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Algyő Napját ünnepelték október elsején a nagyközségben. Szentmisével kezdődött a program reggel, majd megkoszorúzták az em-
lékműveket és az elhunyt díszpolgárok sírjait. Este ünnepi testületi ülést tartottak, amelyen kitüntetéseket és okleveleket adtak át.

A nagyközség kiválóságait  A nagyközség kiválóságait  
ünnepelték ünnepelték 

Részletek a 4-5. oldalon

Több mint kétszázan tekertekTöbb mint kétszázan tekertek
Az Algyői Nőegylet idén 8. alkalommal szervezte meg a rákellenes kerékpártúrát, 
amelyen 207 fő tekerte le a 28 kilométeres távot. Ebben az évben 355 ezer forintot 
tudtak elutalni a Dr. Kelemen János Alapítványnak. Részletek a 9. oldalon

A Vöröskereszt helyi szervezetében vég-
zett példaértékű munkájáért vehetett át 
oklevelet Gonda Károlyné. Az Algyői 
Hírmondónak elmondta, amikor felkér-

ték erre a munkára, nem sejtette, hogy 
mennyi feladattal jár, de nem bánta meg 
döntését, mert nagyon szeret emberek-
kel foglalkozni. Részletek a 7. oldalon

Angyali maszkok  Angyali maszkok  
a könyvtárban a könyvtárban 
Néhány hónap alatt 130 ezer maszkot 
varrtak a Szájmaszk készítő angyalok, 
ezekből mutattak be néhány tucatot az 
algyői könyvtárban egy tárlat keretében 
szeptemberben. Kiállítási darab érkezett 
Egyházashetyéről, Pápáról, Soltról és 
Budapestről is. Részletek a 12. oldalon
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Sikeresen lezajlott több online képzés

Az ingyenes kurzusok idén májusban 
indultak el online formában. Jelentkezni 
lehetett például Vállalkozói alapisme-
retek tanfolyamra, amely során mentor 
foglalkozott egyénileg a hallgatókkal. A 
képzések alkalmával személyre szabottan 
dolgozták ki a jelöltek üzleti tervét, amely 
alapját képezheti a későbbi vállalkozásuk 

beindításának. A képzés három hónapig 
tartott és 14 fő végezte el sikeresen.

Indult IKT kompetenciák tanfo-
lyam kezdő és haladó szinten is. Itt 
info-kommunikációs technikák hasz-
nálatával és a digitális írástudás képes-
ségének fejlesztésével foglalkoztak a 
hallgatók. Olyan hasznos tudnivalókat 

sajátíthattak el, amelyek megkönnyítik 
a helyi gazdaságba való bekapcsolódást, 
a munkaerőpiacra jutást, illetve ott a si-
keres helytállást. A kezdő és a haladó 
tanfolyam egyaránt 3 hónapig tartott, és 
online formában folyt az oktatás. Előb-
bi csoportban 13 fő végzett sikeresen, 
amíg az utóbbiban 15-en szerezték meg 
a tanúsítványukat.

Mindemellett lezárult a Gazdasági 
alapismeretek kurzus is. A részvevők 
elsajátíthatták a gazdasági életben, köz-
igazgatásban és adminisztrációs mun-
kában szükséges alapismereteket.

A képzések záró eseménye szeptem-
ber 10-én volt a Tájházban, amelyen 
Molnár Áron polgármester mondott nyi-
tóbeszédet, valamint Naderi Zsuzsanna 
és Szélpál Gábor oktatók köszönték meg 
a hallgatók munkáját. Ez alkalommal 
kapták meg a résztvevők azt a névre 
szóló tanúsítványt is, amely igazolja az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00045 Esély 
Otthon az Algyői Fiataloknak pályázat 
keretében megtartott kurzus elvégzését.

Az Esély Otthon az Algyői Fiataloknak elnevezésű pályázat keretein belül megtartott több tanfolyam is sikeresen 
lezárult szeptemberben. A Tájházban tartott ünnepségen adták át a névre szóló tanúsítványokat.

Aláírásgyűjtés indul a járhatóbb utcákért

Az önkormányzat álláspontja szerint 
Algyő fő útszakaszának, a Kastélykert 
és a Vásárhelyi utcáknak az állapota 
nagyon leromlott, az aszfalt felújítása 
teljes szakaszon indokolttá vált. A két 
utca a magyar állam tulajdonában és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében van. Az elmúlt években több al-
kalommal tárgyaltak a közút képviselő-
ivel a felújítás érdekében, azonban azt a 
tájékoztatást kapták, hogy erre nem áll 
rendelkezésre költségvetési forrásuk.

Tavaly kezdeményezték azt is, hogy 
az utcák gépjármű közlekedéssel nem 

érintett részei, így a zöldterület, a csa-
padékvíz-elvezető rendszer és a járdák 
kerüljenek át az önkormányzathoz.

Az utcák teljes burkolatfelújítására 
vonatkozó kiviteli tervek még nem ké-
szültek, azonban a közlekedésbiztonsági 
felülvizsgálat során a tervező javaslatot 
tett a településkapuk kialakítására, vala-
mint a Téglás utcai kereszteződés és a 
Szamóca utcai csomópont biztonságos 
átalakítására. A tanulmányterv 2017-
ben nettó 500 millió forintos beruhá-
zással számolt az aszfaltozás és a közle-
kedésbiztonsági fejlesztések költségeire.

Az eddigi tárgyalások a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel nem 
vezettek eredményre, ezért szeretne 
az önkormányzat a lakosság igényével 
nyomatékot adni a kérésnek.

Az aláírásgyűjtő ív tartalmazza az 
aláírásgyűjtés célját, időtartamát, az 
adatok kezelőjét és adatvédelmi rendel-
kezéseket. A terveink szerint aláírásra 
lehetőség lesz az önkormányzat épü-
letében, a Gyeviép Nkft. irodájában, a 
Faluházban. A további állandó, illetve 
ideiglenes helyszínekről folyamatosan 
tájékoztatják a lakosságot.

Az önkormányzat több alkalommal tárgyalt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, kérve, hogy a kezelésükben lévő 
Vásárhelyi és Kastélykert utcák aszfaltburkolatát cseréljék, illetve alakítsanak ki padkát. Most a képviselő-testület 
aláírásgyűjtést is kezdeményez a cél érdekében.
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Algyő Napját ünnepelte a nagyközség

Október elsején együtt ünnepelte Algyő 
Napját a nagyközség a Faluházban. Az 
este megtartott ünnepi testületi ülésen a 
fejlesztések sora, az újonnan bevezetett 
támogatási formák és a pozitív változá-
sok helyett a járványhelyzet negatív és 
pozitív hozadékáról számolt be ünnepi 
beszédében Molnár Áron polgármester.

Elmondta, a tavaly októberi választás 
után elkezdték megtervezni a követke-
ző évet, és egészen márciusig minden 
annak megfelelően alakult. Akkor még 
úgy tűnt, hogy jó éve lesz a településnek, 
amit több száz millió forintból szerettek 
volna fejleszteni, miközben az iparűzési 
adóból származó bevétel emelkedésével 
is kalkuláltak.

„Helyette olyan intézkedéseket kel-
lett meghozni, amelyekre eddig nem 
volt példa. Az intézményeinket be kel-
lett zárni, szinte csak a szociális intéz-
mény működött, de ott emberfeletti 
munkával próbálták azokat a feladato-
kat megoldani, amelyeket a kialakult 
egészségügyi helyzet okozott. A csak-
nem két hónapos bezárás miatt a Gye-

viturtól embereket kellett elküldeni, de 
szerencse a szerencsétlenségben, hogy 
júniusban a dolgozóknak több mint fe-
lét vissza tudtuk venni. A döntéseket a 
polgármestereknek kellett meghozni, 
emiatt nehéz súly nehezedett rám, mert 
ugyan megosztottam a döntéseim nagy 
részét a képviselőkkel, de a végső szót 

nekem kellett kimondani. A legfonto-
sabb döntés a vészköltségvetés kidolgo-
zása volt” – részletezte. 

