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Kopasz Bálint világbajnok!
Fantasztikus teljesítményt nyújtott Kopasz Bálint a szegedi Maty-éren megrendezett kajak-kenu világbajnokságon: az algyői
sportoló megnyerte a K1-1000 méteres számot, ezzel 22 év után szerzett világbajnoki címet Magyarországnak ebben a számban, mindössze 22 évesen.
Részletek a 15. oldalon

Októberben választunk
Áder János államfő október 13-ra tűzte
ki a helyhatósági választásokat. A rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal
nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. Az Algyői Hírmondó
választási különszámmal is készül, és a legfontosabb tudnivalókat is számba vesszük.

Szépkorú hölgyet köszöntöttek
Bálint Sándorné Pánczél Zsófiát 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Algyő
önkormányzatának nevében Gubacsi Enikő alpolgármester. Mikor azt kérdeztük
tőle, hogy mi a hosszú élet titka, szerényen csak annyit felelt: szívesen kell viselni,
ami ránk van mérve.
Részletek a 3. oldalon

Vízivándorok pihentek meg Algyőn
Háromnapos Vízivándor tábort rendeztek augusztusban Csongrád és Szeged
között. A 350 résztvevő 69 folyamkilométert tett meg. Két helyen, Mindszen-

ten és Algyőn töltöttek két éjszakát. Az
algyői szabadstrand es környezete jól
vizsgázott, biztosította a megfelelő háttérfeltételeket.
Részletek a 9. oldalon

Részletek a 6-7., 19. oldalon
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...a Tisza Virága

Szépkorú hölgyet köszöntött az önkormányzat
Bár egy hölgy korát nem illik firtatni, mégis az évek száma egy bizonyos határ után igenis említésre méltó. Így van ez
Bálint Sándorné Pánczél Zsófi nénit illetően is, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntött Algyő önkormányzatának nevében Gubacsi Enikő alpolgármester.

Bálint Sándorné Pánczél Zsófia 1929.
augusztus 20-án született Hódmezővásárhelyen, életének nagy részét
azonban egy Algyő közelében lévő
tanyán töltötte. A faluba való beköltö-

zése után szívesen látogatott el a község rendezvényeire, a mai napig baráti
kapcsolatot tart fent szomszédjaival,
így egy kis beszélgetésre mindig van
ideje.
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Mindene a családja, büszkén nézett
körbe a szobában, ahol köszöntése alkalmával lánya, veje, két unokája, egyikőjük
társa és két dédunokája is jelen volt. Mikor azt kérdeztük tőle, hogy mi a hos�szú élet titka, szerényen csak annyit felelt: „Szívesen kell viselni, ami ránk van
mérve”. Zsófi néni könnyes szemmel azt
is megemlítette, hogy ha újra kéne kezdenie, akkor is mindent így csinálna, ahogy
eddig tette.
90 év nagyon hosszú idő. Hosszú idő
tele munkával, szorgalommal és sok-sok
szeretettel. Szívből gratulálunk Zsófi
néninek születésnapja alkalmából és kívánjuk, hogy a következő kerek számnál
is ott lehessünk és vele ünnepelhessünk!

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Új parkolót építenek, bővítik a gördeszkapályát Algyőn
Egy új elemmel bővítik az algyői gördeszkapályát rövidesen, a Bartók Béla úton pedig egy új parkolót alakítanak ki.
Mindkét beruházást a helyiek kérték a településtől.

„A gördeszkapálya az algyői önkormányzat tulajdona, és a Gyeviép Nkft.
évente eddig is több százezer forintot
költött rá” – mondta a Délmagyarországnak a település alpolgármestere.
Gubacsi Enikő hozzátette, hogy az idén
az eddigieknél nagyobb összeget szavazott meg a képviselő-testület, és több
dolgot is megjavítottak, illetve karbantartottak a pályán, amire most csaknem
egymillió forintot költöttek. Felújították például az összes elem kopórétegét.

„Azt pedig a rendszeresen ott játszó
fiatalok kérték, hogy szerezzünk be egy
újabb elemet. Erre azért is van szükség,
mert sokan használják a pályát, és már
van, amikor kicsi a hely a gyerekeknek.
Ezért a testület úgy döntött, hogy 2
millió 540 ezer forintért veszünk egy
egyedi gyártású új elemet, amivel kibővítjük a pályát. Ez várhatóan szeptemberre meg is érkezik” – mondta Gubacsi
Enikő, aki hozzátette, hogy a gördeszkapályát az egészen kicsiktől a felnőttekig mindegyik korosztály használja.
A gördeszkapályán kívül költ pénzt
a település közlekedésfejlesztésre, egészen pontosan parkolóépítésre is. „A
Bartók Béla utcáról már régóta tárgyalunk, a végleges tervei is elkészültek már
egy új parkolónak, így a képviselő-testület kiírhatta a közbeszerzési eljárást a
nyár elején” – mondta az alpolgármester.
Az utcában már építkeznek a panelházak előtti részen, ahol egy 120 férőhelyes parkolót alakítanak ki rövidesen.
Gubacsi Enikő szerint ez a beruházás
azért is fontos, mert eddig nem volt
egységes arculatú a parkolás. Volt, ahol a
lakók alakítottak ki helyeket maguknak,

de volt, ahol a füves részen álltak meg.
„A településkaputól ez az egyik főutca, amelyik bevezet a fürdőhöz és az iskolához. Az önkormányzat azt szeretné,
ha egy szép utcakép fogadná az ide érkezőket, illetve az itt lakókat.Ezenkívül
a panelházakban élők parkolási lehetősége is komfortosabbá válik” – mondta
Gubacsi Enikő.
A parkoló térköves lesz, és a kapubejárókat is kialakítják majd. Ezenkívül a
fákat körülveszik majd egy-egy kiemelt
szegéllyel, és zöldfelülettel, és még húsz
fát is elültetnek a meglévők mellé. A
parkoló süllyesztett szegélyű lesz, és esztétikus öntöttvas víznyelőket építenek
bele, hogy a nagy esőzésekkor ne álljon
meg a víz a térköveken. A parkoló a tervek szerint szeptember végére készül el,
és csaknem 60 millió forintba kerül.
A település mindkét beruházást, a
gördeszkapályát és a parkolót is saját
forrásból fizeti. „Ezeket az algyőiek kérték az önkormányzattól már évek óta,
és most tartunk ott, hogy saját forrásból
meg is tudjuk valósítani a fejlesztéseket”
– mondta az alpolgármester.
Forrás: Délmagyarország

KÖZMEGHALLGATÁS

IRODALMI EST

A képviselő-testület döntése értelmében szeptember
11-én, szerdán tartanak közmeghallgatást
Algyőn 17 órakor a Faluházban.

