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A tokiói olimpia hőseit, Kopasz Bálintot, édesanyját, Demeter Irént, valamint Kárász Annát köszöntötték a Tiszavirág Sza-
badstrandon. Mindannyian olimpiai élményeikről számoltak be az egybegyűlteknek, míg Algyő polgármestere bejelentette: a 
település díszpolgárává avatják Bálintot.
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családi, baráti és céges rendezvények helyszínéül szolgál a jövőben. Délelőttre vagy 
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győi Egyesített Szociális Intézmény szár-
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Díszpolgári címet kap Kopasz Bálint

Tokió hőseit köszöntötték augusztus 
11-én a Tiszavirág Szabadstrandon, 
ahol jelen volt a K1 1000 méter olimpi-
ai bajnoka, Kopasz Bálint, az edző-édes-
anya Demeter Irén, valamint az MVM 
Szeged kajakosa, Kárász Anna, aki szin-
tén aranyérmet szerzett. Molnár Áron 
polgármester virágcsokrokkal és ajándé-
kokkal üdvözölte őket, majd bejelentet-
te: díszpolgári címet kap október elsején 
Bálint, amennyiben azt a képviselő-tes-
tület jóváhagyja.

A településvezető Demeter Irénhez 
fordulva elmondta, hogy büszke lehet a 
fiára, de nagyon sokaknak volt a pici fia 
Bálint az olimpia során, és mindannyi-
an szívesen osztoztak a büszkeségben, a 
örömben. Molnár Áron kiemelte: kö-
szönik ezeket a pillanatokat, valamint 
Bálintnak azt is, hogy ilyen lélekkel, 
kitartással, maximalista módon végig-
csinálta.

A sportolók köszöntésekor Bálint 
versenyét is visszahallgatták, majd a 
sportoló megjegyezte: hosszú volt vé-
gighallgatni, a verseny ennél jóval rövi-
debbnek tűnt, a jövőben pedig azon dol-
gozik majd, hogy még gyorsabban tudja 
teljesíteni az ezer métert. Kopasz Bálint 
hozzátette, felszabadultan tudta a távot 

teljesíteni, de ehhez rengeteg edzésre 
volt szüksége, de a korábbi veretlensé-
geiből is sokat táplálkozott, fejlődött. 
Megjegyezte, szükség van a versenyek-
re, még akkor is, ha nem az első helyen 
végez, mert olyan dolgokat tudnak ott 
átélni, amit az edzéseken nem.

Bálint édesanyja arról beszélt, hogy 
nem tudta végignézni a versenyt, csak 
időnként mert odapillantani a kivetítő-
re, valamint a nemzetközi edzőcsoport 

tagjai – akikkel a szurkolótáborban volt 
– közvetítették neki Bálint teljesítmé-
nyét. Mutatták, hogy első helyen van, 
hogy mennyi még a távolság, majd ami-
kor Bálint célba ért, akkor mindannyi-
an összeborultak és mindenki őszintén 
gratulált. „Ez felemelő érzés volt” – tette 
hozzá.

Demeter Irén beszámolt arról is, ami-
ről korábban egyik interjú során sem, 
hogy az olimpia előtt 2-3 héttel Bálint 
olyan időt ment, amit a Maty-éren még 
soha senki, ezért meg is ijedt, hogy ne-
hogy hamarabb jöjjön ki a csúcsforma. 
Azonban Bálint egy héttel később is jó 
időt ment, ekkor már tudta, hogy nem 
lesz baj az olimpián.

Kárász Anna is elmondta, hogy neki 
is voltak nehezebb helyzetei, és nem 
mindig sikerült a csúcsformát hoznia, 
de voltak mellette olyan emberek, akik 
segítettek neki átlendülni. Kiemel-
te, hogy a végén mindenki megkapja 
a visszaigazolást arról, hogy érdemes 
volt továbbmenni és dolgozni, most ő 
is ilyen visszajelzést kapott az olimpiai 
aranyéremmel.

Kopasz Bálintot, Demeter Irént és Kárász Annát köszöntötték az algyői szabadstrandon augusztus 11-én. Mindany-
nyian a tokiói élményeikről számoltak be, míg Algyő polgármestere bejelentette: a település díszpolgárává avatják 
Bálintot.



4

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Exkluzív rendezvényhelyszín a Tisza-partján

Partnertalálkozók, üzleti megbeszélé-
sek, gasztronómiával egybekötött üzleti 
rendezvények, céges események, kisebb 
létszámú baráti, családi összejövetelek 
ideális helyszíne lehet a Szent Anna 
Stég, amelyet augusztus 6-án nyitottak 
meg a Szent Anna-kikötőben. Modern 
bútorokkal, eszközökkel rendezték be, 
így a belső tér egy nappalit idéz meg, 
míg a külső részből egy családias han-
gulatú teraszt varázsoltak.

Molnár Áron polgármester az ünnepé-
lyes megnyitón arról beszélt, hogy pályáza-

ti támogatások segítségével már 300 millió 
forintot költöttek arra, hogy a Tisza belte-
rületi partja olyan helyszín legyen, ahová a 
helyiek és a településre kirándulók egya-
ránt szívesen lelátogatnak. Célul tűzték ki 
ugyanis, hogy a folyót közelebb hozzák az 
emberekhez, ezért fejlesztik folyamatosan 
a szabasdstrandot, a kikötőt, valamint az 
ezeket összekötő tanösvényt is. 

Jelezte, azt is, hogy a munkát foly-
tatják, ugyanis megérkezett a 15 millió 
forintos támogatás, amelyből a Szent 
Anna teraszt alakítják át.

Az augusztus elején átadott stéget 
egyébként a Gyevikult Nkft. üzemelteti 
majd, amelynek vezetője, Kovács László 
azt mondta, az új rendezvényhelyszínt 
12-14 fős társaságoknak adják ki, így 
például legény- vagy lánybúcsút, vala-
mint csapatépítő tréninget is lehet ott 
tartani. Beszámolt arról is, hogy déle-
lőttre vagy egész napra lehet kibérelni 
a helyet, ahol a Gyevikult borkóstolókat 
is tud rendezni, ha a bérlő arra igényt 
tart.

Megnyílt a Szent Anna Stég a Tisza-partján, azonban nem önkormányzati, hanem családi, baráti és céges rendezvé-
nyek helyszínéül szolgál. Délelőttre vagy egész napra lehet kibérelni a Gyevikult Nkft.-től.

APRÓHIRDETÉSEK

Eladó! Befektetésnek is alkal-
mas Algyő Hóvirág u. 54. szám 
alatti 55 m2-es házrész, önálló 
lakás. Teljesen felújítva azonnal 
beköltözhető. Két szoba, konyha, 
fürdőszoba, udvar nincs. Irány-
ár 17,9 millió forint. Esetleg 
feltételekkel hosszú távra kiadó 
minimum 5 évre. Érd.: 06 (20) 
596-5060; 06 (70) 373-0411
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Lakót cseréltek a fecskeházak

Algyőn két évvel ezelőtt alakítottak ki 
13 fecskelakást a régi zöld iskola épü-
letében mintegy 60 millió forintos pá-
lyázati támogatásból. A fiatalok két évre 
kaptak díjmentes lakhatást pályázat 
útján, így idén nyáron lakót cseréltek a 
bútorozott, mindenféle eszközzel fel-
szerelt ingatlanok.

Molnár Áron polgármester elmondta, 
a most beköltözöttek közül szinte min-
denki helyi volt, egy pár volt, akik nem 
itt éltek, de algyői kötődésük volt. Jelez-
te azt is, hogy az egyik lakásban kettő 
helyet hamarosan hárman élnek majd, 
ugyanis a pár babát vár.

Beszámolt arról is, hogy az előző la-
kóknak úgy kellett visszaadniuk az ott-
honokat, ahogyan azt megkapták, vagy-
is kifestve, tisztán és rendezetten. Persze 
voltak olyan hibák, amelyeket az önkor-
mányzat hozott helyre, valamint néhány 
bútor cseréjére is szükség volt. 

Eközben a képviselő-testületnek tár-
sasházzá kellett nyilvánítania a régi zöld 
iskola épületét, a társasház kezelője pe-
dig az önkormányzati tulajdonú Gyevi-
ép Nkft. lett, így a kiadások és a bevétel 

egy kézben vannak. Utóbbiakból azon-
ban nem sok van, hiszen a lakóknak 
csak közös költséget kell fizetniük, bér-
leti díj nincs.

