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Tüzet ugrottak, fröccsöztek, szabadban varrtak és mulattak – Szent Iván éjszakáját ünnepelték. Görkorcsolya bemutatót, 
country előadást, akrobatikus rock&roll-t, fitneszt és salsát is láthatott a nagyérdemű, míg a gyerekeket többek között A tün-
dérkirálynő című mese várta.

Szent Iván éjszakáját Szent Iván éjszakáját 
ünnepelték nagyközségünkbenünnepelték nagyközségünkben  

Részletek a 4., 5. oldalon

Táborok várják a gyerekeketTáborok várják a gyerekeket
Az Anna-napi búcsúig bezárólag várják az algyői gyerekeket érdekes programok-
kal, a kézműves tábor már sikerrel lezajlott. A drámatábor ingyenes, hiszen azt egy 
nyertes pályázat segítségével rendezik meg, a többiért 18 ezer forintot kell fizetni.

Részletek a 9. oldalon

Kodály Zoltán Háry János című daljá-
téka köré épült a Kincses Kultúróvoda 
program Algyőn. Pedagógusok és mű-

vészek dolgoztak azért, hogy komplex 
művészeti élményt és egyben valódi 
értékeket is nyújtsanak a gyerekeknek.

Részletek a 12. oldalon

Újraindult  Újraindult  
az élet az úszóknálaz élet az úszóknál
Újra munkába álltak az Algyői Úszó és 
Vízisport Egyesület tagjai. A klubnál a 
járványhelyzet miatt bevezetett korlá-
tozások alatt hetekre abbamaradtak az 
edzések, most azonban kezd visszatérni 
az élet a rendes kerékvágásba. 

Részletek a 13. oldalon

A TARTALOMBÓL

Sok kérdés,  
még több válasz ������������������������ 6

100 éve történt ������������������������� 8

24 órás futás  
az egészségért ������������������������ 10

Széles összefogáshoz  
csatlakoztak ��������������������������� 14

Lezárult a Kincses Kultúróvoda programLezárult a Kincses Kultúróvoda program
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PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

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

Telefon: 06 (70) 616-2055

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

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!

Ingyenes kiszállás!
Telefon:  

06 (70) 774-4184
Országh Miklós
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nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,  
és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Minden jog fenntartva!

EZERJÓ ÉJSZAKÁK 2020.
TÁJHÁZ-EZERJÓHÁZ UDVAR

Július 11. szombat – Rockforduló
Fröccsterasz
18.00 óra Flash Board Band (rock, blues, reggie) 
19.00 óra Gyuris Vivien & Deák Attila (akusztikus)
20.00 óra Super Colossal (rock)
21.00 óra Corona Mortis (metál)
22.00 óra Morning Sun (alternatív)

Július 24. péntek – Folkudvar 
Fröccsterasz
17.00 óra  Borban az igazság kiállítás
18.00 óra  Zsibongó táncház

Július 25. szombat – Gasztroudvar
I. Gyevikult grillverseny

Fröccsterasz
16.00 óra  Csapatok gyülekezése
17.00 óra  Verseny kezdete
18.00 óra Haraszti Ádám Project jazz koncertje I.
19.00 óra  Vakkóstolás, játékos borkóstoló vetélkedő
20.00 óra  Eredményhirdetés
21.00 óra  Haraszti Ádám Projekt jazz koncertje II.

Július 26. vasárnap Borudvar
16.00 óra  Borskóstolás az algyői Borbarát Lányok és Borbarát 

Fiúk közreműködésével. Rendezvényeinkre minden  
érdeklődőt szeretettel vár a

Gyevikult NKft!
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Több mint félszáz polgármesteri határozat született

A nagyközség Facebook-oldalán a te-
lepülésvezető részletesen beszámolt a 
meghozott fontosabb döntésekről júni-
usban, ezekből szemezgetünk.

Megvan a leendő intézmény helye

Mint ismert, Algyőn a folyamatosan 
növekvő gyermeklétszám miatt szükség 
lenne egy új bölcsődére és óvodára, mert 
a jelenlegi intézmények nem bővíthető-
ek tovább. Az önkormányzat pályázati 
elbírálásra vár, de mint sok más esetben, 
ezúttal is előre gondolkoznak, és az már 
eldőlt, hogy mely területen építenék meg 
azt az iskola közelében. Molnár Áron el-
mondta, hogy sikerült megegyezni az 
adott telek tulajdonosával, cserét aján-
lottak, és sikerült megegyezni.

A polgármester beszámolt arról is, 
hogy a termálkút ügye is nyugvópontra 
juthat végre, nagyjából öt év után.

Elhangzott az is, hogy a járvány mi-
att elrendelt korlátozó intézkedések 

hatására két cég kereste fel az önkor-
mányzatot, és bérleti díjuk átmeneti 
csökkentését kérték. Egy üzlet és egy 
fogorvos kérte ezt, meg is kapták az 50 
százalékos kedvezményt.

Stabil a költségvetés

„Az önkormányzat költségvetésében 
és életében alapvetően nincs baj, azért 
dolgozunk, hogy ez így is maradjon. Az 
átcsoportosítások azért kellenek, mert a 
2021-es központi költségvetési tervezet 
nem mutat sok jót a helyhatóságok szá-
mára” – magyarázta Molnár Áron.

Példaként elmondta, bár a kormány 
előzetesen azt közölte, hogy a gépjár-
műadót csak a veszélyhelyzet idejére 
vonják el a helyhatóságoktól, most az 
látszik a központi büdzsé tervezésénél, 
hogy 2024-ig tervezik ezt. Molnár azt 
mondta, előzetesen úgy kalkulálnak, 
hogy 400-450 millió forint lehet jövő-
re Algyő nagyközség szolidaritási adója. 

Ezért is jelezte a településvezető koráb-
ban, hogy nagyjából 600 millió hiányzik 
majd a jövő évi költségvetésükből.

Szolidaritási adót egyébként várha-
tóan sokkal több településnek kell majd 
fizetnie, mert míg jelenleg azokat az ön-
kormányzatokat terheli ez, ahol az egy 
főre eső iparűzési adóbevétel 34 ezer 
forint, a jövőben ezt a határt 22 ezer 
forintra tervezi csökkenteni a kormány.