Kiemelte, az elsődleges cél a lakos-
ság megnyugtatása volt annak kapcsán, 
hogy senki sem marad ellátatlanul, nem 
marad megoldatlanul senkinek a prob-
lémája. „Sokak segítségével ezt teljesí-

Jankovicsné Veres Katalin, Juhász Sándor és Oláh Ernő kapta idén az Algyő Nagyközségéért díjat az október elsejei 
Algyő Napján. Szentmisével, koszorúzásokkal és testületi üléssel ünnepelt idén a település.
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tettük, mert Algyőn az egészségügyben 
és a szociális szférában is olyan erős csa-
pat van, akikre ilyen helyzetben is biz-
ton lehet támaszkodni” – hangsúlyozta.

Molnár Áron beszélt arról is, hogy 
pozitívuma is volt a járványhelyzet első 
hullámának, mert át lehetett élni azt a 
fajta egymásra figyelést, szolidaritást 
és egymásért tenni akarást, amit ilyen 
helyzetek hoznak ki a közösségből. 
Hozzátette, cél, hogy ezt a mindenna-
pokba is át tudják emelni, hogy Algyő 
városias település legyen falusias közös-
séggel, vagyis az itt élők képesek legye-
nek egymásra figyelni.

A hagyományokhoz híven az ünnep-
ségen elismerték a példaértékű munkát 
végző helyieket is. Idén az Algyő Nagy-
községéért díjban Jankovicsné Veres Kata-
lin, Juhász Sándor és Oláh Ernő részesült. 
Az Alkotói díjat Hegedűs Józsefné kapta, 
míg elismerő oklevelet Almásiné Császár 
Piroska, az Algyői Egyesített Szociá-
lis Intézmény Házigondozói Szolgálat 
dolgozói, Boldizsár Attiláné, Kériné Bódi 
Judit, Lele Istvánné, valamint Szabó Imre 
és Szabó Imréné vehetett át.

A Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Pedagóguskar Tanácsa vas 
díszoklevelet adományozott diplomája 
megszerzésének 65. jubileuma alkalmá-

ból Garajszki Andrásné és Paulisz Béláné 
óvónők részére, míg a Gál Ferenc Egye-
tem Pedagógiai Kara aranyoklevélben 
részesítette oklevele megszerzésének 
50. jubileuma alkalmából Bakos Dezsőné 
Varga Margit óvónőt.

A nap során ünnepi szentmise is volt 
a Szent Anna templomban, valamint 
megkoszorúzták az emlékműveket és az 
elhunyt díszpolgárok sírjait is.
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Elfogadták az önkormányzati cégek beszámolóit

Az önkormányzati cégek egyszerűsített 
beszámolóit alapesetben május végéig 
kell megtárgyalnia a képviselő-testüle-
teknek, ám idén a koronavírus-járvány 
miatt szeptember végére tolták ki a ha-
táridőt, ezért foglalkozott a témával leg-
utóbbi rendes ülésén az algyői grémium.

Rekorddal zárták a tavalyi évet

A Gyeviép Nkft. ügyvezető igazgatója, 
Katona Antal a testületi ülésen elmond-
ta, hogy tavaly több szempontból is re-
korddal zárták az évet, hiszen több mint 
491 milliós árbevételük volt, amire ko-
rábban nem volt példa. Ennek csaknem 
70 százaléka vállalkozási tevékenysé-
gükből származott. Kiemelte, hogy sta-
bilan és kiegyensúlyozottan dolgoztak, 
és bár a mérleg negatív, továbbra is a 
legmegbízhatóbb hazai társaságok közé 
tartoznak. A cég mérlege egyébként 
részben azért negatív, mert jelentős ér-
tékű vagyont kezelnek, és az értékcsök-
kenést is át kell vezetniük.

„Sikeres évet zárt a Gyevikult Nkft., 
az adózás előtti eredménye 7,2 millió 
forint volt, míg az adózott 7 millió 115 
ezer forint” – ezt már Kovács László, a 
Gyevikult Nkft. ügyvezető igazgató-
ja mondta. Hangsúlyozta, tartozásuk 
nincs, minden számlát határidőre ki-
egyenlítenek. Az AKTV Kft. ügyve-
zetője, Ballai Ferenc arról tájékoztatott, 
hogy tavaly az adózott eredményük  

1 millió 18 ezer forint volt. A három 
társaság beszámolóját elfogadta a tes-
tület.

Működésre nem kérnek pénzt

Az önkormányzati cégek közül a Gye-
vitur Nkft.-t érintette legsúlyosabban a 
koronavírus, hiszen a turisztikai szektor 
tavasszal gyakorlatilag leállt. Bella Árpád 
ügyvezető igazgató emlékeztetett, hogy 
a fürdőt be kellett zárniuk, az éttermük 
csak a közétkeztetés miatt működött, a 
szálló pedig 5 százalékos kihasználtság-
gal üzemelt. A kényszer hozta helyzet-
ben embereket kellett elküldeniük, ám 
szerencsére a fürdő újranyitásával jó ré-
szüket ismételten foglalkoztatni tudják. 
A jelenleg is kiszámíthatatlan helyzetre 
példaként elmondta, hogy nemrég egy 
140 főre foglalt lakodalom végül csupán 
42 fős lett, és ezt 3 nappal a rendezvény 
előtt jelentették be nekik.

„A Gyevitur nem fog kérni műkö-
désre pénzt az önkormányzattól” – szö-
gezte le Bella. Hozzátette, nagy értékű 
épületeket, eszközöket kezelnek, a nem 
kalkulálható vis major helyzeteket to-
vábbra sem tudják majd saját erőből 
megoldani, így ha ilyen bekövetkezik, 
a jövőben is szükségük lesz az önkor-
mányzat segítségére.

Molnár Áron polgármester megje-
gyezte, az AKTV Kft. kivételével min-
den önkormányzati társaság felülvizs-

gálat alatt áll jelenleg a vagyonkezelésbe 
adott eszközök miatt, az említett cég 
azért kivétel, mert nem kezelnek va-
gyont.

Az áramszolgáltatóra várnak

Mint ismert, október elsején tervezték a 
jégpálya megnyitását, ám a hónap végé-
re kellett halasztani, az áramszolgálta-
tóra kell várni, pontosabban elektromos 
szekrényekre. Molnár Áron elmondta, 
eszközbeszerzésre is szükség van, 150 
pár korcsolyát és élezőgépet szeretné-
nek vásárolni, de legfontosabbnak az 
üzemeltető kijelölését nevezte. Az elő-
terjesztésben a Gyeviép Nkft.-t jelölték 
meg elsődlegesen üzemeltetőnek, Kato-
na Antal pedig azt vállalta, hogy hogy a 
januári testületi ülésre az üzemeltetéssel 
kapcsolatos számokat le tud majd tenni 
a képviselők elé. Előre nem tudnak kal-
kulálni, hiszen a környéken nincs olyan 
létesítmény, mint amilyen Algyőn épült, 
így nem lehet összehasonlítani a költsé-
geket sem.

Elhangzott az is, hogy eldőlt az öl-
töző épületének a sorsa, TAO-s forrá-
sokból épül meg, akárcsak a jégsátor, így 
az önkormányzatnak nem kell önerőt 
biztosítania ezekhez a beruházásokhoz.

A testület végül elfogadta, hogy a 
Gyeviép Nkft. legyen a jégpálya üze-
meltetője, amit október 31-én nyitnak 
meg. A részletes program lapunk hátol-
dalán található.

Tizenkilenc napirendi pontot tárgyalt szeptemberi rendes ülésén a képviselő-testület. Elhangzott, hogy rekordévet 
zárt tavaly a Gyeviép Nkft., amely az október végén nyíló jégpályát is üzemelteti majd.
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Elismerést kapott Gonda Károlyné

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége a „Vöröske-
resztes Munkáért” kitüntetés bronz fokozatával ismerte el 
az algyői Gonda Károlynét, aki már hosszú ideje önkéntese 
a szervezetnek. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei 
Szervezet Algyői Alapszervezetének képviselője a helyi vé-
radások lelkes szervezője és segítője, emellett folyamatosan 
közreműködik a szervezet gyűjtéseiben és az adományok 
szétosztásában.

„Egyáltalán nem számítottam az elismerésre. Amikor 
megérkeztem az ünnepségre, akkor megkértek, hogy üljek az 
első sorba, mert díjazott vagyok. Nagyon meglepődtem ezen, 
szinte összeakadt a lábam. Tavaly már kaptunk elismerő ok-
levelet a csoporttal, és azt gondolom, hogy ez a díj is az egész 
csapatot érinti, nem csak engem, mert ezt a sok mindent csak-
is csapatmunkával lehet megvalósítani” – mondta el az Algyői 
Hírmondónak.