A településvezető kérdésünkre be-
szélt arról is, hogy az első turnus nagy 
része helyben maradt, itt vásárolt házat 
vagy építkezett, de néhányan el kellett 
költözzenek Algyőről, mert már nem 
találtak eladó házat vagy telket. 

Molnár Áron szerint már önmagá-
ban az nagy siker, hogy az üresen álló 
iskolaépületnek ilyen funkciót tudtak 
adni, de az tovább emeli ezt a sikert, 
hogy a fiatalok képzéseken is részt ve-
hettek, amelyek segíthetik az elhelyez-
kedésüket. A mostani, új bérlők is két 
évig maradhatnak a tizenhárom fecske-
lakásban.

Letelt a két év, így a 2019-ben átadott ingatlanokból kiköltöztek a fiatalok, helyükre újabb 13 pár költözött be. Bérleti 
díj nincs, csak közös költséget kell fizetniük. 

„Mit űsz ott 
a Mandula színház bemutatja

felnőtteknek szóló vígjáték

Jankó, az egyszerű észjá-
rású parasztfiú bármit is 
tesz. az mindig kudarcba 
fullad, ezért úgy dönt, hogy 
soha többé nem csinál sem-
mit. De a körülmények vala-
hogy mindig úgy alakulnak, 
hogy Jankónak cselekednie 
kell. Bonyodalom  bonyo-
dalom hátán és sok neve-
tés szüntelenül, ami végül  
kikerekedik ebből a vidám 
történetből.

2021. szeptember 24. 19 óra
Algyői Faluház

A belépés díjtalan! Az előadás védettségi igazolvány nélkül is látogatható!

Jankó?”
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Kedves Algyőiek!

Az Őszi Algyői Egészséghetek programjaihoz csatla-
kozva a DentaLove csapata nagyszabású fogászati és 
szájhigiénés szűrővizsgálatba kezd a településen.
Céljuk, hogy a lehető legjobb állapotba hozzák a község 
szájhigiéniáját.
Két szombati napra kinyitják most felújított modern 
rendelőjüket: szeptember 11-e mellett 18-án 09.00-től 
16.00 óráig.
Teljesen ingyenes lesz a rákszűrés, szájhigiénés tanács-
adás, konzultáció, tervezés, amennyiben szükséges. 
Továbbá 33 százalék kedvezmény adnak aznap minden 
aznap fogkő eltávolításra.
Előzetes bejelentkezés az Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény alábbi telefonszámán lehetséges, munkana-
pokon 08.00 és 14.00 óra között: 06 (62) 267-048 és 06 
(20) 5548-612.
A szűrések helyszíne: DentaLove rendelő, Algyő, Bar-
tók Béla utca 76. I/5.

Üdvözlettel: a DentaLove csapata

SZEMÉTSZÜRET!

Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület nevében – kö-
vetvén a hagyományt – szeretném meghívni a kedves 
érdeklődőket, magánszemélyeket, civil szervezeteket a 
2021. 09. 18-án 08.00 órától tartandó Szemétszüretre.
Gyülekező az egyesület székhelyén, (6750 Algyő, Ko-
sárfonó utca 16. szám alatt), az épület előtti udvaron 
lesz, bejárat a Csángó utca 15. szám felől.
A résztvevőknek gumikesztyűt, szemeteszsákot bizto-
sítunk.
Indulás: 09.00 óra.
A közösségi munkát egy tál meleg étellel háláljuk 
meg, amely 12.00 órától áll rendelkezésre.
Kérem a kedves érdeklődőket, hogy részvételi szándé-
kukat e-mailben az algyo.polgarorseg@gmail.com cí-
men, telefonon a 06 (30) 621-8121-es számon jelezni 
szíveskedjenek.
Tegyünk közösen ma a holnapért!

Kabainé Lovas Nikoletta 
elnök

Házasságot kötött

2021. 08. 13-án  
Kurusa Viktor és Barna Lilla

2021. 07. 31-én Richard Martin  
Castlehouse és Vitéz Katalin

2021. 07. 31-én Moravszki Benedek és 
Korponai Viktória Alexa

021. 07. 30-án  
Ternai Ádám Sándor  

és Bartók Barbara

2021. 07. 24-én  
Kiss Zsolt és Benkő Katalin Réka
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Új miseruhákat és szekrényeket vásároltak

Hiány volt a kék színű miseruhából az 
algyői egyházközségben, pedig a Má-
ria-ünnepeken abban szokás a szent-
misét tartani. Éppen ezért Fazakas At-
tila plébános gyűjtést indított. Végül a 
Szent Anna Plébánia Boldizsár András 
sekrestyés és családjainak adományából 
tudta megvásárolni a ruhát, így augusz-
tus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén 
a plébános már az új liturgikus öltözet-
ben mutatta be az ünnepi szentmisét.

De nemcsak ennek a ruhának a meg-
vásárlásában segítettek a hívek, hanem 
annak a fehér színű, Oltáriszentséget 
ábrázoló öltözéknek a beszerzésében is, 
amellyel az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusnak állítanak emléket. 
Ez kiemelkedő esemény volt a magyar 
katolikus egyház életében, szeptember 

5-e és 12-e között hazánkra figyelt a vi-
lág katolikus közössége.

A fehér ruhát egyébként a lelkipász-
tor minden olyan ünnepkor viselni tud-
ja majd, amelyek az Oltáriszentséghez 
kapcsolódnak, így például Úrnapjakor 
is.

A két öltözék mellett pedig két szek-
rényt is vásárolni tudott az egyházköz-
ség, így hosszú idő után méltó tárolót 
kaptak a miseruhák, a terítők és a mi-
nistránsruhák is. A méretes gardróbok 
már szintén megérkeztek a sekrestyébe.

A hívek támogatásával Algyőn is emléket állítottak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak egy miseru-
hán keresztül. Továbbá a Mária-ünnepekre is megfelelő öltözéket vásárolt az egyházközség.
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Egy kis éjszakai futás

Bár az esemény batyus jellegű volt, így min-
denki hozhatott enni- és innivalót, a Faluház 
mellett kialakított rajt/cél állomáson a szer-
vezők is készültek finomságokkal, amelyekkel 
frissíthették magukat a futók az este folyamán.

Az este 8 órás rajtot követően egészen éjfé-
lig lehetett gyűjteni a kilométereket, mindenki 
annyit futott, amennyi jól esett neki. Közben 
pedig beszélgetésre és az elmúlt időszak futás 
szemszögéből való megtárgyalására is volt idő 
a fáklyákkal hangulatosan kivilágított Faluház 
melletti téren.

A javarészt algyői futók mezőnyét más te-
lepülésekről érkező sportolók is színesítették, 
volt, aki kutyával érkezett Szegedről. A hűvös-
re fordult idő segítette is a résztvevőket, voltak, 
akik végigfutották a négy óra hosszát.

Az esemény megszervezését és lebonyolítá-
sát az ALTE és a Gyevikult Nkft. támogatta. 

Idén 4. alkalommal szervezte meg a Fáklyás Futást a Running Algyő csapata. A helyszín már ismerős lehetett a részt-
vevők számára, hiszen most is a Fazekas és az Egészségház utcákon lehetett róni az 1,1 kilométeres köröket.

Terepfutó verseny akadályokkal

III. "Erős ember Verseny"

Óriási Hab Party

Ingyenes egészségügyi szűrés

Algyői Vízisport Egyesület vízi felvonulása,

programok a vízen

Sport szakosztályok bemutatkozása
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LÁNGOSOS NYÍLT  
A BÍRÓ UTCA 37� SZÁM ALATT! 

Nyitvatartás: H-P 5.30 -11.00 óráig.
Hagyományos lángosok  

mellett kapható töltött lángos. 
Igény szerint előrendelés lehetséges. Szombaton 

kapható palacsinta. Lehetőség van hétköznapra is 
palacsinta, egyeztetéssel!  Telefon: 06 (70) 364-4389

AJÁNDÉKOT  
KAPTAK  

AZ ELSŐSÖK

Algyő Nagyközség Ön-
kormányzata idén is 
ajándékkal készült az 
első osztályosok számá-
ra, amelyet az évnyitó 
alkalmával adott át Mol-
nár Áron polgármester és 
Füzesy István alpolgár-
mester a gyerekeknek.
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Ünnepelt a bölcsőde

Célunk az volt, hogy minőségi bölcső-
dei ellátást hozzunk létre Algyőn, és 
felzárkózzunk a már jól működő gyer-
mekintézmények mögé, mint amilyen 
az óvoda és az iskola. 

