
Algyői HírmondóAlgyői Hírmondó
XXIX. évfolyam 9. szám kulturális közéleti havilap2020. szeptember

A gyomorrákban fiatalon elhunyt Nagy Martinra emlékezve rendeztek jótékonysági kerékpártúrát augusztus utolsó hétvégéjén.  
Két helyszínről – Szegeden az árvízi emlékműtől és Algyőről a Borbála Fürdőtől – indultak a kerékpárosok. 

Csaknem kétszázan tekertek  Csaknem kétszázan tekertek  
Nagy Martinra emlékezve Nagy Martinra emlékezve 

Részletek a 8. oldalon

Családi nappal zárták a nyaratCsaládi nappal zárták a nyarat
Hittanosok újra együtt! – ezzel a mottóval szervezett az algyői egyházközség csa-
ládi napot a Szent Anna templomnál. Fazakas Attila plébános elmondta, minden 
évben rendeznek tábort, ám ez a vírushelyzet miatt elmaradt, ezért rendeztek csa-
ládi programot. Részletek a 6. oldalon

Korábban a hazai bölcsődefejlesztési prog-
ramban már megítéltek 288 millió forintot 
a község az új bölcsődéjének építésére, va-
lamint az önkormányzat is elkülönített 150 

milliót. Nemrég a hiányzó 450 millió forin-
tot is elnyerte Algyő, így minden szükséges 
forrás rendelkezésre áll.

Részletek a 3. oldalon

Kérjük vissza  Kérjük vissza  
a sportcsarnokota sportcsarnokot
Az FKSE Algyő kézilabda-csapatai-
ban játszó gyerekek szülei jelezték az 
önkormányzatnak, hogy a felkészülési 
edzésekre Szegedre és egyéb környező 
településekre kellett elvinniük a sporto-
lókat, mert nem használhatták nyáron a 
sportcsarnokot. Részletek a 5. oldalon
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Minden forrás megvan az új bölcsődéhezMinden forrás megvan az új bölcsődéhez



2

ALGYŐI HÍRMONDÓ

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!

II. „ERŐS EMBER 

VERSENY”

bajnoki forduló 

állomása Algyőn

Bartalos Tamás többszörös fekve nyomó vi-

lágbajnok szervezésében

V. Algyői 
Tisza-parti 
Party

Ebédet a rendezők 
a készlet erejéig 

biztosítanak.
 A helyszínen büfé és 

fagylalt kocsi üzemel.

TEREPFUTÓ VERSENY spartan elemekkel nehezítve  
×  BUBORÉKFOCI × VÍZI TELJESÍTMÉNY TÚRA 1,5 KM × 
× SPORT SZAKOSZTÁLYOK bemutatkozása ×  

× Ingyenes UGRÁLÓVÁR × Off-road bemutató × 
egészségügyi szűrés

2020. szeptember 12. 
szombat 09.00 órától 
Algyő szabadstrand 

(Komp u. végén töltésen át) 

A rendezvény ideje 

alatt vírusmegelőzés 

tekintetében az 

országosan 

meghatározott előírások 

érvényesek.
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Minden forrás megvan a bölcsőde építéséhez

A hiányzó mintegy 450 millió forin-
tos támogatást is elnyerte az algyői ön-
kormányzat ahhoz, hogy megvalósítsa 
bölcsődeépítési terveit a Tiszavirág utcá-
ban. Korábban a hazai bölcsődefejlesztési 
programban már nyert 288 millió forintot 
a község erre a célra, valamint az önkor-
mányzat is elkülönített 150 millió forintot 
a beruházásra. A nyertes TOP-os pályázat 
által most már teljes a keretösszeg.

Az új intézmény engedélyes tervei már 
megvannak, így a kiviteli terveket kell el-
készíteni, majd nyílt közbeszerzési eljárást 
ír ki az önkormányzat. A cél az, hogy még 
idén kiválaszthassák a nyertes kivitelezőt, 
mert így a tervek szerint jövő év végére el-
készülhet az új bölcsőde.

Az új épületben öt, egyenként 12 fé-
rőhelyes csoportszoba lesz, valamint a 
bölcsőde működéséhez elengedhetetlen 
melegítő konyhát és egyéb kiszolgáló 
helyiségeket is kialakítanak. Továbbá ját-
szóudvarok, kerékpár- és babakocsi táro-
ló is lesz a teljes körűen akadálymentesre 
tervezett épületben.

Figyelnek a környezetvédelemre is, így 
a tetőn napelemeket helyeznek el, azzal 
fedezik majd részben a bölcsőde villamo-
senergia-fogyasztását. Levegő-víz hőszi-

vattyút is beszereznek, a használati meleg 
víz előállítását azzal oldják meg.

Az új intézményre azért van szükség, 
mert a nagyközségben a bölcsődés korú 
gyermekek száma az elmúlt 5 évben 14 
százalékkal nőtt, ráadásul az önkormány-
zat az elkövetkezendő években a tenden-
cia további javulására számít a kormány 
gyermekvállalás feltételeinek javítását 
szolgáló intézkedéscsomagja révén. Mol-
nár Áron polgármester a Délmagyaror-

szágnak korábban elmondta, hogy a jelen-
legi 36 férőhelyes bölcsődét már kinőtték, 
tavaly férőhelyhiány miatt 123 gyermeket 
nem tudtak felvenni. Az ingatlan bővíté-
sére a területi adottságok miatt nincs le-
hetőség, ezért kell új épületet kell felhúzni 
a Tiszavirág utcában, szemben az általá-
nos iskolával. A jelenlegi bölcsődeépületet 
az óvoda kapná meg, hiszen ott is szükség 
van a bővítésre a növekvő gyereklétszám 
miatt.

Csaknem 450 millió forintot nyert az algyői önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban 
(TOP).  Így már minden forrás biztosította a fejlesztéshez, biztosan megépülhet az új bölcsőde.

Építőipari kisgép kölcsönző
EGYSZERŰ MEGOLDÁS A HÁZ KÖRÜLI TEENDŐKRE!

Véső-fúró gépek 
Bontó gépek 

Ütvefúrógépek 
Furógépek 

Betonkeverők
Kőműves bakok

Állványok 
4-5 méteres pallók

Kézi körfűresz 
Asztali fűrész
Asztali gérvágó 
Elektromos festékszoró 
Ellektromos kompresszor
Damilos szegélyvágó
Akkus csavarbehajtó
Laminálógép 

És még sok egyéb szerszám és gép...

KASZKÁD HUNGÁRIA KFT.

Tel.: 06 30 496 6721

BÉRELHETŐK 
1 ÉS 2 TONNÁS 

AUTÓMENTŐ 
TRÉLEREK 

Az eszközök kölcsönözhetők előzetes telefonos egyeztetés után, keressen bizalommal!

