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Újabb szórakozási, sportolási és hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget kaptak az algyőiek az új jégpályával, amit október 31-én avat-
tak fel. A beruházás nem fejeződött be, a következő ütemben öltözők és parkolók épülnek a létesítmény mellett. 

Megnyílt az új jégpálya Megnyílt az új jégpálya 

Részletek a 7. oldalon

Látványraktárral  Látványraktárral  
gazdagodott a Tájházgazdagodott a Tájház

Október közepén rendezték meg a Helyi értékek napját az Algyői Tájházban és 
az Ezerjóházban a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódva. A rendezvény 
keretében egy látványraktárat is átadtak. Részletek a 6. oldalon

Az Év Polgárőr Egyesülete címmel is-
merték el az Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesületet, amelynek tagjai több száz 
órányi szolgálatot teljesítettek egy év 

alatt, ami országos szinten is példaér-
tékű. A szervezet elektromos robogóval 
is gazdagodott, azzal is járőröznek mos-
tantól. Részletek a 13. oldalon

Hibátlan folytatás Hibátlan folytatás 
labdarúgóinktól labdarúgóinktól 
Mindhárom októberi mérkőzését ka-
pott gól nélkül nyerte meg az Algyő SK 
megyei I. osztályban szereplő labdarú-
gó-csapata. Az őszi félév zárása előtt 
még négy meccset játszanak a fiúk, eb-
ből háromszor is hazai pályán láthatjuk 
őket. Részletek a 17. oldalon
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PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

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

Telefon: 06 (70) 616-2055

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

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!

Ingyenes kiszállás!
Telefon:  

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

Kedves Algyőiek!

Mindennapi lelkiismeretes munkám 
azokra a szakmai tapasztalatokra épül, 
amelyeket a Prímagáz Zrt. Algyői Üze-
ménél, az Algyői Faluháznál, a szegedi 
JATE Klubnál, illetve a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumnál végzett munkaköreim 
során, valamint a 16 éve működő Wem-
sical Ifjúsági és Kulturális Egyesület ve-
zetőjeként szereztem. Hazai és külföldi 
ifjúsági vezetői képzéseken való részvé-

telem hozzájárul ahhoz, hogy egy tele-
pülés életének minden részére rálátást 
nyerjek, ezek fejlesztését és összehango-
lását átfogóan tudjam végezni.
Képviselőként az önkormányzat, az in-
tézmények, a civil szervezetek, a vállal-
kozók és a lakosság együttműködései-
nek az erősítése a célom. Úgy gondolom, 
hogy mint minden emberi kapcsolat, egy 
település működése is a jó kommuniká-
ción múlik. Ebből fakadóan nagy hang-
súlyt kell fektetni arra, hogy az itt élők 
feltegyék kérdéseiket, elmondják véle-
ményüket, hogy egyes ügyekben pontos 
és széles körű tájékoztatást kapjanak. 
Ezt követően lehetőség nyílik a további 
célok meghatározására, megoldási javas-
latok megfogalmazására, és a közösségi 
érdek alapján történő megvalósításra. 
Számomra a hangsúly az együttműkö-
déseken túl a széles társadalmi bázisú 
beszélgetések lefolytatásán van. 

Algyő fejlődésében jelentős szerepet 
játszanak a beruházások, amelyek első-
sorban a helyi lakosokat kell, hogy szol-

gálják, emellett településünk anyagi és 
gazdasági biztonságát kell, hogy megte-
remtsék. Céljaim között szerepel támo-
gatni azokat a beruházásokat, amelyekre 
igazak a fenti állítások, és biztonságosan 
fenntarthatóak. 

Algyő szerencsés helyzetben van, szá-
mos közösségi térrel, nagyszámú aktív ci-
vil közösséggel rendelkezik. Nagy inten-
zitással támogatom a pezsgő, színes civil 
és kulturális élet kialakítását, valamint a 
közösségi értékeket képviselő non-profit 
szervezetek munkáját. Mindezek nagy-
ban meghatározzák településünk hangu-
latát és megalapozzák a közösségi mű-
ködtetés irányvonalait. Ifjúsági területen 
szerzett tapasztalataimat és tudásomat 
a jövő generációinak támogatása és fej-
lesztése érdekében fogom kamatoztatni 
az érintett korosztály bevonásával.

Képviselőként azért fogok dolgozni, 
hogy a lakosok egymáshoz bizalommal 
és barátsággal forduljanak.

Friss és fiatalos lendületemet, szak-
mai tudásomat a település javára fordí-
tom az Önök támogatásával megkapott 
megbízásom során, amellyel igyekszem 
hozzájárulni Algyő stabilizálásához.
Köszönettel:

Torma Tibor
önkormányzati képviselő

Október 22-én tettem le képviselői eskümet, s ezzel elvállaltam a települési önkormányzati képviselői megbízást. 
Először is szeretném megköszönni a 2019. évi önkormányzati választáson kapott 962 szavazatot, illetve az elmúlt 
hetek támogató szavait és üzeneteit!
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Változott a bizottsági struktúra, kevesebb a hivatali dolgozó

Gubacsi Enikő október eleji lemondá-
sát követően a választási törvény alap-
ján az egyéni listán legtöbb szavazatot 
kapott jelölt kapta meg a mandátumot, 
így Torma Tibor lett a grémium új tagja, 
aki letette képviselői esküjét az októberi 
ülésen.

20 köztisztviselő marad

Módosítani kellett a polgármesteri hi-
vatal szervezeti és működési szabályza-
tát, ugyanis szeptemberben 3 köztiszt-
viselői állás megszűnt, így a korábbi 23 
helyett 20 fő végzi el a feladatokat. Var-
ga Ákos jegyző arról tájékoztatott, hogy 
nem pótolják a kieső köztisztviselőket, 
feladatok átcsoportosításával megold-
ják. Nem lesz közterület-felügyelő, új 
aljegyző sem, a jegyzőt pedig Kovács 
Erika helyettesíti szükség esetén.

Molnár Áron polgármester elmondta, 
részint egyetért a kormányzat azon ál-
láspontjával, hogy egy 5500 fős telepü-
lésen nincs szükség sok köztisztviselőre, 
ám további csökkentést nem tartana 
jónak, mert 20 fővel el tudják látni a fel-
adataikat, ám kisebb létszámmal ez már 
problémákat okozna. Az előterjesztést 
elfogadták a képviselők.

Változások a bizottságokban

Algyőn három bizottság működik, a 
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bi-
zottság, a Településüzemeltetési és Fej-
lesztési Bizottság, valamint a Humán és 
Ügyrendi Bizottság. A bizottsági he-

lyeket Gubacsi Enikő lemondása miatt 
kellett újragondolni, utóbbinak ugyan-
is elnöki posztját is betöltötte. Helyére 
Ozsváth Lászlónét javasolták, Torma 
Tibort a pénzügyi bizottság tagjának, 
míg Oláh Dánielt a pénzügyi bizottság 
elnökhelyettesének.

Oláh Dániel elmondta, mivel egyet-
len személy távozott a testületből, nem 
tartotta indokoltak a változtatásokat, 
ezért tartózkodott a szavazáson.

A könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatát is módosította a testület. 
Erre azért volt szükség, mert november 
elsejével megszűnt a közalkalmazotti 
jogviszonya a könyvtárosoknak, immár 
a munka törvénykönyve vonatkozik 
rájuk, és a szabályzatba is át kellett ezt 
vezetni. Ezen felül a nyitva tartás is mó-
dosult, ezentúl keddenként nincs nyitva 
az intézmény.

