. A Tájházban 
a tárlat várta a látogatókat, az épületet is 
körbe lehetett járni, valamint borkóstoló 
is volt az Algyői Borbarátok jóvoltából.

A katolikus templom Szent Anna napi búcsújáról szólt július utolsó hétvégéje a nagyközségben, amelyhez kapcsolódva 
számos programra invitálta az algyőieket a Gyevikult Nkft.
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Még többen figyelnek és vigyáznak Algyő értékeire

-  Mi az Algyői Értéktár Bizottság célja?
- Az, hogy a helyi lakosokkal együtt ösz-
szegyűjtse és megőrizze azokat a jel-
legzetességeket, amelyekre mi algyőiek 
büszkék lehetünk. Sőt, ezeket az értéke-
inket az idelátogatókkal, illetve az ország 
más tájain élőkkel megismertessünk.  
Az értéktárakban szereplő elemekre sem-
milyen törvény által előírt kötelezettség 
nem hárul, ugyanakkor szerepet játszhat-
nak a település hírnevének terjesztésében, 
a turizmusban és reklámértékük lehet. 
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy he-
lyi értékeinket elsősorban itt helyben el-
ismerjük és megismerjük, majd az arra ér-
demeseket magasabb szintre is eljuttassuk.

- Hogyan lehet belekerülni az értéktárba?
- A települési értéktárak létrehozását és 
működtetését „a magyar nemzeti érté-
kek és a hungarikumok gondozásáról” 
szóló kormányrendelet szabályozza. A 
javasolt értékeket tehát ezekhez igazod-
va bíráljuk el. A felvételről, de akár az 
értéktárból való kivezetésről is az Ér-
téktár Bizottság dönthet.
- Milyen kategóriákban lehet pályázni 
a bekerülésért?
- Nyolc területen van jelenleg, amelyhez 
kapcsolódva fel lehet kerülni az értéktár 
listájára: agrár- és élelmiszergazdaság, 
egészség és életmód, épített környezet, 
ipari és műszaki megoldások, kulturális 
örökség, sport, természeti környezet, tu-
rizmus és vendéglátás.  
- Minden évben bővül a lista, vagy csak 
időnként?
- A lista szerencsére folyamatosan bővül, 
már most is van sok új érték. Szerencsére 
ebben a lakosok is nagyon sokat segíte-
nek, hiszen egyre-másra érkeznek javas-
latok arra, hogy mit lehetne algyőiként 
népszerűsíteni, mire kellene nagyobb 
figyelmet szentelni és mire kellene job-
ban vigyázni, mint eddig. Természetesen 
várjuk is az ötleteket továbbra is.
- Mik a bizottság tervei a jövőt illetően?
- Szeretnénk minőségi szinten is válto-
zást elérni, olyan értékeket felkutatni, 
amelyek az algyőiekre jellemző szelle-
mi, anyagi, természeti vagy közösségi 

értékkel rendelkeznek. Az helyi érték-
tárból lépcsőzetesen kerülhetnek egyre 
feljebb a kiválasztott elemek. Először 
a megyei, onnan a nemzeti értéktárba. 
Az értéktárak csúcsán a hungarikumok 
listája szerepel, amelybe olyan tételek 
kerülhetnek be, amik ránk, magyarokra 
jellemzőek. Köztük van például már a 
tiszai halászlé, a szegedi paprika, a pá-
linka, a szikvíz és az akácméz is. Ezek 
a hungarikumok nagyon közel állnak 
hozzánk, tulajdonképpen a mindenna-
pi életünk részei. Azt hiszem, minden 
lakos büszke lenne, ha idővel egy igazi 
algyői remek is szerepelne a hungariku-
mok között. Természetesen addig még 
sokat kell ezért dolgozni.
- Milyen érzés tősgyökeres algyőiként 
részese lenni a helybéli értékek felkuta-
tásának és védelmének?
- Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy 
beválasztottak a bizottságba. Szeret-
nék minél több algyői emberhez eljut-
ni, akik kutatják és ismerik a múltat. 
Akiknek emlékeik, tárgyaik vannak a 
régmúlt időkről és azok titkait szívesen 
megosztják velem, hogy én megoszt-
hassam egész Algyővel.

Idén bővült az Algyői Értéktár Bizottság taglétszáma. Kiss Róbert és Szabó Beáta csatlakozott a csapathoz, hogy ke-
ressék és óvják a helyi értékeket, amelyekből szerencsére már eddig is sokra büszkék lehetünk. Kiss Róbert tősgyökeres 
algyőiként, jól ismerve a községet, az embereket, biztos kézzel látott neki új feladatának.

MEGNYITOTTUNK!

 
Kozmetika, pedikűr,  
manikűr, műköröm.

Augusztusi kedvezmény 10%!

Szeretettel várjuk  
Kedves Vendégeket a  
Slado Kozmetikában!

Előzetes bejelentkezés  
(hétfőtől-szombatig) a  

06 (70) 442-3135-ös telefonon.

Cím: Algyő, Búvár u. 8.
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Július közepén megnyitott a korszerűsített szabadstrand

Eredetileg június elején nyitott volna meg 
újra Algyőn a szabadstrand, azonban a 
Tisza vízemelkedése közbeszólt, olyany-
nyira, hogy egészen július 12-ig nem volt 
lehetőség a nyitásra.