03KES_1080-2_210x148_KASZKAD_Szoro.indd   1 2019. 08. 09.   16:09
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Algyőre is elzarándokolt az Őserő Dalárda

A zarándoklat Algyőre augusztus 16-án 
érkezett. A részvevőket Nagy Miklósné, 
Ozsváth Lászlóné, illetve Kiss Róbert 
önkormányzati képviselők fogadták. A 
20-25 perces műsor során Polner Eörs, 
a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke 
mondott beszédet, amelyben szemé-
lyes emlékekkel, saját családja oldaláról 
közelítette meg az 1920-ban történe-
teket. Beszédében hangsúlyozta az ak-
kori döntés igazságtalanságát, továbbá a 
megemlékezések fontosságáról is szólt.

A megemlékezések, dalok és versek 
után külön erre az alkalomra készített 
zarándokszalaggal és koszorúval emlé-
keztek meg Trianonról, majd mécsest is 
helyeztek el a vendégek az Országzász-
lónál. Dobák Lászlóné, a dalárda tagja 
és a zarándoklat főszervezője kiemelte 
annak fontosságát, hogy ne feledkez-
zünk meg Nagy-Magyarországról, és a 
múltat igyekezzünk a fiatalok szívében 
is elhelyezni, hogy ők is ismerjék orszá-
gunk történelmét.

A zarándoklat alkalmából emlékfü-
zet is készült megyénk Trianon emlék-
helyeiről, amelyben az algyői Ország-
zászló és annak története is szerepel.

Az Őserő Dalárda zarándokútjának 
célja az volt, hogy ébren tartsák a ha-
zafias érzelmeket. A dalárda fokozottan 
nemzet- és keresztény érzelmű közösség, 
Szegedre települt erdélyi székely szárma-
zásúak és őslakosok alkotják. Átlagélet-
koruk 70 év feletti. Szigorúan amatőrök, 
akik nem kottából, hanem szívből és lé-
lekből énekelnek. Hazafias és szakrális 
versekkel, dalokkal lépnek fel.

A szegedi Őserő Dalárda elhatározta, hogy Trianon 100 évfordulója alkalmából elzarándokol Csongrád-Csanád  
megye minden Trianon emlékhelyére, és egy félórányi énekes-verses műsorral, valamint zarándokszalagos koszorú-
zással rója le kegyeletét. 

Tisztelt algyői lakosok!
 

A növények vegetációs időszaka hamarosan csökkenni kezd, növekedésük 
lassul, az őszi-téli időszakban leáll. A legtöbb gyümölcsfa termése leérett.

Az elmúlt időszakban a fák és bokrok lombozata sok helyen olyan mértékben 
megnőtt, hogy akadályozza a járdákon, úttesten való közlekedést, a sarkoknál  
az úttest biztonságos beláthatóságát.
A köztisztasági rendelet értelmében minden lakosnak kötelessége az ingatla-
nát övező növényzet kezelése, így például metszése, nyírása és ritkítása.

Kérem Önöket, végezzék el mind a járdák, mind az úttestek felől  a növényzet 
kezelését a könnyebb és biztonságosabb közlekedés érdekében.

 
Piri László  

közterület-felügyelő
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Kérik vissza a sportcsarnokot az algyőiek

Az FKSE Algyő kézilabda csapataiban 
játszó gyerekek szülei jelezték az önkor-
mányzatnak, hogy nemrég megkezdett 
felkészülési edzésekre Szegedre és egyéb 
környező településekre kellett elvinniük 
a sportolókat, ami a családoknak idő és 
pénzbeli pluszterhet is jelentett. Mind-
ezt azért kellett így megoldaniuk, mert 
az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
intézményvezetője a 2020. július 16-án 
írásban történő megkeresésre azt a vá-
laszt adta az FKSE Algyő vezetőinek, 
hogy nem tarthatnak edzést a nyári idő-
szakban a sportcsarnokban.

Molnár Áron polgármester a tan-
kerülettől kért hivatalos tájékoztatást 
ez ügyben, de ott nem tudtak arról az 
igényről, hogy a sportcsarnokban a nyá-
ri szünet alatt edzéseket tartanának.

Augusztus 4-én Bella Árpád, az 
FKSE Algyő elnöke írásban fordult a 
tankerület vezetőjéhez a sportcsarnok 
bérlésének igénye miatt, és jelezte azt 
is, hogy korábban már ezt az igényüket 

a Fehér Ignác Általános Iskola igazga-
tónőjének írásban benyújtották. Erre a 
levélre azt a választ kapták, hogy az is-
kola tornatermében található labdafogó 
háló balesetveszélyes és javításra szorul. 
A kézilabda egyesület az ügy gyorsítá-
sa miatt felajánlotta, hogy beszerez egy 
új hálót, illetve annak megérkezéséig 
és felszereléséig elvégzi a jelenlegi háló 
javítását, csak hogy a gyerekek járhas-
sanak Algyőre sportolni. A tankerület a 
beszerzést igen, de a javítást nem enge-
délyezte, így továbbra sem mehettek be 
a kézilabdások a sportcsarnokba. Azon-
ban a leselejtezést meg kívánták indítani 
és erre levélben kértek engedélyt Molnár 
Árontól, aki ebbe hivatalos minősítő cég 
által kiállított jegyzőkönyv vagy tanúsít-
vány, biztonságtechnikai felülvizsgálat 
és fotók nélkül nem egyezett bele.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 
amennyiben a balesetveszélyessé nyil-
vánított labdafogó háló miatt a nyári 
időszakban nem vehették igénybe a ter-

met a kézilabdások, úgy azt szeptember 
1-jével hogy használják az iskolába járó 
gyerekek testnevelés óra alkalmával, 
amíg ez a kérdés le nem zárul?
Az ügy végére a mai napig nem került 
pont, emiatt Molnár Áron polgármes-
ter még fontosabbnak tartja, hogy a 
csarnok üzemeltetése visszakerüljön 
Algyő Nagyközség Önkormányzatá-
nak kezébe. Ez ügyben írt levelet 2020. 
augusztus 5-én az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának és a Köznevelésért 
Felelős Államtitkárságnak is. Amennyi-
ben a település visszakapná a sportcsar-
nokot, természetesen biztosítanák isko-
laidőben a gyerekek számára a sportolási 
lehetőséget, de egyéb időszakokban Al-
győ rendelkezne a csarnok bérbeadásá-
val. Hiszen az algyői emberek, gyerekek 
számára természetesnek kellene lennie, 
hogy itt helyben sportolhassanak, kü-
lönösképpen amiatt, hogy erre egy mo-
dern, szép és a helyiek pénzéből emelt 
épület állna rendelkezésükre.

