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Letették a bölcsőde alapkövét, átadták a jégpálya öltözőjét, köszöntötték a 20 éves Parlando Énekegyüttest, valamint díjazták 
a település kiválóságait. Három napon át ünnepelte önállóságát Algyő.

Három napon át  Három napon át  
ünnepelte önállóságát Algyőünnepelte önállóságát Algyő

Részletek a 4, 5. oldalon

Negyvennel is több gyermek Negyvennel is több gyermek 
született egy év alattszületett egy év alatt

Egyre többen élnek a községben, hét év alatt 10 százaléknál is nagyobb arányú növe-
kedés volt a lakosságszámban. Az Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából idén is 
köszöntötték az újszülötteket a faluházban. Részletek a 7. oldalon

Kerékpáros túrát rendeztek Algyőn, 
amelyen a 21 éves korában, gyomorrák-
ban elhunyt Nagy Martinról emlékeztek 
meg. Nevezési díj nem volt, de adományo-

kat vártak a Reménysugár Alapítványnak, 
amely a befolyt összeget a Gyermekklinika 
Onko-Hematológia Osztályának korsze-
rűsítésére fordítja. Részletek a 9. oldalon

Szemétszüretet  Szemétszüretet  
hirdettek a polgárőrökhirdettek a polgárőrök
Jó hangulatban közösséget építettek, 
miközben tisztábbá tetették Algyőt és 
annak környékét a polgárőrök sok-sok 
csatlakozóval közösen. A községben egy-
re többen döntenek úgy, hogy polgárőrök 
lesznek. A községben egyre többen dön-
tenek úgy, hogy csatlakoznak a helyi pol-
gárőrséghez. Részletek a 10. oldalon
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APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év 
garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.  
Telefonszám: 06 (30) 953-039.

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tab-
letek, mobiltelefonok javítása, telepítése, karban-
tartása. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal! Zsigovics Péter,  
Telefonszám: 06 (30) 779-1501.

Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont 
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es telefonszámon. 
Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó 
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masszázsterape-
uta és Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akup-
resszőr.

Alig használt üstház üsttel együtt, valamint egy 
csősatu reális áron eladó. Megegyezünk!  
Érdeklődni: 06 (30) 647-7804.
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...a Tisza Virága

 Épülhet az új, hatvan férőhelyes bölcsőde

Az ugrásszerűen megnövő gyermek-
szám miatt nagy szükség van az új in-
tézményre, hiszen minden évben túlje-
lentkezés van a bölcsődébe. A jelenleg 
3 csoportszobával üzemelő bölcsődét 
5 csoportszobás épület váltja majd fel. 
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg felvehető 
36 gyermek helyett a kész intézménybe 
már hatvanan járhatnak. Ezáltal meg-
szüntethető lesz a várólista, amely évek 
óta problémát okozott mind a szülőnek, 
mind az intézmény vezetőjének. Az új 
épület új munkahelyeket is jelent Al-
győre nézve, hiszen kisgyermekgondo-
zókra és dajkákra is szükség lesz, illetve 
a technikai dolgozók számát is növelni 
kell majd, hogy az a megnövekedett 
gyermekszámhoz legyen igazítva.

Maga az épület tervezésénél a képvi-
selő-testület számára fontos szempont 
volt, hogy egy modern, energetikailag 
korszerű létesítmény készülhessen, ahol 
természetes anyagokat használnak fel. 
Emellett igazodik majd az iskola látvá-
nyához is. A két intézmény egyfajta új 
központot hoz majd létre, tehermente-
sítve az óvoda felé vezető utcákat, illetve 
valamilyen szinten a szülőket is, akik-

nek eddig ingázniuk kellett az iskola és 
a bölcsőde között. 

Az ünnepélyes alapkőletételt szep-
tember 30-án tartották, amelyen Ho-
lubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal 
vezetője hangsúlyozta, nem sok olyan 

beruházás van, amely hosszabb távú 
befektetésként jobb, mint egy bölcső-
deépítés. Úgy fogalmazott, a bölcsőde 
egyensúlyt hoz létre a munka és a csa-
lád között, valamint támogatást jelent 
a szülőknek abban, hogy amíg ők dol-
goznak, biztonságos körülmények közt 
tudhatják gyermekeiket.

A beruházás a TOP-1.4.1 „Új bölcső-
de építése Algyőn” és a Pénzügyminisz-
térium „Bölcsődei fejlesztési Program 
2018.” keretein belül valósul meg.