A helyi szervezet minden évben véradó ünnepséget tart, 
rendszeresen szerveznek véradásokat, húsvét előtt kalácsosz-
tást, karácsonykor pedig mézeskalácsot sütnek a templomba 
és az ünnepségekre, valamint székely káposztát főznek és 
gyümölcskenyeret sütnek.

„Idén a megyei szervezettől kaptunk táblás csokikat, ami-
ket a gyerekek között osztottunk szét. A támogatóinktól 
kaptam nyuszicsokikat, összesen 140 darabot, ezeket pedig a 
nyári táborokba juttattuk el Algyőn. Emellett immunerősítő 

készítményt is szoktunk vinni a házakhoz, valamint adomá-
nyokat is gyűjtünk, amelyekből még a Békés megyei Gádo-
roson élő szegény családokhoz is jut bútor, mert ott nagyon 
nagy a szegénység. Hamarosan ruhaosztást szervezünk, va-
lamint október 10-én véradás is lesz” – részletezte teendőiket 
Gonda Károlyné.

Elmondta, jótékonysági akcióikat csakis a nagylelkű al-
győiek adományaival tudják megvalósítani, valamint az ön-
kormányzat, a Napsugár ABC, a Vámos Cukrászda, Mik-
lós Attila, az Ezerjófű Egyesület, a Gyevi Patika, Mészáros 
György, a Biobolt és a zöldséges segítségével.

„Engem annak idején amikor felkértek erre a munkára, ak-
kor még nem sejtettem, hogy ennyi feladattal jár majd. De 
nem bántam meg, hogy elvállaltam, szeretem csinálni, szere-
tek az emberekkel foglalkozni” – emelte ki. Gonda Károlyné 
a legnagyobb kihívásnak azt tartja, amikor a sok család közül 
ki kell választania a legszorultabbat, hiszen szíve szerint min-
denkinek adományt adna. 

A Vöröskereszt helyi szervezetében végzett példaértékű munkájáért vehetett át oklevelet Gonda Károlyné. Úgy véli, 
ez a díj az egész csoportot megilleti, hiszen csakis közösen tudnak ennyi mindent tenni a rászorultakért, valamint a 
szponzoraiknak köszönhetően.
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57 újszülöttet köszöntöttek az Anyatejes Napon

Algyő már másodjára csatlakozott az 
Anyatejes Táplálás Világnapjához, így 
szeptember 19-én a Faluházban értékes 
programokat várták a családokat. Játék, 
kötetlen beszélgetés, ételkóstolás, vala-
mint kiállítás is a rendezvény része volt.
Így a szülők megismerkedhettek Ga-
rajszki Éva horgolt játékaival, vala-
mint Kovácsné Süli Mónika kézzel ké-
szül babahordozóival, amelynek helyes 
használatát is bemutatta, míg Gregusné 
Petrovszki Dóra az egyenes hasizom 
nyitottság vizsgálatát szemléltette.

Az eseményen köszöntötte az önkor-
mányzat az elmúlt egy évben született 

algyői gyermekeket is, összesen ötven-
hét újszülöttet. Molnár Áron polgármes-
ter nyújtotta át azoknak a családoknak 
a babacsomagokat, akik a vírushelyzet 
ellenére is részt vettek a programon. Így 
tizenkilenc szülő vette át az ajándékot, 
amit az önkormányzat mellett az Algyői 
Foltvarrók Köre, a Fürge ujjak csoport, 
a Gyevitur Nkft. és az Algyői Könyvtár 
állított össze. Azoknak, akik nem voltak 
jelen, személyesen vitték házhoz a cso-
magot.

Molnár Áron elmondta, célként tűz-
ték ki a lakosságszám növekedését az 
elmúlt években, ennek eredménye az, 

hogy öt év alatt mintegy tíz százalékkal 
emelkedett az Algyőn élők száma. Így 
már 5500-nál is többen laknak a tele-
pülésen. A településvezető beszélt ar-
ról is, hogy az évek során számos olyan 
program indításáról döntött a képvise-
lő-testület, ami a gyermekes családokat 
segíti. Ilyen a párok lakásfelújításának 
támogatása, a fecskelakások biztosítása, 
valamint az a 100 ezer forintos támoga-
tás is, amit a gyermekek születését köve-
tően igényelhetnek a szülők. Hozzátette, 
a jó bölcsődei és óvodai körülmények is 
a gyermekes családokat szolgálják. Jövő 
nyáron új bölcsődét építenek a Tiszavi-
rág utcában.

A köszöntő és a csomagok átadása 
után Szabó-Tóth Erika tartott előadást az 
édesanyáknak, akiket a szoptatás megfe-
lelő technikájában segített. Kiemelte, el-
keserítő adat, hogy ma Magyarországon 
40 ezer baba nem részesül anyatejes táp-
lálásban, pedig az anyatej a legideálisabb 
táplálék az újszülöttek számára. Úgy 
véli, nem helyes, hogy sokan a cumival 
akarják gyermeküket megnyugtatni, hi-
szen ugyanezt az anyatejes táplálással is 
meg tudnák tenni, ami egészségesebb is.

A hagyományokhoz híven ajándékcsomaggal köszöntötte az önkormányzat a község újszülöttjeit szeptember 19-én. 
Ezen a napon tartották meg a Faluházban az Anyatejes Napot is, értékes programokat kínálva ezáltal a családoknak.

A Fürge Ujjak Műhelye idén is készült a legapróbbaknak

Idén is nagy szeretettel és lelkesedéssel 
készült Algyő legifjabbjainak megaján-
dékozására a Fürge Ujjak Műhelye. A 
szorgos kezek a tavalyi évhez hasonlóan 

szundikendőket készítettek a falu újszü-
löttjeinek. A munkában Belovai Józsefné 
Julika, Börcsök Timi, Földházi Lászlóné 
Magdika, Garajszki Éva, Gondáné Juli-
ka, Kovács Ferencné Jutka, Tóthné Kati, 
Tóthné Marika és Zántóné Marika vet-
tek részt. A jelenlegi körülmények miatt 
a kézműves csapat tagjai is kevesebbet 
találkoztak, a szundikendők készítését is 
csak augusztusban tudták elkezdeni, ame-
lyekhez az anyagot most is a Gyevikult 
Nkft.-től kapták támogatásképpen.

Maga az elképzelés tavaly született 
meg, hiszen a csapat már az előző évben 
is készült a piciknek. Így ebből szépen 

lassan hagyomány válik majd, hiszen már 
most említették, hogy jövőre is szívesen 
nekiállnak a feladatnak. Tóthné Marika 
elmondta, számára öröm látni, amikor a 
faluban egy-egy babakocsiban vagy éppen 
egy apróság kezében megpillantják azokat 
az ajándékokat, amelyeket a saját kezük-
kel és minden szeretetükkel készítettek.

A Fürge Ujjak Műhelyének tagjai 
69 ajándékot készítettek el, amelyeket 
Molnár Áron polgármester adott át az 
önkormányzat által összeállított aján-
dékcsomag kíséretében az Anyatejes 
Világnap alkalmából szervezett ünnep-
ségen.
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Több mint kétszázan tekertek egy jó ügyért

Az Algyői Nőegylet idén 8. alkalommal 
szervezte meg a rákellenes kerékpártú-
rát, amelyen 207 fő tekerte le a 28 ki-
lométeres távot. Kovácsné Budai Éva, 
a rendezvény főszervezője induló cso-
maggal, enni- és innivalóval készült a 
túra résztvevőinek, akik a korábbi évek-
hez hasonlóan, most is egyen pólóban 
tekertek. A biciklisták rövid, de alapos 
bemelegítés után a Faluháztól indultak. 