„Kérjük vissza a sportcsarnokunkat” című videóbejegyzésében hívta fel a figyelmet Molnár Áron polgármester egy 
sok szülő és gyerek számára igen fontos és problémás kérdésre. Hiába van ugyanis helyben egy edzésekre is alkalmas 
létesítmény, azt nem használhatták a nyári időszakban a kézilabdások.
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Családi nappal zárták a nyarat az algyői hívek

Augusztus utolsó szombatján össze-
gyűltek az algyői családok a Szent Anna 
templomnál, ahol családi napot rende-
zett az egyházközség.

„Minden év nyarán napközis tábort 
szoktunk szervezni 30-50 hittanos rész-
vételével. Azonban idén tavasszal a ví-
rushelyzet miatt át kellett gondolnunk, 
hogy miként tudjuk ezt megvalósítani. 
Itt sajnos nem sikerült, Szegeden is csak 
kisebb létszámú csoport tudott táboroz-
ni. Algyőn ezt a mostani családi nappal 
pótoltuk, bízva abban, hogy jövőre újra 
lehet tábor” – mondta el Fazakas Attila 
plébános.

Közös imával indult a nap, amit cso-
portos beszélgetés követett, hiszen ré-
gen találkoztak már ilyen formában a 
családok, barátok, ismerősök. Délelőtt 
alaposan átmozgatta a kicsiket és na-
gyokat Boldizsár Tamás, játékos tánchá-
zat tartott a jelenlévőknek.

A HANIMEC Kutyásterápia és 
Sportegyesület kutyásbemutatót tar-
tott, a gyerekek körében ez volt az egyik 
legnépszerűbb program. Nóri szerint a 
tánc mellett ez volt a legjobb az egész 
napban, hiszen ő nagyon szereti a ku-
tyákat. Lapunknak azt is elmondta, 
hogy az előadáson látottak alapján még 

több dolgot tud majd megtanítani Folti 
nevű kutyájának.

Édesanyja, Gyalay Mónika szerint 
igazán jó alakalom volt a családi nap 
arra, hogy együtt lehessenek a gyerme-
kekkel, mert a vakáció alatt erre csak ke-
vés idejük jutott. „Kevesen jöttek el, de 
aki itt volt, az biztosan jól érezte magát. 
Mi együtt járunk templomba a gyere-
kekkel, ezért is tartottam fontosnak, 
hogy szülőként is jelen legyünk a ren-

dezvényen” – tette hozzá. Az édesanya 
szerint egy gyermek akkor lesz igazán 
keresztény, ha a szülő példát mutat neki, 
és közösen vesznek részt a hitéletben.

Ebédre az édesapák főztek bogrács-
ban, míg a desszertről az édesanyák és 
nagymamák gondoskodtak. A nap so-
rán volt kézműves foglalkozás és játék, 
valamint közös énektanulás is. Végül 
hálaadó szentmisével zárult a családi 
esemény.

Hittanosok újra együtt! – ezzel a mottóval szervezett az algyői egyházközség családi napot augusztus 28-án. Ilyen 
formában pótolták az elmaradt tábort. Kutyásbemutató, tánc és kézműveskedés is várta a résztvevőket. 
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Szőnyegtisztítás
Matractisztítás
Autótakarítás

Professzionális takarítógépekkel az Ön egészségéért!

www.expert-clean.hu
06-20-291-4117

Algyőn a kiszállási díj 0 Ft!

Kárpittisztítás
Ablaktisztítás
Általános takarítás

A 2020. szeptember 20-ig történő megrendelés
esetén 10% kedvezményt adunk.

Nyári gyerektáborok a Gyevikult Nkft. szervezésében

Az Algyői Tájház két kézműves táborral szolgált hasznos idő-
töltéssel a táborozós gyerekek számára. Júniusban a Tájházi 
kézműves táborban, júliusban pedig a Hagyományőrző kéz-
műves táborban próbálhattak ki többféle kézműves tevékeny-
séget a résztvevő gyerekek.

Az Algyői Alkotóházban Kisművész táborunk is nagy si-
kert aratott. Itt Süli-Zakar Zita és Szabó Beáta mutatta meg a 
gyerekeknek az alkotó művészet rejtelmeit. Készültek agyag-
figurák, nemezpárnák, gyöngyszövéssel karkötők.

Az Algyői Faluházban második alkalommal szerveztük 
meg az EFOP 3.3.2-16-2016-00349-es kódszámú pályáza-
tunk Drámatáborát Szilágyi Annamária részvételével. A di-
ákok nagy örömmel próbálták a színművésznő irányításával 
a tábori darabot, amelyet az utolsó napon be is mutattak a 
szülőknek.

A táborainkba a Napos Oldal Alapítvány munkatársa lá-
togatott el, aki lehetőséget adott a gyerekeknek, hogy megis-
merhessék, milyen egy látássérült ember élete.

Az Algyői Vöröskereszt csoportja minden táborunkba ho-
zott csokoládét a gyerekeknek.

Jövőre is várjuk a kézműveskedni és színészkedni vágyó 
gyerekeket!

Gyevikult Nkft

A Gyevikult Nkft. számos nyári táborral várta a gyerekeket az Algyői Tájházba, az Algyői Alkotóházba és az Algyői 
Faluházba. A programok sikeresen zárultak.



8

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Bölcsődei hírek

Tájékoztató a férőhelyek alakulásáról:
Az AESZI Bóbita Bölcsődében a 2020/21-es nevelési évre a helyek beteltek, a 2021/22-es nevelési évre 7 férőhely maradt. 
Az azt követő nevelési évre 15 kisgyermeket vett előjegyzésbe az intézmény, a szabad férőhelyek száma 21.
Előjelentkezni lehet az 06 (62) 517-368-as telefonszámon, minden nap 9 és 15 óra között.

Köszönetnyilvánítás:
Az AESZI Bóbita Bölcsőde megköszöni Kiss Imrének, hogy ismét biztonsággal használhatják a gyermekek az udvari játé-
kot. Kiss Imre az eltöredezett, műanyag illesztő csavarok helyére esztergált újakat, így a játék a selejtezetés helyett, ismét a 
gyermekeket szolgálja.

Gondozási díj:
Az AESZI Bóbita Bölcsődében 2020. szeptember elsejétől a fenntartó határozata alapján gondozási díjat vezetnek be. Az 
étkezési díjon felül szeptembertől a szülőknek 200 forint gondozási díjat kell majd fizetniük naponta. Részletes tájékoztató 
a szeptemberi szülői értekezleten hangzik el.