„A nap ne nyugodjék le haragotok fölött” (Ef. 4,26)
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre és
az Algyői Könyvtár szervezésében
Horváth Istvánné Hegyi Éva
versekből, novellákból
összeállított önálló estje
szeptember 17-én 17 órakor
lesz a könyvtárban.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató Algyő Nagyközség
Önkormányzata lakáscélú
programjainak alakulásáról
2. Beszámoló a fejlesztésekről
3. Összefoglaló Algyő Nagyközség
Képviselő-testületének
ötéves munkájáról

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Fejlesztések az időközi választás előtt 2015-2017
Kerékpártároló építése

Csapadékvíz-elvezető
rendszer karbantartása

Napelemes rendszer telepítése

Algyői Szivárvány Óvoda
bővítése új tornaszobával

Levendula Hotel
előtti út rendbetétele

Tiszavirág utca párhuzamos
parkolók kialakítása

Téglás utcai
közvilágítás fejlesztése

Levendula Hotel wellness
részleg kialakítása

Szent Anna tér kialakítása,
’56-os emlékmű kihelyezése
Búvár utcai lakások
fűtéskorszerűsítése
Horgásztanya
felújítása

Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra
hívnám fel a tisztelt választópolgárok figyelmét.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább
2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019.
október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához. Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy
elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli
korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási
helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát
nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott
szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Szavazás
A szavazás 2019. október 13-án 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A polgármester választásának szavazólapján a
választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek
közül melyik szerez mandátumot.
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható, azaz Algyőn 8 főre. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és
helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.:
munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség
mozgóurna igénylésére.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási
irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 11-én 16:00 óráig nyújthat be. 2019. október 11-én
16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton,
vagy az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott
útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án 12:00 óráig adható be kérelem.
A kérelem kötelező tartalmi elemei: a választópolgár neve,
születési neve, születési helye, személyi azonosítója. A felsoroltakon kívül: mozgóurna igénylés esetén az igénylés oka, és a cím,
ahova a mozgóurna kivitelét kéri; átjelentkezés esetén a település (fővárosi kerület) megnevezése, ahol szavazni kíván; külképviseleti névjegyzékbe vétel esetén az ország-, és több külképviselet működése esetén a város megnevezése, ahol szavazni kíván.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók személyesen a Helyi Választási Irodánál, postai úton (6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.), ügyfélkapun keresztül, valamint a https://
www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-ren-

A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár igazolja
személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár személyazonosságát igazolhatja
ÉRVÉNYES személyazonosító igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel, vagy ideiglenes személyazonosító
igazolvánnyal, vagy ideiglenes útlevéllel. Az említett adatok
igazolása más módon (például személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány bemutatása alapján stb.) nem
fogadható el! Az egyes okmányok igénylése során a kérelem
benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott
lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A
helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a
választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A 002 – 004. számú szavazókörök
választópolgárainak értesítőit - az NVI által megküldött értesítők
szavazóköri címeket érintő hibája miatt - ismételtem megküldöm.

6

...a Tisza Virága
delkezoknek linken elektronikus azonosítással-, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton. A kérelem nyomtatványok elérhetők a HVI-nál, és letölthetők a fenti honlapról.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt
adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy
annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok
megsértésével gyűjtöttek.
Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt
az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább
1%-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település
választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de
legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy
jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai alapján állapítja
meg, 2019. augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának
megállapításakor a választópolgárok számát kell megállapítani, erről egy külön hirdetményben szerezhetnek tudomást a T.
Választópolgárok. (A képviselői jelöléshez 45, míg a polgármesteri jelöléshez 134 ajánlás lesz szükséges.)
Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb
2019. szeptember 9-én 16:00 óráig kell bejelenteni. A listán
szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én
16.00 óráig vonhatja vissza.
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16:00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még az ország�gyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A
helyi választási bizottság (hvb) három tagját és legalább két
póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. szeptember
1-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (hvb és szszb) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.
A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13án 19:00 óráig tart. A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án
nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül
tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem
léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített
közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A
plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2019. november 12-én 16:00 óráig köteles eltávolítani.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Helyi Választási Irodához lehet fordulni: 62/517-511, jegyzo@
algyo.hu (Dr. Varga Ákos – HVI vezető), 62/517-517/916,
angyal.zsolt@algyo.hu (Angyal Zsolt – HVI vezető-helyettes).

Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját és magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és
aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási
szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Algyő, 2019. augusztus 24.
Dr. Varga Ákos
HVI vezető
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Piaci körkép

Amikor sok évvel ezelőtt kiköltöztünk
Szegedről, az egyik gondot az jelentette,
hogy hol van itt a piac? Hozzászoktunk
ahhoz, hogy Szegeden, a Mars téren bőséges az áruválaszték, na meg ahhoz is,
hogy a piacon mégiscsak olcsóbban lehet vásárolni, mint az üzletekben. Lehet
válogatni a szebbnél szebb és friss árúk
között, és már előre látja az ember, hogy
a sok szép termékből milyen finomságok készülhetnek.
Algyőn majdnem 10 évvel ezelőtt
még nem volt igazi piac, emlékszem

nagyon sokan behordták a terméküket
Szegedre eladni.
Változtak az idők és természetesen a
körülmények is. Nos, azóta az algyőiek
kaptak egy szép és modern piacot, ahová érdemes kimenni. Az emberek szokásai is változnak, amikor megfelelőek
a körülmények, nem kell annyit utazni,
és ha helyben is eladható a termék, már
megéri az itteni piacra kivinni az árút és
itt eladni. Ezt a vevők is felismerték, és
lassan kialakult a piaci rendszer.
Péntek kivételével hétköznap minden