Torma Tibor arra volt kíváncsi, hogy 
keddenként így akinek nyomtatnia vagy 
szkennelnie kell, hol vehet igénybe 
ilyen szolgáltatást, amire Molnár Áron 
elmondta, a Faluházat kereshetik fel az 
algyőiek keddi napokon emiatt.

15 milliós önerőt biztosítanak

Mint ismert, a Tiszavirág utca 44. szám 
alatt építenek új bölcsődét a települé-
sen, a projektre két pályázaton is nyer-
tek forrást. A TOP-os kiíráson csaknem 
450 milliót ítéltek meg Algyőnek, míg 
a Pénzügyminisztérium 288 milliót, 

ez utóbbi forráshoz az önkormányzat-
nak 30 százalékos önerőt kell biztosí-
tania. Mivel a bölcsődeépület építése 
földmunkával járó beruházás és a teljes 
bekerülési költség meghaladja a bruttó 
500 milliót, nagyberuházásnak minősül. 
Emiatt szükség van bozót- és cserjeir-
tásra, lőszermentesítésre, régészeti feltá-
rásra, valamint a közműszolgáltatók ál-
tal kiépítendő csatlakozási pontokra is. 
A felsoroltak a pályázatban nem elszá-
molható költségek, így ezekre 15 millió 
forint önerőt tervezett elkülöníteni az 
önkormányzat.

Oláh Dániel az építőanyagárak eset-
leges emelkedésével kapcsolatos aggo-
dalmait osztotta meg a képviselőkkel, 
Molnár Áron szerint viszont ezzel csak 
akkor kell majd foglalkozniuk, ha a ki-
írandó közbeszerzésre megérkeznek az 
árajánlatok. Azt mondta, a tervezőnek 
is be kell tartania rendelkezésre álló for-
rások által nyújtott keretet, ha pedig an-
nál magasabb árajánlatokat kapnak, ak-
kor újabb közbeszerzést is ki lehet írni, 
illetve a terveken is lehet módosítani.
Az ülésen a közbeszerzési eljárásra 
szakértőt is választottak, három áraján-
latot kértek be, a legkedvezőbbet a sze-
gedi székhelyű Nagymihály Ügyvédi 
Iroda adta, őket választották.

Van elég pénz a feladatellátásra

Az ülésen tájékoztató hangzott el az 
önkormányzat anyagi helyzetéről a 
szeptember havi adóbevételek ismereté-
ben. Az előterjesztésből kiderült, hogy 
idén csaknem 275 millió forint szolida-
ritási hozzájárulást fizet be a település a 
központi költségvetésbe, nem részesül-
nek általános működési támogatásban, 
a gépjárműadóból pedig 23 milliós be-
vétellel kalkuláltak, ám ez is a központi 
büdzsébe vándorol.

Huszonegy napirendi pontot tárgyalt októberi rendes ülésén a képviselő-testület. Módosították a hivatal szervezeti 
és működési szabályzatát, mivel megszűnt három köztisztviselői álláshely, tájékoztató hangzott el az önkormányzat 
anyagi helyzetéről és arról is döntöttek, hogy felmérik, mennyit ér a volt sárga iskola, amelyet esetlegesen értékesít-
hetnek a későbbiekben.
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Molnár Áron elmondta, 402 millió 
forintot tettek át általános működési 
tartalékba tavasszal. Mostanra látszik, 
hogy 132 millióval kevesebb adóbe-
vétel folyt be, úgyhogy az átcsoporto-
sított összeg ténylegesen 270 millió. 

Adónemekre lebontva elmondható, 
hogy iparűzésiből 103 millióval folyt 
be kevesebb, építményadónál 6 milliós a 
csökkenés, a gépjárműadó teljes 23 mil-
liós tétele pedig nem az önkormányzat-
hoz érkezik.

„Az, hogy Algyő több mint 1 mil-
liárd forint adóbevétellel rendelkezik, 
nem jelenti azt, hogy mindenre van 
pénz. Egyesek nagyon el vannak té-
vedve, mert vannak elvonások, továb-
bá a működést, a kötelező és önként 
vállalt feladatainkat is ebből a pénzből 
kell finanszíroznunk, akárcsak az intéz-
ményeinket, cégeinket. Ebből a pénz-
ből fizetünk rezsit és a fejlesztéseket is. 
Nagyjából 140 millió forint normatívát 
kapunk, de az nem fedezi a működést, a 
többit ebből az adóból kell fizetni. Jó-
val nehezebb helyzetben vagyunk, mint 
2014 előtt, amikor több forrás állt ren-
delkezésre. Algyő költségvetése stabil, a 
likviditás is stabil, 650 millió forint áll 
rendelkezésünkre, ami jövő márciusig 
80-100 milliós havi kiadással számolva 
ez elég lesz” – közölte a polgármester. 
Hozzátette, takarékoskodniuk kell, a 
bölcsődeépítés prioritás, ám a többi fej-
lesztést rangsorolják.

Újra van babatámogatás

Módosították a költségvetést is a kép-
viselők. Tavasszal, a koronavírus-jár-
vány miatt felfüggesztették a 100 ezer 
forintos babatámogatást, amit most 

újra lehet igényelni. Ezen felül nyáron 
a köztisztviselők és a közalkalmazottak 
plusz bérkifizetését is felfüggesztették. 
Molnár Áron azt javasolta, ezt decem-
berben fizessék ki az érintetteknek.

Az is eldőlt, hogy idén nem rendezik 
meg az Egészségheteket a járványhelyzet 
miatt, leghamarabb tavasszal pótolhatják.

Felmérik a volt sárga iskolát

Két önkormányzati ingatlan értékesí-
tése is a napirenden volt, a volt sárga 
iskolát és mellette lévő 1320 négyzet-
méteres területet megvenné ugyanis egy 
helyi vállalkozó. Tervei szerint lakásokat 
alaktana ki, amiket értékesítene. Mol-
nár Áron elmondta, sokan kötődnek az 
épülethez, hiszen ott tanultak egykor, 
ám már régóta üresen áll az épület. Volt 
egy koncepció, amikor pályázati pénz-
ből szolgáltatóházzá alakították volna, 
de nem nyert forrásokat az önkormány-
zat, később pedig idősek otthonaként 
való hasznosítása merült fel. Ez utóbbi-
ra egyébként alkalmatlan, annyit kelle-
ne költeni az átalakítására, hogy annál 
olcsóbb lenne egy új épületet felhúzni. 
Érdemes tudni, hogy helyi védettség 
alatt áll az épület, tehát például a hom-
lokzatát nem lehet átalakítani.

A településüzemeltetési bizottság 
csak a volt iskolaépületet adná el igény 

esetén, de abban végül egyetértetek, 
hogy értékbecslést csináltat az önkor-
mányzat az ingatlanra és a mellette lévő 
telekre egyaránt. Ez nem kötelezi sem-
mire az önkormányzatot, csak legalább 
ismert lesz, hogy mennyit érhet az épü-
let és a mellette lévő telek.