Csaknem kétszázan tekertek Nagy Martinra emlékezve

Az orosházi születésű Nagy Martin bár 
mindig is egészséges életmódot élt, 19 éves 
korában egy súlyos betegség támadta meg 
a szervezetét, gyomorrákot diagnosztizál-
tak nála. A Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar 
tanulója egészen 21 éves koráig küzdött a 
betegséggel, ekkor azonban erős szervezet 
létére elvesztette a harcot. Rá emlékeztek 
augusztus utolsó vasárnapján egy emlék-
túrával szülei kezdeményezésére sok-sok 
algyői részvételével.

„Martin nagyon szeretett kerékpározni, 
egészséges életet élt. A halála után a férjem 
megfogadta, hogy szervezünk egy kerékpár-
túrát a fiunk emlékére. Kerestünk ehhez egy 
olyan alapítványt, amely Martinhoz hason-

ló betegséggel küzdő gyermekek gyógyítá-
sáért tesz. Így jutottunk el a Reménysugár – 
a Dél-Alföldi Hematológiai És Onkológiai 
Gyermekbetegekért Alapítványhoz, velük 
közösen hívtuk életre az eseményt” – szá-
molt be lapunknak az édesanya.

Több mint kétszázan vettek részt a tú-
rán. Két helyszínről – Szegeden az árvízi 
emlékműtől és Algyőről a Borbála Für-
dőtől – indultak a kerékpárosok, akik a 
Veszprémi Autószalon előtt találkoztak, 
onnan tekeretek együtt az algyői fürdőig. 
A szülők szerint, akinek ott kellett lennie, 
az jelen volt, más pedig odafentről fogta a 
kezüket mindvégig. Az édesanya hozzátet-
te, biztosak abban, hogy Martin mindezt 
látja, és büszke rájuk.

Az alapítvány munkatársa elmondta, 
számos cég és szervezet döntött úgy, hogy 
támogatja a programot, többek közt az al-
győi önkormányzat és a Borbála Fürdő is. 
Nevezési díj nem volt, viszont jótékonysá-
gi gyűjtést tartottak a fürdő előtt, valamint 
az alapítvány bankszámlájára is lehetett 
támogatást utalni NMZO megjegyzéssel. 
A befolyt összegből egy Perfusor Com-
pact Plus fecskendős pumpát vásárolnak 
a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
hematológiai és onkológiai osztályán fek-
vő gyermek gyógyításához.

Füzesy István, Algyő alpolgármestere 
elmondta, az önkormányzat fontosnak 
tart minden olyan kezdeményezést, ami jó 
célt szolgál, ennél jobb cél pedig nincs is, 
mint a mostani jótékonysági túra. „Algyő 
nyitott az ilyen programokra, jól tudunk 
együtt dolgozni más szervezetekkel. Ha 
nem is tekertünk, de teljes mellszélesség-
gel részt vettünk a szervezésben” – tette 
hozzá.

Az útvonal végig biztonságos volt, erről 
az Algyői Polgárőr Egyesület és a Szegedi 
Rendőrkapitányság gondoskodott. A cél-
ba érés után kedvezményes áron hűsíthet-
ték le magukat a fürdőben a túrázók.

A gyomorrákban elhunyt fiatalra emlékeztek augusztus utolsó vasárnapján sok-sok algyői részvételével. A helyi ön-
kormányzat és a Borbála Fürdő is Nagy Martin szülei és a Reménysugár Alapítvány jótékonysági kezdeményezése 
mellé állt. A befolyt összegből a szegedi klinikának vásárolnak eszközt a gyermekek gyógyításához.
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Hordozós tánc a babák egészségéért

- Pontosan mi is ez a hordozós tánc?
- Fantasztikus lehetőség az édesanyák-
nak, hogy mozogjanak és a babáknak 
arra, hogy hordozóban elvezzék a tánc 
örömeit. Szeretném a tánc szót hasz-
nálni, mert változatos táncstílusokkal 
ismerkedhetnek meg az édesanyák és 
persze a babák is. Fontos része a do-
lognak a hordozás, hiszen ez egy olyan 
együttlét, ami a szülői kompetenciát 
erősíti, elősegíti a válaszkésséget. A hor-
dozás közbeni testközelség segítséget 
nyújt a baba megnyugtatásában, a nyu-
godtabb alvásban. Enyhíti a pocak és a 
fogzási fájdalmakat, valamint támogatja 
az idegrendszer fejlődését.
- Mi a célja ennek a foglalkozásnak?
- A célom az, hogy a tánc és a hordo-
zás   jótékony hatásait ötvözve segítsek 
a szülőknek kikapcsolódni, és minősé-
gi időt eltölteni a babájukkal. A közös 
mozgás segít a baba és szülő iránti kö-
tödés kialakításában vagy éppen annak 
erősítésében.  Szeretném megemlíteni, 
célom, hogy a testmozgás után a részt-
vevők jobban és energikusabban érez-
zék magukat és könnyebben el tudják 
végezni a napi feladatokat.

- Hogyan épül fel egy ilyen foglalkozás?
- A táncóra azzal kezdődik, hogy a ba-
bák biztonságosan a hordozóba kerül-
nek. Az óra a bemutatkozással folytató-
dik, hogy mindenki megismerje a babák 
és a szülők nevét. Majd bemelegítés kö-
vetkezik, ami segít átmozgatni és felké-
szíteni az izmokat a mozgásra. Ez után 
jönnek a különböző táncstílusok, ami 
lehetővé teszi gyermekünknek, hogy 
már fiatal kortól ismerkedjen a zene 
különböző fajtáival és a tánc különböző 
ritmusaival. A levezetés az izmok nyúj-
tásával zárul és egy rövid meditációval. 
A babák legtöbbje elalszik az óra köz-
ben vagy csendben figyel, így a szülők 
élvezhetnek egy pár percet csöndben a 
saját légzésükre figyelve.
Nehéz-e a gyakorlatokat elsajátítani?
A táncmozdulatokat kezdők és haladók 
is egyaránt csinálhatják. Nem bonyolult 
és az óra hordozós szülőknek készült, így 
nincsen olyan mozdulat, ami káros vagy 
nehéz lenne. Kismamák is végezhetik a 
gyakorlatsort és élvezhetik a táncot.
- Milyen eszközök kellenek hozzá?
- Kezdeném a hordozó eszközzel, mert 
arra szükség van és fontos, hogy egy 

olyan eszközt használjunk, ami a ba-
báknak megfelelő pozíciót biztosít, így 
a szülőnek is könnyebb lesz a hordozás. 
Szükséges kényelmes ruha is, amiben jó 
érzés mozogni. 
- Honnan jött az ötlet, hogy tarts ilyet 
Algyőn?
- A mozgás és a tánc mindig része volt 
az életemnek, a nagy változást a gyer-
mekem születése hozta. Sokat gondol-
koztam azon, hogyan fogok majd tán-
colni, ha már családom lesz és nem csak 
a fellépések lesznek.  A kérdés meg-
oldódott, amikor először kipróbáltam 
egy rugalmas kendőt és a kislányommal 
együtt kezdtünk neki az első táncóránk-
nak. Algyőn pedig azért vágtam bele, 
mert mint régi algyői lakos szeretném 
az algyői édesanyákat egy csapatba tar-
tani és egy közösséget alkotni a közös 
táncolással.
- Kiknek ajánlod ezt a mozgásformát?
- Természetesen szülőknek, akik hor-
dozzák babájukat és kismamáknak is. 
A legszebb, hogy ajánlom mindenki-
nek, aki szeret táncolni. Jöhetnek idő-
sebbek, fiatalabbak. Nem kell kisbaba 
ahhoz, hogy táncoljanak, a mozdulatok 
között nincs olyan, ami veszélyes lenne 
egy hordozó szülőnek. Szeretettel várok 
minden érdeklődőt!