2008. szeptemberében szakmai mun-
ka minősítése alapján gyakorló intéz-
ménnyé nyilvánították bölcsődénket.

2009-ben férőhely bővítés történt, 20 
fő helyett immár 26 kisgyermeket fo-
gadhatott intézményünk.

A 2012/13-as nevelési évben ismét 
bővült az intézmény, 36 férőhely mű-
ködtetésére kapott engedélyt bölcső-
dénk. Szép tágas csoportszoba, három 

gyermek fürdőszoba, játéktároló hely-
ség és átadó került kialakításra.

2015-ben Országos Családháló díjjal 
jutalmaztak minket. Olyan intézmények 

kaphatják meg ezt az elismerést, akik 
az adott évben tevékenységükkel, prog-
ramjaikkal, minőségi ellátással járultak 
hozzá a családok mindennapjaihoz.

A szülők visszajelzéseiből és a szak-
mai elismerésekből, úgy érezzük, hogy 
jó munkát végeztünk az elmúlt 14 év-
ben. Lelkes kis csapatunkat, 6 kisgyer-
meknevelő, egy szakmai vezető, két 
bölcsődei dajka és egy szakácsnő erő-
síti. Sokat köszönhetünk Jankovicsné 
Veres Katalin intézményvezetőnek, aki 
támogatta kezdeményezéseinket, segí-

tette terveink megvalósulását. Köszö-
net a fenntartónak, Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának, hogy ezekhez a 
megvalósult szép eredményekhez, biz-
tosította az anyagi, tárgyi feltételeket, a 
szép munkakörnyezetet.

Jelenleg és várhatóan az elkövetke-
zendő évtizedben egyaránt nagy szük-
ség lesz bölcsődei ellátásra Algyőn. A 
2021/22-es nevelési évre várólista ala-
kult ki. A 2022/23-as nevelési évre az 
előjelentkezett gyermekek száma 46. 
Köszönhető ez annak, hogy Algyőt egy-
re több fiatal kisgyermekes család vá-
lasztja otthonának. Algyő Nagyközség 
Önkormányzata azon dolgozik, hogy a 
bölcsődei szolgáltatás minden bölcsődét 
igénylő család számára elérhető legyen a 
jövőben.

Gyömbér Kornélia

Fennállásának 14. évfordulóját ünnepelte szeptember elsején a Bóbita Bölcsőde. Az Algyői Egyesített Szociális In-
tézmény szárnyai alatt működő telephely, 2007-ben fogadta az első kisgyermekeket. Az elmúlt 14 évben 362 gyermek 
számára biztosítottunk ellátás.
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KAMILLA ABC
Vásárhelyi u 5.

• napi élelmiszer-
• folyamatosan  

bővülő választék
• udvarias kiszolgálás

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 5.30-19.00

Szombat: 6.00-16.00
Vasárnap: 6.00-13.00

VIOLA KISBOLT 

• lottozó,
• háztartási vegyiáru, 
• papírírószer,
• szezonális termékek
• pb gázpalack csere

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7.00-18.00

Szombar: 7.00-16.00
Vasárnap: 7.00-12.00

Sikeresen zárultak a nyári ifjúsági programok

A partiknak sikerült továbbra is megtar-
tani azt a különlegességét, hogy a külön-
böző generációk közötti szakadékok és 
különbségek ezeken az estéken eltűntek, 
mindenki felhőtlenül tudott szórakozni.

Az ifjúsági közösség hagyományte-
remtő jelleggel idén első alkalommal 
szervezte meg a Nyárzáró Jótékony-
sági Partit, amelyet a párhuzamosan 
futófesztivál ellenére óriási érdeklő-
dés övezett. Az eseményre több kör-
nyékbeli településről is kilátogattak, 
a résztvevők jó hangulatát élő zene 
biztosította a jól ismert mulatós zené-
szek, Mc Hawer és Tekknő jóvoltából, 
valamint az est további részében DJ 
Kovy játszotta a talpalávalót. A ren-
dezvénybelépőkből, valamint a kihe-
lyezett adományládákból befolyt teljes 
összeget az ifjúsági közösség a szegedi 
műtétre váró gyermekek alapítványnak 
ajánlotta fel.

A Reakció Ifjúsági Közösség vala-
mennyi tagja háláját és köszönetét fejezi 

ki azoknak, akik a jótékonysági rendez-
vényt és annak célját valamilyen formá-
ban támogatták. A nyári rendezvénye-
ink nem valósulhattak volna meg Algyő 
Nagyközség Önkormányzata, a NEA, a 
GyeviÉp NKft., a GyeviKult NKft., az 
Algyő SK, Oláh Endre – Eddy Design, 
Beke Tamás – SZEVIBER Kft., Mészá-
ros György és családja – Vitamin udvar, 
Gál Róbert – Gál AutoSpa támogatása 
nélkül. Köszönjük!

Az ifjúsági közösség 2021-ben még 
számos hasznos programmal készül, 
többek között a továbbtanulásra készü-
lő fiatalok számára. Hamarosan jelent-
kezünk!

Oláh Dániel,
elnök, RiK

A Reakció Ifjúsági Közösség (RiK) idén is megszervezte az immár IV. Fiatalok Éjszakáját és a III. Generációk Éj-
szakáját. A már megszokott és kedvelt rendezvényeken – a vírushelyzet miatti korlátozások ellenére is – a résztvevők 
száma idén is felülmúlta az előzetes várakozásokat.
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Megemlékezés Hajdú Mihályról

Halálának első évfordulóján, 2021. au-
gusztus 12-én a Magyar Szarvasgom-
bász Szövetség Szent László Szarvas-
gomba Lovagrendje, az Első Magyar 
Szarvasgombász Egyesület, valamint a 
Szegedi Gombász Egyesület búcsúzta-
tást és megemlékezést tartott elhunyt 
tagjának, Hajdú Mihály mikológus sír-
jánál (1953-2020) az Algyői temetőben.
Beszédet a Lovagrend Nagymeste-
re, Bratek Zoltán mondott, amelyben 

vázolta Hajdú Mihály a Szent Lász-
ló Szarvasgomba Lovagrend tagjának 
életútját, egyéniségének meghatározó 
vonásait, mindezeket alátámasztva Misi 
bácsi baráti beszélgetésekben elhang-
zott szavaival. Életútjából kiemelte, 
hogy 1997-ben alapítói között volt az 
Első Magyar Szarvasgombász Egyesü-
letnek; alapítója, illetve főszerkesztője 

volt a Magyar Szarvasgombász Hír-
mondónak; a magyar szarvasgombá-
szat megújításában nyújtott kimagasló 
munkáját az Első Magyar Szarvasgom-
bász Egyesület 2008-ban Hollós László 
Emlékéremmel díjazta.

Számos egyéb díja mellett Hajdú 
Mihály 2016. október 1-jén a a gom-
baszakértés területén elért eredményes 
munkája elismeréseként „Algyő Nagy-
községért” kitüntetésben részesült.

A Lovagrend és az egyesületek tagjai 
búcsút vettek a dél-alföldi gombavilág 
kiemelkedő kutatójától, a természetes 
gombaélőhelyek példamutató védel-
mezőjétől, az újkori szarvasgombászat 
meghatározó szerepű megújítójától. 
Búcsúztatták egyben a magyar gom-
básztársadalom szeretett Misi bácsiját, 
akihez sokan jártak tanácsért és segít-
ségért az ország minden részéből, sőt 
határon túlról is.

Bratek Zoltán kiemelte Hajdú Mi-
hály páratlan, csaknem félévszázados 
tevékenységét a piaci gombavizsgálat-
ban, fáradhatatlan munkáját az Algyői 
Gombavizsgáló Állomás vezetőjeként, 
egyetemi oktatói és kutatói munkáit, fá-

radozásait a hazai gombagasztronómia 
gazdagítása terén és aktív működését a 
civil természetvédelemben.

A megemlékezés fényét Kecskés 
Sándor, a Magyar Állami Operaház 
művészének közreműködése emelte. 
Elhangzott a Szent László Ének, az 
Ima a keresztnél című vers, és végül Var-
ga László: Fogadd el Uram című éneke.