A nevezési díjakból és egyéb támoga-
tásokból befolyt összeget a Nőegylet a 
Dr. Kelemen János Alapítványnak aján-
lotta fel. Ebben az évben 355 ezer fo-
rintot tudtak elutalni az alapítványnak, 
amelytől Fábián Gabriella látogatott el a 
rendezvényre, hogy kifejezze köszönetét 
a szervezőknek. Az alapítvány 2011. óta 

azon dolgozik, hogy támogassa a Sze-
gedi Tudományegyetem Onkoterápiás 
Klinikájának működését, javítsa a be-
tegellátás minőségét és fejlessze annak 
körülményeit. Emellett nagy hangsúlyt 
fektetnek a munkatársak szakmai fejlő-
désére és tudományos kutatásra is. Cél-
juk az is, hogy az emberekhez közért-
hető nyelven juttassák el a legfontosabb 
információkat.

Idén először egy különleges kezde-
ményezés is kapcsolódott a tekeréshez, 
Oraveczné Hegedűs Andrea felajánlott 
licitálásra egy igazán szép, a témához 
illeszkedő „A Nő” című képet, a megvá-
sárlásból befolyt összeg szintén az ala-
pítvány számlájára került. A biciklistá-
kat Molnár Áron polgármester indította 

útnak, aki rövid beszédében felhívta a fi-
gyelmet a rendezvény céljára és a mögöt-
te álló problémára. Hangsúlyozta, hogy 
figyeljünk oda magunkra és egymásra, 
hiszen sok baj megelőzhető lehet. Többek 
között ezért is fontos egy-egy ilyen ren-
dezvény, hiszen ilyenkor reflektorfénybe 
kerülnek olyan problémák, amelyekkel 
a hétköznapokban hajlamosak vagyunk 
nem foglalkozni. 

A túra után a visszaérkezést köve-
tően a résztvevők együtt fogyasztot-
ták el szendvicseiket és hűs fagylalt is 
várta őket. Bár a meleg nem kímélte a 
biciklistákat, öröm volt látni, hogy egy 
jó célért ennyien vették a fáradtságot és 
vágtak neki a túrának.

Az idei kerékpárútra támogatói vol-
tak: Algyő Nagyközség Önkormányza-
ta, Molnár Áron polgármester, Csong-
rád Megyei Rendőrkapitányság, Tóth 
Gábor, COOP Zrt. Szeged, Szegedi 
Sütödék Kft., Algyői Polgárőr és Falu-
védő Egyesület, Kahán Zsuzsanna, Fábi-
án Gabriella, Gyeviép Nkft., Gyevikult 
Nkft., Gyevitur Nkft., Gyevi Patika Al-
győ, Szamóca Fagyizó, Szivárvány Óvo-
da Algyő, Szeged Pingvin patika, Mixed 
Média Stúdió Kft., Mészáros György, 
Süveg János, Miklós Attila, Tóth Ilona, 
Csatlóné Répás Etelka, Molnár Ilona, Ra-
gály Mária. Hálás köszönet nekik a sok 
segítségért!

Az Algyői Nőegylet a hagyományokhoz híven idén is megrendezte kerékpártúráját, ami a korábbi évekhez hasonlóan 
most is nagy sikert aratott. Bár a nyári időpontot el kellett halasztani a járványügyi helyzet miatt, de szeptemberben is 
napsütésben és melegben tekerhettek együtt a résztvevők.
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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.

Gyümölcsfa oltványok alma, körte, 
cseresznye, meggy, őszibarack, birs, 
naspolya, kajszi, babarózsák, bogyós 
gyümölcsök valamint orgona, gala-
gonya eladó. Algyő, Téglás u. 130. 
Tel.:  06 (70) 328-1876, 06 (62) 
267-140.

Járványügyi intézkedések

A Covid-19 miatt hozott, a lakosság 
egészségének megőrzését célzó intéz-
kedések, jogszabályok betartása minden 
érintett számára kötelező. Magyaror-
szág kormányának döntései, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ vagy az or-
szágos tisztifőorvos által kiadott útmu-
tatások, irányelvek betartása mindany-
nyiunk érdeke és kötelessége.

A megelőzés általános szabályaként 
javasolt:
• Mivel a náthához, (szezonális) 

influenzához hasonló, cseppfertő-
zéssel terjedő fertőző betegségről 
van szó, a megelőzéséhez hasonló 
szabályokat kell betartani.

• Rendszeresen és alaposan mossunk 
kezet szappannal, alkalmanként 
legalább 20-30 másodpercig! 

• Ha nincs lehetőségünk a szappanos 
kézmosásra, használjunk alkoholos 
fertőtlenítő kéztisztító zselét!

• Tüsszentéskor, köhögéskor tegyünk 
zsebkendőt az arcunk elé, vagy kö-
högjünk, tüsszentsünk a könyökhaj-
latunkba!

• Kerüljük a zsúfolt helyeket!
• Ahol előírás, ott viseljünk az orrot és 

a szájat takaró arcmaszkot!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) ingyenesen hívható zöldszámo-
kat hozott létre a koronavírussal kap-
csolatos lakossági megkeresések gyors és 
szakszerű megválaszolása érdekében: 06 
(80) 277-455 vagy 06 (80) 277-456.

Az önkormányzat, valamint cégei és 
intézményei az ágazatspecifikus, egész-
ségügyi és környezetvédelmi, valamint 
katasztrófavédelmi szabványok betartá-
sa mellett, a kormányzati szervek konk-
rét iránymutatásait követve járnak el. Az 
egyes intézmények a központi utasítá-
soknak, szabályzatoknak, megfelelő, az 
adott létesítmény adottságaihoz illesz-
kedő, és folyamatosan aktualizált, belső 
intézkedési tervekben, szabályzatokban 
foglalt intézkedési protokollok alapján 
tevékenykednek.

Algyő Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala és Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata elkészítette a Covid-19 jár-
vány miatt a vezetése alá tartozó szer-
vezetekre, intézményekre vonatkozó 
szabályokat. Ez az országosan kiadott 
irányelvek alapján folyamatosan aktua-
lizálódik.

A rendelkezésre álló eszközökkel ed-
dig is napi szinten segítettük és támo-

gattuk az elesetteket, időseket. A napi 
megszokott tevékenységen túlmenően, 
akik a Covid-helyzet alatt önmaguk el-
látását saját erőből, baráti, rokoni segít-
séggel nem képesek biztosítani, és ezért 

A koronavírus-járvány okozta helyzet következtében kialakult állapot megfelelő szintű, szakszerű helyi kezelését Al-
győ Nagyközség Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti. A járvány elleni hatékony védekezés mindannyiunk 
közös érdeke. A helyzet összetettsége miatt lényeges a lakosság, az önkormányzati és a népegészségügyi hatóságok, 
valamint számos szervezet és személy együttműködése, a hatáskörükbe tartozó szakirányú információk cseréje, szak-
szerű útmutatások, irányelvek kiadása, intézkedések meghozatala és betartása.
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segítségre szorulnak, az Algyői Egyesí-
tett Szociális Intézmény segítségét kér-
hetik.

Elsődlegesen egészségügyi prob-
lémákkal saját háziorvosukat, szükség 
esetén az orvosi ügyeletet hívják telefo-
non.

Szociális problémákkal munkaidő-
ben, naponta 08.00-16.00 óra között a 
06 (62) 267-048, 06 (20) 554-8512, 06 
(20) 425-9077 telefonszámokon fordul-
hatnak segítségért az AESZI munkatár-
saihoz.

Egyéb krízishelyzet esetén a 06 (20) 
554-8612 telefonszámon kérhetnek se-
gítséget.

Maszkhasználat:

A kormány rendeletben szabályozza 
a védelmi intézkedéseket, a kötelező 
maszkhasználat eseteit, és egyéb kor-
látozásokat. Az önkormányzat ezeket 
kötelező feladatnak tekinti, és ezért au-
tomatikusan beépültnek tekinti az általa 
kiadott szabályzóba.

Egyéb területeken az üzemeltető kö-
teles gondoskodni arról, hogy a helyi-
ségben tartózkodók a maszkot a meg-
határozott helyen és módon viseljék. 
Ennek érdekében a szolgáltatás, illetve 
az üzemeltetett intézmény működésére, 
igénybevételre vonatkozó szabályozás-
ban az igénybevétel rendjének megsér-
tése esetén egyebekben alkalmazható 
intézkedéseket, szankciókat alkalmaz-
hatja.