nap lehet ruházati termékeket is vásárolni, és szombat lett a nagypiac, amikor minden van mi szem-szájnak ingere.
A friss túrótól és sajttól kezdve zöldség,
gyümölcs, virág, édesség, esetenként pedig
még méz is.
Minden szezonnak megvan a saját
érdekessége: így a gyümölcsök, vagy
egy-egy ünnephez kötődő sajátos termékek, amelyek meghatározzák és hozzájárulnak az ünnepek hangulatához.
Sokan vagyunk úgy, hogy örülünk
ennek a helyi piacnak, amelynek már
saját hangulata van. Keressük a megszokott árusokat termékeikkel, és már
hiányzik, ha egyszer-egyszer nem jönnek el.
Minden árus – a zöldségestől a ruházatig – színesíti és változatosabbá teszi
életünket, egy színfoltot képeznek az
algyői létben.
Bízunk benne, hogy ez egyre jobb és
nagyobb lesz – még talán a terület is bővíthető.
Nagy Miklósné

Gyeviek találkozója
A Gyevi Baráti Kör minden évben a Szent Anna napi búcsú előtti napon szervezi meg a hagyományos nyári találkozóját.
Idén már harmincharmadik alkalommal gyűltek össze a nagyközségből elszármazottak és a helybéliek.

Az Algyőről elszármazottak és a helyi
tagok részvételével idén júliusban ezen
a napon tartották meg az egyesület közgyűlését is. Rádi Samirné Ilike elnök-

ként beszámolt az eddig megvalósított
rendezvényekről, illetve az elnökségben
történt személyi változásokról. Némethné Török Aranka elnökhelyettes a jövő-
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beni program lehetőségeket ismertette, míg meghívott vendégként Molnár
Áron polgármester a település fejlesztéseiről számolt be.
Az egyesület nevében virággal köszöntötték a jelenlévő Annákat.
Ezt követően nótákat és operett slágereket hallgathattak meg a jelenlévők,
majd az ebéd után kezdődött a táncos
mulatság.
A Gyevi Baráti Kör mindenkit szeretettel vár a tagjai közé, illetve a rendezvényeikre.
A hagyományos Szüreti Bált október 19-én, szombaton rendezi meg a
társaság. Érdeklődni és jegyeket venni
Némethné Török Arankánál lehet a
rendezvényre.

...a Tisza Virága

Vízivándorok pihentek meg Algyőn
Második alkalommal rendeztek háromnapos Vízivándor tábort Csongrád és Szeged között. A 350 résztvevő 69 folyam
kilómétert tett meg. Két helyen, Mindszenten és Algyőn töltöttek két éjszakát.

Az algyőiek kivették részüket a szervezésben és a lebonyolításban. Az Algyői
Vízisport Egyesület lelkes résztvevő
csapatot szervezett sportolóiból és a
vízi sportot szerető algyőiekből. Többek között Molnár Áron polgármester
is teljesítette gyermekeivel a Mindszent
Algyő szakaszt.
Az algyői tábor a szabadstrandon
volt kialakítva. A nagy létszámra tekintettel jelentős előkészítő, táborkialakító munkát kellett megvalósítani.
A vándortábort szervező Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) által
biztosított logisztika kiépítésének koordinálását és a helyszíni lebonyolítást
az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesületet
(ALTE) vállalta.
Az elmúlt két éves fejlesztéseknek
köszönhetően ideális helyszín és megfelelő infrastruktúra állt rendelkezésre
a helyszínen, azonban a nagy létszámra
tekintettel bővítésekre volt szükség. A
Gyeviép Nkft. közreműködésével étkező sátor és plusz vizesblokk várta a
vízivándorokat, így a teljes környezet
alkalmassá vált a táborozásra. Az MH
5. Bocskai István Lövészdandár és a
MKKSZ katonai sátrakból sátorvárost
alakított ki, hogy minden résztvevő
rossz idő esetén sátor alatt aludhasson.

Az ALTE elnöke, Füzesy István
elmondta, a vízivándor tábor jól illeszkedett abba az algyői fejlesztési
koncepcióba, amely a Tisza turisztikai
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kihasználását, a kajak-kenu sport fejlesztését célozta meg. „Fontosnak tartottuk, hogy a résztvevők Algyő jó hírét, kiváló adottságait terjesszék. Ezért
megvendégeltük a résztvevőket, illetve
szórakoztató programmal készültünk” –
részletezte. Az ALTE tagok dinnyével,
és különböző süteményekkel készültek,
az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub
kemencében sütött minden résztvevőnek lekváros kiflit. A szabadstrand adta
lehetőségeket kihasználva este tábortüzet raktak, és élő zenei koncert formájában zenélt a vízivándoroknak.
A táborozók 22-én reggel indultak
Szegedre, ahol a Vízitelepen 200 fiatalnak szálláshelyet alakítottak ki. Ők
részt vettek a Maty-éren a világbajnokságon szurkolóként.
A vízivándor tábor a résztvevőknek
fárasztó, de rendkívüli élményt nyújtott.
Az algyői szabadstrand és környezete
jól vizsgázott, biztosította a megfelelő
háttérfeltételeket. A tapasztalatok alapján lehetőség nyílt a jövőbeni fejlesztések irányainak meghatározására. Az
ALTE elnöke hangsúlyozta, a jól sikerült rendezvény nem valósulhatott volna meg a segítő szervezetek, személyek
hatékony együttműködése nélkül.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek, mobiltelefonok javítása, telepítése,
karbantartása. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen
bizalommal! Zsigovics Péter,
Tel.: 06 (30) 779- 1501

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.