Pályázatot adtak vissza

Molnár Áron beszámolt arról is, hogy a 
négy önkormányzati társaságuknak egy 
könyvvizsgáló cég dolgozott, amelynek 
lejárt a szerződése, így pályázatot írtak 
ki. A munkát egy éve végző Reál Cont-
roll Kft.-vel kötöttek szerződést, amivel 
kapcsolatban a polgármester elmondta, 
örül, hogy maradt a könyvvizsgáló, mert 
már bebizonyították, hogy szakmailag 
magas színvonalon végzik munkájukat.

Visszaadtak a kisebb, népi építésze-
ti programhoz kapcsolódó pályázatot. 
A Tájház tetőszerkezete beázott, és 
annak rendbetételét emelték volna be 
egy pályázatba, ami felmérésre, terve-
zői költségekre vonatkozott. A beázást 
megszüntették, de a kiíráson mégsem 
indulnak, mert a település első embere 
szerint ez most kevésbé fontos.

Szüneteltetik a Szeged Televízióval 
kötött szerződést is, hiszen az elmúlt 
időszakban nem voltak például testü-
leti ülések sem, amelyeket korábban 
rögzítettek számukra. Ezt a szerződést 
várhatóan szeptemberben tárgyalják 
újra.

Módosították a járdaprogramot is, 
a Kastélykert utcában a Szamócától a 
Téglásig tartó szakasz is megújult volna 
idén, de ezt halasztják, illetve a szabad-
strandon és környékén sem valósul meg 
minden ez évre tervezett fejlesztés.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben nem ülésezett az algyői képviselő-testület sem, ám a munka 
nem állt meg, polgármesteri határozatok születtek ezen időszak alatt. A márciusi ülésen meghozott döntéseket is 
ilyen formában kellett kihirdetni, így összességében 56 polgármesteri határozat született.
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Százakat vonzott Szent Iván éjszakája

Szent Iván éjszakájának, más néven 
nyárközép éjszakájának a június 23-ról 
24-re virradó éjszakát nevezik Magyar-
országon. Igaz, az év legrövidebb éjjele 
valójában június 21-ére esik, ám az ün-
neplés hagyományosan 23-án éjjel van. 
E napon a fény és a sötétség váltakozása 
mágikus eredettel bír, ezért ezen a na-
pon nagy tüzet raknak, hogy elűzzék a 
rosszat és a sötétséget. Így tettek júni-
us 27-én az algyőiek is a Tájház és az 
Ezerjóház udvarán, ott ünnepelték meg 
Szent Iván éjszakáját a Gyevikult Nkft. 
szervezésében.

A társaság ügyvezető igazgatójától, 
Kovács Lászlótól megtudtuk, ez már ha-
gyomány a községben, ugyanakkor az 
idei program rendhagyó volt, mert most 
pótolták be a koronavírus miatt elma-
radt falunap egy részét is. Hozzátette, 
jól látszott a résztvevők számán, hogy 
az algyőiek is várták a karantén időszak 
végét, hogy újra közösen kapcsolódhas-
sanak ki.

Délután azok a csoportok léptek 
színpadra, amelyek a falunapon mu-
tatkoztak volna be. Így görkorcsolya 
bemutatót, country előadást, akroba-

tikus rock&roll-t, fitneszt és salsát is 
láthatott a nagyérdemű, míg a gye-
rekeket A tündérkirálynő című mese 
várta.

Eközben szabadban varrás, kézműves 
foglalkozás és lufihajtogatás zajlott, míg 
a felnőttek fröccsel hűsíthették magu-
kat a kánikulában. Estére pedig egy iga-
zai Tisza-parti településhez illően hal 
sült.

Az est fénypontja a tűzzsonglőrök 
műsora volt, ami sokakat ámulatba ej-
tett. Végül az éjszaka elmaradhatatlan 
része, a megtisztulást hozó tűz átugrása 
következett. Egészen másnap hajnalig 
tartott a buli, a jó hangulatról DJ Kovy 
gondoskodott.

A Gyevikult Nkft. júliusban sem 
hagyja program nélkül az algyőieket. 
Július 11-én ugyanis Rockforduló lesz 

Tüzet ugrottak, fröccsöztek, szabadban varrtak és mulattak – programdús szombaton vannak túl az algyőiek. Szent 
Iván éjszakáját ünnepelték az elmaradt falunappal egybekötve. Több százan látogattak el a programra.
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a Tájház udvarán, helyi rockzenekarok 
lépnek majd fel az este során. Ezt kö-
vetően a búcsú hétvégje tartogat majd 
érdekes eseményeket, ilyen lesz a július 
25-i grillverseny, amelyen megválasztják 
Algyő legjobb grillcsapatát. Erről bőveb-
ben a lap hátsó oldalán olvashatnak.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számítógépek, 
laptopok, tabletek, mobiltelefonok 
javítása, telepítése, karbantartása. 
Vásárlási segítségnyújtás, szakta-
nácsadás. Keressen bizalommal! 
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501

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

Autószerelői állásra keresünk 
autószerelőt, vagy rokon szakmával 
rendelkező munkavállalót. 
Gépszerelői gyakorlattal rendelke-
zők jelentkezését is várjuk.Jelent-
kezni, Gaszmann Autószerviz Kft. 
Algyő, Sirály utca.  
Telefon: 06 (20) 312-1423
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Sok kérdés, még több válasz – Volt érdeklődés az online fogadóórán

A fogadóórán bárki kérdezhetett köz-
ségünkkel kapcsolatban, az az egy óra-
hossza lehetőséget adott a felmerülő 
problémák megvitatására és az esetle-
ges nehézségek megoldására. Nyilván 
az aktuális időjárási viszonyok miatt 
többen a csapadékvíz elvezetéssel kap-
csolatosan kérdeztek a polgármestertől. 
Felmerült a délnyugati lakópark újabb 
utcáin a felgyülemlett és a tetőről lefo-
lyó esővíz elvezetésének kérdése, illetve 
hasonló problémát jeleztek a Bácska 
utca bizonyos szakaszáról is. Az önkor-
mányzathoz beérkező észrevételekkel a 
hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Cso-
portja foglalkozik, akik a fent említett 
nehézségek megoldásán jelenleg is dol-
goznak.
Több kérdés érintette a Borbála Fürdő 
új medencéjét, amelynek 2020. decem-
ber 31-éig kell elkészülnie. Az eddig 
problémásnak mondható termálvizes 
kút sorsa is rendeződött, a kút működő-
képes, a víz minden elvárásnak megfelel 
és hamarosan az önkormányzat tulajdo-
nába kerül. Érdekelte a fogadóóra részt-
vevőit, hogy a most épülő jégpályának 
mi lesz a sorsa, ki fogja üzemeltetni, ki 
használhatja majd, illetve az oda irányu-
ló autóforgalom hogyan lesz megoldva.