Közös hordozós, családi, táncos programot tartottak Algyőn a szabadban, amely minden résztvevő arcára hamar mo-
solyt csalt. Az esemény alkalmával babák és édesanyák friss levegőn, csöndes környezetben olyan táncok lépéseire 
mozogtak, mint például a salsa, a rocky, a swing vagy a klasszikus balett. Az órát Szalma Eszter tánctanár tartotta, a 
hordozóeszközökről és a gyerekek helyes hordozóba helyezéséről Süli Mónika babahordozási tanácsadó gondosko-
dott. Ennek az újfajta mozgásformáról Szalma Eszter mesélt a Hírmondónak.
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APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalagfüggönyök, napellen-
zők, szúnyoghálók 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

Csontkovács és akupresszúrás  
kezelésre időpont egyeztetés:  
06 (30) 979 8079-es telefonszá-
mon. Minden nap, hétvégén is! 
8-20 óra között. Bakó Tibor e.v. 
Alternatív mozgás- és masszázste-
rapeuta és Bakó Ibolya ev. termé-
szetgyógyász-akupresszőr.

Gyűrűshengerek erős körbála 
villával, amivel függesztve szállít-
hatók és 5 mázsás tolósúlyos mázsa 
eladók. Tel.: 06 (30) 873-5714

Tetőcserép használt, 35 négyzet-
méter ingyen elvihető Algyőn.  
Tel.: 06 (30) 873-5714.

Viszlát nyár!

Ahogy a járványügyi helyzet azt lehető-
vé tette, a fürdő, a hotel és az étterem is 
újra fogadta vendégeit: július első nap-
jaitól minden egységünk újra majdnem 
teljes kapacitással, a korábban már meg-
szokott minőségben és szolgáltatásokkal 
nyitott újra.

A Borbála fürdő igényes, tiszta környe-
zete, folyamatosan fertőtlenített gyógy- és 
élménymedencéi hamar visszavonzották a 
fürdőzőket, nyári táboraink újra gyerek-
zsivajtól voltak hangosak – igyekeztünk 
minél több terhet levenni a rengeteg plusz 
feladatot vállalni kényszerülő szülők vál-
láról. A belépőjegyek árát az átlagos csa-
ládok pénztárcájához igazítottuk, hogy 
mindenki számára elérhetővé váljon a pi-
henés. Az algyőieket mindig, mindenkor 
nagy szeretettel várjuk, számukra ősszel is 
akcióval, kedvezményes fürdőjeggyel sze-
retnénk majd kedveskedni.

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt bér-
leteket meghosszabbítottuk, az átmeneti 
időszakban pedig elvégeztük a szüksé-
ges karbantartási munkálatokat: a bel-
téri szaunánk megújult, új padokat épí-
tettünk be. A régi öltözőszárny felújítási 
munkálatai is elkészültek, vendégeink 
az ottani vizes blokkot is használhatták 
az újranyitás után. Elkészültünk a festé-

sekkel, valamint a kültéri teraszunk tér-
burkolatát is újra cseréltük. Az új öltö-
zőszárny alsó szintjének vizes blokkjai is 
teljesen megújultak – mind-mind azért, 
hogy a látogatóink egy tisztább, kom-
fortosabb környezetbe érkezhessenek. 
Ráadásul, akármilyen nehéz helyzetben 
is voltunk, az újranyitást követően visz-
szavettük a korábban elbocsátott mun-
katársaink nagyobb részét.

A Levendula Hotelba és az étterembe 
is visszatért az élet július elején: munka-
társaink mindent megtettek azért, hogy 
a szolgáltatásaink minősége ne változ-
zon, ugyanolyan színvonalon igyekez-
tünk kiszolgálni a vendégeink igényeit, 
mint amilyet a járványügyi helyzet előtt 
megszokhattak. Éttermünk a legnehe-
zebb hónapokban is működőképes ma-
radt, számos algyői család napi étkezési 
problémáját oldottuk meg folyamato-
san: a menüztetés, a közétkeztetés egy 
pillanatig sem állt le. Szállodánk – a 
járványügyi szabályozásokat szigorúan 
betartva – május 25-től fogadhatott újra 
vendégeket. Mindent megtettünk azért, 
hogy Algyőn idén se maradhassanak el a 
legfontosabb napok: családi események, 
esküvők, osztálytalálkozók váltották 
egymást minden nyári hétvégén.

Hogy mit hoz az ősz, azt egyelőre 
nem lehet megjósolni, de azt megígér-
hetjük az algyőieknek, hogy a további-
akban is mindenben számíthatnak ránk!

Gyevitur Nkft.

A járványügyi helyzet ugyan alaposan átírt minden előzetes forgatókönyvet, mégis minden nehézség ellenére is igye-
kezett a felmerülő problémákra megoldást találni a nyárra a Gyevitur Nkft., hogy az algyőiek és a településünkre 
érkező vendégek is élményekkel gazdagodhassanak a Borbála fürdőben vagy éppen a Levendula Hotel és Étteremben.
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Algyőiek tették próbára erejüket a Korinthosz.hu-n

A legnagyobb görög klasszikus ultratá-
vú futóverseny, a Spartathlon és annak 
teljesítői előtt tiszteleg a Korinthosz�
hu, három távon megrendezett ultra-
futó verseny, amelyen algyőiek is indul-
tak� Molnár Ilona és Nagy Sándor mellett 
Bakos András újságíró is rajthoz állt, és a 
Magyar Narancs számára egy személyes 
hangvételű riportban számolt be érzé-

seiről, tapasztalatairól a 160 kilométeres 
táv teljesítésének nehézségeiről, öröme-
iről�

Bizonyára sokakban felmerül a kér-
dés, hogy vajon mit lehet élvezni a fu-
táson százhúsz kilométer fölött? Bakos 
András válasza az alábbi: „Azt, hogy 
egyébként milyen jól felkészültem, 
mert az erőnlétemmel semmi baj, száz-
huszas pulzussal futok, és óvatosan bí-
rom emelni a tempót� Nem szeretnék 
bekerülni a tévébe, és Görögországba 
sem akarok menni, csak ezt az állapotot 
lenne jó fönntartani, amíg csak lehet: 
hogy nem vagyok százhúsz kilós, nem 
kell gyógyszert szedni magasvérnyo-
más-betegségre, mint tíz évvel ezelőtt, 

hogy negyvennyolc évesen sokkal jobb 
az erőnlétem, mint eddig bármikor, és 
minden sokkal könnyebben megy� Jó 
lenne, ha még futhatnék, mert ez opti-
mizmusra tanított, önismeretre, és se-
gített elviselni azt is, hogy huszonöt év 
után nem volt tovább helyem ott, ahol 
nagyon szerettem dolgozni” – olvasható 
a Magyar Narancs riportjában�

A 160 kilométeres távot végül 51-en 
teljesítették, Bakos András a 41� helyen 
ért a célba 23 óra 12 perc után� Riport-
ját a versenyről a Magyar Narancs hon-
lapján olvashatják el. Aki pedig többet 
szeretne megtudni a Korinthosz�hu ult-
rafutó versenyről, azt pénteken a könyv-
tárban várják az algyői indulók.

Összesen 81 ember indult a Korinthosz.hu nevű magyar ultrafutó versenyen, köztük három algyői: Bakos András, 
Molnár Ilona és Nagy Sándor. Hármójukkal pénteken 17 órakor az Algyői Könyvtárban találkozhatnak az érdeklő-
dők, és sok részletet megtudhatnak az erőt próbáló versenyről.

Bajnoki címért küzdenek az algyői lányok

Július 6-án kezdte meg a nyári felké-
szülését az FKSE Algyői női kézilab-
da-csapata. Az első két hétben csak ott-
hon, egyéni program szerint készültek a 
lányok, amit folyamatosan ellenőriztek 
az edzők.

„Erre azért is volt szükség, mert a 
hosszú kihagyás miatt fontos volt, hogy 
az izmokat ismét megfelelő állapot-
ba hozzuk, hiszen utoljára márciusban 
edzettünk együtt. Egyéni edzéstervet 
kapott mindenki a karanténidőszak 
alatt, de ez nem volt olyan, mintha kö-
zösen tréningeznénk” – mondta Farkas 
József, a csapat edzője.

A csapat tagjai végül július 20-án ta-
lálkoztak először, a munka pedig a fo-
kozatos terhelés jegyében zajlott.

„Egyértelmű célunk az NB II-es baj-
nokság megnyerése, tudtunk is erősíteni 
ennek érdekében. Nem is akárhogyan, 

veretlenül szeretnénk abszolválni az 
előttünk álló idényt, ami nem kis feladat. 
Sajnálatos módon a pandémia óriási ki-
hívás elé állított minket, hiszen úgy zár-
ták le a bajnokságot, hogy a tabella élén 
álltunk, de nem tudtunk magasabb osz-
tályba kerülni. A felkészülésünk nem in-
dult zökkenőmentesen, először Algyőn, 
a focipálya körül tudtunk futóedzéseket 
tartani. Termi edzéseinket nem tudtuk 
Algyőn végezni, Szegeden és Domaszé-
ken gyakoroltunk, ami megterhelő volt 
számunkra. Felkészülési mérkőzésein-
ket is csak idegenben tudtunk játszani” 
– részletezte Farkas József.

Hozzátette, a csapat elszánt, min-
denki hatalmas áldozatot hozott annak 
érdekében, hogy sikeresek legyenek a 
következő szezonban. A felkészülés so-
rán csak magasabb osztálybeli ellenfe-
lekkel találkoztak az algyőiek.

„Úgy érzem, nagyon jó úton haladunk, 
rengeteget fejlődtünk ezen időszak alatt. 
Van még bőven munkánk, de nagy öröm 
számomra, hogy a hét, NB I/B-s csapat 
elleni edzőmérkőzésekből négyet is meg-
nyertünk, egy döntetlen mellett csupán 
kétszer maradtunk alul, kis különbséggel. 
Ez is mutatja a csapat szívét, erejét, vala-
mint azt, hogy világos a célunk: bajnokok 
akarunk lenni az idei szezonban, és a jövő 
évben magasabb osztályban szeretnénk 
szerepelni” – zárta Farkas József.

Július eleje óta készülnek az új bajnokságra az FKSE Algyő női kézilabda-csapatánál: a lányok egyértelmű célja, hogy 
megnyerjék a bajnokságot és felkerüljenek az NB I/B-be.

Rajt 

A női kézilabdázók számára szeptem-
ber 12-én kezdődik az NB II Délke-
leti csoportjainak küzdelme: a rajton a 
Kecskemét U22-es csapatát fogadják 
a lányok, majd szeptember 26-án a 
Hódmezővásárhely érkezik Algyőre.
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Hibátlan bajnoki rajt a labdarúgóktól

Egy lépéssel maradt le a magyar kupa 
országos főtáblájáról az Algyő SK lab-
darúgó-csapata, miután a gárda a selej-
tező első két fordulójában az UTC-t, 
majd a Csongrádot is búcsúztatta. Az 
országos körre való kijutást illetően a 
bajnokesélyes Makó parancsolt megálljt 
a fiúknak, így a Maros-parti csapat lehet 
ott a 128 csapatot felvonultató főtáblán.

A bajnoki rajt remekül sikerült Podo-
nyi Norbert együttesének, hiszen előbb 
Hódmezővásárhelyen (2–1), majd az 
első hazai bajnoki mérkőzésen, az SZV-

SE II. ellen (5–1) is győzni tudtak az al-
győiek. Két „kettes” csapat ellenében te-
hát hat ponttal kezdte az idényt a gárda, 
amely szezon közben is még egy komoly 
veszteséget elkönyvelt, hiszen a védelem 
egyik oszlopa, Belanka Dávid a Makó-
hoz szerződött.

Szeptemberben háromszor is idegen-
ben játszanak a fiúk, ebben a hónapban 
csak ismét a Makó lesz az egyetlen el-
lenfél, aki Algyőre érkezik, így itt lesz a 
lehetőség, hogy visszavágjon a csapat a 
kupában elszenvedett vereségért.