Hajdú Mihály barátunk személyé-
ben, egy páratlanul gazdag életutat be-
járt,  varázslatos tudással rendelkező, 
nagyszerű ember távozott közülünk.

Bratek Zoltán,
a Magyar Szarvasgombász  

Szövetség elnöke

HAJDÚ MIHÁLY EMLÉKTÚRA
 
Szeretettel várunk mindenkit, aki egy könnyű séta és azt követő beszélgetés 
keretében velünk emlékezik egy tovatűnő hivatás első számú képviselőjére, 
Hajdú Mihályra a gombaszakértőre, Misi bácsira a szeretetreméltó emberre, 
Misire az odaadó barátra.

Hozza magával gyűjtött gombáit lakossági gombavizsgálatra, vagy gom-
básszon velünk a helyszínen szakértő segítséggel.
Helyszín: Algyő, Szent Anna kikötő. Időpont: szeptember 12. (vasárnap) 
9:00. Szegedről indulók számára gyülekező: Berlini krt. 20. előtt, 08:30.

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalagfüggönyök, napel-
lenzők, szúnyoghálók szerelése. 
5 év garancia! Zsinór és gurtni 
csere, javítások. 
Telefon: 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.

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 masz-
százsterapeuta és Bakó Ibolya ev. 
természetgyógyász-akupresszőr.

Fotó: Délmagyarország
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Algyő, a Hörcsögmentés egyik bázisa

Sajnos az emberek nem csak kutyákat 
és macskákat tesznek utcára, ha megun-
ták őket, hanem nyulakat és rágcsálókat 
is. A Hörcsögmentés – amely országos 
szervezet – évente csaknem 400 meg-
unt, kidobott hörcsögöt karol fel, majd 
ad örökbe rehabilitáció után.

Probléma a tájékozatlanság

Sajnos sok weboldal tartalmaz helyte-
len információkat a hörcsögtartásról. A 
legtöbb kisállat kereskedésben pedig a 
20-30 évvel ezelőtti tartásmódot java-
solják, aminek negatívumait mára már 

kutatások támasztják alá. Az sem ritka, 
hogy a boltban helytelenül állapítják 
meg a nemeket. Ennek következtében 
a gazdi vemhes nősténnyel térhet haza. 
Szerencsére egyre több üzlet törekszik 
a helyes tartásra és a megfelelő tájé-
koztatásra. De ha tehetjük, vásároljunk 
inkább tenyésztőtől, vagy válasszuk az 
örökbe fogadást.

Hörcsögtartás helyesen

Fontos, hogy egyedül, fajtárs nélkül él-
jen. Együtt tartva vérre menő veszekedés 
alakulhat ki közöttük. Törpehörcsögnek 

minimum 60-szor 50, aranyhörcsög-
nek minimum 80-szor 50 centiméter 
alapterületű hely javasolt. A forgáccsal 
vastagon almozzunk, hogy az állat ásni 
tudjon benne. Mivel a hörcsög nagyon 
mozgékony, szüksége van zárt futó-
felületű, azaz nem rácsos futókerékre. 
Törpehörcsögnek minimum 20, arany-
hörcsögnek minimum 28 centiméter 
átmérőjűt szerezzünk be. Zsákmányál-
lat lévén elengedhetetlen számára né-
hány búvóhely. Vásároljunk természetes 
anyagokból készült búvóhelyeket: fa és 
kerámia ház, fél kókuszdió, szénaodú.

Nélkülözhetetlen számára a csincsil-
lahomok is. Ezt egy 15-20 centiméter 
átmérőjű edénybe érdemes pár centi 
vastagon beszórnunk, ebben tisztítja 
majd a bundáját. Mint minden emlős, a 
hörcsög is iszik ivóvizet. Ezt egy golyós 
önitatóban vagy egy tálban helyezzük el.

 Magkeveréket és zöldséget naponta 
kell adnunk neki, szárított rovarokat pe-
dig 3 naponta. Ha megbetegedne, for-
duljunk hozzáértő orvoshoz.

További hasznos információkat a 
horcsoginfo.hu oldalon találhatnak.

Az állatvédelem napjainkban egyre nagyobb teret hódít, számos állatmentő egyesület hívja fel a figyelmet a felelős 
állattartás fontosságára évről évre. Emellett kampányol Molnár Dóra algyői lakos is, aki az Együtt a Kisállatokért 
Alapítvány, azon belül a Hörcsögmentés egyik önkéntese.
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Csaknem kétszáz vándort látott vendégül Algyő

Már ötödik alkalommal szervezte meg 
a háromnapos kajak-kenu túráját az 
NKM Szeged Vízisport Egyesület, ez-
zel csatlakozva a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség VíziVándor programjához. 
Augusztus 10-én Csongrádról indultak, 
majd az éjszakát Mindszenten töltöt-
ték, ahonnan augusztus 11-én Algyő-
re eveztek el a Vajda Attila Regionális 
Akadémia sportolói. A településen idén 
is az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, 
Környezetvédő és Rekreációs Egyesüle-

tet (ALTE) látta vendégül a gyerekeket 
és a felnőtteket.

Füzesy István, az ALTE elnöke el-
mondta, hogy minden évben az érkezés 
és a vacsora közötti időt igyekeznek ki-
tölteni, így az algyői civil szervezetekkel 
közösen gyümölccsel, sós és édes süte-
ménnyel vendégelték meg a kajakosokat 
és a kenusokat, akiknek szórakoztató 
programmal is készültek. Mindemellett 
pedig arról is gondoskodtak, hogy a ha-
jókat biztonságban el tudják helyezni a 

vendégek, valamint a sátraikat is legyen 
hol felállítani.

A túrán egyébként csaknem kétszá-
zan vettek részt idén, a célba, Szegedre 
pedig augusztus 12-én érkeztek meg. 

Sík Márton, az NKM Szeged 
Vízisport Egyesület szakmai vezetője 
arról számolt be, hogy az egyesület-
nél hagyománnyá vált a háromnapos 
evezés, viszont 2021-re úgy kinőtt 
magát a túra, hogy nemcsak a szege-
di és az algyői sportolók vettek részt 
rajta, hanem a szövetség által létreho-
zott akadémia tagjai is. Így a békési-
ek, a kecskemétiek, a szarvasiak és a 
Körös Kajak Sportegyesület tagjai is 
a Csongrád-Csanád megyei sporttár-
sakkal tartottak.

Különlegessége volt a túrának az is, 
hogy az akadémia névadója, Vajda Atti-
la olimpiai bajnok kenus is csatlakozott 
kisfiával, Dáviddal, valamint versenye-
zőivel evezte végig a távot.

Vajda Attila olimpiai bajnok kenus is a település vendége volt augusztus elején, Algyőn szálltak meg ugyanis már ötö-
dik alkalommal a kajak-kenu szerelmesei. Az ALTE és a civil szervezetek gyümölccsel, süteménnyel és programmal 
készültek fogadásukra.

TISZTELT  
OLVASÓINK!

Az Algyői Hírmon-
dó szerkesztősége 
sok szeretettel várja 
a különböző intéz-
mények, szerveze-
tek, civil közösségek 
híreit, sajtóanyagait, 
fotóit, meghívóit! 
Címünk a már meg-
szokott: algyoihir-
mondo@gmail.com 
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Stresszmentes iskolakezdés

A kellemes szabadság után a gyerekek-
nek vissza kell szokniuk a szabályok, 
kötöttségek világába és alkalmazkodni 
kell az új tanév rendjéhez. A legnagyobb 
elvárás a szülőtől és a pedagógusoktól, 
hogy csillapítsák ezt a feszültséget, áll-
janak az új időszakhoz pozitívan, igye-
kezzenek a gyermekeknek az iskolakez-
déssel is élményt biztosítani. A nem 
megfelelően kezelt stressz gyengíti az 
immunrendszert, ami védtelenné teheti 
szervezetünket a fertőzésekkel szem-
ben. 