A koronavírus-járvány miatt kiala-
kult veszélyhelyzet miatt az algyői Ta-
karékbank működése megváltozott, ez 
számos problémát hozott magával, ame-
lyet jeleztek a lakosok, azonban ez nem 
tartozik az önkormányzat hatáskörébe. 
Ugyancsak ez a helyzet a faluban lévő 
két bankautomatával is. Az észrevétele-
ket jelezte a hivatal az illetékesek felé.

Felmerült kérdésként, hogy a Kastély-
kert és a Vásárhelyi utcán terveznek-e 
bicikliút kialakítását. Ezzel kapcsolat-
ban fontos tisztázni, hogy a falu főutcája 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében van, ezért annak felújítása állami 
és nem önkormányzati feladat. Az út 

rekonstrukciója, illetve kezelésének át-
vétele nem új felvetés. Molnár Áron pol-
gármester elmondta, hogy folyamatosan 
dolgoznak a megoldáson. Hamarosan 
egy aláírásgyűjtés is indul majd, hiszen 
amennyiben a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. elvégezné az út karbantartását, a hi-
vatal át tudná venni annak kezelését.

Kérdésként vetődött fel a telkeken 
lévő fúrt kutak bejelentésének módja is, 
amely a helyi önkormányzat jegyzőjé-
hez tartozik, azonban ennek határideje 
2023-ig ki lett tolva.

A lakosok az algyői programokról is 
érdeklődtek, ezek szervezése és meg-
tartása azonban még sokban múlik az 
éppen aktuális rendeleteken. Végül, de 
nem utolsó sorban a kérdések érintet-
ték az önkormányzat számlájára érkező 
adóbefizetéseket is, amelyek folyamato-
san folynak ugyan be, de végleges össze-
get nem lehet mondani.

Az egy-egy ilyen fogadóóra alkalmával 
kialakult párbeszédek nemcsak azért hasz-
nosak községünk életének szempontjából, 
mert segítenek könnyebben orvosolni a 
felmerülő problémákat, hanem lehetősé-
get nyújtanak arra, hogy a lakosok birto-
kában legyenek a megfelelő információk-
nak és közös megoldások születhessenek.

A kérdések és a rájuk adott válaszok 
videó formájában megtekinthetőek Al-
győ Facebook-oldalán.

A júniusi online fogadóóra ideje alatt volt, hogy egyszerre hetvenen is figyelemmel kísérték Molnár Áron polgármes-
tert, aki igyekezett minden kérdésre kielégítő választ adni.

 

Érdeklődni: 
06 (30) 597-8295  
telefonszámon.

Új kerékpár eladó! 
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Programok újraszervezéséről a civil fórumon

A szigorú szabályozások miatt márci-
us közepétől szinte az összes tervezett 
programot el kellett halasztani vagy 
teljesen törölni. Most, hogy van lehe-
tőség egy-egy rendezvény megtartá-
sára, célszerű volt újragondolni, hogy 
mit, mikor és milyen keretek között 
lehet megszervezni.

A megbeszélés alapjául az év elején 
egyeztetett programnaptár szolgált. A 
megjelent civil szervezetek vezetői és 
képviselőik jelezték, hogy a közössé-
gi élethez szükséges lenne a szemé-
lyes kapcsolattartást, azonban a kor 
vívmányait kihasználva digitális úton 
az információáramlás szinte folyama-
tos volt. Az újraszervezésnél lényeges 
cél, hogy a különböző rendezvények 
ne ütközzenek, megfelelő helyen, és 
körülmények között, minél nagyobb 
részvétel mellett bonyolíthassák le 
azokat.

Az éves programokat, és a kért hely-
színeket a Gyevikult Nkft. összesítet-
te, és a lehetőségek szerint biztosítják 
a megfelelő körülményeket. Kovács 
László ügyvezető tájékoztatta a meg-
jelenteket, hogy a második félévben 

készülnek a nagy algyői rendezvények 
minél színvonalasabb megszervezésé-
re, a Búcsúra, és az Algyő Napja Ren-
dezvénysorozatra. Ezek mellett ren-
dezik meg a Gyevikult Nkft. és a civil 
szervezetek rendezvényeit. Több előa-
dást és programot a Tájház udvarán 
felállítandó színpadon és az udvarban 
tartanak majd meg.

Füzesy István elmondta, hogy ösz-
szesítették a nyári táborozási lehető-
ségeket is.

„Örömmel vehetjük tudomásul, 
hogy minden héten 2-3 szervezet is 
rendez a gyerekek számára – többsé-
gében – tematikus programokat, és 
biztosítja a pihenés mellett a játszva 
tanulás lehetőségét a gyermekeink ré-
szére” – hangsúlyozta.

A megbeszélésen részt vett Mol-
nár Áron polgármester is, aki először 
is megköszönte a civil szervezeteknek 
a járvány idején nyújtott segítséget. 
Tájékoztatta a jelenlévőket a vírus 
elleni védekezés következményeként 
meghatározott kormányzati gazdasági 
intézkedésekről, azok önkormányza-
tot érintő megszorításairól. Ennek fé-

nyében át kell gondolni a gazdálkodás 
során a különböző támogatások nagy-
ságrendjét és a lehetőségekhez kell 
igazítani. Ez már 2020-ra is igaz, de 
2021-ben csúcsosodik majd ki. Külön 
köszönetet mondott azon civil szer-
vezeteknek – Algyői Természetvédő 
Horgászegyesület, Gyeviek Baráti 
Köre és a Gyevi Art Kulturális Egye-
sület –, amelyek az éves támogatásuk 
fel nem használt részét visszautalták, 
felajánlották az önkormányzatnak.