Amennyiben a képviselő-testület 
később az értékesítés mellett döntene, 
akkor várhatóan – mint a többi önkor-
mányzati ingatlan esetében is – licitálást 
hirdetnek.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számítógé-
pek, laptopok, tabletek, mobil-
telefonok javítása, telepítése, 
karbantartása. Vásárlási segítség-
nyújtás, szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Péter,  
06 (30) 779-1501
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Látványraktárral gazdagodott a tájház

Október 17-én rendezték meg a Helyi 
értékek napját az Algyői Tájházban és az 
Ezerjóházban a Múzeumok Őszi Feszti-
váljához kapcsolódva. A helyi értéktár tab-
lókon keresztül mutatkozott be, a tájház-
ban algyői kézművesek bemutatója volt 
látható, míg a helyi termelők portékáiból 
az udvaron lehetett válogatni. A nap fó-
kuszában az öt pályázati forrás segítségé-
vel kialakított látványraktár átadója állt.

Az eseményen Izbékiné Cseuz Gabri-
ella, a tájház vezetője elmondta, amikor 
2014-ben új kiállítási anyagot készítet-
tek a tájházban, akkor voltak olyan he-
lyiek által felajánlott tárgyak, amelyek 
már nem fértek be a házba vagy éppen 
nem illeszkedtek a tárlatba. Ezeket he-
lyezték el az új raktárban, amit bárki 
megtekinthet nyitvatartási időben, ve-
zetéssel.

Kiemelte, először a régi, kihasználat-
lan szolgálati lakást újították fel, majd 
a fürdőszobából modern mosdót alakí-
tottak ki, restaurálták a tárgyakat, félte-
tőt készítettek és térköveztek az udva-
ron, végül hő- és fényvédő ablakfóliával, 
hűtő-fűtő klímával és páraszűrővel lát-
ták el az épületet. Ezt követően minden, 
korábban kimaradt tárgyból összeállt a 
kiállítás.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt 
Molnár Áron polgármester hangsúlyoz-
ta, aki nem ismeri a múltját, annak je-
lene sincs, és jövője biztosan nem lesz. 
Hozzátette, olyan, mint egy amnéziát 
kapott ember, nehéz sorsa lesz, ha nem 
tudja honnan jött és kicsoda. Elmondta, 
sokat dolgoztak azért az elmúlt évek-
ben, hogy feltárják a közösség múltját 
helyben, azonban még a 2 százalékánál 
sem tartanak, éppen ezért fontos sze-
rinte minden olyan alkalom, amikor 
az ősökről emlékeznek meg, amikor az 
ősöket ünneplik.

Újabb értékeket tárnak a nagyérdemű elé a tájház új kiállítási anyagaival, amelyeket az október 17-én átadott látvány-
raktárban helyeztek el. A helyi termelők és kézművesek is bemutatkoztak a szombati programon.

Társadalmi munka az Algyői Szivárvány Óvodában

Szerveztünk egy közös őszi programot a 
szülőkkel, amelynek célja a közösségépí-
tés volt. A vidám hangulatú délután ered-
ményeképpen mintegy 100 tő levendulát 

ültettünk az édesanyákkal a Gyermek-
kertben, míg az édesapák lelkesen a közle-
kedési pálya felfestéséhez fogtak.

 A konyhás nénik teával és aprósütemé-
nyekkel kedveskedtek a résztvevőknek. Az 
óvodások nagy örömmel vették birtokba 
a KRESZ-pályát a közlekedésbiztonsági 
héten.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
együttműködést.

Az Algyői Szivárvány Óvoda nevében
Ozsváth Lászlóné és Kakuszi Ildikó
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Megnyílt az új jégpálya Algyőn

Műkorcsolya bemutatóval és jégkorong 
mérkőzésekkel avatták fel október 31-
én az új jégpályát Algyőn, amit közösen 
épített meg a Tisza Volán SC és az ön-
kormányzat. A beruházás 272 millió fo-
rint TAO-forrásból és az önkormányzat 
20 milliós önerőjéből valósult meg.

A munka első szakasza a pálya meg-
építése volt 272 millió forintból, a kö-
zeljövőben öltözők épülnek a sportléte-
sítmény mellé 212 millió forintból, míg 
további 30 millióból parkolókat alakíta-
nak ki.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt 
Molnár Áron polgármester elmondta, 
olyan dologgal gazdagodott most Algyő, 
amire büszkék lehetnek a településen 
élők, hiszen a szegedin kívül a dél-alföl-

di régióban nincs másik ekkora jégpálya.
Kiemelte, újabb szórakozási, sporto-

lási és hasznos szabadidő eltöltési lehe-
tőséget kaptak az algyőiek, az óvodások 
és az iskolások pedig ugyanúgy megta-
nulhatnak majd korcsolyázni és jégko-
rongozni, mint úszni. Úgy véli, az új lé-
tesítmény jót tesz majd a település sport 
és szabadidő turizmusának is.

A pálya átadása előtt Kovács Zoltán, 
a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai 
alelnöke gratulált a beruházáshoz. Meg-
jegyezte, kevés ilyen kisvárosi jellegű 

településen épült eddig jégpálya, amire 
most 10 megyeszékhely is irigykedik. 
Ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét 
arra, hogy a jégkorong nincs ott azok-
nak a sportágaknak a listáján, amelyek 
űzése közben komoly sérüléseket lehet 
szerezni, hiszen minden porcika védve 
van, ezért is biztatott mindenkit arra, 
hogy próbálja ki ezt a sportot is.

Kővári Árpád, a Tisza Volán SC elnö-
ke arról beszélt, hogy nagy esemény ez, 
hiszen ritka, amikor egy nagyközségben 
avatnak jégpályát, az idén 50 éves klub 
számára is ez egy újabb ékkő. Hozzátet-
te, példamutató munka bontakozott ki 
az összefogásból.

Kovács Csaba 173-szoros jégkorong 
válogatott egy Magyarország feliratú 

mezt nyújtott át Molnár Áron polgár-
mesternek az avatón.

A szalagátvágás után Fazakas Attila 
plébános szentelte meg az épületet, aki 
a Jóisten közben járását kérte az spor-
tolókért.

Újabb szórakozási, sportolási és hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget kaptak az algyőiek az új jégpályával, amit 
október 31-én avattak fel. Hamarosan öltözők és parkolók épülnek a létesítmény mellett.



Magán Vérvételi Pont
Vé r v é t e l  b e u t a l ó  n é l k ü l

Vá r a k o z á s i  i d ő  n é l k ü l

Online időpontfoglalással

Gyors, elektronikus leletkiadás

K e d v e z ő  v i z s g á l a t i  á r a k

Széleskörű vizgsálati paletta

Cím: 6750 Algyő, Egészségház utca 42
Bejelentkezés: www.corden.hu
+36 1 /800 93 13
+36 30 / 416 9982

Vizsgálataink között szerepel:
• ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

• ALLERGIA- ÉS INTOLERANCIAVIZSGÁLATOK

• TROMBÓZISHAJLAM SZŰRÉS

• PAJZSMIRIGY LABORVIZSGÁLATOK

• TERHESSÉGI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

• MEDDŐSÉGI VIZSGÁLATOK

• VÍRUSSZEROLÓGIAI ÉS BAKTERIOLÓGIAI 

VIZSGÁLATOK

• CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA

• TUMORMARKEREK

• HORMONVIZSGÁLATOK

• INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLAT
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Életmódklub Algyőn – a minőségi életre vágyók klubja
Gyakran kerülünk olyan élethelyzetbe, 
amikor úgy érezzük, kifordul a világ a 
négy sarkából. Lehet ez pozitív vagy ne-
gatív esemény is. Bármelyik történik is 
velünk, más-más módon küzdünk meg 
ezekkel a helyzetekkel, és olykor elkél 
a segítség. Azért jött létre az Életmód-
klub, hogy az Algyőn és környékén élők 
ezekben az élethelyzetekben megtalál-
ják környezetükben a számukra fontos 
információkat, támaszokat, megoldáso-
kat. A segítség itt van a közelünkben, 
csak meg kell tudnunk, kire miben 
számíthatunk. A segítő szakemberek 
olyan tudást hordoznak, amivel köny-
nyen átvészelhetjük a problémás hely-
zeteket, olyan támogatást adnak, amire 
épp szükségünk van és hozzásegítenek 
bennünket a megoldásokhoz. Az Élet-
módklub keretében megismerhetik az 

érdeklődők a klubhoz csatlakozott szak-
embereket és működési területüket, ér-
tékes megoldásaikat. 