„Az idei strandszezont alaposan át-
rendezte a természet. Az áradás nagy 
mennyiségű agyagos iszapot rakott le 
a strand területén, amit nyitás előtt le 
kellett szedni. A magas vízállás miatt 

a tervezett fejlesztéseink is csúsztak, 
azonban a strand működéséhez szük-
séges szaniter konténert sikerült időben 
beszerezni és beüzemelni, így már a mai 
kor követelményeinek megfelelő számú 
és minőségű, nemenként elkülönített 
WC áll a strandolók rendelkezésre” – 
részletezte Katona Antal, az üzemben-
tartó Gyeviép Nkft. ügyvezetője.

A parton a büfé a tavalyihoz képest 
bővebb kínálattal várja a vendégeket, a 
szolgáltatás bővítéséhez szükséges fejlesz-
téseket szintén sikerült nyitásra elvégezni. 
Míg az előző évben csak előrecsomagolt 
ételeket árusíthattak, idén már helyben 
készült fogyasztani valók közül is lehet 
válogatni, ilyen például a hot-dog, ami so-
kaknak elválaszthatatlan a strandolástól.

„Ezeken felül beépítettünk 2 darab 
zárt szennyvíztározót a megnövekedett 

igénybevétel miatt. A tetszetős fa járdát 
mintegy 40 méterrel meghosszabbítot-
tuk, így már a szaniterkonténerhez és 
a büféhez is elvezet. A csúszda kihe-
lyezése is július végére csúszott, illetve 
a strandhoz vezető út akkor  60 száza-
lékos készültségben volt, remélhetőleg 
augusztus közepe előtt befejeződik a 
munka, és már eső után sem kell sárban 
közlekednie. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy az árhullám levonulása után a ta-
valyi évhez hasonlóan kiváló a vízminő-
ség a laboratóriumi vizsgálati eredmé-
nyek alapján” – emelte ki az ügyvezető.

Katona Antal úgy fogalmazott, bíz-
nak abban, hogy a tavalyi évhez hason-
lóan idén is nagy sikere lesz a 200 főre 
tervezett szabadstrandnak, amely a hét 
minden napján reggel 8-tól este 8 óráig 
látogatható.

Közbeszólt a Tisza áradása, így több mint egy hónap csúszással nyitott meg újra a szabadstrand a Tisza partján. Számos 
fejlesztést végeztek annak érdekében, hogy még élvezetesebb legyen a fürdőzés Algyőn.

Nyár végétől ismét kutyaovi, ősszel versenyek

Nyári szünetre mentek az Algyői Kutyás 
Egyesület oktatói, így augusztus végé-
ig szünetelnek a hétvégi foglalkozások, 
addig is a KEKSE szegedi iskolájában 
várják az érdeklődőket AKE egyesületi 
kedvezménnyel csoportos foglalkozá-
sokra. Fontos, hogy a helyi őrző-védő 
foglalkozásokat nem érinti a vakáció, te-
hát folyamatosan várják a négylábúakat 
és gazdáikat.

A kutyaovi augusztus 31-től folytatódik 
14 és 15.30 között, ugyanakkor indul újra 
a kezdő engedelmes foglalkozás is, mind-
egyiket a Sipos Tibor K99-es kutyakiképző 
vezetésével felálló csapat végzi a lovaspálya 
„nagytartállyal” szemben lévő területén.

Katona Antaltól megtudtuk, idén már ne-
gyedik alkalommal rendezik meg az Algyő 
Kupát október 5-e és 6-a között, amelyen 
profi és amatőr versenyzők egyaránt össze-

mérhetik tudásukat engedelmes, őrző-védő 
és nyomkereső kategóriában. Az előző évhez 
hasonlóan az ország minden részéből várják 
a versenyzőket, a megmérettetés minősítése: 
IPO K99.

Ezt megelőzően egyébként ismét Algyőn 
rendezik meg a CACIB Dog Show-t szep-
tember 7-én és 8-án, tavaly 660 kutyát ne-
veztek Európa számos országából. A kétna-
pos kiállításon most is átadják a Double Day 
Winner díjat, amit a mindkét napon CACIB 
címet elért kutyák kaphatnak meg a vasárna-
pi Best in Show program keretében. Számos 
újdonsággal várják majd az érdeklődőket. 

Ebben az évben egyébként háziverse-
nyek is voltak, két alakalommal rendeztek 
úgynevezett coursing, vagy cikk-cakk futást 
kutyáknak, ez akkora népszerűségnek örven-
dett, hogy 2019-ben még további két alka-
lommal megszervezik.

Folytatódik a négylábúak oktatása a nagyközségben, illetve idén számos versenynek ad majd otthont a település.
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Sajtóközlemény

Turizmusfejlesztés Algyő településen

2019/07/29

Az aktív turisztika, ezen belül a vízi turizmus egyik ágának, a folyóvízi turizmus infrastruktúrájának fejlesz-
tése érdekében megvalósításra került Algyő Nagyközség Önkormányzata 142.374.755,- Ft. összköltségű, 
100%-os támogatású TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 projekt azonosítójú, „Turizmusfejlesztés Algyő tele-
pülésen” c. pályázata.

A TOP projekt megvalósításának közvetett célja Algyő nagyközség turizmusának fellendítése, kedvtelési 
célú kikötők, szabadstrand és horgászstég kialakítási lehetőségének megteremtése. Ennek révén a ver-
senyképesség növelése, a munkahelyteremtés, a turizmusra és a tiszai háttérre épülő gazdasági lehető-
ségek fejlesztése.