Algyő Nagyközség Önkormányzata sikeres közbeszerzés után szeptember 20-án aláírta a szerződést a nyertes kivite-
lezővel az új, 60 férőhelyes bölcsőde megépítéséhez, 30-án pedig le is tették az új intézmény alapkövét.
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Három napon át ünnepelte önállóságát Algyő

Idén háromnapos rendezvénysorozattal 
ünnepelte meg Algyő azt, hogy 25 évvel 
ezelőtt az 1996. október 27-én megtar-
tott helyi népszavazáson a településen 
élők úgy döntöttek, nem szeretnének to-
vább Szegedhez tartozni. Ennek követ-
kezményeként egy év múlva, 1997. októ-
ber 1-jén újra önálló község lett Algyő.

Letették az alapkövet

A programsorozat első állomásaként 
szeptember 30-án letették az új bölcső-
de alapkövét a Tiszavirág utcában. A 60 
férőhelyes intézménnyel váltják majd 
ki a jelenlegi Bóbita Bölcsődét. Az új 
intézményt összesen 895 millió forint-
ból hozzák létre kormányzati és uniós 
támogatások segítségével 14-15 hónap 
alatt.

20 éves a Parlando

Szintén csütörtökön a Gyevi Art Kultu-
rális Egyesület és a kelebiai Gaál Ferenc 
Magyar Művelődési Egyesület együtt-
működésének 5. évfordulója alkalmából 
barátságfát ültetett. Szeptember 30-án 
ünnepelték meg az algyőiek a Parlan-

do Énekegyüttes 20. születésnapját is, 
ebből az alkalomból operettgála volt a 
Faluház melletti nagy sátorban. A helyi 
művészek mellett olyan neves előadók 
léptek színpadra, mint Oszvald Mari-
ka, Peller Károly, Kiss Diána és Bocskai 
István, Kónya Krisztina és Szabó Dóra 
Cintia.

A gálán Fábián Péter, a Parlando 
Énekegyüttes vezetője elmondta, szá-
mukra olyan érzés, hogy ilyen kiemelke-

dő művészek velük ünnepelnek, mintha 
a megyehármas focicsapatot Ronaldo, 
Messi és Neymar látogatná meg. Beszá-
molt arról is, hogy most 15 tagja van az 
együttesüknek, ketten még az alapítóta-
gok közül valók.

A gála több meglepetést is tartoga-
tott, hiszen a színpadon találkozott újra 
Kiss Diána és volt óvó nénije, aki 10 éve 
már Szegeden él, és tagja az énekegyüt-
tesnek. Egy szabolcsi faluból származ-

Letették a bölcsőde alapkövét, átadták a jégpálya öltözőjét, köszöntötték a 20 éves Tájházat és a 20 éves Parlando 
Ének együttest, valamint díjazták a település kiválóságait. Három napon át ünnepelte önállóságát Algyő, szombaton 
óriás bográcsban főztek gulyást a község lakóinak, a szórakozásról pedig neves előadók gondoskodtak.



5

...a Tisza Virága

nak mindketten, csütörtökön pedig egy 
dalt adtak elő közösen. Emellett a finálé 
részeként kérte meg a Szegedi Nemzeti 
Színház operaénekesének, Szabó Dóra 
Cintiának a kezét párja, Szép Dávid.

Átadták az öltözőt

Október elsején ünnepi szentmise volt 
a Szent Anna templomban, amit koszo-
rúzások követtek. Ezen a napon adták át 
a jégpálya 400 négyzetméteres öltözőjét 
is, amelyet 209 millió forint tao-támo-
gatásból építtetett meg az önkormány-
zat és a Tisza Volán SC. A kivitelező a 
Gyeviép Nkft., volt, és ez a cég lesz az 
üzembentartó is. Az épületben 4 öltöző-
egység van megfelelő kiszolgálóegysé-
gekkel, valamint egy méretes közösségi 
teret is létrehoztak, ahol a közönségkor-
csolyázásra érkezők tudnak átöltözni.

Az átadón jelen volt Kovács Zoltán, a 
Magyar Jégkorong Szövetség szakmai 
bizottságának elnöke is, aki reményét fe-
jezte ki annak kapcsán, hogy hamarosan 
Algyőnek is lesz saját jégkorong csapata, 
hiszen jelenleg 30 igazolt algyői játékosa 
van a Szegednek. Beszélt arról is, hogy 
23 évvel ezelőtt csak 3 jégpálya volt az 
országban, azóta viszont több mint 20 
ilyen létesítményt adtak át. Kiemelte, 
hogy Algyő olyan példa nélküli lehető-
séget kapott, amelyhez Békéscsabának 
vagy Kecskemétnek sem volt szerencsé-
je. Az átadó végén az új öltöző Fazakas 
Attila plébános szentelte meg.