Az Algyő SK szeptemberi mérkőzései:

Szeptember 5., szombat, 16.30: 
Csongrád-Algyő

Szeptember 12., szombat, 16.30: 
Apátfalva-Algyő

Szeptember 19., szombat, 16.30: 
Algyő-Makó

Szeptember 26., szombat, 16.00: 
UTC-Algyő

Megtartották táboraikat az algyői kajakosok

„Nagyon izgultunk, hogy meg tudjuk-e 
tartani az idei első kajak táborunkat. 
A víz ugyan lehúzódott, de iszonyatos 
mértékű iszapot hagyott maga után. A 
kajakozás mellett kenuztunk, sárkány-
hajóztunk és a kajakpólónak is nagy 
sikere volt a gyerekek körében. A gyere-

keknek nagy kaland volt a sáros exatlon, 
bár néha nem tudtuk, melyik gyerek 
melyik a nagy sártengerből, nagyon jó 
móka volt. Egy kajakos mindig alkal-
mazkodik a szélsőségekhez” – mondta 
Guiot Anikó, az Algyői Vízisport Egye-
sület edzője.

Hozzátette, a második táborukat már 
jobb körülmények között rendezték, jó, 
homokos parton, tökéletes állapotú víz 
mellett. A táborokban az óvodás korúak-
tól kezdve egészen a 14 évesekig voltak 
résztvevők.

„Minden táborunkat a Borbála Fürdő-
ben kezdtünk, hogy megismerkedjünk a 
gyerekekkel és felmérjük úszástudásukat. 
Egy napra a Szegedi Vízisport Egyesületet 
látogattuk meg, ahol bemutattuk a gyere-
keknek a vízitelepet. Kipróbáltuk a kon-
ditermet az ergométerekeket, majd vízre 
szálltunk és sárkányhajóztunk. Egy követ-
kező napon kajak pólózni mentünk Sze-
gedre ahol speciális kajakokkal kapura ját-
szottak a gyerekek. Biciklivel kirándultunk 
a Sun Cityre, ahol játékos programokon, 
páros vetélkedőn tudtak részt venni, majd 
az utolsó napon egy túrával zártuk a hetet. 
Ez egy 20 km-es evezés volt, amit a kicsik 
is teljesíteni tudtak a vásárhelyi strandig. A 
gyerekek megismerkedtek a vízi élővilág-
gal, szerencsére az időjárás is végig kedve-
ző volt” – tette hozzá Guiot Anikó.

Mindkét eddigi mérkőzését megnyerte az Algyő SK, amely így egyike azon csapatoknak a Csongrád-Csanád megyei 
I. osztályban, amely az első két fordulót követően nem veszített pontot.

Az Algyői Vízisport Egyesület megtartotta első kajak táborát: bár a Tisza áradása miatt sokáig képlékeny volt, hogy 
megtarthatják-e a rendezvényt, végül kihasználták a lehetőséget.
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A világ legjobbjai között szerepel

Az algyői Kiss Olivér neve elsősorban 
a férfi kézilabda-csapat kapujából le-
het ismerős, azonban egy ideje már a 
játékvezetésben is szép sikereket ér el. 
Tavaly társával, Bíró Ádámmal alkotott 
párosa egyedüli magyar duóként beke-
rült a Nemzetközi Kézilabda-szövetség 
játékvezetői keretébe, a szervezet pedig 
nemrégen közzétette a következő sze-
zon keretét, amelyben szintén ott van 
Kiss Olivér is. A tavaly megkapott esély-
lyel élni tudtak, él feléjük a bizalom az 
IHF részéről.

„Az U19-es fiú világbajnokságon 
vettünk részt, ahol a döntőben is ve-
zettünk. Lekopogom, rendben mennek 
a dolgaink. Amíg lehetett, funkcionális 
edzésekre és fallabdázni jártam, amikor 
pedig a vírushelyzet ezt már nem en-
gedte, akkor Algyőn, a töltésen futot-
tam, fizikálisan így tartottam magam 
karban. Az interneten folyamatosan 
van lehetőségünk a gyakorlásra külön-
böző tesztek formájában, természetesen 
ez sem maradt el” – mondta Kiss Oli-
vér annak kapcsán, hogyan töltötte az 
elmúlt, meccsmentes időszakot, hiszen 
mivel mérkőzéseket sem rendeztek a 

koronavírus-járvány miatt, így játékve-
zetői feladataiból is kevesebb volt.

A napokban a Magyar Kézilabda 
Szövetség úgy határozott, a férfi és női 
NB I-ben is sűrített menetrenddel, de-
cemberig lejátsszák az alapszakaszt, ez 
pedig a játékvezetőket is komolyabb 
próbatétel elé állítja.

„Állunk elébe ennek a feladatnak, 
nagyon várjuk, hogy elkezdődjön a 
bajnokság. Megpróbáljuk összefésülni 
mindezt az egyelőre képlékeny nem-
zetközi programmal. Itthon pedig any-
nyi mérkőzést vezetünk majd, amennyit 
kell” – tette hozzá.

Olivér elmondta, egyelőre minimá-
lis esélyt lát arra, hogy ott legyenek a 
2021-re halasztott olimpián. Ötkarikás 
játékokon egyébként 2000 óta nem volt 
kint magyar kézilabda játékvezető.

„Nagyon frissen vizsgázott páros 
vagyunk, nem volt még rá példa, hogy 
valaki ekkora világeseményre kijusson 
ilyen korán. Januárban, Egyiptomban 
lesz a férfi felnőtt világbajnokság, arra is 
kevés sanszot látok, de valamivel többet. 
Reális célként inkább a 2024-es, párizsi 
olimpiai játékokat mondanám, akkor 

már szeretnénk odakerülni, mint játék-
vezetők” – mondta a nagy álomról.

Olivér Algyőn él a feleségével és a 
márciusban született kisfiukkal, a játék-
vezetői pályára pedig gyerekkori barát-
jával lépett rá.

„Gyerekkori barátommal egyszer 
csak elhatároztuk, hogy mi lenne, ha 
letennénk a játékvezetői vizsgát, mert 
jó, ha van, és nem tudni, meddig jutha-
tunk vele. Elkezdtük, majd a többi tör-
ténelem. Minket szétválasztottak, majd 
2014-ben kerültem a hazai legmagasabb 
keretbe Heim Attilával. Ő Japánba ment 
dolgozni, ekkor tettek össze a mostani 
társammal, Bíró Ádámmal” – idézte fel 
a kezdeteket.

Persze az elmúlt időszak sem telt 
eseménymentesen a páros számára, a 
MOL-Pick Szeged több edzőmérkő-
zésén is ők fújták a sípot, az élvonalbeli 
küzdelmeken pedig már tétmérkőzése-
ket is vezethetnek.

„Hazai edzőmérkőzéseken július vé-
gétől működünk közre, az első fordu-
lóban pedig a Balatonfüred-Tatabánya 
rangadóval kezdünk. Papíron december 
végén van egy női junior világbajnokság 
Romániában, jelenleg nincs informáci-
ónk a torna sorsáról” – tért ki a nemzet-
közi porondon rájuk váró feladatokra.

Egyedüli magyar bírópárosként továbbra is ott van a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) játékvezetői keretében 
az algyői Kiss Olivér Bíró Ádámmal alkotott párosa. Ennek értelmében akár felnőtt világversenyeken, sőt, olimpián 
is fújhatnak.