Az klub célja, hogy a havi rendszeres-
séggel szervezett programokkal hozzá-
járuljon az Algyőn lakók minőségi éle-
téhez. A rendezvényeken testi, gondolati 
és lelki szinten közelebb kerülhet bárki 
a harmonikus és tudatos élethez, hogy 
napról napra jobban érezzék magukat a 
bőrükben, elégedettek legyenek maguk-
kal és környezetünkkel. 

A klub koncepciója életfelfogásomat 
tükrözi, életviteli tanácsadóként és co-
achként megtapasztaltam, hogy akkor 
érzi magát az ember egészségesnek, ha 
testi, gondolati és mentális, azaz lel-
ki szinten jól van. A havi találkozókat 
minden alkalommal egy téma köré épít-
jük, az előadások, beszélgetések ugyan-

azt a témát járják körbe, és arról szólnak, 
mitől érezzük fittnek, kiegyensúlyozott-
nak, energikusnak magunkat. Ha jól 
vagyunk, energiával feltöltődve élünk és 
egyensúlyban érezzük magunkat, akkor 
nő a teljesítőképességünk, ellenállóbbá 
válik a szervezetünk a betegségekkel 
szemben, ennek köszönhetően maga-
sabb minőségben, bőségben élhetünk. 

Havonta változó témában tudásbőví-
tést, szemléletformálást célzó előadáso-
kat hallgatunk, egészséges táplálkozási 
tanácsokat kapunk, főzési workshopo-
kon vehetünk részt. 

További terveinkről, és témákról bő-
vebben az Egészségesen élni Algyőn 
nevű, zárt Facebook-csoportunkban tá-
jékozódhatnak.

Vörös Ilona

Összeült a Gyevi Tanács

A korábban képviselőként helytálló ta-
gok a mai napig aktívan részt vesznek 
Algyő életében, emiatt is fontosnak tart-
ják, hogy a már megszületett és a még 
tárgyalás alatt álló fontos kérdésekről 
első kézből értesülhessenek. A tanácsot 
Molnár Áron polgármester hívja össze 
minden esetben, de a vírushelyzet miatt 
erre hosszabb időn keresztül nem volt 
lehetőség.

Az októberi tanácskozás egyik fő té-
mája a Kastélykert utca és a Vásárhelyi 
utca karbantartásának, illetve felújításá-
nak kérdése volt. Ez ügyben a hivatal alá-
írásgyűjtést is kezdeményezett, hiszen ez 
az útszakasz a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében van, így annak javítása 
nem az önkormányzat dolga. A tanács 
tagjai is fontosnak tartanák, hogy erre a 
kérdésre megfelelő megoldást találjanak. 
Hangsúlyos pont volt a megbeszélésen az 
aktuális és a jövő évi költségvetés alaku-
lása. A polgármester elmondta, hogy eb-
ben a kérdésben egyelőre fél évnél tovább 

nem lehet látni a fejleményeket. A hiva-
talnak is nehéz előre tervezni az iparűzési 
adó miatti kérdések végett.

A Gyevi Tanács résztvevői fontos 
szempontnak tartják a 2021-es költség-
vetés megalkotásakor a takarékoskodást 
és a kiadások minimalizálását. Mindezek 
függvényében az új bölcsőde építésén kí-
vül nem javasolnak új, ilyen nagy horde-
rejű beruházást. A korábban számításba 
vett útjavítási munkálatokat az önkor-
mányzat igyekszik végrehajtani, ide so-
rolható a kikötőkhöz vezető utak, illetve 
a Hóvirág utca aszfaltozása, de tervben 
van a délnyugati lakópart második üte-
mének befejezése is. A hivatal megpró-
bál majd pályázni olyan támogatásokra, 
amelyekből egyéb korábban tervezett, de 
a megszorítások miatt nélkülözött pro-
jektek is megvalósíthatóak lennének.

Felmerült a régi sárga iskola sorsa, 
amely jelenleg meglehetősen rossz álla-
potban van, és megoldás nélkül tovább 
folytatódik az állagromlás. Az iskola sor-

sára eddig nem volt koncepció, jelenleg 
azonban felmerült a kérdés újra, hiszen 
egy helyi védettségű épületről van szó, 
amelyet a tanács tagjai mindenképpen 
igyekeznének megőrizni a falunak.

A jégpálya üzemeltetése is szóba ke-
rült a tanácskozáson. A projekt első üte-
me készült el, a második ütemre, amely 
az öltözőépületet foglalja magában, illet-
ve a harmadikra, amely pedig a parkolók 
kiépítését és a területrendezést takarja, 
még várni kell. A jégpálya üzemeltetése a 
Gyeviép Nkft.-hez kerül. A jelenlegi ter-
vek alapján márciusig üzemel majd a pá-
lya, addig jégkorong, a korcsolya, jégtánc 
és egyéb jeges sportok egyesületei bérlik 
majd a pályát, de emellett közönségkor-
csolyázásra is lesz lehetőség.

Remélhetőleg a Gyevi Tanács gyak-
rabban ülhet össze a későbbiekben, hi-
szen fontos azoknak az embereknek a 
nézőpontja és felvetése az aktualitások-
kal kapcsolatban, akik szeretnének tenni 
községünk mindennapjaiért.

A járványügyi helyzet miatt hosszabb idő után ült össze újra a Gyevi Tanács. A tagok a polgármesteri hivatalban be-
szélték át az aktuális kérdéseket és egyeztettek a jövőbeli tervekkel kapcsolatban.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSRA
A képviselő-testület pályázatot hirdet az Algyő, Búvár utca 9� emelet 6� szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás 
legfeljebb 5 évre történő bérbeadására�

1� A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló 

személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó 

jövedelme legalább 100.000 forint/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg

2� Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:
1.  vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más 

módon megoldják.
2. lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők

3� Kizáró okok a pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől 

számítva 10 év még nem telt el,
• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felró-

ható magatartás miatt szűnt meg,
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
• Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.

4� A lakás adatai:
Algyő, Búvár u. 9. emelet 6. szám, 70 m2 alapterület, 3 szoba, komfortfokozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: 
költségalapú, lakbér 37.380 forint/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

5� A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata dön-
tése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási 
idővel megszüntethető.