Gondoskodjunk a gyerek egészséges 
táplálkozásáról – a szervezet a nyári 
hónapokban megszokta, hogy ébredés 
után reggelivel indul a nap. Figyeljünk 
oda erre a szokásra, továbbra is reg-
gelizzen gyerekünk, mielőtt iskolába 
megy. A táplálkozás alapját a fehérjék, 
zsírok, szénhidrátok, vitaminok, ásványi 
anyagok adják, ezek a tápanyagok biz-
tosítják bonyolult anyagcsere folyama-
taink fenntartását, szervezetünk zavar-
talan működését. Az egészségtudatos, 
kiegyensúlyozott táplálkozásnak is van 
rendje, ritmusa. Ideális a napi ötszöri 
étkezés. A bőséges reggeliről soha ne 
feledkezzünk, meg és jobban tesszük, 
ha a tízórait is mi készítjük, amivel biz-
tosíthatjuk a kiegyensúlyozott étrendet. 
A legkiválóbb reggeli a fehérjékben és 

szénhidrátokban gazdag zabpehelyből 
készült granola, müzli, vitaminokban és 
ásványi anyagokban gazdag, cukor- és 
GMO-mentes gabonapehely tejjel, jog-
hurttal, ez utóbbiak lehetnek növényi 
eredetűek is. Mindig a friss, minőségi 
alapanyagokból készült étel a legjobb. 
Tízóraira készítsünk változatos szend-
vicset, zöldségekkel, gyümölcsökkel. 
Délután a gyerekeknek szükségük van 
uzsonnára, hogy a délutáni programok-
hoz, tanuláshoz elegendő energiájuk le-
gyen. Adjunk nekik uzsonnára egészsé-
ges finomságokat, tiszta alapanyagokból 
készült édességet, gyümölcsöt, ropog-
tatni való zöldségeket, például karalábét 
vagy répát. 

Az ősz közeledtével szükséges a vi-
taminpótlás, alapvető immunerősítő 
a C-vitamin, napi minimum 250/500 
milligrammot adagoljunk, életkor sze-
rint akár 1000-1500 milligrammot is 
lehet. A C-vitamin védi a sejtjeinket, a 
kollagénszintézis elősegítésével támo-
gatja a bőr és nyálkahártya védőfunk-
cióját a vírusfertőzésekkel szemben. Az 
ősz beköszöntével csökkenő napsütés 
miatt fontossá válik egész tavasz végéig 
a D-vitamin, a szelén és cink raktárak 
feltöltése, amelyek szintén fontosak az 
immunsejtek működéséhez.

Az egészséges bélflóra fő funkciója a 
kórokozókkal szembeni védelem, vagyis 
az immunrendszer működőképességé-
nek szinten tartása. Ha a gyerek bél-
flórájának egyensúlya a stressz hatására 
felborul, vagy a káros baktériumok szá-
ma megnő, célszerű probiotikumokat, 
prebiotikumokat adnunk az egyensúly 
helyreállítása érdekében.

Nyáron a szervezetünk megszokta az 
aktivitást, a rendszeres testmozgást. Az-
zal teszünk jót a gyerekek szervezeté-
nek, ha kihasználjuk még a jó időt, amíg 
lehet. Menjünk úszni, sétáljunk, kirán-
duljunk a szabadban. Miután elkezdő-

dik a tanév, megkezdődnek a testnevelés 
órák, ami hozzájárul gyerekünk fizikai 
állapotának szinten tartásához, de nem 
minden esetben tudja az iskola a testne-
velés órákat a szabadban, friss levegőn 
megtartani, ezért mindennap fordítsunk 
figyelmet az idő függvényében a kinti 
mozgásra. Ha a család együtt sétál, vagy 
mozgásos programon vesz részt, az nem 
csak fizikailag, hanem lelkileg is erősí-
ti gyermekünket. Növeli biztonságér-
zetét, kiegyensúlyozottabb és nagyobb 
teljesítményre lesz képes. Sportolás és 
nagyobb terhelés, illetve stressz esetén 
gondoskodjunk a magnéziumpótlásról, 
és igyunk sok folyadékot.

Az immunrendszerre jótékony hatás-
sal van a pozitív gondolkodás és a men-
tális erősítés, a türelem. Az iskolakezdés 
sok figyelmet, szervezettséget és energi-
át igényel. Beszélgessünk sokat gyere-
künkkel, hiszen mindannyiunkban ott 
van a bizonytalanság a járvány negyedik 
hulláma miatt. Azokat, akik nem kap-
tak oltást, megbélyegezhetik, elszigetel-
hetik a közösség többi tagjától, ami már 
most aggodalommal, bizonytalansággal 
töltheti el a gyereket. Figyeljünk arra, 
hogy szülőként példaképek vagyunk, 
ha mi nyugodtan fogadjuk a negatív 
híreket, azzal növelhetjük gyerekünk 
mentális erejét. Előbb mi magunk han-
golódjunk át pozitívvá, majd beszélge-
téssel oldjuk fel ezt a kellemetlenséget. 
Jusson eszünkbe, hogy a negatív érzések 
gyengíti az immunrendszert, és állandó 
stresszforrásként lehetnek jelen, ami a 
betegségek kialakulásához vezethet. Ha 
pedig pozitív példaként állunk gyere-
künk mellett, az büszkeséggel tölti el és 
magabiztossá teszi őt.

Egészséges és boldog új tanévet kí-
vánok!

Vörös Ilona
életviteli tanácsadó,  

tréner, sales&life coach

A szünidő vége minden diák és szülő számára változást jelent, és mint minden változás, ez is feszültséggel járhat. Azt 
tekintjük végig cikkünkban, mit tehetünk azért, hogy stresszmentesen és egészséges vágjunk bele az új tanévbe.
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Jogi személyeket érintő változások

A közkereseti és a betéti társaságokat 
érintő, 2021� 07� 01� napjától már ha-
tályba lépett módosítások:

 – Már nem jogvesztő a 6 hónapos beje-
lentési határidő: Amennyiben a köz-
kereseti társaság tagjainak létszáma 
egy főre csökkent, vagy betéti társa-
ság esetén valamennyi beltag vagy 
valamennyi kültag tagsági jogviszo-
nya megszűnt, úgy a 2021. 06. 30. 
napjáig hatályos előírások alapján 6 
hónapos jogvesztő határidőn belül 
új tagot kellett bejelenteni, különben 
ezen határidő elmulasztása esetén a 
közkereseti, illetve a betéti társaság a 
törvény erejénél fogva megszűnt. A 
módosítást tartalmazó törvény in-
dokolása szerint a jogvesztő határidő 
elmulasztásából sok probléma volt, 
mivel a közkereseti társaság és a be-
téti társaság esetén a társasági tagsá-
gi pozíció nem öröklődik, és egy tag 
halála esetén sokan a hagyatékátadó 
végzésre vártak, miközben új tagot 
kellett volna bejelenteni.
A módosítás következtében 2021. 
07. 01. napjától azonban ez a 6 hó-
napos bejelentési határidő már nem 
jogvesztő. Továbbra is 6 hónapon 
belül kell az új tagot bejelenteni, de 
amennyiben a társaság ezt a hatá-
ridőt elmulasztja, nem szűnik meg a 
cég a törvény erejénél fogva, hanem 
törvényességi felügyeleti eljárást kez-
deményeznek vele szemben a tör-
vényes működés helyreállítása érde-
kében. A cég megszüntetésére pedig 
csak akkor kerülhet sor, ha az eljárás 
keretében sem sikerül a törvényes 
működést helyreállítani.
Ezt az új szabályt kell alkalmazni 
minden olyan folyamatban lévő ügy-
ben is, ahol a 6 hónapos időtartam már 
elkezdődött, de az utolsó napja 2021. 
07. 01. napjára vagy azt követő napra 
esik.

Fenti Ptk. módosítással összhang-
ban a Cégtörvényt is módosították, 
amelynek az a lényege, hogy ha a 
társaságban maradó tag az elhunyt 
tag örökösével kíván megegyezni, 
de a hagyatéki eljárás befejezésé-
ig az örökös személye bizonytalan, 
akkor ezt a tényt be kell jelenteni a 
cégbíróság részére, és igazolni kell, 
hogy az örökös személyét illetően 
bírósági vagy közjegyzői eljárás van 
folyamatban. Ebben az esetben a 
cégbíróság a törvényességi felügye-
leti eljárást felfüggeszti, és az örökös 
személyének jogerős megállapítása 
után kell bejelenteni az új tagot.