A beruházás három elemből áll, a Tiszavirág kikötő áthelyezése és fejlesztése, a Szent Anna kikötő part-
szakaszának kiépítése és kedvtelési célú hajók kikötésére alkalmas úszómű kihelyezése, valamint hor-
gászstég telepítése a Levendula szálloda melletti partszakaszon.

A megvalósított elemek önállóan is funkcionálnak, de kiemelt értékük, hogy a komplex, térségi és határon 
átnyúló rendszerhez is kapcsolódnak. Ennek következtében térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képe-
ző fejlesztésre nyílik lehetőség.

A beruházás további fejlesztési lehetőségeket teremt, mivel a koncepció kapcsolódik ahhoz az országos 
elváráshoz, amely szerint a kialakított turisztikai rendszerek ne kizárólag önállóan, helyi szinten, elszige-
telten működjenek, hanem térségi szinten, koncepcionálisan.

A projektről bővebb információt a www.algyo.hu oldalon olvashatnak.

Megalósításra került Algyő Nagyközség Önkormányzata 142.374.755,- Ft. összköltségű, 100%-os 
támogatású TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 projekt azonosítójú, „Turizmusfejlesztés Algyő telepü-
lésen” c. pályázata.
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A változások éve 2019 a Gyevitur Nkft. életében

Az év első negyedében megtörtént a 
hangár felújítása, átalakítása. A hangár 
már nagyon régen szerves része Al-
győ településének, de sajnos az utóbbi 
években nem kellő pompájában tudta 
kiszolgálni a helyieket. Az önkormány-
zat komoly segítsége és a vállalkozásunk 
önereje mellet a régi vasajtót lecseréltük, 
és a helyére a modern kornak megfelelő, 
minden igényt kielégítő tolóajtó került. 
Már ezen csere is sokat mozdított abba 
az irányba, ami szerint egy új rendez-
vényhelyszínt tudjunk kialakítani, de a 
fejlesztések itt nem álltak meg. A régi 
padlózatra került 8 centiméter vas-
tagságban kiöntött ipari beton, ami a 
belső látványt is pozitívan befolyásol-
ta, az oldalakon és a fronton felhúzott 
ytong falak pedig egy új/modern képet 
mutatnak. Mindezen fejlesztések után 

éttermünk már 150 fős lakodalmak le-
bonyolítására is alkalmassá vált, ami a 
piackutatásaink alapján Szeged környé-
ken hiánypótló.

A másik nagy fejlesztés a Borbála für-
dő mellett kialakítandó 33x25 méteres 
medence� Tavaly októberétől folyamato-
san folynak a munkálatok. Mára a kiláto-
gató vendégek láthatják a medencetestet, 
valamint a légkezelő gépház épületét és 
a vízkezelő gépház is félig készen van. A 
munkálatok sajnos lassabban haladnak, 

mint az tervezett volt, de ez nem befo-
lyásolhatja az optimizmusunkat, hiszen 
ezen medence elkészülte után egy olyan 
fürdő és strand lesz az Algyőieké, ame-
lyet a környéken nem találhatunk.

Harmadik fejlesztésünk pedig az ét-
teremhez kapcsolódik, de ez már nem 
építési jellegű. Bevezettük a Levendula 
menüt, amely szerint 2 levesből, 3 főé-
telből, és desszertből lehet választani. 
Megtartva a házias ízeket, hatalmas ada-
gokkal várjuk a helyieket éttermünkbe.

Az algyői vendégeinknek szeretnénk 
kedveskedni egy 50%-os kedvezmény-
nyel. Az alábbi kupont egy fő egyszeri 
alkalommal Levendula menü-fogyasz-
tásakor használhatja fel (2019. szep-
tember 30-ig). A részvétel feltételeit a 
Levendula étteremben találhatják.

A Gyevitur Nkft. életében újabb mérföldkőhöz értünk, hiszen a 2019.- évben több komolyabb fejlesztéssel sikerül  az 
 algyői közösséget megajándékozni.

50%-os kedvezmény

LEVENDULA MENÜ

2019. 09. 30-ig felhasználható

HÓVIRÁG  
VIRÁGÜZLET

PIPACS  
VIRÁGSZIGET

SZÖGHY  
TEMETKEZÉS
06 (20) 501-4100
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Színház az egész világ – legalábbis Algyőn biztosan

- Hogyan értékelnéd ezt az elmúlt két 
félévet, amelyet a drámaszakkörösökkel 
töltöttél?
- Bár kicsit nehézkesen indult el a szakkör, 
hiszen a legelején mindössze két jelentke-
ző jött, idővel szépen felduzzadt a létszám 
és nekikezdhettünk a munkának. Nagyon 
sok mindent próbáltam nekik megtanítani 
játékosan, hogy ne is vegyék észre, hogy tu-
lajdonképpen tanulnak. A lényeg a játszva 
tanulás volt, kiemelve azokat a területeket, 
amelyekkel az iskolai tananyagban nem 
foglalkoznak, például a személyiség és a 
kreativitás fejlesztése, vagy a beszédkész-
ség csiszolása. Korosztályilag vegyes volt 
a csoport, de a nagyok mindig türelmesek 
voltak a kisebbekkel, így tudtunk együtt 
haladni. Ezáltal toleranciát is tanultak a 
gyerekek. Nagyon jó csapat kovácsolódott 
össze, jó volt velük dolgozni.
- Hogyan kezdtél el gyerekekkel foglal-
kozni?
- A Harlekin Gyermekszínházban dol-
goztam, mint kezdő színész, ahol általá-
nos iskolásokkal dolgoztunk fel kötelező 
olvasmányokat. Egyszerűen szeretem 
a gyerekeket, szeretek velük dolgozni. 
Egyébként nagyon sokáig óvónő szeret-
tem volna lenni, valahol ez a vonal ébredt 
fel bennem, amikor elkezdtem gyerekek-
kel foglalkozni. Janik Lászlóval kezdtem el 
táboroztatni, ami az évek során már bevált 
nyári programommá nőtte ki magát.
- Gyerekekkel vagy felnőttekkel nehe-
zebb a munka?
- Nagyon meglepő ez a dolog. Éppen idén 
tartottam felnőtteknek Gömöri Krisztián-