6� A pályázatokat Algyő polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.) kell benyújtani 2020. november 11-én, 
szerdán 12 óráig az algyői polgármesteri hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

7� A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. november 19-ei képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írás-
ban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyi-
ben ez a pályázó hibájából nem történik meg, a bérlőkijelölés hatályát veszti. Költözés: 2020� december 01� napján�
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Egy hétköznapi ember, aki tollat ragadott

–  Egy bemutatkozójában mondja, hogy 
már nagyon korán egyik kedvenc idő-
töltése lett az olvasás� Mik voltak az első 
meghatározó olvasmányai?

–  Gyermekkorom egyik fontos időtölté-
se az olvasás volt. Mindent elolvastam, 
amit csak lehetett, ami nem volt ma-
gasabb korhatárhoz kötve. Ifjúsági iro-
dalom, kalandregények, mesekönyvek, 
majd később a pöttyös könyvek, de a fő 
irányt mégis a verseskötetek jelentet-
ték. Már akkor megfogott Arany János, 
Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály köl-
tészete. Volt olyan alkalom, hogy 6-8 
könyvvel tértem haza a könyvtárból. Ké-
sőbb az iskolai, a helyi szavalóversenye-
ken indultam és a díjak újabb és újabb 
könyvek voltak. 

–  Mikor kezdett el a másik oldallal, azaz 
az írással is foglalkozni?

–  Valamikor fiatal koromban volt egy 
füzetem, amibe a gondolataimat felje-
gyeztem, de később más lett a prioritás. 
Család, gyerek, megélhetés, lakás, így az 
írás abbamaradt. 2014-ben kikértem az 
Indiai Pálmalevelem és a felolvasó mes-
ter azt mondta „írni fog és egyre többen 
fogják olvasni”. Akkor ez a mondat szá-
momra a sci-fi hangulatát idézte. Meg 

voltam győződve, hogy szegény napszú-
rást kapott. Néhány hét eltelte után vi-
szont megjött az ihlet és megírtam az 
első versem, amit azóta több mint 1300 
követett. Később novellákat is írtam. 
Azóta megjelent 10 epub kötetem és 7 
papír alapú is. 

–  Milyen témában születnek meg a mű-
vei?

–  Mint ahogy anno Brachfeld Siegfried 
mondta: „A téma az utcán hever, csak le 
kell hajolni érte”. Verseim – koromnál 
fogva – az öregedésről, a szerelemről, az 
életről és olykor az életben nekem nem 
tetsző dolgokról szólnak. Hiszen nem 
csak a saját fájdalmát és örömét kell 
egy költészettel foglalkozó embernek 
a verseiben megjeleníteni. A novelláim 
is széles témakört dolgoznak fel. Írtam 
novellát édesapám hadifogságban töltött 
idejéről – az ő elbeszélése alapján – az 
idős emberek mindennapjairól, de írtam 
sci-fi novellát is.

–  Nyugdíjas évei alatt jut-e több idő az 
írásra?

–  Már nyugdíjas voltam, amikor elkezd-
tem írni. Azóta bevett gyakorlatom, 
hogy napközben végzem a ház körüli 
teendőket vagy más egyéb ügyeket inté-
zek, és az este az írásé. Régebben mindig 
volt a zsebemben papír és ceruza, és ha 
eszembe jutott néhány sor vagy akár egy 
egész vers, akkor leírtam, majd este le-
tisztáztam. Mára már ezt felváltotta az 
okostelefon hangrögzítője.

–  Nem olyan régen első helyezést ért el a 
Szegedi Idősügyi Tanács, a Senior Cen-
ter és az Szegedi Tudományegyetem 
Kulturális Irodája Ezüst évek elnevezé-
sű novellapályázatán� Melyik elismeré-
sére a legbüszkébb?

–  Azt gondolom, hogy az irodalmat csak 
nagy alázattal lehet csinálni és nem elvá-
rásokkal. Minden elismerésemre büszke 
vagyok. Értem már el pályázaton máso-
dik és harmadik helyezést, de első helye-

zést most először. Ha szólítják az embert 
a díjkiosztón és közlik, hogy a novellája 
vagy verse első lett, az igazán felejthe-
tetlen érzés. Arra kell, hogy késztesse az 
embert egy-egy ilyen díj, hogy még na-
gyobb alázattal még jobbat alkosson. Az 
pedig, hogy a műveim sorsa mi lesz, majd 
eldönti az utókor. Büszke vagyok arra is, 
hogy az Algyői Értéktárban szerepelnek 
a köteteim, és arra is, hogy a Pálmalevél 
című novelláskötetem az önkormányzat 
támogatásával jelenhetett meg. Büszke 
vagyok arra is, hogy 2018. október 23-
án Budapesten ünnepség keretében ve-
hettem át a Honvédelmi Minisztérium 
helyettes államtitkárától Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter által adományo-
zott Honvédelemért Kitüntető Cím III. 
fokozatát. Tavaly pedig az Irodalmi Rá-
dió legjobb szerző választásán második 
helyezést értem el.

–  Van-e valamilyen nagy terve, álma az 
írással, amit meg szeretne valósítani?

–  Ha sikerül, november közepén meg is 
jelenik Kövek között címmel. Verses-
kötet lesz körülbelül 110 verset tartal-
maz majd. Dolgozom egy regényen is, 
amelyből eddig 20 fejezet készült el. 
Folyamatosan figyelem a pályázatokat 
és szeretnék még írni, az írásokat pedig 
kötetbe rendezni, legyen az papíralapú 
vagy elektronikus. A kötet- és könyvbe-
mutatók, író-olvasó találkozók nagyon 
fontosak az ilyen kicsik számára, mint 
én is vagyok, hiszen megjelenésre adnak 
lehetőséget.

A következő versemmel zárnám ezt a kis 
kérdezz-felelek válogatást:

Ars poetica
legfontosabb: hinni önmagamban
hitvallásom soha nem adom fel
nyakig gázolok sárban mocsokban
ha sorsom szólít indulnom kell
hisz milliárdan vagytok körülöttem
én egy vagyok csupán: az egyetlen

Hegedűs Gáborral találkozhatunk Algyő utcáin, irodalmi programjainkon, láthatjuk kertjében munkálkodni, de azt 
kevesebben tudhatjuk, hogy sűrűn ragad tollat. Keze alatt versek, novellák születnek, és bár hivatása nem az írás, 
mégis ebben talált igazán magára.
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Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek a Szent Anna téren

Ünnepi és hálaadó szentmisét mutatott 
be október 23-án a Szent Anna-temp-
lomban Fazakas Attila plébános, aki 
prédikációjában arról beszélt, hogy az 
anyaszentegyház már 1956-ban elítélte a 
háborúkat és az öldökléseket, ugyanakkor 
a papság arra törekedett 56 őszén, hogy a 
forradalmárokat ellátmánnyal segítse.

Mint mondta, karitatív segítő mun-
kában vettek részt a főpapok, a papok és 
a kispapok is, akik a Vöröskereszt bete-
gellátásában, az adományok beszerzésé-
ben és szétosztásában is közreműködtek. 
Tehát nem fegyvert fogva igyekeztek a 

forradalmárokat segíteni. Rámutatott, az 
egyháznak felelőssége volt, hogy helyre-

álljon a vallásszabadság a kommunista 
hatalom elnyomása után, ezért álltak ki a 
forradalmárok mellett 1956-ban.