A megbeszélésen számba vették 
azokat a kérdéseket, feltételeket, ame-
lyek az új jogszabályok miatt befolyá-
solhatják a rendezvényeket, kirándulá-
sokat. Ezekre részben választ adtak a 
jelenlévők, a fennmaradó kérdésekkel 
pedig az illetékes hatóságokhoz for-
dulnak.

Az egyeztetések hozzájárultak ah-
hoz, hogy a második félévben, a nyár 
folyamán szinte minden hétvégén 
színvonalas helyi programok legyenek 
Algyőn.

A koronavírus-járvány védekezési intézkedéseinek feloldása lehetőséget ad a korábban tervezett rendezvények meg-
tartására, az elmaradt rendezvények szervezésére. Füzesy István alpolgármester összeívta az algyői civil szervezetek 
vezetőit, hogy újragondolják és egyeztessék az év hátralévő részében megtartani kívánt rendezvényeket, pontosítsák 
a civil szervezetek céljait, terveit.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Bartók Béla utcában vagy közelé-
ben GARÁZST bérelnék, mai piaci 
(nem nyomott) áron. 
Telefon: +36 (20) 394-4539,  
e-mail: laszloormandi.szt@gmail.
com
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100 éve történt 

Trianon 100 éves évfordulója alkalmá-
ból készült emlékműsor során Fazakas 
Attila plébános úr tartott ünnepi szent-
misét az algyői Szent Anna templom-
ban, amelyet a Trianoni Békediktátum 
aláírásának időpontjában, délután 4 

óra 32 perckor harangszó előzött meg. 
A misét követően Molnár Áron polgár-
mester mondott beszédet, amelyben fel-
idézte az akkor történteket történelmi 
és az emberek szívében zajló események 
szempontjából is.

A megemlékezés zárásaként Algyő 
Nagyközség Önkormányzatának nevé-
ben Molnár Áron polgármester és Fü-
zesy István alpolgármester helyeztek el 
koszorút, amelyet az egyházközség virá-
gai követtek. A jelenlévők közül többen 
gyújtottak gyertyát az országzászlónál.

A Gyevikult Nkft. meghitt és az alkalomhoz méltó módon emlékezett meg az 1920. június 4-én történt, számunkra és 
minden szívében magyar ember számára szomorú történtekről.

Indul a parlagfüves területek felderítése a megyében

Elsődlegesen a figyelem felhívás és a 
megelőzés cél, nem pedig a bírságolás 
– hangsúlyozta Juhász Tünde Csong-
rád-Csanád Megye kormánymegbí-
zottja Hódmezővásárhelyen, a parlagfű 
elleni védekezéssel kapcsolatban. Ha-
marosan ugyanis a földhivatal gazdászai, 
valamint a növény és a talajvédelmi osz-
tály munkatársai megkezdik a megyé-
ben a határszemlét.

Tavaly 360 hektárnyi fertőzött terü-
letet derítettek fel, és a bírság is rekordot 
döntött. Összesen mintegy 9 millió fo-
rintot szabtak ki azokra, akik nem tar-
tották be a szabályokat, és nem irtották 
a gyomnövényt. 2019-ben Pest megyét 
követően a második legtöbb felderítést 
végző megye Csongrád-Csanád volt. A 
szankció mértéke egyébként 15 ezer fo-
rintból 5 millió forintig terjedhet.

Juhász Tünde arról is beszélt, hogy 
évről évre egyre több technikai eszköz 
segíti a munkát, így egyre nagyobb terü-
letet képesek átvizsgálni. Az idén is vé-
geznek légi felderítést, ahogy drónokat is 
bevetnek majd a határszemléken. Utób-
biaknak különösen nagy szerepük van a 
magas növénykultúrákban, például nap-
raforgóban, kukoricában, a táblán belül 
található parlagfű foltok felderítésében, 
amelyeket eddig csak a helikopterrel 
észlelhettek. A kormánymegbízott arra 
kérte a földhasználókat, hogy a parlagfű 
mentesítésére fordítsanak figyelmet.

Aki parlagfűvel szennyezett területet 
észlel, használhatja a Parlagfű Bejelen-
tő Rendszert is. A rendszer a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) oldaláról közvetlenül elérhe-
tő.

A parlagfű mentesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet Juhász Tünde Csongrád-Csanád Megye kormánymegbí-
zottja. Hamarosan indul megyeszerte a határszemle. Tavaly a hivatal szakemberei 360 hektárnyi parlagfűvel fertőzött 
területet derítettek fel. Az idén – ahogy korábban is – helikopter és drónok segítik a munkát.
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Egész júliusban táborok várják a gyerekeket

Már egy kézműves tábor le is zajlott a 
Tájházban. A múlt hét során pogácsát 
sütöttek, papírkosarat fontak, tészta-
mandalát és pöttyözéssel állatfigurát 
készítettek a gyerekek. Kipróbálták a 
dekupázsolást, valamint azt is megta-
nulták, hetesfonással hogyan tudnak 
tárgyakat gyártani. A héten előállított 
műveket pedig egy általuk gyártott pa-
pírszatyorban szállították haza. A Ma-
gyar Vöröskereszt Csongrád Megyei 
Szervezetének Algyői Alapszervezete 
csokival, míg a Családi Zöldséges mézé-
des dinnyével lepte meg a táborozókat.

Izbékiné Cseuz Gabriella elmondta, 
a nyári programjaik az Alkotóházban 
folytatódnak, ahol kis művész tábort 
tartanak. Ott az agyagozás mellett 
komolyabb kézműves technikákat is 
elsajátíthatnak a fiatalok, ilyen lesz a 
nemezelés, a bőrözés és a papírmerítés 
is.

Ezt követően a színészet világába ka-
lauzolja Szilágyi Annamária, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze az ifjúságot, 
ugyanis a Faluházban drámatábort szer-
veznek.

Végül egy hagyományőrző kézműves 
tábor zárja a júliust, ott a népi techniká-

kat tanulják meg a gyerekek a Tájház-
ban. Többek közt szövés és agyagozás is 
lesz.