nal 1 egyhetes kurzust, amit még sosem 
csináltam. Gondoltam, ha megy a gyere-
kekkel, akkor megy majd a felnőttekkel 
is. Érdekes módon, sok olyan helyzetbe 
futottunk bele velük, amiről azt hittem, 
hogy természetes, hogy meg tudjuk csi-
nálni, de a résztvevőknek nem volt az. És 
fantasztikus dolog volt együtt haladni és 
lépésről-lépésre fejlődni velük. A felnőttek 
a sikerélményekért nagyon hálásak voltak, 
ami engem is meglepett. Nekem is nagy 
inspirációt adott. Szerintem a drámape-
dagógia a mindennapi életben is nagyon 
fontos, nemcsak a gyerekeknek, hanem a 
felnőtteknek is.

- Mi egy drámaszakkör célja?
- Én általában az életre való nevelésre pró-
bálom helyezni a hangsúlyt, hogy a min-
dennapokban meg tudják állni a helyüket 
a diákjaim. Az önbizalom és a kreativitás 
mindenkiben benne van, csak elő kell hoz-
ni. Segíteni kell annak, akinek nem megy. 
A drámaszakkörnek egy pozitív megerő-
sítésnek kell lennie, hogy igenis képes va-
gyok az életben nagyon sok mindenre és 
meg tudom állni a helyemet. Megtanuljuk 
kezelni a hangunkat, a gesztikulációnkat, a 
mimikánkat és mindezt játékos formában.
- Hogyan veszed rá a gyerekeket a maga-
biztosságra?
- Mindenkit ki lehet nyitni, csak nagyon 
sok türelem és végtelenül sok empátia kell 
hozzá, illetve mindez idő kérdése. Olyan 
feladatokat csinálunk, ami egyénre szabot-
tan segít ebben.

- Mik a terveid Algyőn?
- Szeretnénk a Gyevikult Nkft.-vel tovább 
folytatni a munkát, szeptembertől újra 
elindítani a drámaszakkört. Erre igény is 
lenne, hiszen a mostani nyári tábor részt-
vevői nagyon lelkesek voltak. Illetve ötlet-
ként felmerült egy felnőtt csoport elindí-
tása is.

Szilágyi Annamária, a Szegedi Nemzeti Színház művésznője hamar színházat varázsolt Algyőn a Faluházban és a drá-
maszakkörös gyerekek szívében is. A nyárral lezárult az első év, amelyet községünk ifjai körében töltött, és egy fergeteges 
táborral zárt le. A színésznőt az elmúlt időszakról és a jövőbeli terveiről kérdeztük.

FELHÍVÁS

Algyő Nagyközség Képvise-
lő-testülete 2018. októberi ülésén 
határozott arról, hogy az algyői 
ingatlanok tulajdonosai térítés-
mentesen igényelhetnek magyar 
zászlót házaik nemzeti ünnepeken 
történő fellobogózása érdekében.
Tájékoztatom az ingatlantulaj-
donosokat, hogy ismét lehetőség 
nyílik zászlók igénylésére. A zász-
lók igénylése az Algyői Polgár-
mesteri Hivatalban beszerezhető 
nyomtatványok kitöltésével tehető 
meg 2019� július 29� napjától kez-
dődően. A zászlók az igénylőlapok 
beérkezése után, az igénylés sor-
rendje szerint vehetők át. A zász-
lók és tartozékaik átvehetőek sze-
mélyesen az Algyői Polgármesteri 
Hivatal (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40.) épületében Angyal Zsolt 
aljegyzőtől, vagy a Fejlesztési és 
Üzemeltetési Csoport munkatár-
saitól.
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Pályázati hirdetmény
Algyő, „Délnyugati Lakóparkban” található „beépítetlen terület” megnevezésű, 1/1 részben Algyő Nagyközség 
 Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint Algyő Nagyközség 
Képviselő-testületének 229/2019. (VII. 18.) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az ön-
kormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére.

1�) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517 
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516

2�) Az eljárás célja és fajtája:
2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja
Algyő belterület 1820, 1837, 1859 és az 1785/75 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának 
tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3�) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:
3.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 8.500,- Ft/m2

Hrsz. Megnevezés Terület nagysága (m2) Kikáltási ár (bruttó Ft)
1. Algyő 1820 beépítetlen terület 501 4.258.500,-
2. Algyő 1837 beépítetlen terület 523 4.445.500,-
3. Algyő 1859 beépítetlen terület 858 7.293.000,-
4. Algyő 1785/75 beépítetlen terület 1124 9.554.000,-

3.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat 12067008-
00190442-00100003 számú számlájára.