Díjazták a kiválóságokat

Pénteken megünnepelték azt is, hogy 
20 éves lett a Tájház, ahol jelen voltak 
azok az algyőiek is, akik 2000-ben több 
mint 100 tárggyal segítették a nyitást. 
Az programsorozat következő állomá-
sa az ünnepi képviselő-testületi ülés 
volt, amelyen Molnár Áron polgármester 
idézte fel a 25 évvel ezelőtti szavazás, 
valamint a 24 évvel ezelőtti önállóvá 
válás emlékeit. Hangsúlyozta, azok akik 
akkoriban meghatározták a közéletet 
helyben, nagyon bölcsen és határozot-
tan álltak ki az ügyért, az algyőiek pedig 

azóta is nagyon büszkék önállóságukra. 
Hozzátette, sokan akkor arról beszéltek, 
hogy nem lesz majd elég pénze a tele-
pülésnek az önállósághoz, ez a problé-
ma idén érte utol Algyőt a pandémia és 
egyéb más körülmények miatt. Jelezte, 
az iparűzési adóból származó bevétel 
1,3 milliárd forintról 715 millió forint-
ra csökkent, éppen ezért a költséghaté-
konyságra helyezi a hangsúlyt az önkor-
mányzat úgy, hogy közben a település 
fejlődése nem állt meg.

Az ünnepsége díjazták a község ki-
válóságait. Idén Kopasz Bálint olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok kajakos vette 
át a díszpolgári címet. Az Algyő Nagy-
községért kitüntetésben ezúttal Gubacsi 
Enikő és az Algyői Nőegylet részesült. 
Továbbá Bakos András Tamás, Pászka 
Imre, Pósa Ferenc és az Algyői Tollfor-

gatók Alkotói Díjat, míg Gavallér Ist-
vánné, Maszlag Józsefné, Vidács Jánosné, 
Horváth József és Zánthó Csaba elismerő 
oklevelet kapott.

Szombaton már inkább a szórako-
zásé volt a főszerep, így a Faluház mel-
letti színpadon például látható volt az 
55 éves Táncdalfesztivál Zalatnay Sa-
roltával, Szulák Andreával és Kocsis Ti-
borral, és a tűzijáték sem maradt el. Az 
önkormányzat hatalmas bográcsban 
gulyást főzött, amivel minden jelenlévőt 
megvendégeltek. Eközben a helyi ter-
melőket is díjazták, így Gyevi Portéka 
védjegyet kapott Gálné Nagy Ildikó szö-
vő, népi iparművész, a Vámos Cukrász 
Kft., Major Zoltán méhész, Kothencz 
Tibor húsfeldolgozó, Farkas Imre kecs-
kesajt kistermelő, Bakó Gábor méhész,        
egyéni vállalkozó és a Gyevikult Nkft. is.                                
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Spórolásra rendezkedik be a nagyközség

Az idei költségvetésben 850 millió fo-
rint iparűzési adóbevétellel kalkulált 
Algyő, a szeptemberi képviselő-testületi 
ülésen azonban módosított előirányzat 
szerepel 715 millió forinttal.

Az előterjesztésből kiderül, hogy tavaly 
az érintettek nagyjából 220 millióval több 
adóelőleget fizettek be, mint a tavalyi évre 
megállapított végleges adófizetési köte-
lezettségük, részben emiatt csökkent a 
2021. évi adóbevétel. Az építményadónál 
78 millióval kalkuláltak, az új előirányzat 
valamivel kevesebb, 72 millió lett.

„A szeptemberi adófeltöltéseket na-
gyon várta az önkormányzat. Tavaly 
1,3 milliárd forint iparűzési adóbevé-
telünk volt, várható volt, hogy a koro-
navírus-járvány visszaesést hoz, ezért is 
kalkuláltunk erre az évre 850 millió fo-
rinttal, a 715 milliós bevétel jócskán ez 
alatt marad, ezért a költségvetést is mó-
dosítani kell” – összegezte lapunknak 
Molnár Áron polgármester. Hozzátette, 
várhatóan semmilyen tételt nem kell ki-
húzni a költségvetésből, de már látszik, 
hogy fejlesztéseket továbbra sem tud 
eszközölni az önkormányzat.