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

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

EBÖSSZEÍRÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján Algyő Nagyközség
Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel október 31-éig
ebösszeírást végez a nagyközség közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet,
hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. A formanyomtatvány beszerezhető az Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportjánál (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.), továbbá letölthető az
önkormányzat honlapjáról (www.algyo.hu).
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni,
és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2019. október 31. napjáig a
Polgármesteri Hivatalhoz személyes leadással, vagy postai úton visszajuttatni.
A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013. és 2016. évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni!
Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal
ellenőrzi, amennyiben az ebösszeírásra és adatközlésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 30.000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

Jótékonysági bál a
Lehet Könnyebben Egyesület ellátottjaiért
Egy jó és nemes ügy támogatására szervezett eseményre invitál a Lehet
Könnyebben Egyesület október 12-én, szombaton 18 órától az Algyői Faluházba.
Vacsorával, fergeteges műsorral, sportcsapat impozáns bemutatójával,
Raksa Berni egész estés zeneszolgáltatásával, vacsorával, büfével és tombolával, meglepetésként pedig az est fővédnökeként egy többszörös olimpikonnal várják az érdeklődőket.
A jótékonysági bál teljes bevételét a mintegy 3000 ellátottunk életének
könnyebbé tételére fordítjuk!
Jegyigénylés: a 06 (20) 281-1541, a 06 (20) 393-8610, vagy a 06 (30)
731-8243-as telefonszámok valamelyikén lehetséges üzenetben, továbbá
személyesen 8 és 18 óra között Algyőn, a Bácska utca 23., vagy a Bácska
utca 24. szám alatt.
Jegyár: 5000 forint, választható vacsorával, üdvözlőitallal
Tombolajegy: 300 forint darabja
A menü: szabadszedéses, tanyasi marhapörkölt tarhonyával,
savanyúság
B menü: zöldséges lasagne, rétes szeletek kerti javakkal töltve,
parajmártással, rántott camembert, párolt rizs, káposztasaláta,
csemegeuborka
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Sikeres második félévet zárt a Gyevikult Nkft. pályázata
Algyői intézmények az közoktatás szolgálatában című pályázatunk II. féléve augusztusban zárult. A pályázatban szereplő 7 intézmény – köztük az Algyői Szivárvány Óvoda és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola – számára biztosít a
Gyevikult Nkft. programokat, melyek szorosan kötődnek az iskolai oktatáshoz. Megvalósult programjaink változatos
tudásgyarapításban segíti a részt vevő gyermekeket.

Színjátszó szakkörünk diákjai heti rendszerességgel találkoztak a Faluház nagytermében, ahol különböző dramatikus
játékokkal, szerepek betanulásával segítette Szilágyi Annamária a gyerekek
kommunikációs képességeinek fejlődését, színjátszó tehetségük kibontakozását. A nyár folyamán az egy hetes Színjátszó táborban sok hasonló élménnyel
gazdagodhattak a jelentkező gyerekek,
akik ingyenesen vehettek részt a programon. A Színjátszó szakkör szeptembertől visszavárja a régi és új jelentkezőit!
Média csoportunk nagy lelkesedéssel készült a félév során az Algyői Falunapra,
ahol a Gyevikult Nkft. munkatársainak
nyújtottak segítséget a színpadi fellépők
felkonferálásában, valamint videókészítő
pályázaton vettek részt. A MédiAlgyő
csapata szeptembertől várja a régi és új
résztvevőket az Ifjúsági Klubban!
Kerámia szakkörön két iskola diákjai
vettek részt, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola és a Szegedi Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulói formálták az
agyagot az Algyői Alkotóházban Molnárné Süli Zakar Zita segítségével. A
foglalkozások szeptembertől is folytatódnak.
Tájházi szakköröket tartottunk az algyői óvodások és iskolások számára. A
Szivárvány óvodások 3 tavaszi témana-

punkon vettek részt, ahol kipróbálhatták
a csigatészta készítést, a tojásírást és a
szövést. Szeptembertől az őszi témanapok során a szilva, a tök és a kukorica lesz
a középpontban. Az iskolások Időutazás
a Föld történetében című kézműves foglalkozássorozaton vettek részt. Szeptembertől a Jó játék: a fonal című programunkon ismerkedhetnek meg a diákok
a fonal sokféle felhasználhatóságával. A
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjai Gyöngyszakkör keretein belül tanulhatták meg a gyöngyfűzés rejtelmeit
Szabó Beátától. A Szegedi Bálint Sándor Tagiskola tanulói Mindennapra egy
mese című foglalkozáson készíthettek
mesékhez kapcsolható tárgyakat. Egy
alkalommal az Aranygyapjú bábszínház interaktív előadásán vehettek részt
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a gyerekek, ahol az Igazmondó juhász
című ismert Mátyás királyos mesébe
csöppenhettek bele.
Gyógynövényes foglalkozásokon is
részt vehettek az algyői óvodás és iskolás, valamint a deszki gyerekek, ahol az
EzerJóHáz foglalkoztató termében és az
EzerjóKertben az Ezerjófű Egészségvédő Egyesület tagjai biztosították a szaktudást.
Földrajz másképp programunkon az
összes pályázatunkban szereplő általános
iskola részt vett, a Szegedi Tudományegyetem földrajz tanszéke biztosította a
foglalkozások szakszerű lebonyolítását.
Történelem másképp I. világháborút feldolgozó témanapjainkon minden
pályázatos iskola részt vett, melyhez a
szakmai tudást a Meritum Egyesület
tagjai nyújtották.
Ezúton is köszönjük az intézmények
vezetőinek és a foglalkozások vezetőinek
az együttműködést az EFOP 3.3.2-162016-000349 kódszámú pályázatban.
Izbékiné Cseuz Gabriella
szakmai vezető
Gyevikult Nkft.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ismét Tisza-parti Party!
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezi a Tisza-parti Partyt az ALTE. Szeptember 14-én, várhatóan jó időben
benépesül az algyői szabadstrand és a Tiszavirág kikötő.

A tervezett programok minden korosztály számára nyújtanak szórakozást, ezért
kortól függetlenül mindenkit várnak a
szervezők – mondta el Füzesy István, az
ALTE elnöke.
Első programként 9 órakor a terepfutó
verseny kezdődik. A cél ezúttal is a vízi
élet megismerése és megszeretése. Az

Algyői és a Szegedi Vízisport Egyesületek közreműködésével sárkányhajózásra
és kajakozásra nyílik lehetőség. Csapatok
jelentkezését várják a sárkányhajózáshoz.
Az FKSE kézilabdázói itt tartják
évadnyitó sajtótájékoztatójukat, valamint
strand kézilabda mérkőzéseket szervezünk.