Mindegyik táborban jelen lesz a Na-
posoldal Alapítvány egyik tagja is, így 
az ifjúság érdekes dolgokat tudhat meg 
a sérült emberek életéről. A múlt héten 
egy látássérült hölgy járt látogatóban, 
akit a kutyája is elkísért. A táborozó fia-

talok nyitottan és érdeklődően fogadták.
Izbékiné Cseuz Gabriellától megtud-

tuk, szinte már minden hétre maximális 
a létszám, de senkinek sem mondanak 
nemet. A drámatábor ingyenes, hiszen 
azt egy nyertes pályázat segítségével 
rendezik meg, a többiért 18 ezer forintot 
kell fizetni gyermekenként. Testvérek 
esetén 10 százalékos kedvezmény jár.

A búcsúig bezárólag várják az algyői gyerekeket érdekes programokkal. Egy tábor már véget ért, de még további  
háromnak részesei lehetnek. Mindenkit szívesen fogadnak.
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24 órás futás az egészségért
 

Még 2016. május 28-án indult útjá-
ra Algyőn a Fussuk át a napot! iskolai 
sportesemény. Az akkori igazgatónő, 
Horváthné Kunstár Andrea, szeretett ta-
nítónő, Koczka Ágnes, egy lelkes testne-
velő tanár, Ficsór Barnabás, es még sok 
más közreműködő jóvoltából elindult a 
24 órán át tartó folyamatos futás gyere-
kekkel, felnőttekkel.

Célja a figyelemfelkeltés volt, fontos-
sága annak, hogy mozogjunk, sportol-

junk ebben az elkényelmesedett világ-
ban. Az egészség a legfontosabb, és ezt 
bizony ápolgatni kell.

A koronavírus megjelent 2020-ban, 
az iskolák bezárása miatt elég kivitelez-
hetetlenné vált ennek az eseménynek az 
ismételt  megszervezése. De szerencsére 
Algyő ebben is kivételes, van egy ösz-
szefogott, összeszokott csapat, az algyői 
futók, akik úgy döntöttek, nem hagyják 
elveszni ami már hagyományt teremtett 
községünkben. Ezért leszerveztük, lefu-
tottuk, megcsináltuk a 24 órán át tartó 
folyamatos futást.

Csendesebben, kevesebben, de nem 
maradt el!

Köszönet mindenért a sportközpont-
nak, és a jelenlévőknek!

Páskáné Tancsik Gabriella, Páska Norbert, 
Páska Zsófi, Páska Gréta, Bjelik Sándor-
né Katalin, Sándor Ádám, Sándor Otí-
lia, Péntek Andrea, Tari Szilvia, Kormos 
Edina, Haim József, Héjjáné Boros Ildikó, 
Vincze Zalán, Karasz Bence, Horváth-
né Kunstár Andrea, Laczi Zalán, Laczi 

Boti, Laczi Norbert, T. Szilárd, Molnár-
né Kiss Noémi, Takács Adél, Takácsné Pál 
Anikó, Canjavec Tomi, Dudás Zsombor, 
Pap Henrietta, Nagy Sándor (39 km), 
Bakos András (60km), Süli Zsuzsanna, 
Lada Szilvia, Komjátiné Fodor Mária, D. 
Szilágyi Barbara, Rigó Péter, Rigó Lenke 
Canjavecné Borbás Annamária és Makai 
Mónika.

Jövőre újra a gyerekekkel, tanárokkal, 
civil szervezetekkel!

Algyőn Futók

SENIOR TORNA
Az 50 feletti korosztálynak szervezett preventív, a 
betegségek megelőzését célzó, karbantartó senior 
torna szükségessége ma még kevéssé ismert. Azon-
ban egyre többen győződnek meg róla, hogy ez a 
speciális, közép- és időskorúak részére kifejlesztett 
mozgásforma nélkülözhetetlen, életminőség-javító 
hatású. 

A senior torna egy olyan, kortól és edzettségi ál-
lapottól függetlenül, bárki számára végezhető moz-
gásforma, amely segítségével megelőzhető az évek 
múlásával egyre nagyobb eséllyel fellépő mozgás-
szervi problémák és belgyógyászati betegségek ki-
alakulása. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, ked-
denként reggel 9 órai kezdéssel a faluházban Algyőn, 
a Tóth Veronika gyógytornász által tartott órákra. Havi 
bérlet ára: 4.000 forint. Tel.: 06 (70) 414-6442.
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Mi az a BOSU?
Ez egy innovatív sporteszköz, amely instabil közeget 
biztosít a mozgáshoz. A teljes test edzésére kiváló-
an alkalmas. Strapabíró, masszív, biztonságos eszköz, 
amelyen célunktól függően különböző gyakorlatokkal 
edzhetjük testünket. Az instabil közeg biztosítja szá-
munkra, hogy a szokásosnál több izom bekapcsolódjon 
az edzésmunkába a gyakorlatok végrehajtása során, le-
gyen az egy egyszerű guggolás vagy támasz gyakorlat. 

Használhatjuk a BOSU-t erősítésre, rehabilitációra, 
egyensúlyfejlesztésre, alakformálásra, állóképesség javí-
tására, megfelelő edző vezetése és figyelme mellett a cé-
lunkat biztonságosan és könnyebben fogjuk tudni elérni. 

A BOSU előnyei: megmozgatja a mélyizmokat; erő-
síti az izomtónust; a teljes testet dolgoztatja; fejleszti az 
egyensúlyérzéket és a testtudatot; stimulálja az ideg-
rendszert; növeli a koncentrációs készséget és felfrissít 
szellemileg.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, keddenként 18.00-tól 19.00-ig a faluházban Algyőn. 10 egysé-
ges bérlet ára: 8.650 forint. A megvásárolt bérletekkel a Szegeden Feeling Center órái és az Algyőn tartott foglalkozá-
sok egyaránt látogathatóak. A bosu training, vibro training esetében 2 egység kerül levonásra a megvásárolt bérletből.   
Bérlet nélküli alkalom ára: 2200 forint. Bejelentkezés szükséges! Tel.:  06 (70) 414-6442.