„Ez a visszaesés minket is megrenget, 
további racionalizálásokra lesz szükség” 
– közölte.

Két cég jól teljesít

Áttekintették az ülésen mindhárom 
önkormányzati társaság likviditását, a 

féléves mérlegeredményeit, hogy el-
dönthessék, szükség van-e valamilyen 
beavatkozásra.

A polgármester elmondta, a Gyevi-
kult Nkft.-nél egy nagyobb, 6-7 milli-
ós nyereség látszik, de lényeges, hogy a 
falunapra eredetileg szánt összeget nem 
használták fel, hiszen a rendezvény el-
maradt, ennek egy részét az Algyő Nap-
ja programokhoz csoportosították át.

„A jelenlegi számokból az látszik, 
hogy a Gyevitur Nkft.-nek biztosított 
támogatást sem kell kiegészíteni. En-
nek összege egyébként évek óta nem 
volt olyan kevés, mint most. Összesen 
31 millió forint támogatást kaptak erre 
az évre, ennek egy része a működési tá-
mogatást. Érdemes tudni, hogy 6-8 éve 
nem működött ilyen kevés pénzből a 
cég, nagyjából a fürdő önállóan vitt el 
ennyi forrást korábban, tehát látszik a 
korábbi racionalizálás eredménye, jó 
úton haladnak” – mondta.

A Gyeviép mínuszban

A harmadik önkormányzati társaság, a 
Gyeviép Nkft. helyzete azonban nem 
ilyen rózsás, náluk mínusz 3 millió fo-
rint keletkezett az első félévben. Katona 
Antal ügyvezető igazgató az előterjesz-
tésében leírta, hogy a tényleges vállal-
kozási eredményük lényegesen elmarad 
a várttól. Két megoldási javaslatot is 
vázolt, egyrészt, hogy külső munkákat 
próbálnak szerezni, ezzel dolgoznák le a 
hiányukat, a másik út pedig a dolgozói 
létszám csökkentése. A cég jelenlegi ál-
lományi létszáma egyébként 24 fő, plusz 
4 közmunkás.

Molnár Áron megjegyezte, hiába nem 
túl nagy összeg a jelenlegi hiány, látszik, 
hogy azok az intézkedések, amelyeket a 
Gyeviturnál a pandémia miatt kénysze-
rűen meg kellett tenni, várhatóan elérik 
a Gyeviépet is, tehát itt is fontos szere-

pe lesz a racionalizálásnak, észszerűbbé 
kell tenni a működésüket. Ez a folyamat 
már elkezdődött.

Házhoz jön a lomtalanítás

A lakossági lomtalanítási rendszer át-
alakítását korábban már tárgyalta a 
képviselő-testület, ám akkor nem ka-
pott többségi támogatást a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nkft. javaslata, 
nevezetesen, hogy térjenek át a házhoz 
menő lomtalanításra, ami például Sze-
geden is működik.

„Meggyőztek, hogy a házhoz menő 
rendszer jobb és praktikusabb, mint a 
jelenlegi, amikor megadunk az évben 
egy napot, és csak akkor van módja a 
lomtalanításra a lakosoknak” – mondta 
Molnár Áron.

Az úgynevezett „zöldszámos” ház-
hoz menő lomtalanítási rendszer lé-
nyege, hogy a lakosok bejelentik az 
igényüket, jelzik a mennyiséget is, és a 
cég eszerint házhoz megy és fel is ta-
karítanak maguk után. Évente egy al-
kalommal vehető igénybe ingyenesen a 
szolgáltatás március közepétől novem-
ber 15-éig.

Új ügyelet várható

A sürgősségi fogorvosi ügyeleti rend-
szer is változás előtt áll. A Szegedi Kis-
térség Többcélú Társulása szervezi ezt, 
akárcsak a háziorvosi ügyeletet. Most 
arról született testületi döntés, hogy Al-
győ is csatlakozna a társulási ellátáshoz. 
A feltételeket és az anyagi oldalát még 
nem látják pontosan, ahhoz tudni kell, 
hogy összesen mennyi település lesz vé-
gül része a rendszernek. Úgy saccolja az 
önkormányzat, hogy évi 100-200 ezer 
forintnál nem kell majd többet fizetni-
ük azért, hogy a nagyközség lakosait is 
ellássák majd sürgős esetekben.