 – Kültag beltagként való helytállási kö-
telezettsége:A tagi felelősség szem-
pontjából nagyon fontos új szabály, 
hogy ha a betéti társaságnak nem 
maradt beltagja, akkor a kültag a 
beltagra vonatkozó rendelkezések 
szerint köteles helytállni a törvényes 
működés feltételeinek helyreállítá-
sáig felmerült tartozásokért. Vagyis 
mindaddig, amíg új beltagot jelen-
tenek be vagy átalakulnak más tár-
sasági formába, esetleg egyesülnek 
más társasággal, vagy elhatározzák a 
jogutód nélküli megszűnést.
Új beltag bejelentése esetében a kül-
tag beltagként való helytállási köte-
lezettsége mindaddig fennáll, amíg 
olyan új beltag be nem lép a társa-
ságba, akit azután a cégbíróság be is 
jegyez a cégnyilvántartásba.

A kényszertörlési eljárást érintő főbb 
változások:

 – Értesítési kötelezettség: A cég vezető 
tisztségviselője köteles a cég cég-
jegyzékbe bejegyzett tagjait írásban 
értesíteni a céggel szemben indult 
törvényességi felügyeleti eljárás té-
nyéről, és köteles megadni a tagok 
részére – a törvényes működés hely-

reállításához szükséges – valameny-
nyi információt. E kötelezettség 
teljesítését a felhívás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül köteles a 
cégbíróságnak igazolni, amelynek 
elmulasztása esetén 100 ezer forint-
tól 900 ezer forintig terjedő, ismé-
telten is kiszabható pénzbírsággal 
sújthatják a vezető tisztségviselőt.

 – Továbbműködési lehetőség, ha a cég kéri 
a kényszertörlési eljárás megszüntetését:
A kényszertörlési eljárás során a cég 
üzletszerű gazdasági tevékenységet 
nem végezhet. Azonban a 2021. 07. 
01. napjától hatályos módosítás már 
lehetővé teszi a cég számára, hogy 
a kényszertörlés kezdő időpontjától 
számított 15 napos jogvesztő hatá-
ridőn belül kérje a cégbíróságtól annak 
engedélyezését, hogy a kényszer-
törlési eljárás alatt a cég a szokásos 
napi üzletmenetet meg nem haladó 
üzletszerű gazdasági tevékenységet 
végezhessen, mert a kényszertörlési 
eljárás megszüntetésére irányuló ké-
relmet kíván előterjeszteni.

 – Illetékköteles lesz a kényszertörlési el-
járás: A cégbíróság által lefolytatott 
kényszertörlési eljárásért 250 ezer 
forint felügyeleti illetéket kell fizet-
ni, amelyet a kényszertörlési eljárás 
kezdő napján a cégjegyzékbe bejegy-
zett tagok és a vezető tisztségviselő (k) 
egyetemlegesen viselnek. Ha viszont a 
kényszertörlési eljárást a cégbíróság 
a cég kérelmére megszünteti, akkor 50 
ezer forint lesz a felügyeleti illeték.

A következő számban folytatódik a jogi 
személyeket érintő változások ismerteté-
se. 

Amennyiben olyan témát szeretnének 
javasolni, amelyről szívesen olvasnának a 
Hírmondó hasábjain kérem, küldjék el a 
dr.borbely@invitel.hu e-mail címre.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a Cégtörvény (Ctv.) módosítása miatt a jogi személyeket érintő változásokra kell 
felkészülni. A módosítások egy része 2021. 07. 01. napjával már hatályba lépett, egy részük 2022. 01. 01. napjától lesz 
hatályos, illetve lesznek még a későbbiekben is hatályba lépő rendelkezések. Ezen módosítások közül a közérdeklő-
désre számot tartó, a Bt-t, a Kft-t, és az egyesületet érintő néhány rendelkezést ismertetünk, hogy segítsünk a felké-
szülésben.
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Őszi Algyői  
Egészséghetek
Az egészséghetek keretében az alábbi szűrővizsgá-
latokat tartják az Algyői Egyesített Szociális Intéz-
ményben:

• NŐGYÓGYÁSZATI szűrővizsgálat: 
Szűrést végző orvos: Dr. Kajtár István 
Időpont: 2021. 09. 10. (péntek) 08.00-15.00 
óráig

• UROLÓGIAI szűrővizsgálat: 
Szűrést végző orvos: Dr. Király István 
Időpont: 2021. 09. 22. (szerda) 09.00-13.00 
óráig

• ÉRSEBÉSZETI szűrővizsgálat: 
Szűrést végző orvos: Dr. Takács Tibor 
Időpont: 2021. 09. 13. (hétfő) és 09. 14. (kedd) 
09.00 órától 17.00 óráig

• BŐRGYÓGYÁSZATI szűrővizsgálat: 
Szűrést végző orvos: Dr. Katerina Pascali 
Időpont: 2021. 09. 16. (csütörtök) 08.00 órától 
14.00 óráig és 09. 18. (szombat) 08.00 órától 
14.00 óráig

• HALLÁSVIZSGÁLAT: 
Szűrést végző orvos: Dr. Hartai Tamás 
Időpont: 2021. 09. 08 (szerda) 14.00-17.00 
óráig

• HASI/PAJZSMIRIGY ultrahangos vizsgá-
lat: 
Szűrést végző orvos: Dr. Zagorac Nikola 
Időpont: 2021. 09. 06-11. (hétfőtől szombatig) 
07.30-15.30 óráig

Az Algyői Faluházban az alábbi vizsgálatokat 
tartják:
•  SZEMÉSZETI szűrővizsgálat: 

Szűrést végző optometrista: Szőke-Balogh 
Adrienn 
Időpont: 2021. 09. 13., 14. és 15. (hétfő-szer-
da) 09.00-17.00 óráig 
A vizsgálathoz kapcsolódva helyszíni szem-
üveg kedvezményes megrendelésére van lehe-
tőség a FONTANA OPTIKA részvételével, 
teljeskörű optikai szolgáltatással. Használat-
ban levő szemüvegét kérjük mindenki hozza 
magával!

További információ: Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény: Algyő, Piac tér 17., Tel.: 06 (62) 267 
048, 06 (20) 554-8612.

SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember 11�, 9 óra Faluház:
Anyatejes világnap – Algyői újszü-
löttek köszöntése.

Szeptember 11�, 9 óra Algyői Sza-
badstrand: 
IV� Algyői Tisza-parti party

Szeptember 13-14-15�, 9-17 óráig 
Faluház kisterem: 
Szemészeti szűrés – Egészségnapok 
keretein belül. Szerda pótnap.

Szeptember 14�, 16-17 óráig 
Faluház: 
Hip-Hop tánc Belovai Ritával 
beiratkozás

Szeptember 18-19�, 8:30 órától 
Civilház: 
Életmódváltó hétvége Algyőn a 
Civilházban. Részletek a plakáton.

Szeptember 18�, 8 óra Zöld iskola:
Szemétszüret az Algyői Faluvédő 
Polgárőr Egyesület szervezésében.

Szeptember 20�, 17 órától (H) 
Faluház emeleti klubterem:
Téma: Görgei szerepe a téli had-
járatban és a kápolnai csatában.
Előadó: Pintér István történész, 
ezredes. Az előadás ingyenes!

Szeptember 21�, 10 óra Faluház 
emeleti klubterem:
Szakmaközi találkozó – 
CSAGYESZ.

Szeptember 24�, 8-12 óra Faluház 
parkoló: 
Kormánybusz ügyfélszolgálat, min-
den hónap negyedik péntekén.

Szeptember 24�, óra Faluház 
nagyterem: 
A Mandula Színház bemutatja a 
„Mi űsz ott Jankó!” című felnőt-
teknek szóló vígjátékát. A színházi 
előadás ingyenes!

Szeptember 30�, október 1-2�, 
Faluház Rendezvénysátor: 
Algyő napja ünnepségsorozat – 
részletek a plakáton.

VÁSÁROK A FEHÉR  
ISKOLÁBAN 
Szeptember 13. (H) 9.11 óráig

BÉRLETÁRUSÍTÁS 
Október 4-5., 9-12, 12:30-17 óráig 
Faluház kisterem. 

Bejárat a Faluház  
mögötti parkoló felől.