3.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

4�) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:
A licitálás ideje: 2019. szeptember 18. (szerda) 16.00 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Ülésterem
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje: 2019. szeptember 17. (kedd) 12.00 óra

5�) További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Algyői Polgármesteri Hivatal, Angyal Zsolt aljegyző, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
A pályázat teljes szövege a www.algyo.hu honlapon olvasható.
E-mail:  angyal.zsolt@algyo.hu
Telefon:  +36-62/517-517, Fax.: +36-62/517-516
Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra és 13.00-17.00 óra, péntek: 8.00-12.00 óra között  

(igazgatási szünet alatt rövidebb időben)
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Fergeteges vízipipa parti, térségi együttműködés

Az időjárás ellenére az előző év sikerét 
is felülmúló érdeklődés övezte a Táj-
ház varázslatosan feldíszített udvará-
ban megrendezett eseményt. Az egész 
országban egyedülálló parti eredeti 
célja az volt, hogy az algyői fiataloknak 
ne kelljen elhagyni a települést ahhoz, 
hogy hangulatosan és kulturáltan tudja-
nak nyári élményeket szerezni.

Kijelenthető, hogy ezen célunkat 
nemcsak elértük, de túl is teljesítettük, 
mivel rengeteg fiatal jött ki Szegedről, 
Bordányból, Sándorfalváról, de még 
Kecskemétről is ellátogattak Algyőre. 

A vízipipákba ezúttal is az egészségre 
ártalmatlan ízesített ásványi kavicsok 
kerültek.

Az est fénypontja a vízipipák mellett 
idén is az volt, ahogy a különböző ge-
nerációk a színpadon együtt énekeltek 
és táncoltak aktuális és retro slágerek-
re. Hálásak vagyunk a rengeteg pozitív 
visszajelzésért, és örülünk, hogy bebi-
zonyítottuk: lehetséges kulturáltan is 
szórakozni. Köszönjük a támogatást te-
lepülésünk önkormányzatának és gaz-
dasági társaságainak, valamint barátaink 
és családtagjaink segítségét. 

A partik mellett a kapcsolatépítés és 
-ápolás is rendkívül sokat jelent egyesü-
letünk számára. A Reakció Ifjúsági Kö-
zösség (RiK) elsődleges feladatának te-
kinti, hogy a térségben működő ifjúsági 
szervezetekkel kiváló kapcsolat alakul-
jon ki. A kezdő lépést a tavaly nyáron 
Bordányban megrendezett vezetőképző 
jelentette, annak a programnak köszön-
hetően ismerhettük meg a térségi ifjúsá-
gi szervezetek és intézmények vezetőit.

Együttműködésünknek köszönhe-
tően folyamatos kapcsolatban állnak 
az ifjúsági közösségek egymással, így 
könnyedén oszthatjuk meg a jó gyakor-
latokat, ötleteket, tapasztalatokat.

Július elején a Morajlás Ifjúsági Fesz-
tiválon is részt vettünk, ahol szintén 
új szervezetekkel, közösségekkel volt 
lehetőségünk megismerkedni. Kapcso-
latrendszerünket azért is igyekszünk 
bővíteni, hogy az algyői fiataloknak mi-
nél több és sokszínűbb programokkal, 
rendezvényekkel tudjunk előrukkolni a 
jövőben.

Oláh Dániel
elnök, Reakció Ifjúsági Közösség

Tavaly még csak tenni akaró fiatalokként, idén már egyesületként rendezte meg a Reakció Ifjúsági Közösség (RiK)  
a második vízipipa partit.

Újra várják a mozogni vágyókat a Sportközpontban

Algyőn 2017 novemberében nyitotta 
meg kapuit a felújított Sportközpont, 
amelynek akkor a Gyeviép Nkft. vette 
át az üzemeltetését. Akkor az üzemel-
tetőváltás és a fejlesztés mellett azért 
döntöttek, mert Algyőn nem volt má-
sik konditerem, így a nagyközségben 
élőknek Szegedre, vagy más környék-
beli településekre kellett átjárniuk, ha 
edzeni szerettek volna. Tehát Algyő-
nek mindenképpen szüksége volt egy 
minőségi teremre, amely edzés- és 

kikapcsolódási lehetőséget nyújt egy-
ben. Most rövid nyáriszünet után július 
15-től újra várják a mozogni, edzeni 
vágyókat. 
„Kedden, csütörtökön és pénteken 18 
órától FB jumping órák vannak, amely-
re a trambulinok korlátozott száma 
miatt előzetes bejelentkezés szükséges. 
A konditerem és a büfé hétköznap 14 
és 21 óra között tart nyitva. A kondi-
teremben minden héten kedden és csü-
törtökön 17-től 20 óráig Bartalos Tamás 

erőemelő világbajnok személyi edző se-
gíti a sportolni vágyókat, ami ingyenes 
szolgáltatás mindenki számára” – rész-
letezte Katona Antal, az üzembentartó 
cég ügyvezetője. Elmondása szerint 
továbbra is üzemel az épületben a szo-
lárium, ami szintén nyitvatartási időben 
vehető igénybe. Emellett a műfüves 
és füves pályák is várják a sportolókat, 
mérkőzést játszani vágyó csapatokat 
az Algyői Sportkör csapatai által nem 
használt időszakokban.