Azt a személyt, aki a maszkot az üze-
meltető felszólítására sem viseli, az üze-
meltető köteles a látogatásból kizárni, 
és gondoskodni arról, hogy e személy a 
helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Algyő Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala és Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata az előírások alapján minden 
olyan helyiségében, amelyben ügyinté-
zés céljából ügyfélfogadás zajlik, és azon 
helyiségében, ahol – az ott foglalkoz-
tatottakat is beleértve – rendszeresen 5 
főnél többen tartózkodnak egy időben, 
előírta az ügyfelek és a dolgozók részére 
is a maszk használatát. A bejáratnál fer-

tőtlenítő folyadék található, amely hasz-
nálatát az ügyfelek és vendégek részére 
előírta.

Az egészségügyi intézmények terüle-
tén mindenki köteles a meghatározott 
módon maszkot viselni. Aki a koronaví-
rus tüneteit észleli magán, ne menjen be 
a rendelőbe, telefonon kérje a háziorvosa 
segítségét, aki, ha úgy ítéli, megrendeli a 
tesztet a beteg részére.

Ha nem merül fel a koronavírus gya-
núja, úgy időpont kérése javasolt a ren-
delőbe, hogy a tömeget elkerüljük. Az 
országos tisztifőorvos a gyógyszer fel-
íratását is telefonon keresztül kéri. Dön-
tés született arról is, hogy véglegesen 
megmarad a telefonon keresztül történő 
gyógyszerfelírás lehetőség.

PCR-teszt csak akkor kérhető köte-
lezően, amennyiben a páciensnek a tü-
nete a koronavírusra utalnak vagy pedig 
fertőzött területen járt, illetve szoros 
kapcsolatba került igazoltan fertőzött 
személlyel.

A háziorvos PCR-teszt nélkül is, a 
tünetek alapján hivatalosan megállapít-
hatja a betegséget valakinél. Ebben az 
esetben az orvos utasítja a beteget a házi 
karanténra, hatósági intézkedés csakis 
hivatalos, pozitív tesztet követően lehet-
séges. Míg a tesztelések után a betegség 
kimenetélt is rögzítik (meggyógyult 
vagy elhunyt), ilyenkor erre nem kerül 
sor.

A rendeleti úton korlátozott nyitva-
tartás tekintetében az alábbi értelmezés 
érhető el a szakmai testülettől, amely a 
tervezett programokat érintheti�

Rendezvények, lakodalmak:

A 2020. évi 207. Magyar Közlönyben 
(09.18.) 431/2020. (IX. 18.) kormány-
rendelet 6. §-a a 23/2011. (III.8.) kor-
mányrendelet szerinti zenés-táncos ren-
dezvényekre vonatkozik.

E rendelet 1. § (2) bekezdése alap-
ján a rendeletet nem kell alkalmazni a 
d) pontban megnevezett családi esemé-
nyekre, így azokon 23 óra után is lehet 
tartózkodni. Ez azt jelenti, hogy az es-
küvő, lakodalom, halotti tor, kereszte-

lő stb., mint családi eseményekre nem 
alkalmazható a 23/2011. kormányren-
delet, tehát ebből adódóan a 431/2020. 
kormányrendelet 6. §-a sem vonatkozik 
ezekre az eseményekre. Arra azonban 
továbbra is ügyelni kell, hogy az alkal-
mazottak viseljenek maszkot.

Éttermek, bárok:

A rendelet szerint egyetlen vendég sem 
tartózkodhat a vendéglátó üzletben 23 
óra után. Ez azonban a vendéglátó üz-
letekre vonatkozik, a szálláshelyek étter-
mére, bárjára nem. Ugyanis a kereskede-
lemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
1 § (1) 27. és 30. pontjai definiálják az 
üzlet és vendéglátás fogalmát, a 22. pont 
pedig a szálloda fogalmát. E jogszabá-
lyok alapján egyértelmű, hogy a meg-
szálló vendég nem tartozik a 431/2020. 
kormányrendelet 7. §-nak hatálya alá, 
amikor a szálloda éttermében, bárjá-
ban tartózkodik 23 óra után. Ugyanis 
a szálloda étterme a szálloda megszálló 
vendégei számára nem vendéglátó üzlet, 
hanem a szálloda szálláshellyel együtt 
kínált egyéb szolgáltatása (239/2009. 
kormányrendelet 2. § 14. pont, kereske-
delmi törvény 1. § 30. pont).

A nem megszálló vendégekre viszont 
vonatkozik az esti 23 órás korlátozás, az 
ő számukra ugyanis a szálloda étterme 
vendéglátó üzlet, mert nem, mint szálló-
vendég, hanem csak, mint utcáról beté-
rő vendég veszik igénybe az étkezést és 
egyéb szolgáltatásokat.

Összegezve, a szállóvendéget 23 óra 
után is ki lehet szolgálni, a külsőst nem.
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Óriási érdeklődés a 2. Generációk Éjszakáján

A Reakció Ifjúsági Közösség (RiK) idén 
augusztusban is megrendezte a generáci-
ókat összekötő partiját, amelynek sikere 
minden képzeletet felülmúlt. Hatalmas 
öröm az egyesületnek az, hogy egy 3 év-
vel ezelőtti baráti ötletelésből született 
meg Algyő legnagyobb és legsikeresebb 
ifjúsági, illetve generációkon átívelő ren-
dezvénye. A 2. Generációk Éjszakájára 
több mint 300 ember látogatott el a 12 
évesektől a 70 éves korosztályig, szerte 
a megyéből. Az ifjúsági közösség tagjai 
már most elkezdték szervezni a 2021-es 

eseményeket, amelynek végeredménye 
remélhetőleg egy olyan rendezvényso-
rozat lesz, amelyhez foghatót még nem 
látott Algyő vonzáskörzete.

A rendezvény nem valósulhatott vol-
na meg Algyő önkormányzata, a Gyevi-
Kult Nkft., Oláh Endre – Eddy Design, 
Beke Tamás – SZEVIBER Kft. támoga-
tása, valamint Bozóki Márk és családjá-
nak közreműködése nélkül.

Köszönjük!

Oláh Dániel és a RiK tagjai

Angyali maszkok a könyvtárban

Néhány hónap alatt 130 ezer maszkot 
varrtak a Szájmaszk készítő angyalok, 
ezekből mutattak be néhány tucatot az 
algyői könyvtárban egy tárlaton szep-
temberben. A közösségnek nem csak 
Csongrád-Csanád megyei tagjai van-
nak, ugyanis az ország minden pontjáról 
csatlakoztak nők, akik a vírushelyzet első 

hullámában maszkvarrásba kezdtek. Így 
kiállítási darab érkezett Egyházashetyé-
ről, Pápáról, Soltról, Berettyóújfaluból, 
Mezőfalváról, Budapestről, Hódmező-
vásárhelyről, Mindszentről és Szegedről 
is a könyvtár, az Angyalok és a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület Tollforgatók Köré-
nek közös tárlatára.

A szeptember 11-i kiállításmegnyi-
tón Brillmann Zsolt, a Szájmaszk készítő 
angyalok vezetője elmondta, hogy olyan 
közösséget sikerült létrehoznia pillana-
tok alatt a Facebookon keresztül, ami 
megmutatta, hogy az országnak igenis a 
magyar nő az alapja. Úgy véli, a vírust az 
emberek összefogása állítja majd meg, 
valamint az a szeretet és törődés, amit 
ezekbe a maszkokba belevarrtak.

A különlegesebbnél különlegesebb 
maszkok mellett karikatúrákat is kiállí-
tottak, azokat Körmöci Dénes készítette, 
aki korábban Algyőn is lakott, valamint 
alapító tagja a Tollforgatók Körének.

Több mint háromszázan látogattak el a Reakció Ifjúsági Közösség legutóbbi eseményére. A lelkes csapat már a jövő 
évi programjait szervezi.

A maszkok minden verziója látható volt több héten keresztül a könyvtárban, ahol a Szájmaszk készítő angyalok mun-
káiból nyílt kiállítás. Az egykor Algyőn élő Körmöci Dénes karikatúráit is bemutatták.
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Karantén utáni helyzetkép a Gyevi Art Kulturális Egyesületnél

Sajnos a betervezett programjaink nagy 
részét le kellett mondanunk, így volt ez 
a nagyszabásúra tervezett Fő téri tojásfa 
állítással is, emiatt csak szűk körben díszí-
tettük fel a könyvtár kapuját, és az előtte 
lévő kis fát. Azonban felhívásunkra bein-
dult a családi házak, kapuk, fák, díszítése 
tojásokkal, nyuszikkal. Tizenhárom fotót 
küldtek be az algyőiek, amelyek készítői 
között 3 darab 3000 forintos könyvutal-
ványt sorsoltunk ki. A szerencsés nyer-
tesek: Mészáros Tímea, Berényi Anita és 
Zselyke, valamint Fodorné Nemes Andrea.