A megemlékezés a Szent Anna té-
ren folytatódott, ahol a fővárosi Csillag 

Musical Társulat előadását tekintették 
meg a jelenlévők, majd az emlékműnél 

koszorút helyezett el az önkormányzat, 
a Szent Anna-plébánia, a Gyeviart Kul-
turális Egyesület és a Fehér Ignác Álta-
lános Iskola.

Történelem a talpunk alatt – állandó kiállítással gazdagodott a könyvtár 
Igazi kincsekből nyílt állandó kiállí-
tás október 6-án a könyvtárban, Szil-
ágyi-Perjési Katalin könyvtáros és csa-
ládja ugyanis Árpád-, bronz- és avarkori 
tárgyak maradványaira bukkant a telepü-
lésen. Kés-, borotva- és sarkantyúmarad-
ványok, szarmata edénydarab, velencei 
díszes üvegpoharak darabkái, vászon-

korsók töredékei, 18. századi kerámiák, 
kályhacserép, ólomedény kiöntőnyílása, 
grafitos kerámia – ezek mind a föld alól 
került elő, és láthatóak a tárlaton. Aho-
gyan az a török pipa is, ami vásárhelyi 
kerámiából készült és még most is jól 
látszik rajta a tulipánminta. A jövőben 
újabb darabokkal bővül a kiállítás, hiszen 

van még kiállítatlan darab a tarsolyuk-
ban, valamint a helyieket is arra kérik, ha 
hasonlókra bukkannak az udvaron vagy 
a kertben, vigyék be a könyvtárba, ahol 
örömmel fogadják azokat.
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Az ország legjobbjai az algyői polgárőrök

Határvédelem, eltűnt személy megtalá-
lása, szemétszüret, maszkvarrás és ebéd-
hordás vírushelyzetben – csak néhány 
azon kiemelkedő tevékenységek közül, 
amelyeket az Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület végez a helyi rendezvények 
biztosításán felül. Talán éppen ezért 
nem véletlen, hogy október 23-án az 
Országos Polgárőr Szövetség az Év Pol-
gárőr Egyesülete címmel ismerte el az 
algyői polgárőröket.

Gulyás Sándor, az Algyői Faluvédő 
Polgárőr Egyesület elnöke szerint ehhez 
az is hozzájárult, hogy az elmúlt évek 
során sikerült szinte nullára redukálniuk 
a bűncselekmények számát Algyőn. Ki-
emelte, a hamis alapítványokat, az illegá-
lis faárusokat, a csatornázós csalókat és a 
házalókat is sikerült megfékezniük, kiűz-
niük a községből a rendőrséggel közösen.

Elmondta, egy év alatt több száz órá-
nyi szolgálatot teljesítettek, ami országos 
szinten is példaértékűnek számít. Füzesy 
István alpolgármester szerint meghatá-
rozó az, amit a polgárőrök hozzátesznek 
Algyő életéhez a munkájukkal. Hoz-
zátette, azért tud ennyire szilárd lenni 
a biztonság helyben, mert folyamatos 
kapcsolattartás van az önkormányzat, 

a rendőrség és a polgárőrség között, 
probléma esetén azonnal jeleznek egy-
más felé. Füzesy azt mondta, büszkék 
az egyesületre, amelynek munkája ré-
vén egyetlen eseményen sem történik 
rendzavarás, valamint közrendészeti és 
közbiztonsági probléma.

A díj mellé pénzjutalmat is kaptak a 
polgárőrök, a tervek szerint azt a mun-

karuházatuk felújítására fordítják, va-
lamint kerékpárokat vásárolnak a még 
hatékonyabb járőrözés érdekében.

Az algyőiek is részesültek az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség 4 millió forin-
tos jármű beszerzéséből, így másik tíz 
megyei szervezethez hasonlóan elekt-
romos robogóval is járőröznek mos-
tantól.

Az Év Polgárőr Egyesülete címmel ismerték el az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesületet, amelynek tagjai több száz 
órányi szolgálatot teljesített. Nem csak a helyi rendezvények biztosításánál vannak jelen, a bevándorlás és a koronaví-
rus elleni védekezésben is segítenek.
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APRÓHIRDETÉSEK

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.

Kedvcsináló Senior Tornához

Sokan nem gondolnak bele, hogy idő-
sebb korban végzett testmozgás, azaz 
a senior torna jóval nagyobb változást 
hoz életminőségünkben, mint a fiatalok 
esetében. Hiszen ennél a korosztálynál a 
látványos funkcióromlás megakadályo-
zása a cél.

A senior torna célja a prevenció, tehát 
az időkori problémák megelőzése. Célja 

az egészséges testtartás fenntartása, az 
egészségmegőrzés, a betegségek, rossz 
testtartás kialakulásának megelőzése.

Ajánlott mindenkinek, aki idősebb 
korban is szeretne önálló és önellátó 
maradni.
Ha szeretnéd, hogy
• elérd a polc tetején a lekvárt
• meg tudj fésülködni önállóan

• be tudd csatolni a melltartódat vagy
• megtörölni a hátad fürdés után
• frissen állj fel a karosszékből uno-

kád köszöntésére
• le tudj hajolni egy lepottyant gom-

bostűért
• fenn tudd tartani egyenes testtartá-

sod
• megelőzd az idősekre oly jellemző 

előrehajlott testtartást
• fel tudj lépni a nem alacsony padlós 

autóbuszra is
• ne okozzon nehézséget néhány lép-

cső megtétele
• egyensúlyérzékedet fejleszd vagy 

szinten tartsd, megakadályozva a 
veszélyes eséseket

• ha már az esés nem megakadályoz-
ható, legalább puhán landolj,

akkor szeretettel várlak minden kedden, 
reggel 9 órai kezdéssel a Faluházban 
tartott tornafoglalkozásokon!

A 60 perces csoportos óra, részvételi díj 
1000 forint alkalmanként.

Tóth Veronika
gyógytornász

Mozogni idősebb korban is szükséges, sőt a preventív, azaz megelőző senior torna 50 év felett szinte kötelező!
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Országos bajnokságon álltak helyt az algyői kajakosok

Sukorón rendezték a szezon egyik utol-
só, utánpótlás korosztálynak meghirde-
tett kajak-kenu versenyét, amelyen az 
Algyői Vízisport Egyesület is képvisel-
tette magát. A Gyermek, Kölyök Ma-
gyar Bajnokság, Kolonics György Em-

lékversenyen az ország teljes területéről 
kerültek a legjobbak a mezőnybe. Ösz-
szesen 76 egyesület csaknem 1800 ver-
senyzője vett részt a kétnapos viadalon. 
A népes mezőnyben Algyőt öt kajakos 
képviselte, akik kemény küzdelemben 

mérettették meg magukat, és derekasan 
helytálltak a 2000 méteres távon egyes 
és páros hajókban. 