Folyamatos sportolási lehetőséget kínálnak a településen élők számára. Sőt, Bartalos Tamás erőemelő világbajnok 
 ingyenesen tart személyi edzést.
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Továbbra is támogatja Kopasz Bálintot az önkormányzat

Büszkék lehetünk Kopasz Bálint telje-
sítményére: a fiatal kajakos ugyanis re-
mek teljesítménnyel két aranyérmet is 
nyert a Fehéroroszországban megren-
dezett Európa Játékokon. Mint ismert, 
Bálint nemrég klubot váltott, az algyői 
sportoló így a Győr színeiben állt már 
rajthoz.

Algyő önkormányzata 2016-tól 
több mint 14 millió forinttal támogat-
ta Kopasz Bálintot, akit ezen felül nem 
pénzbeli támogatásban is részesítet-
tek, így például az adminisztrációban, 
konditerem használatban, valamint 

ingyenesen hajótárolási lehetőséggel 
is segítette a kajakos minél sikeresebb 
szereplését. 

„Gratulálunk Bálint teljesítményé-
hez! Függetlenül a Győrbe történő 
eligazolásától, a havi 200 ezer forin-
tos támogatást továbbra is biztosítjuk 
számára, az önkormányzat ezt nem 
szüntette meg. Büszkék vagyunk az 
eredményeire, és büszkék vagyunk rá, 
hogy ehhez hozzájárulhattunk a támo-
gatások által” – nyilatkozta az Algyői 
Hírmondónak Füzesy István önkor-
mányzati képviselő.

Eközben egyre többen ismerked-
nek meg a sportággal Algyőn. Füzesy 
kiemelte, a nagyközség a kajak-kenu 
sportágra a Tiszával való kapcsolattal 
együtt lehetőségként tekint. 

„A tiszai fejlesztések keretein be-
lül többek között vízitúra lehetőséget 
biztosítunk, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetséggel is aktív és gyümölcsöző a 
kapcsolatunk, ennek egyik eredménye, 
hogy a Szent Anna-kikötő átadásán itt 
volt a szakág egy neves vezetője. Au-
gusztusban a Tiszán zajló túrában is 
részt vállalunk, Algyő is állomása lesz 
a Csongrádról induló és a szegedi vi-
lágbajnokságra befutó túrának” – rész-
letezte Füzesy István.

Az év kiemelt eseménye következik 
augusztusban, amelyet a szegedi Maty-
éren rendeznek meg. Az augusztus 21-
25. között esedékes világbajnokságon 
Kopasz Bálint egy kategóriában, a ki-
rályszámnak tekinthető K-1 1000 mé-
teren áll rajthoz.

A folytatásban is támogatásáról biztosítja és gratulál a friss kétszeres Európa Játékok-győztes kajakozónak, Kopasz 
Bálintnak az algyői önkormányzat. A Tiszán egyre élénkebb vízi élet zajlik, amit tovább fejlesztene Algyő.

Elkezdték a kézisek is

Négyen távoztak a ContiTech FK-
SE-Algyő csapatától a nyár során. Az 
előző idényben a második vonal Keleti 
csoportjában bronzérmet szerzett gár-
dából eligazolt Németh Gábor, John And-
rás, Sunajko Stefán és Szabó Máté. Velük 
az előző idényben lőtt 639 gólból 271 
távozik, amit nem lesz könnyű pótolni 
az új szezonban.

Élvonalbeli tapasztalattal felvértez-
ve érkezik Algyőre Bajorhegyi Ádám és 
Pál Ádám. A MOL-PICK Szegedből 
kettős engedéllyel szerepelhet az algyői 
csapatban Nagy Martin és Bajusz Brunó, 

míg a beálló Tóth József a Ferencváros-
tól féléves kitérő után tér vissza. Lőrinc 
Marcell, Csányi Richárd és Tőkés Martin 
is a Pick-es fiatalok táborát erősíti, míg 
az algyői ifjúsági csapatból Vass Péter és 
Bajusz Gergő csatlakozik a felnőttekhez. 
Valaczkai Attila sorsa egyelőre bizonyta-
lan, hiszen bokasérüléséből lábadozik.

„Mivel még nem ismerjük az ellenfe-
leink kereteit, így nehéz lenne megha-
tározni a célt. A két első ligás kieső, a 
Cegléd és a Vecsés hozzánk került, csak 
úgy, mint az újonc Hatvan, és ott a Fra-
di U20-as gárdája, amelyből elég sokan 

már bemutatkoztak a felnőtt csapatban 
tavasszal. Sokat erősödött a Kecskemét, 
továbbra is számottevő a Békés, a Bal-
mazújváros, megerősödött a Lajosmizse, 
nem gyengült a Nyíregyháza és a Bal-
mazújváros sem, Ózdon tavasszal szög-
be léptünk és a Balassagyarmat is oko-
zott meglepetéseket az előző idényben, 
szóval nem egyszerű a feladat. Elsődle-
ges célunk a fiatalok fejlődésének segíté-
se” – jelentette ki Herbert Gábor.

A csapat a napokban kezdte meg a 
munkát az új szezonra, amely szeptem-
ber 14-én indulhat.

Hatodik NB I/B-s idényére készül a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabdacsapata, Herbert Gábor edzőnek és 
 csapatának nem lesz könnyű feladata az új szezonban.