Nyáron az ötödik „Magyarnak lenni” 
Algyő–Kelebia közös tábor helyett al-
győi gyerekeknek szervezett a Kézműve-

sek Köre tábort július 27-31-e között az 
Alkotóházban. A programban agyagozás, 
stencilezés, textilkép, similabda- és ék-
szeres doboz készítés, nemezelés, textil-
bőr-varrás szerepelt, de a könyvtár is fo-
gadta játékos foglalkozásra a gyerekeket. 
Volt Kincskereső túra, amely keretében 
algyői helyszíneken, azokhoz kapcsolódó 
feladatokat oldottak meg, így elmélyítve 
kötődésüket Algyőhöz.

Augusztus 22-én, a Parlando Éneke-
gyüttes villámcsődületén a szegedi Virág 
Cukrászda teraszán a közönség is énekelte 
a népszerű operetteket, szeptember 5-én 
pedig az Algyői Mini Halfesztiválon szó-
rakoztatta a lelkes közönséget.

Szeptember 11-én a Tollforgatók Köre 
és a könyvtár közös szervezésében „Hu-
mor maszkban” címmel nyílt kiállítás a 
tollforgatók egyik alapító tagja, jelenleg 
a szerbiai Kishegyesen élő Körmöci Dénes 
karikatúráiból, és csaknem 170 maszkból, 
amelyet a Szájmaszk Készítő Angyalok 
„gyártottak”.

A nyár elejére betervezett irodalmi ki-
rándulásunkat szeptember 18-a és 20-a 
között valósítottuk meg. Iszkázon meg-
tekintettük a Nagy László Emlékházat, 
amelyet a költő édesapja építtetett 1908-
ban. Itt született 4 gyermekük, köztük 
Nagy László és Ágh István költő is. A ház 
különlegessége az egykori kocsiszínből 
kialakított bolgár szoba, amelyet a bolgár 
kormány építtetett – bolgár stílusban – a 
költő emlékére, hiszen Nagy László tette 
ismertté a bolgár verseket magyar nyelven. 
Oldalfalán Nagy László portréját ábrázoló 
dombormű, orosz János alkotása látható. 
További úti célunk az Őrségben folyta-
tódott. Maradandó, és üdítő élmény volt 
ebben a járványos időszakban!

Gyevi Art Kulturális Egyesület

A koronavírus-járvány az egyesület életében is sok mindent megváltoztatott, de így sem tétlenkedett a lelkes csapat az 
elmúlt időszakban.

November huszonkettedikéig tart az agrárcenzus

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja 
elő, így az érintetteknek kötelező a vá-
laszadás. Az adatokat a KSH statisztikai 
célra gyűjti, azokat csak összesítve, név 
nélkül publikálja.

Agrárcenzust tízévente hajtanak vég-
re a világ minden táján, az Európai Unió 
tagállamaiban azt 2019 ősze és 2021 tava-
sza között végzik.

A KSH az idei összeírás során meg-
keres minden olyan egyéni gazdaságot, 
amely a korábbi felmérések, illetve az 
adminisztratív nyilvántartások alapján 
értékesítési céllal végezhet termelést, 

továbbá valamennyi mezőgazdasági te-
vékenységet végző gazdasági szervezetet 
is megkeres.

A felmérésben a KSH adatokat kér 
egyebek mellett a növénytermeszté-
si jellemzőkről, az állatállományról, a 
mezőgazdaságban dolgozókról, illetve 
a gazdaságok egy részétől az épületek-
ről, trágyázási módszerekről, továbbá a 
hazai információigényeket figyelembe 
véve az agrárdigitalizációról is.

Az összeírás két ütemben történik. Jú-
niusban az érintettek egy része online fe-
lületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 

19. és november 22. között pedig az agrá-
rcenzus kérdéseire összeírók segítségével 
válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt 
a felvétel nyári szakaszában.

Az összeírók maszkot viselnek és szigo-
rúan ügyelnek a közösségi távolságtartás 
szabályainak betartására, a rendszeres kéz-
fertőtlenítő használatára és az érintésmen-
tes kommunikációra.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország valamennyi településére kiterjedő, általános mezőgazdasági össze-
írást hajt végre, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amelynek során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók.
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Koszorúvásár! 
Mindenszentekre minden koszo-
rú mellé egy mécses jár ajándékba. 

Rendelést felveszünk élő szálas 
virágra, cserepes krizanténum-
ra, élővirágos és selyemvirágos 

sírpárnákra, sírtálakra.

Telefon: 06 (20) 501-4100

Hóvirág Virágüzlet
Pipacs Virágsziget

Erős emberek és kajakosok vetélkedtek

Az V. Algyői Tisza-parti Party a gyors 
lábúak futóversenyével indult, majd a 
legerősebb embereknek szurkolhattak a 
vendégek. Az ALTE, az Algyői Tisza 
Szabadidősport és Környezetvédő és 
Rekreációs Egyesület ötödik alkalom-
mal szervezte meg sportos családi nap-
ját. A II. Erős Ember Versenyt most is 
Bartalos Tamás, többszörös erőemelő és 
MMA bajnok vezette.

„Hat versenyző négy versenyszámban 
mérte össze a tudását. A versenyszámok 
közül talán a legnehezebb a golyóeme-
lés, de a másik három versenyszám is 
speciális felkészülést igényel. Persze egy 
80 kilogrammos rönk többszöri kinyo-
mása sem volt egyszerű feladat” – hang-
súlyozta Bartalos Tamás, a kiskunmajsai 
Szikla.

Az evezés kedvelői egy másfél kilo-
méteres vízi teljesítménytúrán mérték 
össze a tudásukat. A több tucatnyi kaja-
kost és kenust Kopasz Bálint világbajnok 
kajakos vezette, és az érmeket is tőle vet-

ték át a győztesek. A vidám hangulathoz 
néhány elengedhetetlen kellék is hozzá-
tartozott, népszerű volt a kézi készítésű 
fagylalt, az ugrálóvár és a buborékfoci is.

„A lényeg, hogy megmutassuk az 
embereknek, mi mindent lehet csinálni 
a Tisza partján, hogyan lehet haszno-
san, értelmesen, és jó kedvvel eltölteni 
a szabadidőt. Célunk, hogy támogassuk 
a környezettudatos nevelést is, vala-
mint a sportolási lehetőségekkel előse-
gítsük mindenki számára a fáradtság, a 
feszültség feloldását” – mondta Füzesy 
István főszervező, az ALTE elnöke, aki 
kiemelte, ehhez nyújt immár ötödik al-
kalommal kiváló lehetőséget a sportren-
dezvény.

Forrás: Délmagyarország

Változatos programokat kínált az V. Algyői Tisza-parti Party, amelyek sokakat vonzottak a szabadstrandra.
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Tánclépésekkel a kis faluból egy tévéműsorba
 

-  Hogyan emlékszel vissza, milyen volt 
az élet Algyőn? Milyen volt algyőinek 
lenni?

-  Ha újrakezdeném a gyerekkorom, 
ismét azt kérnem, hogy Algyőn tölt-
hessem. Imádtam azt, hogy egy nagy 
közösség voltunk és mindig volt kihez 
fordulni. Gyerekként, úgy gondolom, 
jobbat nem is lehet kívánni, mint egy 
ilyen csendes és nyugodt nagyköz-
ségben felcseperedni, ahol mindent 
megtaláltunk, bármilyen programot 
szerettünk volna csinálni.

-  Mi a legszebb, legmaradandóbb em-
léked Algyővel kapcsolatban?

-  A legszebb emlékeim azok a nyári 
táborok a Faluházban, ahol testvé-
remmel és sok baráttal együtt tudtuk 
élvezni a sok színes, érdekes progra-

mokat. Nagyon sok szép emlékem 
van innen, és nem elfelejtem el, hogy 
a táncos karrierem is a Faluházban 
kezdődött el.