Az edzők elismerően nyilatkoztak a 
gyerekek elmúlt egy évben mutatott fej-
lődéséről és az elért eredményekről.
Eredmények:
Csúri Csenge és Frank Maja Marica – 
MK2 Női Gyermek U10 2000 m – 5. 
hely
Vágvölgyi Előd és Vágvölgyi Szilárd – 
MK2 Férfi Gyermek U12 2000 m – 13. 
hely  Pap Henrietta – MK1 Női Kölyök 
U13 2000 m – 19. hely
Edzők: Guiot Anikó és Kis-Bicskei Márk
A hidegebb időjárás beálltával az Al-
győi Vízisport Egyesület megkezdte 
a téli alapozó edzéseit. A heti négy-öt 
alkalommal tartott edzések úszásból, fu-
tásból és játékkal kombinált tornatermi 
edzésekből állnak. Szeretettel várják a 
7-14 éves gyerekeket, további informá-
ciók az egyesület Facebook-oldalán és 
honlapján találhatók: www.facebook.
com/AlgyoiVE/ és www.algyoive.hu.
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Továbbra is remek formában vannak a kézis lányok
Továbbra is remekel az FKSE Algyő 
női kézilabda-csapata: Farkas József lá-
nyai hat bajnoki után már plusz 111-es 
gólkülönbséggel, magabiztosan vezetik 
a bajnokságot, miután mind a hat ed-
digi bajnokijukat megnyerték, így négy 
ponttal vezetnek a Gyula előtt.

Októberben előbb Szarvason, majd 
idehaza, a Szeghalom ellen is kiütéses 
sikert arattak a lányok, akik utóbbi mecs-
csen a félszáz dobott gólt is átlépték, mi-
közben csak 17-et kaptak. A hónap utol-
só meccsen a szegedi KSZSE otthonában 
egy jó iramú meccsen 39–34-re nyertek.

A sikeres bajnoki szereplés mellett a 
magyar kupában is eredményesen szere-

peltek a lányok, akik a Kunszentmiklós 
otthonában is nyerni tudtak, így tovább-
jutottak a kupa harmadik fordulójába.

Miklós KC–FKSE Algyő 21–40 
(11–24)

FKSE: Portás–Ilyés 3, Lovistyék 4, 
Farkas 4, Szepesi 6, Vér, Csáki 3, Zsilák 
2, Ladics 1, Balázs, Aracsi 5, Rózsa 5, 
Gercsó 7. Edző: Farkas József.

„Nagyon szimpatikus csapat benyomá-
sát keltette a Miklós KC, remek hangulat 
volt a mérkőzés folyamán. Pár játékosom 
pihenőnapot kapott a mai összecsapás-
ra, az elmúlt egy hétben öt különböző 
talajon kellett edzenünk és játszanunk, 
ez nagyon megterhelő. Voltak, akik még 

több lehetőséghez jutottak, ezzel szépen 
éltek, odatették magukat maximálisan. 
Kipróbáltunk új dolgokat, gyakoroltunk 
új formációkat. Remekül kezdtük a mér-
kőzést, a 11. percben már 12–1-re tud-
tunk vezetni, így visszább tudtunk venni 
a tempóból. Az mögöttünk álló hóna-
pokban rengeteget dolgoztunk, hogy 
így, hibátlanul álljunk a bajnokságban is, 
rendkívül elégedett vagyok a lányok tel-
jesítményével, mentalitásával. Most jön 
egy kicsit nagyobb regenerálódási idő-
szak, hiszen ez után is kemény munka 
vár ránk. Örülök, hogy továbbjutottunk 
a Magyar Kupa következő fordulójába” – 
értékelt Farkas József.

Ezüstérmet szereztek az algyőiek Dunaújvárosban

A Dunaújvárosban megrendezett kor-
osztályos tornán a csoportmérkőzéseket 
hibátlanul vették Zsilák Katalin és Dra-
xler Orsolya tanítványai, ennek köszön-
hetően döntőt játszhattak az Üstökös 
kupán. 

A fináléban azonban az ASI DSE 
jobbnak bizonyult, a lányok így ezüsté-
remmel térhettek haza: az érem mellett 
egy egyéni elismerést is elhoztak az al-
győiek, hiszen Tábit Vivient választották 
a torna legjobb kapusának.

EREDMÉNYEK:
 

Csoportmérkőzések:
Fiatal Kézilabdások SE –  
Kozármisleny SE 14-7
Érd – Fiatal Kézilabdások SE 11-16
Szent István SE –  
Fiatal Kézilabdások SE 6-11

Döntő:
ASI DSE – Fiatal  
Kézilabdások SE 18-13

A csapat tagjai: Tábit Vivien, Laczi 
Boglárka (kapusok), Bácsi Janka, Deme-
ter Alíz, Dalka Lilien, Gál Maja, Hor-
vát-Fock Regina, Jéga-Szabó Viktória, 
Márki Mira, Molnár Méda. Edző: Zsilák 
Katalin. Másodedző: Draxler Orsolya.

„Gratulálok a csapatomnak, fegyelme-
zetten, óriási szívvel játszottunk a torna 
összes mérkőzésén. Csoportunkból veret-
lenül sikerült bejutnunk a döntőbe, ami 
rengeteg energiát kivett belőlünk, így az 
utolsó mérkőzésen picit fáradtabban lép-
tünk pályára. Összességében teljesen elé-
gedett vagyok a tornán látottakkal, jó úton 
járunk, sok munka van még előttünk, dol-
gozunk, építkezünk tovább. Külön szeret-
nék gratulálni kapusunknak, Tábit Vivien-
nek, szép teljesítményével megérdemelten 
hozta el a torna legjobb kapusának járó kü-
löndíjat. Köszönöm Draxler Orsolya má-
sodedző és Farkas József kapusedző mun-
káját, ők is nagyban hozzájárultak ehhez a 
szép eredményhez” – értékelte az Algyői 
Hírmondónak Zsilák Katalin a Dunaújvá-
rosban megrendezett korosztályos tornán 
elért teljesítményét a csapatnak.

Az FKSE Algyő U12-es lánycsapata csak a döntőben kapott ki a Dunaújvárosban megrendezett Üstökös kupán.
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Hibátlan folytatás labdarúgóinktól

Sikerült a javítás az Algyő SK labdarú-
gói számára: bár az októberi hónap ele-
jén a fiúk idehaza kikaptak a Szentestől, 
ezt három győzelemmel feledtették a 
hónap során. 

Először Mórahalmon Molnár Gergő 
és Szil Zsolt góljainak, valamint a na-
gyon szép játéknak köszönhetően si-
került három pontot szerezni, amit egy 

Kiskundorozsma elleni, hazai pályán 
elért magabiztos siker követett (4-0, Bo-
zóki Richárd, Molnár Gergő, Lajkó And-
rás és Daróczi László volt eredményes). 
A hónap zárásaként az október 23-i 
nemzeti ünnepünk előtti este a szegedi 
Szent Gellért Fórumban léptek pályára 
Podonyi Norbert tanítványai, akik ezen a 
mérkőzésen is szervezetten futballoztak, 

és Fórizs Elek góljával ismét három pon-
tot szereztek. 

A Tiszasziget elleni, október 31-re 
kiírt hazai mérkőzés elmaradt, ugyanis 
az ellenfélnél koronavírus-gyanú merült 
fel, így ezt a mérkőzést majd november 
28-án pótolják.

Mindez azt jelenti, hogy a srácokra az 
őszi idény hajrájában bizony négy mér-
kőzés is vár, hiszen a Makó magyar kupa 
szereplése miatt jelenleg kettővel keve-
sebb meccse van csapatunknak, mint 
a többi csapatnak, az őszi félév zárása 
előtt tehát még négy meccset játszanak 
a fiúk, ebből háromszor is hazai pályán 
láthatjuk őket.