Fotó: MTI
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Remekül sikerültek a Borbála fürdő sporttáborai

„Csaknem 30 gyerek volt a táborok-
ban, ahol kézilabdázhattak, focizhattak, 
röplabdázhattak és vízilabdázhattak. 
Szakavatott oktatók foglalkoztak a gye-
rekekkel, mindenki nagyon jól érez-
te magát, és nagyon fáradtan érkezett 

haza, így péntekre már egy kis lazítást 
kellett beiktatni” – mondta Bella Ár-
pád, a Gyevitur Nkft. ügyvezetője, majd 
hozzátette, az úszás sem maradhatott ki 
a napi programok közül.

Bella Árpád elmondta, a nagy si-

kerre való tekintettel jövőre növelnék a 
táborok számát, és akár három turnust 
is meghirdetnének, egyúttal köszönetét 
fejezte ki Bogdán Tamásnak, hiszen az 
Algyő SK elnöke segítette a táborban 
labdarúgó tréningeket.

Alaposan kimozoghatták magukat az algyői gyerekek a sporttábor során: a két alkalommal megrendezett táborban 
több sportágat is kipróbálhattak a fiatalok, akikkel szakavatott edzők foglalkoztak.

Új edző a labdarúgóknál

Július 8-án lendültek munkába az al-
győi labdarúgók: a tréningeket immá-
ron Podonyi Norbert vezette a keret-
tagok számára. A rutinos, magasabb 
osztályokat is megjárt labdarúgó a 
Makó csapatától tér haza, azonban a 
folytatásban már csak a pályán kívül 
segíti az Algyőt.

„Azt terveztem, hogy a nyáron min-
denképp abbahagyom a futballt. Ha nem 
jött volna ez a lehetőség, akkor az után-
pótlásban dolgoztam volna. Régi álmom 
volt, hogy Algyőn dolgozhassak, hiszen 
itt kezdtem el a futballt, itt is szerettem 
volna befejezni. Ez ugyan nem jött össze, 
de szeretném azt a tudást és rutint vissza-
adni, amit megszereztem az évek alatt az 
NB II-ben és NB III-ban” – fogalmazott 
Podonyi Norbert.

Ami a keretbeli változásokat érinti, a 
távozó játékos-edző Sebők László mellett 
más nem igazolt el a csapattól. A kapus 
Révész Máté munkahelyi elfoglaltsága 
nem engedi, hogy folyamatosan a gár-
da rendelkezésére álljon, ám az igazo-
lása Algyőn marad. Pótlására érkezett 
Weszelovszky Gábor a Makótól, mellet-
te pedig három, algyői kötődésű fiatal 
csatlakozott a csapathoz Tiszaszigetről, 
így Deák Donát, Bozóki Richárd és Rádi 
Martin is az Algyőben futballozik az 
új idényben. Az ifjúságiaktól Belovai 
Krisztián és Molnár Gergő felkerült a 

felnőttekhez, viszont várhatóan ebben a 
félévben a két tartós sérült, Bozsóki Dá-
niel és Kiss Roland nem léphet pályára.

„Erősebb bajnokság vár ránk. Az biz-
tos, hogy nem egyszerű motiválni egy 
olyan csapatot, amely kétszer egymás után 
megnyerte a bajnokságot és nem vállalta 
az NB III-at, de mindig meg lehet találni 
a motivációt. Úgy látom, mindenki meg 
szeretné mutatni, hogy helye van a csa-
patban” – tette hozzá Podonyi Norbert, 
aki a célokkal kapcsolatban kifejtette, az 
eredményes bajnoki szereplés mellett sze-
retnének minél tovább eljutni a magyar 
kupában is, és a főtáblás szereplésnek kö-
szönhetően egy magasabb osztályú, akár 
NB I-es csapatot is elhoznának Algyőre.

Az új szezon első tétmeccsét au-
gusztus 7-én játsszák a fiúk, 17 órától a 
Zsombót fogadja a magyar kupa megyei 
selejtezőjének első fordulójában, míg a 
sorsolás szerint tíz nappal később, au-
gusztus 17-én 17.30-tól a Tiszasziget 
érkezik Algyőre a megyeegyes bajnok-
ság első fordulójában.

Gőzerővel készül az új idény rajtjára az Algyő SK, melynek irányítását egy jól ismert algyői szakember vette át. A fiúk 
előtt várhatóan nehezebb szezon áll, hiszen több komoly riválissal is fel kell venniük a versenyt céljuk elérése érdekében.

ALGYŐN JÁTSZOTT A HONVÉD
Nemzetközi korosztályos felkészülési mérkőzésnek adott otthont az algyői sportpálya. Az Algyő SK labdarúgó-szak-
osztályát azzal kereste meg a Budapest Honvéd, hogy az algyői pályán szeretne felkészülési mérkőzést játszani a patinás 
szerb Crvena Zvezda korosztályos csapataival, így a két klub U16-os és U17-es csapatai gyakoroltak egymás ellen az 
algyői pályán.
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

NYÁRI SZÜNET A GYEVIKULT 
NKFT� INTÉZMÉNYEIBEN!

Augusztus 1-20-ig intézményeink  
ZÁRVA TARTANAK.

Nyitás augusztus 21-én, szerdán.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

NIA fitnesz – Örömtánc 70 percben Maga-
dért! Augusztus hónapban keddi napon 18 
órától a Faluház mögötti füves területen.

Vibro tréning a Faluházban minden szerdán! 
A „3 generációval az egészségért Algyőn” 
program keretében szerdán 18.30 órától 
2x45 perces edzési lehetőség. Szabadtéri 
fitness torna térítésmentesen. Regisztrá-

ció csak augusztus 20-a után szükséges.  
Bejelentkezés: 06 (70) 414-6439. 