VIBRO TRAINING
A vibrációs tréner további előnyei: nem terheli meg az 
ízületeid és a szíved; javítja a nyirok és a vérkeringésed, 
növeli az oxigén ellátottságot; segíti az optimális egész-
ségi állapot megőrzését; hatékonyan mozgatja át a tested; 
nagy túlsúllyal is biztonságosan használhatod; csökkenti 
a mozgásszervi eredetű fájdalmakat; növeli az izomerőd 
és az izomtónust; javítja egyes inkontinencia típusok tü-
neteit (a medencefenéki izmok erősítése révén); fokozza 
a hajlékonyságot; rendszeres használatával jobb anyagcse-
re, súlyvesztés érhető el; segít csökkenteni a narancsbőrt 
(megfelelő táplálkozás és folyadékbevitel mellett); alkal-
mas bemelegítésre, levezetésre, rehabilitációra, az izmok 
ellazítására is; alkalmas mozgás helyettesítésére, amikor 
a hagyományos sportolás gyakorlása valamilyen oknál 
fogva kizárt; használata javíthatja az egyensúlyérzéked, a 
koordinációd; a jobb fizxikai állapot jobb életminőséget 
biztosít.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, ked-
denként 17.00-17.50 -ig a faluházban Algyőn. 10 egységes bérlet ára: 8.650 forint. A megvásárolt bérletekkel a Szegeden Fe-
eling Center órái és az Algyőn tartott foglalkozások egyaránt látogathatóak. A bosu training, vibro training esetében 2 egység 
kerül levonásra a megvásárolt bérletből. Bérlet nélküli alkalom ára: 2200 forint. Bejelentkezés szükséges! Tel.: 06 (70) 414-6442.
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A Kincses Kultúróvoda záró eseményei az Algyői Szivárvány Óvodában

2019 januárjában sikeresen pályáztunk 
a Kincses Kultúróvoda cím megszerzé-
sére. A tevékenységsorozat tartalma Ko-
dály Zoltán Háry János című daljátéka 
köré épült. Választásunk, azért esett erre 
a műre, mert egy olyan mese köré épül 
a történet, amelyben a szülőföldhöz való 
ragaszkodás, a magyarság lelkületének 
átélése jelenik meg a darabban. Zenei 
anyagának gerincét a magyar népda-
lok adják, a műzenei részletek könnyen 
befogadhatóak, karakteresek. A táncos 
részek a katonavilág bemutatását, a to-
borzást, a hazaszeretetet közvetítik. A 
férfias, erős szerepek és a női lágy jel-
lemvonások jól kirajzolódnak a kodályi 
műben. Mindezek az óvodáskor szemé-
lyiségfejlesztéséhez, ezen belül identi-
tástudatához, megerősítéséhez nagy-
mértékben hozzájárulnak. A daljátékot 
prezentáció után mutattuk be, amelynek 
képanyagát Kass János grafikái közül 
választottuk ki. A kortárs magyar mű-
vészetet párhuzamba állítottuk a népi 
kultúrával és a klasszikus művészetekkel. 
Ennek befogadása egy magasabb szin-
tű érzékenyítését, tudást, lelkületet igé-
nyelt a gyermekektől. A mű részleteit a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei 
élőben adták elő a programban résztve-
vő gyerekeknek a Korzó Zeneházban. 
Láthattak táncos produkciót – toborzót 
– a népi esküvő jeleneteit az Akropolisz 
Táncszínház előadásában. A jelmezek 
tovább növelték a látvány és a zene egy-
ségét művészeti hatását. A kiállítások a 
képzőművészet világába kalauzolták az 
ovisokat, a vizuális kultúrájukat gazda-

gítva. A kirándulások alkalmával Kodály 
domborműve előtt tisztelegtünk. 

Az óvodai tevékenységek barkácso-
lások (csákó, párta, jelvény, bábok, öl-
töztető babák) az alkotás öröme mellett 
a magyarságtudat megerősítését is jól 
szolgálták. Tevékenységről tevékeny-
ségre gazdagodott a programok érzelmi 
töltete, csúcsosodott ki Háry és Örzse 
menyegzőjében, amit június 11-én tar-
tottunk meg, a tornateremben volt a 
mulatság. Az ,,ifjú pár” tiszteletére népi-
es miliőt varázsoltunk, muskátlis abla-
kokkal, cserépedényekkel, szőttesekkel, 
népi berendezési tárgyakkal. A részt-
vevő gyermekek népies ruhában, fonott 
hajviseletben saját készítésű pártával és 
csákóval a fejükön érkeztek a rendez-
vényre. A napot komolyzenei koncert 
indította, amelyen fuvolán, zongorán, 
fagotton hangzottak el a már jól ismert 
dallamok Háry János daljátékából. A 
művészek felelevenítették a történetet 
és hangszeres betétekkel egészítették ki 
azt, valamint közben férfi énekhangon 
szólaltak meg Háry János és Miska dalai. 

A koncert végén táncmulatság követke-
zett, a hagyományoknak megfelelően 
lánykéréssel, lakodalmas felvonulással és 
az elmaradhatatlan dínom-dánommal, 
eszem-iszommal. 

Az asztalokon volt kolbász, sonka, 
szalonna, illatozó kalács és frissen sült 
cipó. A bográcsban paprikás krump-
li főtt virslivel. A fatálon sült malachús 
kínálta magát ízletes csirkecombokkal, 
hagymás burgonyával. Cserépedényben 
tálaltuk a savanyúságot és a házi ková-
szos uborkát.

A nap folyamán elkészítették a gyere-
kek az eseményhez kapcsolható kitűzőt 
is, amit büszkén viselhetnek, emlékezve 
a Kincses Kultúróvoda Háry program-
jaira.

Ez a nap volt a rendezvény csúcspont-
ja, mivel több érzékszerven keresztül 
fogadták be a történethez kapcsolható 
magyarság megélését. A gyerekek a szer-
zett tapasztalatokat be tudták építeni a 
nap eseményeibe, és megfogalmazódott 
bennük a történet legfőbb tanulsága: a 
szülőföld szeretete és a hazavágyódás 
érzése.

A programok során magyar tárgyi 
kultúra, gasztronómia és a tradíciók 
ápolása végig fellelhetőek voltak. Lelkes 
pedagógusok, elhivatott művészek dol-
goztak együtt azért, hogy komplex mű-
vészeti értéket közvetíthessenek. 