-  Melyik volt a kedvenc helyed a falu-
ban?

-  A legkedvesebb helyemnek is talán 
ezen élmények miatt a Faluházat tud-
nám mondani. Sokszor a szabadidőn-
ket is ott töltöttük a barátaimmal, 
majd később tinidiszkóba is jártunk, 
sőt még házi táncverseny is volt ott. A 
mai napig az emlékeimben él minden 
kis zeg-zuga.

- Szoktál-e hazajönni?
-  Nagyon családcentrikus vagyok, ezért 

amikor csak tehetem, hazautazom a 
szülői házba. Számomra ott van a leg-
nagyobb béke és megnyugvás. Ha ott-
hon vagyok, sokszor biciklire ülök és 
körbemegyek a falun, mindig megle-
pődve mennyit szépül és fejlődik idő-
ről időre. El tudnám képzelni, hogy 
Algyőn telepedjek le, hiszen ugyano-
lyan boldog és gondtalan életet szeret-
nék a gyerekeimnek, amiben nekem is 
részem lehetett.

- Mikor kezdtél el táncolni?
-  12 éves koromban. Előtte atlétikára 

és focira jártam, imádtam mindket-
tőt csinálni. A táncot nem magamtól, 
hanem külső invitálásra kezdtem el, 
majd a társaság és a későbbi sikerek 
után észrevétlenül a mindennapjaim-
má vált.

-  Mi fogott meg a táncban? Mi az, ami 
motivál benne?

-  Először a társaság fogott meg, majd 
amint kirajzolódott, hogy tehetségem 
van hozzá, a sikerélmények motiváltak 
tovább. Fiatalon úgy éreztem, előny-
ben részesülök a lányoknál is azzal, 
hogy a táncparketten is magabiztos 
tudtam lenni. Ezekkel a tapasztala-
tokkal hatalmas sikerélményt adott az, 

hogy másoknak is tovább adhassam 
ezt a tudást.

-  Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, 
akik kacérkodnak a tánc gondolatá-
val?

-  Csak azt tudom tanácsolni, hogy vág-
janak bele, csinálják és tapasztalják 
meg milyen szép sport is ez. Sok min-
denre megtanított a tánc, mint például 
elhivatottság, türelem, kitartás, fegye-
lem és az, hogyan kell bánni egy nővel.

-  Hogyan élted meg a költözést, milyen 
a nagyvárosi élet?

-  Már fiatalon sok utazással járt a tánc, 
szinte minden hétvégén mentünk vi-
dékre. A későbbiekben ahhoz, hogy 
ezt a szakmát komolyabban tudjam 
elsajátítani, nekem is mozognom kel-
lett. Először Kistelekre kollégiumba, 
majd Budapestre költöztem albérlet-
be. Szeretek itt lenni és már a nagyvá-
rosi életbe is eléggé beleszoktam, de a 
lelkem egy része mindig vágyik haza.

-  Hogyan jött a táncos műsor?
-  A Magyar Táncsport Szakszövetséget 

keresték meg az ország legjobb tánco-
sait keresve, és az a megtiszteltetés ért, 
hogy engem is kiválasztottak. Ezek 
után természetesen még át kellett 
menni egy-két rostán, amit nagy örö-
mömre sikeresen teljesítettem.

-  Van-e valamilyen célod a műsorban 
való részvétellel a győzelmen túl?

-  Meg szeretném mutatni a nézőknek, 
hogy tánc mennyire értékes sport. 
Kitartást, önkifejezést tanulhatunk a 
tánc által, amit a való életben nagyon 
jól tudunk kamatoztatni. Ez egy olyan 
lehetőség számomra, amire minden 
táncos vágyik az élete során, hogy 
azokat az értékeket, amiket elsajátí-
tottunk pályafutásunk alatt, most a 
tévénézők számára is átadhassuk, és 
ők is átélhessék velünk együtt ezt a 
csodálatos élményt.

Algyőnek számos olyan lakosa volt az idők folyamán, akik hírét vitték községünknek. Tehetségükkel, munkájukkal 
és odaadásukkal példát állítva mindenki elé. Egy elhivatott algyői fiatalember is erre az útra lépett, és hétről hétre 
méretteti majd meg magát a TV2 Dancing with the Stars – Mindenki táncol című műsorában, ahol a partnere Osvárt 
Andrea színésznő, producer lesz. Suti Andrást az indulásról és Algyőről kérdeztük.
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Hat meccs, öt győzelem

Ami a hölgyeket illeti, az FKSE Algyő 
csapata eddig három roppant magabiz-
tos mérkőzésen van túl: kezdésként a 
Kecskemét U22-es csapatát (39–20), 
majd a Csorvást (35–17) győzték le, 
legutóbb pedig a szintén a komoly célo-
kat kitűző Hódmezővásárhelyet múlták 

felül Farkas József tanítványai lehengerlő 
játékkal (39–25). Ennek köszönhetően 
imponáló, plusz 51-es gólkülönbség-
gel áll a tabella élén az algyői csapat, az 
NB II Délkeleti csoportjában egyedüli 
hibátlan mérleggel rendelkező együttes-
ként.

A férfiaknál a QSM Algyő is győ-
zelemmel kezdett Kunszentmártonon 
(34–29), viszont a Kondoros megtré-
fálta a csapatot az első hazai meccsen 
(30–28), de szerencsére sikerült javítani 
a Békéscsaba DKSE vendégeként (29–
26).

Remekül kezdték az idényt a férfi és a női kézilabda-csapatok: a hölgyek a maguk mindhárom mérkőzését megnyerték, 
míg a férfi vonalon három két siker a mérleg a szezon elején.

Négy pont termett szeptemberben

Pedig minden jól alakult, hiszen a harmadik fordulóban Csongrádról 
tudta elhozni a három pontot Podonyi Norbert együttese, amely a hó-
nap második felét így hibátlan mérleggel várhatta, hiszen három kör 
után pontveszteség nélkül állt a bajnokságban, miután mindhárom 
bajnokiját megnyerte.

Az újonc Apátfalva otthonában azonban megérkezett a szezon első 
veresége, a 3–0-s meccs pedig kihatással volt a folytatásra is: az UTC el-
leni idegenbeli találkozón emberelőnyben sem sikerült győzni, egy bün-
tetőt is elhibázott a gárda, így az első veresége után az első döntetlenjét 
is begyűjtötte a 2020–21-es szezonban.

A hónapot egy vereség zárta, a remek formában érkező Szentes 
egy végigvitt pontos kontrával mindhárom pontot elvitte Algyőről, 
így hat fordulót követően 10 ponttal, a tabella hetedik helyen állnak 
Pénzváltó Bencéék.

Októberben további négy találkozót játszanak Podonyi Norbert 
tanítványai.

Nem a legjobban sikerült a szeptemberi hónap az Algyő SK 
labdarúgóinak: a megyei I. osztályban szereplő csapat egy győ-
zelem és két vereség mellett egy döntetlent ért el, ám az UTC 
elleni ikszet is csalódásként élte meg a gárda.

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI  
TILALOM

Algyő közigazgatási területén október 03-ától október 
23-ig ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben.
Fontos tudni, hogy az ebzárlat időtartama alatt a tartás 
helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a ku-
tyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a ku-
tyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok 
onnan nem szökhetnek ki. Ebben az időszakban csak 
pórázon vezetve és szájkosárral lehet kivinni az ebeket 
tartási helyükről.

A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtható.
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Egy arany és egy ezüst Kopasz Bálinttól

Az egész világkupa egyik legjobban várt 
döntőjében állhatott rajthoz Kopasz Bá-
lint: a győri színekben versenyző algyői 
kajakos ugyanis az országos bajnoksá-
gon kikapott Varga Ádámtól, a KSI 20 
éves versenyzője pedig ott volt az 1000 
méteres döntőben is. Akárcsak Fernan-
do Pimenta, a portugál klasszissal hosszú 
ideje nagy csatákat vív Kopasz Bálint, és 
most is erre volt kilátás.

Pimenta remekül kezdte a döntőt, és te-
temes előnyre tett szert. Az utolsó 250 mé-
teren azonban megérkezett Bálint hajrája, 
azonban hiába indított óriási lendülettel az 
algyői kajakos, végül 24 századdal a portu-
gál hajója mögött, másodikként ért célba.