Új elemként megrendezik az erős
ember verseny bajnoki forduló algyői
állomását Bartalos Tamás többszörös
fekvenyomó világbajnok szervezésében.
Az Algyői Off-Road Club bemutatója mindig nagy érdeklődésre tart számot. A sportszakosztályok bemutatkozása szintén jó szórakozási lehetőséget
jelentenek, de jelen lesz az Algyői Praxisközösség is például szűrésekkel.
A rendezvény alatt a büfé üzemel. A
szervezők több száz adag egytál ételt
készítenek, amelyre a készlet erejéig
vendégül látják a résztvevőket.
Várják azokat is, akik nem akarnak
mozogni, csak egy szép napot akarnak
a Tisza parton eltölteni jó társaságban.
A program fő támogatói Algyő önkormányzata és a Nemzeti Együttműködési Alap.
A versenyekre jelentkezni, vagy információt kérni a fuzesy.altealgyo@
gmail.com, vagy a 06 (30) 919-4354es telefonszámon lehet Füzesy István
egyesületi elnöknél.

Generációk Éjszakája
A Reakció Ifjúsági Közösség augusztus 23-án megrendezte Algyő első Generációk Éjszakáját, ami egyből belopta magát
a szívekbe.
A rendezvény fő célja nem más volt,
mint összekovácsolni a különböző korosztályokat egy közösségé, így búcsúztatva el a nyarat. Célunkat ezúttal is
elértük, sőt minden elképzelésünket
felülmúlta a csaknem 200 fős vendégsereg, akik rengeteg örömöt okoztak és
szeretet adtak át nekünk, szervezőknek
a kedves szavakkal. Csodálatos érzés volt
látni, ahogy a színpadon táncoló tiniktől
egészen a 70 évesekig sikerült egy olyan
hangulatot teremteni, ami rendkívül ritka. Az est folyamán visszautaztunk egészen a 80-as évek zenei világába, majd
vissza 2019 toplistás slágereihez.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a
vendégeknek a rengeteg pozitív visszajelzést, barátainknak és családtagjainknak az önzetlen segítséget, valamint Algyő önkormányzata, a Gyevikult Nkft.,
a GyeviTur Nkft. és a Gyeviép Nkft.,
támogatását.
Köszönjük Algyő!
Oláh Dániel
elnök,
Reakció Ifjúsági Közösség

...a Tisza Virága

Tájékoztatás
Nyilvános licitálási eljárást hirdet az önkormányzat, négy tulajdonában álló telekre a délnyugati lakóparkban. Az ingatlanok kezdő kikiáltási ára 8.500 forint négyzetméterenként.
Az értékesítési eljárás célja az Algyő belterület 1820, 1837, 1859 és az 1785/75 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.
Az ingatlanok Algyő délnyugati részén, a településközponttól nagyjából 900 méterre, a 47-es főúttól pedig 1 kilométer
távolságra helyezkednek el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca kereszteződésétől délre határolt területen. A terület
közvetlen szomszédságában általános iskola, sportközpont, élelmiszerüzlet, illetve a fürdő található. A terület közművesített, szilárd burkolatú út és a közvilágítás kiépítését is az önkormányzat vállalta.
A megvásárolt ingatlan tulajdonosát ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától számított 2
éven belüli beépítési kötelezettség fogja terhelni. Az ingatlan be nem építése esetén, a 2 év letelte után az önkormányzat
– ingatlan nyilvántartásba bejegyzett – visszavásárlási jogát érvényesítheti.
Az értékesítésre kijelölt területek 501, 523, 858 és 1124 négyzetméter nagyságúak. Az ingatlanok kezdő kikiáltási árát
8.500 Ft/m2 összegben határozta meg a képviselő-testület. A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték
megfizetése, amelynek összege 300.000 forint. A licitálásos eljárás lebonyolításának helyszíne az Algyő Polgármesteri
Hivatal (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) ülésterme lesz.
A licitálás kezdő időpontja szeptember 18. (szerda) 16 óra. A pályázati kiírás teljes szövege a www.algyo.hu honlapon
olvasható.
További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Algyői Polgármesteri Hivatal, Angyal Zsolt aljegyző, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail: angyal.zsolt@algyo.hu
Telefon: 62/517-517
Fax.: 62/517-516
Honlap: www.algyo.hu
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.
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Látványtár készül a Kubinyi Ágoston Program keretében
be nem mutatott műtárgyak megfelelő
helyen legyenek tárolva, valamint ezek
bemutatására is lehetőséget ad.
2018-ra elkészült a Látványtár termeinek felújítása, ahol új villanyvezetékeket, dugaljakat, fényforrásokat kapott
a helyiség, valamint tisztasági festés során kapott új külsőt. Az önkormányzat
önerőből új padlózatot készítetett az
előtérbe, valamint szúnyoghálókat rakatott az ablakokra, a bejárati lépcsőt és
járdarészt járhatóvá tette. A 2018-ban
elnyert pályázati összegből 2019-ben
elkészült a Látványtár mosdójának kialakítása, és a régi raktárban lévő felújí-

Még 2017-ben lehetőség nyílt a Kubinyi
Ágoston Program által egy Látványtár
létrehozására, amely a Gyevikult Nkft.
vagyonkezelésébe tartozó Algyői Tájház
és Ezerjóház melletti volt szolgálati lakás
termeiben lesz kialakítva. A Látványtár
feladata lesz, hogy a Tájház kiállításán
SZEPTEMBERI
KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
Az Algyői könyvtár az alábbi
ingyenes programokra várja az
érdeklődőket szeptemberben.
09. 06. 17 óra: „ A Te Igéd
nekem” – a zenés irodalmi
összeállítás Fórián Andrea
istenes verseiből.
09. 13. 17 óra: „A pálmalevél” –
az író-olvasó találkozó Hegedűs
Gábor művei alapján.
09. 20. 17 óra: Vándorkiállítás
a Szentesi Kézimunka Szakkör
hímzett falvédőiből.
A rendezvényeinkről bővebben
az intézmény Facebook-os
oldalán tájékozódhatnak.