Bakosné Szöllősi Ágnes és  
Szalainé Tombácz Erika

óvodapedagógusok
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Kopasz Bálintot is támogatja a MOL Alapítvány

A 18-23 év közöttiek Klasszis kategó-
riájában a beérkezett 30 pályázó közül 
a kuratórium 9 főt tudott támogatni a 
gyorskorcsolya, kajak, öttusa, sportlövé-
szet, tenisz, triatlon, vívás és vitorlázás 
sportágakban összesen 5 millió forinttal. 
Ezek a sportolók méltán voltak esélye-
sek a Tokiói Olimpiai részvételre. Köz-
tük van többek között az algyői Kopasz 

Bálint, aki 22 évesen felnőtt világbajnok 
lett tavaly K1 1000 méteren.

A győri színekben versenyző sporto-
ló 2019-ben eddigi pályafutása csúcsára 
ért: kedvenc távján, 1000 méteren egyé-
ni győzelmet aratott a felnőtt világbaj-
nokságon. A MOL Alapítványnak kö-
szönhetően rehabilitációs eszközökre 
kapott most támogatást.

Csaknem száz tehetséges fiatal sportolót díjazott idén is a MOL Alapítvány összesen 32 millió forint értékben.  
Kopasz Bálint algyői kajakos rehabilitációs eszközöket kaphat.

Újraindult az élet az algyői úszóknál

A legfontosabb, újra együtt készülnek 
az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület 
sportolói. Ahogyan minden sportágban, 
náluk is sok volt a bizonytalanság a ko-
ronavírus miatt bevezetett korlátozások 
alatt, ám a vezetőség végig azon dolgo-
zott, hogy beindítsa az edzéseket. Ez 
májusban a szárazföldi tréningekkel, jú-
niusban pedig már a medencében való-
sult meg: hetente háromszor Szegeden 
a SZUE-ban, amíg júliusban újra nem 
nyit otthonuk, a Borbála Fürdő. 

„Úszósportot csinálni medence nél-
kül nehéz, ezért döntöttünk az átmeneti 
szegedi megoldás mellett. Létszámunk 

stabil az elmúlt években, jelenleg is so-
kan edzenek nálunk rendszeresen, az 
utánpótlás tagjai és a szeniorok egya-
ránt. Örülünk, hogy sikerült számukra 
megteremteni a mozgás lehetőségét” – 
fogalmazott Szabó Zsura Brigitta edző.

A klub az utóbbi években a tömeg-
sportra is nagy hangsúlyt helyezett: az 
eredmények mellett arra törekednek, 
hogy a náluk szabadidős jelleggel úszó 
hobbisportolók megismerjék, megszeres-
sék a vizet. Hamar kiderült, hogy erre az 
irányra nagy igény van: az algyőiek mel-
lett a környező városokból is járnak hoz-
zájuk gyerekek hat és tizenhét éves kor 

között. Ez egyszerre jó az egyesületnek, 
a fürdőnek és a települést is népszerűsíti. 

„Az egészséges életmódhoz hozzá-
tartozik a rendszeres mozgás, mi ezt 
biztosítjuk az úszni vágyó algyőieknek. 
Külön öröm, hogy a kicsik mellett ta-
valy óta a szenior korosztály is egyre 
aktívabb, számukra már újraindultak az 
amatőr versenyek is. Sajnos az utánpót-
lásnak hagyományosan megrendezett 
húsvéti megmérettetésünk elmaradt, de 
már tervezgetünk, és minél hamarabb 
szeretnénk ezt bepótolni. Ezek az erő-
próbák nem csak az eredményről szól-
nak, kifejezetten az amatőrök számára 
rendezzük közösségi jelleggel. Ilyenből 
kevés van a környéken, ezért népszerű 
annyira” – mondta Szabó Zsura Brigitta.

Távolabbi terveik is vannak: a Gyevi 
Zsongást a szokott időben, október vé-
gén, november elején szeretnék megtar-
tani, ahogyan a Mikulás-napi rendezvé-
nyüket is betervezték decemberre.

Az Algyői Úszó és Vízisport Egye-
sület továbbra is minden korosztályban 
várja az úszást szerető olyan helyiek 
jelentkezését, akik szeretnének tenni 
az egészségükért – Magosi Krisztina és 
Kőhegyi Ferenc négy csoportban tart szá-
mukra foglalkozást.

Újra munkába álltak az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület tagjai. A klubnál a járványhelyzet miatt bevezetett korlá-
tozások alatt hetekre abbamaradtak az edzések, most azonban kezd visszatérni az élet a rendes kerékvágásba. Az al-
győiek hagyományos húsvéti versenye elmaradt, ezt – amint lehetséges – pótolnák, majd idén további két alkalommal 
rendeznének saját megmérettetést.
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Széles összefogáshoz csatlakoztak

A Szent Gellért Fórumban írta alá az 
öt klub képviselője azt a megállapo-
dást, amelynek elsődleges célja, hogy 
minél magasabb szintre jusson a régió 
labdarúgása. A Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia, a Hódmezővásárhelyi FC, a 
Bordány, a szegedi DAFC és az Algyő 
SK csatlakozott ehhez a kezdeménye-
zéshez. 

A megállapodás értelmében közös 
utánpótlás-nevelési koncepció zajlik a 
kluboknál, belső edzőképzéseket és kö-
zös tornákat tartanak, valamint a csa-
patok között kétirányú játékosmozgást 
tartanak annak érdekében, hogy minden 
labdarúgó a saját szintjének leginkább 
megfelelő csapatban és bajnokságban 
játszhasson.

„Ez a megállapodás nem arról szól, 
hogy az erősebb elveszi az értékeket, 
és a kisebb egyesületek hoppon ma-
radnak. A dél-alföldi labdarúgásban 
a Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
lehetőségeinek köszönhetően elérhe-
tő közelségbe került a csúcsminőségű 
utánpótlásképzés. Az U14-es korosz-
tálytól az U19-es NB I-es bajnokságo-

kig tele van szegedi gyerekekkel, csak 
van, aki a Kecskemétben, másikuk a 
Honvédban vagy a Puskás Akadémiá-
ban játszik. Ezek a tehetséges gyerekek 
eddig is léteztek, csak nem tudtuk őket 
megtartani. A Szent Gellért Fórumban 
sincs lehetőség arra, hogy 900 gyereket 
megmozgassanak, ezért ők a legtehetsé-
gesebb gyerekekre fókuszálnak, viszont 
ehhez komoly toborzómunkára van 
szükség. Nekünk, algyői sportkörként 
ez a feladatunk, az algyői gyerekkel kell 
foglalkoznunk. Szerintem a jó kivá-
lasztás és a magas edzésszám hiányzott 
eddig a magyar futballból. Mivel Al-
győn sportiskola működik, így csak egy 
kaput kell kinyitnunk, és átengedjük a 
gyerekeket a pályára egyesületi vagy 
intézményi foglalkozásra. Tervezünk 
egyéni és kapusedzéseket is, ami a Sze-
ged-Csanád GA szakmai iránymutatá-
sai alapján történik majd. Sokat várunk 
ettől, például hogy szakmai anyagokat 
kapunk, belső továbbképzési lehetősé-
gek nyílnak meg előttünk vagy olyan 
tornákra utazhatunk, amelyre nem lett 
volna lehetőségünk. A tervek szerint 12 