 
 
 
Jóga a szabadban! Augusztusban minden 
vasárnap reggel 7 órától NAPÜDVÖZLŐ 
JÓGA a Faluház mögötti füves területen. A 
részvétel ingyenes. A foglalkozás rossz idő 
esetén elmarad. Matracot hozni kell! A jógát 
a LélekLiget Gyógytorna szervezője vezeti.
Fitness Badar Krisztinával a Faluház  
mögötti füves területen!

Augusztus 31� (Szo) 9�30 óra  
Sun City Autós Tuning Találkozó

2019� augusztus 31-én szombaton 22:00 
órától FÁKLYÁS FUTÁS a Running  
Algyő szervezésében� Szeretettel várnak 
mindenkit egy jókedvű, éjszakai hatórás, 
kilométergyűjtő futásra a szervezők!

BÉRLETÁRUSÍTÁSI  
IDŐPONTOK A FALUHÁZBAN! 
Augusztus 30� (P): 9-17 óráig  
a Faluház földszinti kistermében 
Szeptember 2-3� (H - K): 9-17 óráig a 
Faluház földszinti kistermében

VÁSÁROK A FEHÉR ISKOLÁBAN 
Augusztus 23. (P) 8.00-11.00 óra 
Augusztus 28. (Sze) 9.00-11.00 óra 
Szeptember 4. (Sze) 9.00-11.30 óra

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyaga-
it, fotóit, meghívóit! Lapzártánkra tekintettel kérjük, hogy minden hónap 20-áig küldjék el részünkre anyagaikat� Szerkesztőségünk 
fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre�

Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail�com�
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RENDŐRSÉG: 107

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30.

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

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

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

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

FOGSZAKORVOS
Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261

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

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

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

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.  
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  06 (62) 517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu 

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

Algyői  Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu  
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.  

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata: 06 (62) 765-980,  
6750 Algyő, Piac tér 17.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 

24 órás elérhetősége: 
06 (20) 852-0673

Gyevikult Nkft.:  06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

Gyeviép Nkft.:  06 (62) 765-900
AKTV Kft.:  06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

Házasságkötések

Gratulálunk!
Székely-Szabó Zsolt és Miklós Rebeka Emese  

házasságot kötött 2019.07.08-án

Olasz Tamás és Kothencz Kata  
házasságot kötött 2019.07.11-én.

BATYUS BULIS OSZTÁLYTALÁLKOZÓ!

Szeptember 28-án, 15 órakor az Ifjúsági Klubban  
(Könyvtár udvarában) az 1978-ban elballagott  

8/b osztály diákjai összejövetelre várják egymást.
Lányok süteményt,
Fiúk italt hozzatok.

Egy kis meglepetés is lesz.
JELENTKEZZETEK:

06 (70) 616-5701, vagy írjatok a Facebook-on.
Üdvözlettel: Búsné Mariann



Elismerés polgárőreinknek
A Csongrád Megyei Polgárőr Szerveze-
tek Szövetsége Árpádhalmon rendezte 
meg a megyei polgárőrnapot. Az ün-
nepségen a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szövetséget a Polgárőr Érdemkereszt 
Arany fokozatával tüntette ki Túrós 
András, országos elnök, és algyői pol-
gárőrök is kaptak elismerést munkáju-
kért.

Az Algyői  Faluvédő Polgárőr Egye-
sület elnöke, Gulyás Sándor a polgárőr 
mozgalomba végzett tevékenysége el-
ismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt 
bronz fokozata kitüntetést vehette át 
Túrós Andrástól és Dakos József Csong-
rád megyei rendőr-főkapitánytól.

Búsné Baka Erika elnökhelyettes és 
Kabainé Lovas Nikoletta gazdasági ve-
zető Dakos Józseftől és Batiz Istvántól, 
a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség 
megyei elnökétől a polgárőr mozgalom-
ba végzett kiváló munkájuk elismerése-
ként vehettek át oklevelet és tárgyjutal-
mat.

„Ezúton szeretném megköszönni a 
polgármesternek, az alpolgármesternek 
és a képviselő-testületnek az anyagi és 
erkölcsi segítséget. Természetesen meg-
köszönöm minden polgárőrtársam ön-
kéntes és áldozatos munkáját is, amivel 
hozzájárultak a kitüntetésekhez” – fo-
galmazott Gulyás Sándor.

APRÓHIRDETÉSEK

Téglaépítésű 3 szobás lakást  
keresünk megvételre. 
Tel.: 06 (30) 757-7997

Masszázsfotel eladó Algyőn. 
Ára: 65 ezer Ft.  
Tel.: 06 (30) 570-9666

Algyő Informatika: számító-
gépek, laptopok, tabletek, mo-
biltelefonok javítása, telepítése, 
karbantartása. Vásárlási segítség-
nyújtás, szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Péter,  
Tel.: 06 (30) 779- 1501

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

Heni Butik: Ruhavásár minden 
szerdán és szombaton 6-11 óráig 
a piac téren. Női, férfi és gyer-
mek ruhák (olasz, török, lengyel) 
extra méret 4-10 xl. Lakástextil, 
fürdőruhák, lábbelik, papucsok 
(török, szerb, olasz) alkalmi ruhák. 
Hetente új árukészlettel várom 
kedves vevőimet.

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

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalagfüggönyök, napellen-
zők, szúnyoghálók szerelése. 5 év 
garancia! Zsinór és gurtni csere, 
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395.