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN

Szeptember 7. 8-12 óráig 
Szeptember 21., 8-12 óráig

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

Forma Tánc próba hétfő 9-13 óráig 
(Faluház nagyterem)

Fürge Ujjak Műhelye kéthetente 
hétfő 17-19 óra (Alkotóház)

Nyugdíjas kártya klub hétfő 13 óra 
(Civilház)

Zsibongó táncegyüttes próba hétfő, 
csütörtök 17 óra (Faluház nagyterem)

FIT-FEELING FITNESZ fel-
nőttek számára hétfő és csütörtök 
19-20 óra (Faluház nagyterem)

Forma Táncpróba kedd 9-11 óráig 
(Faluház nagyterem)

Tűzzománc kör kedd 9 óra (Alko-
tóház)

Algyői Foltvarrók Köre kéthetente 
keddenként 17 óra (Alkotóház)

Hip Hop tánc Belovai Ritával kedd 
16 óra (Faluház emeleti klubterem)

Asszonykórus próba kedd  
17 óra (Civilház)

Szilver társastánc iskolásoknak 
szerda 14 óra (Faluház nagyterem)

Parlando próba szerda 17 óra  
(Faluház emeleti klubterem)

Jóga Muladi Annamáriával  
szerda 19 óra (Faluház nagyterem)

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas 
Klub találkozója csütörtök  
17 óra (Civilház)

Zsibongó táncegyüttes próba hétfő, 
csütörtök 17 óra (Faluház nagyterem)

FIT-FEELING FITNESZ Fel-
nőttek számára hétfő és csütörtök 
19-20 óra – (Faluház nagyterem)

Gyevi-Art alkotók havonta  
péntekenként 17 óra (Alkotóház)

Stary of Hope-Balett péntek  
16 óra (Faluház emeleti klubterem)



17

...a Tisza Virága

Meccs nélkül maradtak a futballisták

Nem a legszerencsésebben alakult az 
Algyő SK labdarúgói számára a szezon-
kezdet. A felkészülési meccseket köve-
tően augusztus 7-én játszotta az első 
tétmérkőzését a csapat, amikor a magyar 
kupa országos főtábláján a Pest megyei 
I. osztály újoncát, a Gyömrőt fogadták 
a fiúk. Az első 25 percben a vendégek 
meglepték és beszorították az algyőie-
ket, fél óra játékot követően pedig már 
három góllal is vezettek. A szünet után 
ugyan stabilabbá vált az algyőiek játé-

ka, de Szabó Márk szépítőgólja későn 
érkezett, ráadásul a hajrában a Gyömrő 
ismét betalált, így 4–1-re nyert. Mindez 
azt jelentette, hogy búcsúzott az orszá-
gos kupától a csapat.

Ott volt azonban a lehetőség, hogy 
ismét kivívja az országos szereplés le-
hetőségét a csapat, amely a második 
körben csatlakozott be megyei selejte-
zőbe. A DAFC Szeged ellen azonban 
a 90. percben kapott gól pecsételte meg 
a csapat sorsát, amellyel a DAFC jutott 

tovább, így a következő szezonban biz-
tosan nem lesz ott a főtáblán az algyői 
csapat.

A folytatás sem volt túl szerencsés, 
ugyanis a bajnoki első fordulót az Ap-
átfalva kérésére elhalasztották, majd a 
második fordulóbeli ellenfél, az SZVSE 
viszont még érintett volt a kupa főtáb-
láján, így két egymást követő hétvégén 
is meccs nélkül maradt a csapat, amely 
így az újonc Deszk ellen rajtolhatott el 
a bajnokságban.

Csúszott a bajnoki rajt az Algyő SK labdarúgói számára: az Apátfalva kérésére elhalasztották az első bajnokit, majd a 
magyar kupa szólt közbe, így két hétvége is tétmeccs nélkül telt a játékosok számára.

Tornát nyertek a kézilabdás lányok

Egészen a döntőig menetelt a Leven-
dula Hotel Algyő női kézilabdacsapata 
az orosházi Oxxo kupán. A felkészülési 
torna fináléjában a házigazda, egyben 
osztálybeli rivális várt Farkas József csa-
patára, de ők sem jelentette akadályt. 
Nyolc góllal, 31–23-ra nyertek a lányok, 
akik így megnyerték a tornát. Az NB I./
B-ben újonc Algyő előbb a Szent István 
SE-t (37–32), majd a Csurgót (24–21) 
múlták felül, így háromból három győ-
zelemmel zárták a tornát.

„Nagy öröm számomra, hogy sikerült 
eredményesen zárni a hétvégét, büszke 
vagyok a csapatomra. Óriásit küzdöt-
tünk, kezdem én is érezni a csapatot. A 
mai mérkőzésen jól sikerült a frissítés, 
bár többször visszajött ellenfelünk a 
mérkőzésbe, nekünk kevesebb hullám-
völgyünk volt, jobban bírtuk az első és a 
második félidei végjátékot. Ismét tizen-
két ember szerzett gólt, ami a torna fo-
lyamán rendre jellemző volt ránk, ez is 
mutatja, csapatként tudunk erősek len-

ni. Gadányi Maja ezen a mérkőzésen is 
extra teljesítménnyel rukkolt elő, a ke-
mény védekezés mellett megadta az ala-
pot, amiből tudtunk építkezni. A helyén 
kell kezelnünk ezt a teljesítményt, de 
ha ezt a mentalitást és küzdést visszük 
tovább a bajnokságra is, akkor bármire 
képesek lehetünk” – értékelt a tornát 
követően a csapat edzője, Farkas József. 

Az algyőiek szeptember 11-én 16 
órától a Kispestet fogadják első baj-
nokijukon, majd egy héttel később az 
Orosháza érkezik a Fehér Ignác Álta-
lános Iskola sportcsarnokába. Szeptem-
ber 25-én Békéscsabára látogatnak a 
lányok, majd október másodikán a gyáli 
székhelyű Tempo KSE-t fogadják.

Remekül hangolt a bajnoki rajtra a Levendula Hotel Algyő női kézilabdacsapata. Az NB I./B Keleti csoportjára ké-
szülő csapat megnyerte az Orosházán megrendezett Oxxo kupát, hamarosan pedig bemutatkozik a másodosztályban.
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Nyári sikerek a kajakosoknál

Az Algyői Vízisport Egyesület kaja-
kosai a település szerves részévé váltak. 
Benépesítik a Tiszát, kajak versenyekre 
járnak, kenu túrákat szerveznek, egy 
igazi „kajak-kenus” nagy család alakult 
ki. Csúri Szabolcs, az egyesület tagja nyi-
latkozott lapunknak.

„Igazán sűrű nyarunk volt. A felké-
szülési időszak után májusban megkez-
dődött a versenyszezon. Idén a három 
éve megkezdett munkánk gyümölcse 
kezdett beérni. Egy olyan taglétszám 
alakult ki egyesületünknél, amellyel na-
gyobb létszámban tudtunk a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség pontszerző ver-
senyein megjelenni, a legkisebbekkel 
pedig játékos, rövid versenyeken részt 
venni. Szerencsére korosztályokon belül 
is van lehetőségünk páros és négyes egy-
ségeket összeültetni, így idén minden 
korábbinál több érmet sikerült gyűjte-
nünk a versenyeken. Ez a gyerekeknek 
hatalmas öröm és motiváció, nekünk 
pedig visszajelzés, hogy jó irányban ha-

ladunk. Egyesületünknél természetesen 
nem csak a versenyzés a cél, a szaba-
didős vagy mozgási céllal érkező gyere-
keket ugyanúgy szívesen látjuk edzése-
inken” – mondta Csúri Szabolcs.
Legjobb eredményeink nyáron: 

Június elején a Vajda Attila Regio-
nális Akadémiai Kupán Szolnokon: 1. 
hely György Claudia–Nyulas Dorottya 
MK2; 2. hely Csúri Csenge–Kovács Pan-
na MK2; 2. hely Hegedűs Hugó MK1; 2. 
hely Laczi Zalán–Mezei Olivér MK2. 

Június közepén a Vajda Attila Re-
gionális Akadémiai Eszkimó Indián 
Játékok, Csongrádon: 2. hely Hegedűs 
Hugó MK1; 3. hely Laczi Zalán MK1; 
3. hely Kovács Panna MK1.

Június végén Magyar Kupa Döntő, 
Sukoró: 6. hely Hegedűs Hugó MK1; 6. 
hely Nyulas Dorottya–György Claudia, 
Munkácsi Petra (Gyomaendrőd), Hor-
váth Amira (Szarvas) MK4.

Július elején Vidék Bajnokság, Fadd- 
Dombori: 2. hely Hegedűs Hugó MK1; 

2. hely Nyulas Dorottya, György Claudia 
MK2; 2. hely Laczi Zalán, Mezei Olivér 
MK2; 3. hely Lantos Nándor K1; 5. hely 
Laczi Zalán, Hegedűs Hugó, Lippai Péter, 
Mezei Olivér MK1 váltó.