14

tást igénylő tárgyak restaurálása is befejeződött. Az ősz folyamán egy nagyobb
polcrendszert szerelnek be, amely a kisebb műtárgyak tárolására ad lehetőséget.
A felújítási munkákat és szállítási feladatokat a Gyeviép Nkft. szakemberei
végezték, a műtárgyak restaurálását pedig a hódmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeum restaurátor csoportja. Köszönjük a segítséget az algyői önkormányzat
műszaki csoport vezetőjének, Berényi
Andrásnak és a pályázati referensnek,
Katona Máténak.
Gyevikult Nkft.

...a Tisza Virága

Kopasz Bálint világbajnok Szegeden!
Történelmet írt Kopasz Bálint: az algyői kajakos megnyerte a Szegeden rendezett világbajnokságon a K1-1000 méteres
számot, ezzel 22 év után szerzett világbajnoki címet Magyarországnak ebben a számban. A győri színekben versenyző
kajakos Ausztriában pihenheti ki a fáradalmakat.
Fotók: MTI

Fantasztikus teljesítményt mutatott
Kopasz Bálint a szegedi Maty-éren
megrendezett kajak-kenu világbajnokságon: az algyői versenyző a K1-1000
méteres szám előfutamában is megmérkőzött már az egyik legnagyobb
riválisával, Fernando Pimentával, ott
még a portugál győzött.
A másnapi döntőben Pimenta mellett a cseh Jozef Dostál is remekül rajtolt, a két rivális sokáig, nagyjából a
táv háromnegyedéig vezetett, ám 750
méternél Kopasz Bálint megindította a
hajrát, és végül simán nyerte a számot:
ezzel történelmet írt, hiszen Magyarországnak 22 éve nem volt világbajnoki érme ebben a számban. Csak egy kis
érdekesség, akkor Storcz Botond győzött, aki éppen 22 éves volt, pont úgy,
mint most Kopasz Bálint.
„Óriási boldogság számomra, hogy
Szegeden, a kedvenc pályámon nyerhettem fantasztikus szurkolótábor
előtt. Jó formában érkeztem, de nagyon
sokat számított, hogy a saját ágyamban
aludhattam, és a legjobb minőségű
ételeket ehettem” – értékelt a futamot
követően a győri színekben versenyző
Kopasz Bálint, aki a középfutamot kö-

vetően Algyőre tért haza aludni. Hozzátette, nagyon szerette volna legyőzni
Pimentát és Dostált, és úgy gondolta,
ennél jobb hely és lehetőség nem is
kell rá, mint Szegeden, hazai közönség
előtt egy vb-döntőben.
A fináléval kapcsolatban elmondta,
nagyjából úgy alakult a futam, ahogy
arra előzetesen számított.
„Erre számítottam, hogy lesznek
olyan riválisaim, akik erősebbek lesznek a rajtban, és talán vezetni is fognak 750 méterig. Ez azért is volt, mert
szembeszeles pálya volt, az ellenfeleim
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fizikálisabban erősebbek, ezért is mehettek el az elején. Nem vetett vissza
a szembeszél sem. Az első 750 méterig hallottam a szurkolást és a szpíker
hangját, az utolsó 150-200 méterre
azonban már kikapcsoltam. Nem hallottam senkit és semmi mást, csak a pályámat figyeltem és növeltem a sebességet. Az utolsó 50 méternél kinéztem
oldalra, és láttam, hogy vezetek, akkor
már hallottam a közönséget is” – idézte
fel a döntő történéseit.
Elárulta, a világbajnokságot követően az osztrák Alpokban pihen, ahol
többek között megpróbálja bővíteni
smaragdgyűjteményét is.
Bálint edzője, egyben édesanyja,
Demeter Irén elmondta, fiának sikerült megvalósítania, hogy 500 méterig
ott legyen az előtte lévő hajók végénél,
ahonnan lehet és kell indítani a hajrát. „Tavaly ugyanis erre még fizikailag
nem volt képes, de alkatilag az elmúlt
évben ért be annyira, hogy már ezen is
sokat tudtunk dolgozni. Talán nem látszik rajta külsőre, de Bálint attól még
nagyon erős. Aztán sokat foglalkoztunk az utolsó 200 méterrel, a hajrával
is, de annak csak úgy lesz eredménye,
ha a táv előtte lévő része is rendben
van” – fejtette ki Demeter Irén.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Javában zajlik a kézisek felkészülése
A felnőtt női és férfi csapatunk egyaránt felkészülési tornán vett részt a közelmúltban: a fiúk Balatonboglárovn, míg
a hölgyek Gyulán szerepeltek.

Fotó: DEAC

A Mahler Brigitta Emléktornán játszott a Lendula Hotel-FKSE Algyő
női kézilabda-csapata. Az NB II-ben
szereplő gárda magabiztosan győzött
a Szeghalom (38–23) és a házigazda
Gyula ellen is (35–23), így megnyerte
a háromcsapatos tornát, amely legjobb
játékosának az algyői csapat játékosát,
Szepesi Ivettet választották.
A lányokra az első bajnoki szeptember 15-én vár, amikor a Mezőtúr fogadják a Fehér Ignác Általános Iskola
sportcsarnokában, majd egy Bácsalmás
elleni idegenbeli meccset követően október 5-én a KSZSE érkezik Algyőre a
harmadik fordulóban.

A fiúk a Balatonbogláron megrendezett NEKA-kupán játszottak: a csoportküzdelmek során a Békéstől elszenvedett
szűk vereséget követően (21–18) a házigazdák ellen döntetlent játszott Herbert
Gábor csapata (22–22), így az ötödik helyért játszhatott a helyosztók során.
Itt a Pécs tíz góllal bizonyult jobbnak
(35–25), így a ContiTech-FKSE Algyő
a hatodik helyen zárta a Nádorfi-kupát.
A fiúk szintén itthon kezdenek, szeptember 14-én az FTC U21-es csapatát
fogadják, majd Ózdra látogatnak a második fordulóban, így szeptember 28-án
a Kecskemét lesz a második hazai ellenfél.