Még ugyanezen a napon 500 méte-
ren azonban már győzni tudott a tavaly 
ugyanitt világbajnoki címet szerzett 
sportoló, és visszavágott Pimentának, 
ezen a távon a roppant erős hajrá már 
aranyat ért Bálint számára. 

„Nagyon fájt már ez az 500 méter. 
Féltávnál indítottam el a hajrát és örü-
lök, hogy egy ilyen népes mezőnyben 
tudtam nyerni, még úgy is, hogy ez nem 
olimpiai szám” – kezdte értékelését Ko-
pasz Bálint. „Külön öröm, hogy az 1000 
méter után nem sokkal 500-on is ennyi 
erő volt bennem. Pimentának úgy néz ki, 
több idő kell a regenerálódásra az izom-
zata miatt. Biztosan készült rám, ezt 

érzékeltem az 1000 méteres döntőben. 
Utólag sajnálom, hogy ott nem kezdtem 
el előbb finiselni, talán egy fél húzásnyi-
val nyerhettem volna, de ez most így si-
került” – összegzett a futam után Kopasz 
Bálint.

Ezzel tulajdonképpen véget ért a ka-
jak-kenu idény, Bálint edzője, édesanyja 
Demeter Irén pedig másfél hónap pihe-
nőt rendelt el számára. 

Jövőre Bálint tervei szerint nem csu-
pán a kedvenc számában, a K-1 1000 
méteren, hanem az 500 méteres négyes-
be is szeretne bekerülni.

„Anyukámnak nagyon jó szeme van 
hozzá, hogy nekem az első lyukban, 
vagyis sztrókként kellene szerepelnem 
négyesben. Nagyon jó dinamikával tu-
dom vezetni a csapathajókat és nagy 
csapásszámot tudok diktálni, amire öt-
százon szükség van, hiszen egy perc 
húsz másodperc körül célba érnek ezek 
a hajók. Össze kell válogatni azokat a 
kajakosokat, akik egyesben négyszáz és 
ötszáz méteren jó eredményre képesek” 
– nyilatkozta a következő évről.

A szegedi Maty-éren megrendezték a kajak-kenu világkupát: a sportág idei tulajdonképpen egyetlen nívós versenyén 
az algyői Kopasz Bálint 1000 méteren kikapott ugyan a portugál riválisától, 500 méteren azonban visszavágott Pimen-
tának.

Bemutató görkorcsolya edzés az algyői bmx pályán

Az egyesület évek óta működik Szege-
den és Hódmezővásárhelyen, nyaranta 
pedig Algyőn görkorcsolya- és tánctá-
bort tart.

Az edzésre a hódmezővásárhelyi ver-
senyző csapat érkezik majd. A csapat 

ugrásokat, forgásokat és görkorcsolyás 
trükköket mutat majd be az aszfalton és 
a rámpákon egyaránt.

A görkorcsolyás szezont követően az 
egyesület az újonnan épült, hamarosan 
nyíló jégpályán műkorcsolya és jégtánc, 

valamint gyorsasági edzéseket tart majd 
a Tuti Korcsolyázó Közhasznú Sport 
Egyesülettel szövetségben. A jégpálya 
nyitásáig görkorcsolya foglalkozásokat 
indítanak hétvégente. A helyi edzések 
megszervezése és a jégbeosztás még 
folyamatban van, annak függvényében 
lesznek edzések, az alapoktól a verseny-
zés világáig. 

A programon való részvétel ingyenes. 
Minden korosztályt szeretettel várnak!

Érdemes csatlakozni helyi csoport-
hoz a legnépszerűbb közösségi hálón: 
Korcsolyaoktatás Algyőn.

Október 10-én 10 órakor bemutató edzést tart az All UNeed Dance Studio Sportegyesület.

Fotó forrása: Magyar Kajak-kenu Szövetség
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

OKTÓBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Október 8� csütörtök 9-11 óra:
Vásár a Fehér iskolában.

Október 10� szombat 10-14 óra:
Véradás a Faluházban.

Október 10� szombat 9-12 óra:
Workshop – Őszi dekoráció készítés az Al-
kotóházban.Információ: Hóvirág Virágüzlet

Október 14� szerda 13 óra:
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület algyői csoportjának találkozója a 
Civilházban.

Október 17� szombat 14 -16 óra:
Algyői Helyi Értékek Napja 2020 a Tájház-
ban.

Október 19� hétfő 9-11 óra:
Vásár a Fehér iskolában.

Október 23� péntek 17 óra:
Megemlékezés az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseire  a Szent Anna téren.

Október 24� szombat 10-12 óra:
Családi kreatív nap  az Alkotóházban.

Október 28� szerda 9-12 óra:
Vásár a Fehér iskolában.

Október 31� szombat: 
Jégpálya ünnepélyes átadása a Tópart utcá-
ban.

November 7� szombat:
6� Zsibongó Néptáncgála a Faluházban.

 
ÁLLANDÓ CSOPORTOK  
PROGRAMJAI:

Hétfő 19-20 óra:
Fitnesz Krisztával a Faluház színháztermé-
ben.

Kedd 8-12 óra:
Falugazdász fogadóóra az Ezerjóházban.

Kedd 9-10 óra:
Senior gerinc torna Verával a Faluház szín-
háztermében.

Kedd 9�30-11 óra:
Baba-mama klub a Faluház kistermében.

Kedd 18-19 óra:
Vibro tréning Verával a Faluház színházter-
mében.

Kedd 17-19 óra:
Hip-hop táncoktatás Ritával a Faluház 
emeleti klubtermében.

Kedd 15-17 óra:
Drámaszakkör a Faluház színháztermében.

Szerda 17 óra:
Parlandó Énekegyüttes próba a Faluház 
emeleti klubtermében.

Szerda 18 óra:
Jóga Annamáriával a Faluház színházter-
mében.

Csütörtök 10-11 óra:
RTM kurzus Dórával a Faluház emeleti 
klubtermében.

Csütörtök 17 óra:
Zsibongó Táncegyüttes próba a Faluház 
színháztermében.

Csütörtök 19 óra:
Fitnesz Krisztával a Faluház színháztermé-
ben.

Péntek 16-18 óra:
Balettoktatás óvodásoknak és kisiskolások-
nak a Faluház emeleti klubtermében.

APRÓHIRDETÉSEK

Gyűrűshengerek erős 
körbálavillával, amivel 
függesztve szállíthatók, és 
5 mázsás tolósúlyos mázsa 
eladók.  
Tel.: 06 (30) 873-5714.

Cserép két falcos használt 
eladó 50 Ft/db áron.  
Tel.: 06 (30) 873-5714.

Biztosítással kapcsolatos 
tanácsadás: gépjármű, lakás, 
baleset, vállalkozói, megta-
karítás. Időpontegyeztetés 
után bármely időpontban. 
Valastyán Pálné:  
06 (20) 954-7365.
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A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

Gyémántlakodalom a Levendulában

1960. szeptember 8-án polgári, majd 10-én az egyházi 
esküvőn esküdött örök hűséget egymásnak Kiss István 
és Szenti Mária.

Mozgalmas életük során született három fiú István, 
Zoltán és Róbert, szépen ők is megházasodtak. István 
elvette Erzsit, Zoltán Helit és végül Róbert Szuzit. 
Telt-múlt az idő és jöttek az unokák: Gábor és Balázs, 
Szandi, Bence és Virág, majd Levente, Ákos és Zsolt. 
Balázs elment világot látni és elvett egy skót kislányt, 
akit Steph-nek hívnak és született egy kislányuk Zoé, ő 
az első dédunoka! Így telt az első 60 év a bajokat nem 
számítva. Szeptember 12-én, szombaton a polgármes-
ter is köszöntötte a párt, a menyasszony a 80. születés-
napját és a névnapját is ünnepelte a gyémántlakodalom 
mellett.

Házasságot kötött

2020. 09. 12-én Gercsó Zsolt és Széll Tímea Teréz.
Gratulálunk!

Tóth-Bende Róbert
Szül.: 2020. 07. 06.
Anya: Tóth-Bende Andrea
Apa: Tóth Róbert

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