AZ ALGYŐ SK  
NOVEMBERI PROGRAMJA:
November 7., szombat, 13.30:  
Székkutas–Algyő
November 14., szombat, 13.30:  
Algyő–Bordány
November 21., szombat, 13.00:  
Algyő–Makó
November 28., szombat, 13.00:  
Algyő–Tiszasziget

A Szentes elleni hazai vereséget követően mindhárom októberi mérkőzését kapott gól nélkül nyerte meg az Algyő SK 
megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapata.

AZ FKSE ALGYŐ  
NOVEMBERI PROGRAMJA: 
November 7., szombat, 18.00:  
Algyő–Gyomaendrőd
November 14., szombat, 16.00:  
Mezőtúr–Algyő
November 21., szombat, 18.00  
Algyő–Bácsalmás
November 28., szombat, 18.00:  
Gyula–Algyő

A férfiak egy hazai vereséggel és egy 
idegenbeli győzelemmel folytatták: Pász-
tor István tanítványainak nem sikerült 
megállítania az eddig hibátlanul mene-
telő Törökszentmiklósi Székácsot sem, a 

sereghajtó Túrkevét azonban idegenben 
is magabiztosan győzték le a fiúk.

A QSM Algyő csapata ezzel a hato-
dik helyen áll az NB II. Délkeleti cso-
portjában, öt mérkőzés után három győ-
zelemmel és két vereséggel bír.

Túrkeve–QSM Algyő 30–44 (13–22)
Férfi kézilabda NB II., Délkeleti cso-

port, 5. forduló. Túrkeve, zárt kapuk mö-
gött. Vezette: Bozó, Mezei.

QSM Algyő: Boróczky – Magyar 6, 
Csóti 5, Pintér 1, Temesvári 6, Vajna 6,

Blaskó 4. Csere: Baranyai, Ulics 2, 
Széll, Nagy F. 2, Tóth Á. 3, Vass 8, Feke-
te 1. Edző: Pásztor István.

„A játék minden elemében jobbak 
voltunk, a második félidőt már a fiatal 
játékosok játszották végig. Mindenki-
nek sikerült gólt szerezni, kapusaink ki-
váló védésekkel járultak hozzá a győze-
lemhez” – mondta Pásztor István.

A QSM ALGYŐ  
NOVEMBERI PROGRAMJA:
November 14., szombat, 18.00:  
Algyő–Csongrádi Tigrisek
November 21., szombat, 14.00:  
Békéscsaba–Algyő
November 28., szombat, 18.00  
Algyő–Mezőtúr
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NOVEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

November 5� csütörtök 9-11 óra
Vásár a Fehér iskolában.

November 7� szombat 17 óra
VI� Zsibongó néptáncgála a Faluház  
színháztermében. (A belépés díjtalan!)

November 11� szerda 14 óra
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület algyői csoportjának találkozója  
a Civil Házban.

November 21� szombat
Foltvarró tábor a Civil Házban.

November 23� hétfő 17�30 óra
Életmódklub: Mentes karácsony – testi, 
lelki szinten, mentes sütés-főzés, békés 
advent, stresszmentes ünnep a Faluház 
emeleti klubtermében. A belépés díjtalan!

November 27� péntek 8-12 óra
Kormányablakbusz a Faluház parkolójában.

November 29� vasárnap 16 óra
Advent I� Gyertyagyújtás a Fő téren. 
Közreműködik a Zsibongó Táncegyüttes.

November 30� hétfő 9-11 óra
Vásár a Fehér iskolában.

December 5� szombat 11 óra
Jön a Mikulás! A Faluház színházterében.

December 5� szombat 18 óra
Kerecsen jótékonysági koncert a Faluház 
színháztermében.

ÁLLANDÓ CSOPORTOK  
PROGRAMJAI

Hétfő 19-20 óra, Faluház Színházterem 
Fitnesz Krisztával

Kedd 8-12 óra, Ezerjóház 
Falugazdász fogadóóra

Kedd 9-10 óra, Faluház Színházterem 
Senior gerinc torna Verával

Kedd 9�30-11 óra, Faluház Kisterem 
Baba-mama klub 

Kedd 17-19 óra, Faluház Emeleti Klubterem 
Hip-hop táncoktatás Ritával 

Kedd 15-17 óra, Faluház Színházterem 

Drámaszakkör Szilágyi Annamáriával

Szerda 17 óra, Faluház Emeleti Klubterem 
Parlandó Énekegyüttes próba

Szerda 18 óra, Faluház Színházterem 
Jóga Annamáriával

Csütörtök 10-11 óra, Faluház Emeleti 
Klubterem 
RTM kurzus Dórával

Csütörtök 17 óra, Faluház Színházterem 
Zsibongó Táncegyüttes próba

Csütörtök 19 óra, Faluház Színházterem 
Fitnesz Krisztával

Péntek 16-18 óra, Faluház Emeleti Klub-
terem 
Balettoktatás óvodásoknak és kisiskolások-
nak

A Gyevikult Nkft� a járványügyi helyzet 
miatt a jogszabályok alakulását figyelembe-
véve a programváltoztatás jogát fenntartja!

November végén érkezik a kormányablakbusz

A Csongrád-Csanád megye Mobilizált Kormányablak, azaz a kormányab-
lakbusz ügyfélszolgálata minden hónap 4. péntekén várja ügyfeleit Algyőn. 
Októberben a negyedik péntek október 23-ára esett, így abban a hónapban 
nem tartott ügyfélfogadást a kormányablakbusz Algyőn.

Legközelebb november 27-én, pénteken 8 és 12 óra között várják ügyfele-
ket a Faluház parkolójában.

Az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, be-
nyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak 
az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal, lak-
címkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügy-
félkapu regisztrációra is lehetőségük van.

Változott a  
nyitva tartás

November elsejétől az Algyői 
Könyvtár keddenként zárva tart. A 
többi hétköznapon a megszokott 
nyitvat tartás szerint 9-12 és 13-18 
óra között várják olvasóikat.
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...a Tisza Virága

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

Házasságot kötött

2020. 10. 10-én Horváth Zoltán István és Sipka Anita.
Gratulálunk!

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

LAKOSSÁGI FÓRUM ÉS  
KÖZMEGHALLGATÁSLESZ NOVEMBER 25� 

17 ÓRAKOR A FALUHÁZBAN�

A közmeghallgatás témái:

• 2021. évi költségvetés várható adatai
• folyamatban lévő beruházások
• 2021. évi várható beruházások

A lakossági fórum témája:

Algyő Településrendezési eszközei részleges módosítá-
si tervének partnerségi egyeztetése: az új bölcsőde cse-
retelkének biztosítása, valamint a Búvár utcai kispiac 
leendő bővítése érdekében az építési övezeti előírások 
módosulnak a két helyszínen. A tervanyag a fórumon 
és írásban 2020� december 2-a éjfélig véleményezhető�

Minden érdeklődőt szeretettel vár  
Algyő Nagyközség Önkormányzata!



Közreműködnek:
	 DÉLIKERT	MÖNDÖRGŐ	NÉPTÁNCEGYÜTTES
	 DÉLIKERT	NAPSUGÁR	NÉPTÁNCEGYÜTTES
	 ALGYŐI	ZSIBONGÓ	NÉPTÁNCEGYÜTTES

Kísér:	
	 KENDER	ZENEKAR

A	belépés	díjtalan!
A	járványügyi	helyzetre	tekintettel,	a	gálán	a	maszk	viselése	kötelező!

2020.	november	7.	17	óra
Algyői	Faluház

6. Zsibongó 
Néptáncgála