Döcögős rajt a futballistáknál
Búcsúzott a magyar kupától és két forduló után egyelőre pont nélkül áll a Csongrád megyei I. osztályban az Algyő SK
labdarúgó-csapata, amelyre további rangadók várnak a folytatásban.
Az idény első tétmérkőzését ugyan fölényesen megnyerte az Algyő SK, miután
11–0-ra kiütötte a Zsombót a magyar
kupa Csongrád megyei selejtezőiben, ám
a következő fordulóban a tavaly még az
NB III-ban szereplő Hódmezővásárhelyi FC otthonában már nem sikerült a
továbbjutás Podonyi Norbert csapata számára – így eldőlt, nem lesz ott az országos
főtáblán az algyői csapat.
Augusztusban már elkezdődött a bajnokság is, amelynek címvédőként vág-

hattak neki a fiúk. Az első fordulóban a
tavalyi nagy rivális Tiszasziget otthonában játszott a csapat, ugyanis a szigetiek a falunap miatt szerettek volna hazai
pályán szerepelni, amihez hozzájárultak
az algyőiek. Közel 70 percig úgy tűnt,
győzelemmel kezdődhet az idei pontvadászat, miután Mészáros Zoltán góljával
sokáig vezetett a csapat, ám ekkor két,
szinte semmiből jövő lehetőséggel élt a
Tiszasziget, amely megfordította és végül
meg is nyerte a meccset.

A második fordulóban sem várt
könnyebb feladat a fiúkra, ugyanis a
nyáron megerősödött Bordány vendége volt az Algyő: a roppant motiváltan
játszó hazaiaknak minden összejött, így
5–0-ás vereséget szenvedtek a mieink.
Mindez azt jelenti, hogy két forduló
után egyelőre pont nélkül áll a csapat,
amelyre az idény első hazai bajnokiján
rögtön az egyik bajnokesélyes, a SZVSE csapata vár.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Algyő Nagyközség Önkormányzata lakossági fórumot tartott augusztus 21-én a polgármesteri hivatalban, amelynek témája Algyő Nagyközség településszerkezeti tervének 2019. évi részleges módosítása volt az óvoda és bölcsőde ügyében.
Az aktuális módosítás lényege, hogy Algyő a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című TOP-os pályázati felhívásra jelentkezett az „Algyői Bóbita Bölcsőde férőhelybővítése” címmel.
Az új feladatellátási helyszínt a Fehér Ignác Általános Iskola mellett elhelyezkedő telekcsoportra tervezik, amelynek a
tulajdonviszonyai, ingatlan-nyilvántartási helyzete és településrendezési előírásai a projekthez való igazítást igényelnek.
A fórumon részt vevő lakosok feltették kérdéseiket, felvetették észrevételeiket a témával kapcsolatban.
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...a Tisza Virága

Tótkomlóson és Tiszaföldváron jártak az úszók
A szeniorok és az utánpótlás versenyzők is eredményesen versenyeztek az elmúlt időszakban.
Fotó: AÚVE

A Tótkomlóson megrendezett szenior
úszóversenyen vettek részt az Algyői
Úszó és Vízisport Egyesület sportolói,
ahol Kiss László Bence, Rigó Péter, Szeles Imre Szilárd, Szilágyi-Perjési Imre és
Zsura Zoltán állt rajtkőre.

Pillangóúszásban Szilágyi-Perjési Imre
harmadik, Szeles Imre Szilárd második
helyen ért célba, gyorsúszásban Kiss
László Bence és Zsura Zoltán is harmadik, valamint Szeles Imre Szilárd második helyet szerzett, hátúszásban Kiss
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László Bence harmadik, Zsura Zoltán és
Szeles Imre Szilárd második helyezést
ért el, míg vegyes úszásban Kiss László
Bence harmadikként zárt.
A férfi gyorsváltó és a vegyes váltó csapat
is második helyen végzett a tótkomlósi
versenyen.
A Tiszaföldváron megrendezett utánpótlás-versenyen Tót Dániel gyors és
hátúszásban is hatodik helyen végzett,
mellúszásban pedig hetedikként csapott
célba. Ördög Boglárka 100 méteres hátúszásban ötödik, 100 méteres mellúszásban hetedik, 100 méteres gyorsúszásban
pedig tizenegyedik lett korcsoportjában.
Ördög Flóra 100 méteres gyorsúszásban
tizenkettedik, 100 méteres hátúszásban
nyolcadik, míg 100 méteres mellúszásban kilencedik helyen zárt.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember 2. (H) 17 óra
Értéktár klub
Szeptember 6. (P) 17 óra
Kézimunka kiállítás a Fürge Ujjak Műhely
horgolt, kötött, hímzett alkotásiból a
Faluház Galériában. A tárlatot megnyitja:
Gubacsi Enikő. Közreműködik az Algyői
Hagyományőrző Citerazenekar.
Szeptember 7. (Szo) 15 óra
Családi Nap és az új játszótér ünnepélyes átadása a fecskeház udvarán (Kosárfonó u. 16.).
Szeptember 11. (Sze) 14 óra
a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott
Egyesület algyői csoportjának találkozója a
Civilházban.
Szeptember 13. (P) 9-12 óra
a Fontana Optika szemvizsgálata Faluház
kistermében.
Szeptember 13. (P) 17 óra
Borbarátok találkozója az Ezerjóházban.
Szeptember 19. (Cs) 17 óra
Iskolai nehézségek leküzdése című pszichológiai előadás szülőknek gyerekekről
az Ifjúsági klubban. Előadó: Vitéz Katalin.
A belépés ingyenes!
Szeptember 21. (Szo) 9 óra
Anyatejes Világnap az AESZI szervezésében Faluház színházterem. A 2019-ben született kisgyermekek ünnepélyes köszöntése.
Szeptember 22. (V) 15 óra
„Várjatok még őszi rózsák” – a nótadélután
a Faluház színháztermában. Fellépők: Lévai
László és Kurina Irén nótaénekesek. Belépőjegy váltható a faluházban vagy a oneticket.hu oldalon, 1500 Ft-os áron.
Szeptember 27. (P)
ALGYŐ NAPJA
RENDEZVÉNYSOROZAT
Faluház Galéria: 17 óra – Kiállítás megnyitó - „A festő életútján” Süli András festményeiből
18 óra – Könyvbemutató - Oláh Ernő: A
múzsa áldozata című könyvének bemutatója. Közreműködnek a szerzők, valamint a
Süli Andrásról szóló film alkotói.
Szeptember 28. (Szo)
Faluház Rendezvénysátor

A Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesületének Ünnepi Műsora. Fellépnek az
egyesület szólistái, országos és külföldi
társszervezetek ismert, kiváló harmonikásai. Sztárvendég: Kéméndi Tamás harmonikaművész.