Kiss Olivér (jobbra) 2024-ben már olimpián fújna tervei szerint.

Rajt

Kiss Olivér tehát az edzőmérkő-
zéseket követően már a honi él-
vonalbeli bajnokságban működik 
közre. Szeptember 5-én a Balaton-
füred–Tatabánya, majd négy nap-
pal később az Orosháza–Komló 
mérkőzést vezetik társával a férfi 
kézilabda NB I-ben.
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SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Szeptember 5� (Szo) 9 óra Faluház
Harc a rák ellen – Kerékpártúra az Algyői 
Nőegylet szervezésében. Regisztráció: 7.30 
órától Faluházban, a Búvár u. 5. szám alatt.
Bemelegítés a Mozgás Mindenkor Egyesü-
lettel 8.30 órakor.      

Szeptember 9� (Sze) 13 óra Civilház
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület algyői csoportjának találkozója.

Szeptember 11� (P) 17 óra Ezerjóház
Borbarátok találkozója

Szeptember 11� (P) 16-18 óra Faluház:
Stary of Hope Táncstúdió – Balettoktatás 
óvodások és kisiskolások részére. Klasszikus 
balett, modern kortárstánc, balett előkészí-
tő gimnasztika, streching/erősítő. Oktató: 
Mérnyei Ilona Táncművész

Szeptember 12� (Szo) 9 óra Algyői Szabad-
strand
V. Algyői Tisza-parti Party

Szeptember 19� (Szo) 9 óra Faluház szín-
házterem
Anyatejes Világnap – Algyői újszülöttek 
köszöntése

Szeptember 25� (P) 8-12 óra Faluház 
parkoló
Kormányablak „Kormánybusz” ügyfélszolgálat

Szeptember 26� (Szo) 14 óra Faluház 
színházterem 
Idősek Napja – Műsoros köszöntő

Október 1� (Cs) Algyő Napja rendezvény-
sorozat 

VÁSÁROK A FEHÉR ISKOLÁBAN

Szeptember 9. (Sze) 9-11 óra 
Szeptember 14. (H) 9 –11 óra

ÁLLANDÓ CSOPORTOK  
PROGRAMJAI:

SENIOR GERINCTORNA

Kedd 9-10 óra – Faluház színházterem

FIT-FEELING FITNESZ

Gyerekeknek hétfő 18-19 óra

Felnőtteknek hétfő és csütörtök 19-20 óra 
– Faluház színházterem

BABA-MAMA KLUB

Kedd 9.30-11.30 óra – Faluház földszinti 
kisterem

DRÁMASZAKKÖR

Kedd 15 óra – Faluház színházterem

SZILVER TÁRSASTÁNC iskolásoknak

Szerda 14-17 óra – Faluház színházterem

PARLANDO ÉNEKEGYÜTTES

Szerda 17 óra – Faluház klubterem

NÉPTÁNC – ZSIBONGÓ  
TÁNCEGYÜTTES

Csütörtök 17 óra – Faluház színházterem    

STARY OF HOPE TÁNCSTÚDIÓ - 
BALETTOKTATÁS ÓVODÁSOK ÉS 
KISISKOLÁSOK RÉSZÉRE

Péntek 16 óra – Faluház klubterem

BÉRLETÁRUSÍTÁS

Október 2. péntek 9-17 óra: Faluház föld-
szinti kisterem; Október 5. hétfő 9-17 óra: 
Faluház földszinti kisterem

Idén is lesz Tisza-parti Party

A rendezvény 9 órakor a terepfutó ver-
sennyel indul, majd az erős emberek ve-
szik birtokukba a területet.

Új elemként a homokos röplabdapá-
lyán buborék foci meccseket rendeznek. 
Az algyői Off Roadosok ismét tartanak 
bemutatót, illetve lehetőséget biztosíta-
nak a gépkocsik kipróbálására.

Egészségügyi tanácsadás, illetve szű-
rés is lesz.

Természetesen a rendezvény ki-
emelt célja a Tisza és a vízi sportok le-
hetőségeinek megismertetése. Lehető-
ség lesz sup, kajak, kenu kipróbálására. 
A szegedi sportolókkal közösen rövid 
vízitúrát szerveznek, amelynek végén a 
teljesítők érmet kapnak. Cél, hogy egy 
időben minél több hajó legyen a vízen. 
Lehet kajakkal és kenuval is teljesíteni 
a távot, egyéni vagy csapat szervezés-
ben.

Több sportegyesület is tart bemu-
tatót. A legkisebbeket ugrálóvár várja. 
Csapatok jelentkezését várják előzete-

sen, illetve a helyszínen a buborékfoci, 
illetve a kenutúra megszervezéséhez.

A készlet erejéig délben ingyenes 
babgulyást biztosít a rendezőség. A bü-
fében üdítő, sör és egyéb ételek lesznek 
kaphatók.

A vírusveszélyre tekintettel az or-
szágosan előírt szabályokat betartják. A 
létszám, a szabad terület nagysága biz-
tosítja a szükséges védőtávolságok be-
tartásának lehetőségét. Kézfertőtlenítőt 
és kézmosási lehetőséget a szervezők 
biztosítanak. Egyéb védőfelszerelésről 
mindenki igénye szerint önállóan gon-
doskodik.

Füzesy István, ALTE elnök

Szeptember 12-én rendezik meg az V. Tisza-parti Partyt. A megszokott, kedvelt programok mellett idén is lesznek új 
szórakozási lehetőségek.
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A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

Tisztelt termelők!

Tájékoztatom önöket, hogy Algyőn 2020. szeptember 
15-én és 29-én 8-tól 12 óráig a szokott helyen ügy-
félfogadást tartok. Ügyintézés, probléma esetén ezen 
a két napon személyesen is megtalálnak.

Mucsi Krisztina falugazdász

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 
06 (30) 638-1863

Dr� Kálmán Antónia  
06 (30) 249-5708

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

10.00 Mucza Béla
domborművének koszorúzása 

10.30 Fehér Ignác
domborművének koszorúzása 

11.00 Süli András emléktáblájának
koszorúzása 

11.30 Koszorúzás a díszpolgárok
sírjainál 

12.00 Piri József domborművének
koszorúzása 

16.30 Jégpálya ünnepélyes átadása
 

18.00 Ünnepi képviselő testületi
ülés, kitüntetések és elismerő
oklevelek átadása 

Algyő Nagyközség 
Önkormányzata

Szent Anna templom

Szent Anna templom

Fehér iskola

Süli András utca

Temető

 Polgármesteri Hivatal

Tópart utca

Faluház

2 0 2 0 .  o k t ó b e r  1 .
c s ü t ö r t ö k