Július közepén Simon Fiala Emlék-
verseny, Békésszentandrás: 2. hely He-
gedűs Hugó MK1; 3. hely Laczi Zalán, 
Mezei Olivér MK2; 4. Berkes Stella, 
Faragó Dóra MK2; 4. Nyulas Dorottya 
MK1; 4. hely Kovács Panna MK1.

Augusztus elején Magyar Bajnokság, 
Sukoró: 2. hely Csúri Csenge, Nyulas 
Dorottya, Frank Maja, Berkes Stella 
MK4; 3. hely Hegedűs Hugó, Lippai 
Péter, Laczi Zalán, Mezei Olivér MK4; 
3. hely Csúri Csenge, Kovács Panna, 
Nyulas Dorottya, György Claudia MK4.

A versenyeknek egyedi hangulata 
van, hiszen a Vidék Bajnokságon, vagy 
a Magyar Bajnokságon 1500-1800 ver-
senyző van jelen a hétvégéken. Egy-
egy versenyre 15-20 fő versenyzővel és 
majdnem ugyanennyi hajóval indultunk 
útnak. Itt kell köszönetet mondanunk 
versenyzőink szüleinek, akik a logiszti-
kában segítséget nyújtottak. 

A gyerekek edzését két edző tartja, 
Guiot Anikó a legkisebekkel foglalkozik, 
Kis-Bicskei Márk pedig a versenyzők 
edzését vezeti. Bekapcsolódtunk a Vajda 
Attila Regionális Akadémia vízitúrájába 
is Csongrádtól Szegedig, az algyői sza-
badstrandon együtt ünnepeltük a tele-
pülésünk olimpiai bajnok kajakosát Ko-
pasz Bálintot és a szegedi Kárász Annát. 

Szeptember 11-én a VI. Tisza-par-
ti Party-n nyílt napot és vízi felvonulást 
szervezünk az ALTE-vel együttműköd-
ve. Szeptemberben újra toborzást tartunk 
ahová úszni tudó 7-12 éves gyerekek je-
lentkezését várjuk. Úgy gondoljuk, a Tisza 
folyó mellett lakva minden gyermeknek 
alapvetően tudnia kellene úszni, valamint 
fontos lenne, hogy ismerje és tisztelje a 
folyót, ezért aki nem tud úszni, annak no-
vemberben úszásoktatást szervezünk. 

Tovább folytatódnak a vizes edzések a folyón, kihasználják a vénasszonyok nyarát a kajakosok. Szeptemberben tobor-
zást tartanak, novembertől úszásoktatással kajak előkészítő csoportot indítanak. 
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HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.00-16.00; K, Cs, P: 8.00-12.00.

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 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Gyermekorvosi ügyelet
Gyermekklinika B részleg (Szeged, Temesvári krt. 35-37.), a balesetes  
gyermek ellátása pedig a Gyermekklinika A részlegén (Korányi fasor).

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

születések algyőn

Gojdár Nóra Lili
Szül.: 2021. 05. 26.
Anya: Fürge Beáta Csilla
Apa: Gojdár Mihály

Pap Luca Diána
Szül.: 2021. 06. 17.
Anya: Dauda Ibolya
Apa: Pap Krisztián Zoltán

Útravaló ösztöndíj program
Június 14-én megjelent a 2021/2022. tanév Útravaló 
Ösztöndíjprogram Út a középiskolába, Út az érettségi-
hez és Út a szakmához esélyteremtő alprogramja.
A pályázat benyújtása az Útravaló Ösztöndíjprogram 
(UTR felület) Pályázati adatlap kitöltő felületen keresz-
tül történik a pályázati felhívásban szereplő feltételek-
nek megfelelően.

A pályázat benyújtásának szakaszai, időpontjai:

• A regisztrációk (köznevelési vagy szakképző intéz-
ményi, FEH admin és mentor regisztrációja) be-
nyújtása 2021. június 14. napja és 2021. szeptember 
17-én éjfélig lehetséges.

• A pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó ta-
nulók részére 2021. augusztus 01. és 2021. szeptem-
ber 17-én éjfélig lehetséges.

Figyelem! A korábbi évek gyakorlatától eltérően kizá-
rólag elektronikusan, a pályázati felületre szükséges va-
lamennyi dokumentumot feltölteni. Postai úton, papír 
alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrá-
ciós adatlap beküldése nem szükséges.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 2021/2022. tané-
vére vonatkozó Út a középiskolába, Út az érettségihez 
alprogramok pályázati felhívása a tef.gov.hu/ oldalon 
található.

közérdekű  
telefonszámok

Börcsök Bálint
Szül.: 2021. 07. 29.
Anya: Varga Adrienn
Apa: Dr. Börcsök Levente
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SZEPTEMBER 30. 
CSÜTÖRTÖK

Algyői Faluház Rendezvénysátor

14.00 ÚJ BÖLCSŐDE 
 ALAPKŐLETÉTELE 
 (Tiszavirág utca)
18.50 ALGYŐ NAPJA ÜNNEPSÉGSOROZAT 

 MEGNYITÓJA 
 MOLNÁR ÁRON POLGÁRMESTER

19.00 OPERETT GÁLA
 20 ÉVES A PARLANDÓ 
 ÉNEKEGYÜTTES
VENDÉGMŰVÉSZEK:
 OSZVALD MARIKA
 PELLER KÁROLY
 KÓNYA KRISZTINA
 SZABÓ DÓRA CINTIA
 TURPINSZKY 
 GRIPPERT BÉLA
 KISS DIANA
BÜFÉ: LEVENDULA ÉTTEREM

OKTÓBER 1. 
PÉNTEK

Algyő

9.00  ÜNNEPI SZENTMISE a templomban
 MUCZA BÉLA DOMBORMŰVÉNEK KOSZORÚZÁSA
 FEHÉR IGNÁC DOMBORMŰVÉNEK KOSZORÚZÁSA 
 DR. PIRI JÓZSEF DOMBORMŰVÉNEK KOSZORÚZÁSA 
 SÜLI ANDRÁS EMLÉKTÁBLÁJÁNAK KOSZORÚZÁSA
 DÍSZPOLGÁROK ÉS HŐSÖK 
 SÍRJAINAK  KOSZORÚZÁSA

11.00 JÉGPÁLYA ÖLTÖZŐ ÁTADÁSA,  
 SZENTELÉSE 
 - FAZAKAS ATTILA PLÉBÁNOS

12.00 20 ÉVES AZ ALGYŐI TÁJHÁZ 
 BESZÉDET MOND MOLNÁR ÁRON POLGÁRMESTER

17.00 ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS 
 a faluházban
 DÍSZPOLGÁRI CÍM KITÜNTETÉS, 
 KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMEK 
 ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA

OKTÓBER 2. 
SZOMBAT

Algyői Faluház Rendezvénysátor

15.00 20 ÉVES A DÉL-ALFÖLDI 
 HARMONIKAFESZTIVÁL
 Közreműködik: DÉL-ALFÖLDI HARMONIKABARÁTOK EGYESÜLETE, 
 MEGHÍVOTT VENDÉGMŰVÉSZEK ÉS SZÁSZ SZABOLCS HARMONIKAMŰVÉSZ

17.00 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÓRIÁS BOGRÁCSBAN FŐTT GULYÁSSAL 
 VENDÉGELI MEG A RENDEZVÉNYRE KILÁTOGATÓKAT

17.30  ’55 ÉVES A TÁNCDALFESZTIVÁL
 Sztárfellépők: ZALATNAY SAROLTA
   SZULÁK ANDREA
   KOCSIS TIBOR
 Közreműködik:  MOLNÁR GYÖRGY ÉS KONCERTZENEKARA

19.30 THE BEST OF MODE koncert (Depeche Mode tribute zenekar)

21.00  TŰZIJÁTÉK

21.30 EMELET koncert

23.00 DANCE PARTY DJ. BIG BILL
INGYENES UGRÁLÓVÁR ÉS GYEREKJÁTÉKOK!
BÜFÉ: LEVENDULA ÉTTEREM

ALGYŐ NAPJAALGYŐ NAPJA
2021. SZEPTEMBER 30-OKTÓBER 2.

ÜNNEPSÉGSOROZAT

A RENDEZVÉNY AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOK SZERINT 
KERÜL MEGRENDEZÉSRE!

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!