éves kortól felfele korosztályos váloga-
tottakat is összeállítanának, őket pedig 
közös edzéseken, tornákon szerepeltet-
nék. Itt az érintett gyerek a torna után 
visszajön hozzánk, így látjuk mi is, hogy 
fejlődik” – mondta a megállapodásról 
Kárász Dávid, az Algyő SK utánpótlás 
szakmai vezetője.

Hozzátette, az algyői klubnak más 
megállapodása is van, például az FK 
1899 Szegeddel, azaz onnan is érkezhet 
tehetséges gyerek, aki plusz edzésszámot 
bevállalna. Algyőn adott a lehetőség a 
plusz edzésekre, tornákra, a gyerekekkel 
pedig az iskolában két, az intézményben 
is tanító, licenccel rendelkező labdarú-
gó-edző, Mészáros Zoltán és Pócs Tamás 
foglalkozik.

„Nagyon nem mindegy, hogy ez a 
csaknem ezer gyerek, aki ebben az öt 
klub utánpótlásában érintett, milyen 
edzésmódszer szerint dolgozik, sze-
rencsésebb, ha azonos rendszer szerint 
készülnek, de persze mindenki belevi-
szi a saját elképzeléseit. Ez a megálla-
podás lényege. Mindenképpen pozitív, 
ha a Szeged-Csanád GA-hoz felkerült 
fiatal ugyanazokkal szembesül, mint az 
előző pár évében, ha Bordányban vagy 
ha Algyőn is edzett. Ha meglenne a 
híre, hogy itt jó szakmai munka folyik, 
és megvan a továbblépés lehetősége is a 
Szeged-Csanád GA felé, akkor biztos, 
hogy tudnánk ide még gyerekeket csá-
bítani. Az U14 és U15-ös korosztályban 
két éven belül szeretnénk NB-s bajnok-
ságban indulni, és ha esetleg a felnőtt 
csapatunk újból bajnokságot nyerne, ak-
kor az U17 és U19-es korosztályunkat is 
NB-s szinten versenyeztetnénk. Ez már 
azt jelentené, hogy valóban meg lenne 
töltve a sporttelep élettel, nem melles-
leg ez az önkormányzat célja is, hiszen 
remek elhelyezkedése van a pályánknak 
a fürdő és az iskola mellett” – fejtette ki 
Kárász Dávid.

Az Algyő SK is része a Dél-Alföld labdarúgását segítő, öt klubot érintő kezdeményezésnek, amely rövid és hosszabb 
távú célokat is kitűzött.
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...a Tisza Virága

Házasságot kötött  
2020� 06� 13-án

Rekett-Nagy Attila és  
Kiss Henrietta�

Gratulálunk!

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

TISZTELT ALGYŐIEK!

Minden algyői, hogyha segítségre szorul, és semmilyen 
más formában nem sikerül megoldani a problémát, akkor 
hívja az alábbi, éjjel nappal hívható telefonszámot: 

06 (20) 554-8612
A háziorvosaink is elérhetőek egészségügyi kérdésekben a 
lenti mobilszámokon:

 Dr� Tóth Mária Dr� Kálmán Antónia  
 06 (30) 638-1863 06 (30) 249-5708

Dr� Szabó J� Attila  
06 (20) 523-4446

SzületéSek Algyőn

Szálas Zénó
Szül.: 2020. 04. 16.
Anya: Szálasné Nagy Julianna
Apa: Szálas Zoltán András

A gyermekklinikán marad az orvosi ügyelet

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a június 18-án kelt határo-
zatában a korábbi kijelölését módosította, és 2020. június 18-tól 2020. december 31-ig a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központját (6720 
Szeged, Korányi fasor 14-15.) kötelezte a gyermekorvosi alapellátási ügyeleti feladatok ellátására.
A járási tisztifőorvos határozata változást nem eredményez, hiszen 2020. március 23-án 16.00 órától már egyébként is a 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegész-
ségügyi Központja (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) látja el a gyermekgyógyászati alapellátási ügyeleti feladatokat.

Fentiekre tekintettel a gyermekgyógyászati alapellátási ügyeleti feladatokat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelete (6720 Szeged, Szilágyi u. 7.) helyett, továbbra is a Szegedi Tudományegye-
tem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (6720 
Szeged, Korányi fasor 14-15� - Árvízi Emlékmű) látja el.

A hatósági kijelölés – egyelőre – 2020. december 31-ig szól.

TISZTELT TERMELŐK!

Mucsi Krisztina falugazdász július 7-én és 21-én  
8 és 12 óra között ügyfélfogadást tart a szokott helyen.

Ügyintézés, probléma esetén ezen a két napon szemé-
lyesen is felkereshető a falugazdász.



Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok 
és a hétvégi sütögetők jelentkezését! 

2020. július 25. 
szombat, 16 órától

TÁJHÁZ-EZERJÓHÁZ UDVAR

VERSENYKIÍRÁS:
» Grillen vagy tárcsán bármilyen étel készülhet! «

» Mindenki hozott eszközökkel és alapanyagokkal dolgozik! «
» Az ételeket szakmai zsűri bírálja! «

» Nincs nevezési díj! «

Jelentkezni lehet 2020. július 20-ig!
SZEMÉLYESEN az Algyői Faluházban 

vagy TELEFONON 62/ 517-172; 06 20 269 4030

DEJA VU 2020.
BÉRLET!

FŐ DÍJ
5 db 