Az időseket szeretettel várják az AESZI,
Gyevikult Nkft. munkatársai, valamint a
Szőke Tisza Nyugdíjas klub vezetősége.

18 óra - Az algyői önkormányzat babgulyással vendégeli meg az algyőieket.
19 óra - STOLEN BEAT
20 óra - Dance Party Bende Gáborral
21 óra - KOZMIX koncert, majd 22 órától
a Dance Party folytatódik
15 óra, 16 óra, 17 óra – Filmvetítés a Klubteremben
„MAGYAR NAIV MŰVÉSZEK” és az
„EGY DERÉKBA TÖRT KARRIER”
című film tekinthető meg Süli András életútjáról.
Október 1. (K) 17 óra
Faluház Színházterem
„ALGYŐ NAPJA”
RENDEZVÉNYSOROZAT zárása
ÜNNEPI KÉPVISELŐ
TESTÜLETI ÜLÉS
Kitüntetések és elismerő oklevelek átadása.
Közreműködnek a Pro Musica Alapfokú
Művészeti Iskola algyői diákjai
Október 4. (P) 18 óra
Faluház
Kutyaterápia – előadás kutyatartók figyelmébe. Előadó: Korom Gábor. A belépés ingyenes!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
NIA fitnesz
Örömtánc 70 percben Magadért!
Július 9., 16., 23., 30. keddi napon 18 órától a
Faluház színháztermében!
Vibro tréning a Faluházban minden szerdán!
A „3 generációval az egészségért Algyőn”
program folytatódik szerdai napon 18:30 és
19:15 órától, 2 x 45 percben. A torna térítésmentes, de regisztráció szükséges! Bejelentkezés: 06-70-414-6439.
BÉRLETÁRUSÍTÁSI
IDŐPONTOK A FALUHÁZBAN!
Szeptember 2-3. (H-K) 9-17 óráig
a Faluház földszinti kistermében
Október 2-3. (Sze-Cs) 9-17 óráig
a Faluház földszinti kistermében
VÁSÁROK
A FEHÉR ISKOLÁBAN
Szeptember 4. (Sze) 9-11:30 óra

Október 5. (Szo) 12 óra
Faluház színházterem

Szeptember 10. (K) 8-10:30 óra

IDŐSEK VILÁGNAPJA – Szépkorúak
köszöntése ünnepi műsorral és ebéddel.

Október 4. (P) 8–10:30 óra

Szeptember 16. (H) 9-12 óra

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, 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.

15 óra - IX. DÉL-ALFÖLDI HARMONIKA FESZTIVÁL- ALGYŐ
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...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Születések Algyőn
Bomba Olívia Anna
Szül.: 2019. 07. 25.
Anya: Vidács Kitti Julianna
Apa: Bomba Zoltán

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

Krasznavölgyi Hunor
Szül.: 2019. 04. 25.
Anya: Waszlavszki Magdolna
Apa: Krasznavölgyi Péter

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Iványi Hanga Emília
Szül.: 2019. 04. 13.
Anya: 	Kalmár Tímea
Apa: Iványi László

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

TISZTELT ALGYŐIEK!
Amennyiben szeretnék, hogy házasságkötésükről, vagy
éppen gyermekük születéséről beszámoljon az Algyői
Hírmondó – így megosztva az örömhírt a nagyközség
lakosaival –, kérjük, hogy minden hónap 20-áig küldjék
el a fotókat, illetve az adatokat (gyermekek esetében a
születési idő, valamint a szülők neve) a szerkesztőség
jól ismert címére: algyoihirmondo@gmail.com.

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

Felhívás jelöltek részére!

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.

Az Algyői Hírmondó az október 13-i választások előtt
külön lapszámmal jelenik meg, amelyben minden jelölt
bemutatkozhat a helybéli lakosoknak.
A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett
egyéni választókerületi jelölteteknek egyenként fél oldal (maximum 2500 karakter), míg a polgármester-jelölteteknek egy-egy oldal (maximum 5000 karakter)
terjedelemben lesz lehetőségük programjuk ismertetésére.

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

A megjelentetni kívánt nagy felbontású fotókat és szöveges bemutatkozó anyagokat szeptember 19-én, csütörtökön 17 óráig várjuk az algyoihirmondo@gmail.
com címre.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673
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Algyő

napja

RENDEZVÉNYSOROZAT
2019. szeptember 27-28., október 1.

ALGYŐ

...a Tisza virága

SÜLI
ANDRÁS

EMLÉKÉV

2019

SÜLI ANDRÁS
EMLÉKÉV

SZEPTEMBER 27. PÉNTEK
17.00 Faluház Galéria

„A festő életútján” Süli András
képeinek kiállítás megnyitója

18.00 Faluház Színházterem

Oláh Ernő: A múzsa áldozata
című könyvének bemutatója

SZEPTEMBER 28. SZOMBAT
Faluház Rendezvénysátor
15.00
18.00

19.00

SZEPTEMBER 28. SZOMBAT

20.00

Faluház Emeleti Klubterem
„Magyar Naív Művészek” és az
„Egy derékba tört karrier” című
filmek megtekinthetők
Süli András életútjáról

21.00

15.00, 16.00, 17.00

22.00

IX. DÉL-ALFÖLDI HARMONIKA FESZTIVÁL Algyő

Az algyői önkormányzat

BABGULYÁSSAL VENDÉGELI MEG AZ ALGYŐIEKET!

STOLEN BEAT

DANCE PARTY BENDE GÁBORRAL

KOZMIX

DANCE PARTY folytatódik

OKTÓBER 1. KEDD

17.00 Faluház Színházterem

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
– kitüntetések
és elismerő oklevelek
átadása