Jövőre házhoz megy a lomtalanítás Algyőn – erről is döntöttek a képviselő-testület szeptemberi ülésén. Az is biztos, 
hogy módosítani kell az idei költségvetést, mert a tervezett 850 millió forint helyett mindössze 715 millió folyik be a 
kasszába iparűzési adóból.
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Negyvennel is több gyermek született egy év alatt

Szeptember 11-én Algyő már harmad-
jára csatlakozott az Anyatejes Táplálás 
Világnapjához, amelynek célja, hogy 
felhívja a figyelmet a csecsemők termé-
szetes táplálására. A Faluházban meg-
tartott eseményen az önkormányzat és 
az Algyői Egyesített Szociális Intéz-
mény köszöntötte a tavaly és idén szep-
tember között született 46 gyermeket és 
azok szüleit.

Molnár Áron polgármester jelezte, ez 
az egyik kedvenc programja az évben, 
mert ez visszaigazolás is számára, hi-
szen amikor polgármester lett, akkor a 
legfontosabb célja a lakosságszám csök-
kenésének megállítása volt. Hozzátette, 
ha minden program olyan jól sikerül, 
mint ez, akkor sok pozitív dolog lesz 
majd Algyőn, ugyanis nemcsak megállí-
tották, hanem növelték is a lélekszámot, 

hét év alatt 5088-ról 5640-re. Tehát 10 
százalék feletti növekedést értek el.

Hangsúlyozta, az eddig elért célok 
közül talán erre a legbüszkébb, de sokat 
is tettek azért, hogy mindez megvaló-
suljon. Ehhez járult hozzá a dél-nyu-
gati lakóövezetben a telkek kialakítása, 
házasulandók támogatása, az újszülött 
érkezésekor járó 100 ezer forintos tá-
mogatás, valamint az intézmények fo-
lyamatos fejlesztése is.

Megjegyezte, az ünnepségen jelenlévő 
gyermekek vélhetően már az új bölcső-
dét élvezhetik majd, hiszen a tervek sze-
rint az jövő szeptemberre készül el.

A babák üdvözlése után Farkas Attila 
családterapeuta tartott előadást, ame-
lyen arra kérte a szülőket, hogy ne spó-
rolják meg a közös családi élményeket. 
A szakember szerint ugyanis az nem 
baj, ha a gyermek fejlődés közben szer-
teágazik, azonban lennie kell egy kapo-
csnak, ami mindezt összeköti. Ennek a 
kapocsnak pedig a közös élményeknek 
kell lenniük.

Egyre többen élnek a községben, ezt a jelentős számú gyermekszületések, valamint a település vonzóbbá tétele is 
elősegíti. Hét év alatt 10 százaléknál is nagyobb növekedés volt a lakosságszámban. Az Anyatejes Táplálás Világnapja 
alkalmából idén is köszöntötték az újszülötteket a faluházban.

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak Algyőn

A Csongrád-Csanád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság által szervezett 
gyakorlat első napján a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos mentés szabályszerű 
végrehajtását gyakorolták a katasztrófa-
védők, a mentősök, a vöröskeresztes és 
a vízműves szakemberek. Emellett egy 
drónos csapat is kivonult, akik a ma-
gasból való felderítési és mentési mód-

szereket gyakoroltak. A feladatokat az 
ártérben kellett megoldani, ahol a hi-
vatásos egységek vezetése és irányítása 
alatt több település önkéntesei szimu-
lálták a viharkárból keletkezett problé-
mákat. A mentés az erdőben és a vízen 
is zajlott, illetve quadokkal járták a ka-
tasztrófavédelem szakemberei a töltést.

A gyakorlat második napján egy 
tömegbalesetet jelenítettek meg a Vo-
lánbusz Zrt. segítségével. Egy felborult 
buszból, két összeütközött személyau-
tóból és egy kisbuszból, illetve egy gép-
kocsiból kellett menteni és ellátni a sé-

rülteket. A szimulációban minden úgy 
zajlott, ahogyan élesben is működnie 
kell. Sorra érkeztek a mentőegységek, 
akik összehangolt munkával mentették 
az önkénteseket. A Levendula Hotel 
terültén a Magyar Vöröskereszt egy 
komplett mobil kórházat állított fel, 
ahol a sérültek ellátása folytatódott.

Ehhez hasonló volumenű gyakor-
latot nem rendeznek minden évben. A 
220 szakember és több önkéntes bevo-
násával sikerült olyan szimulációt alkot-
niuk a szervezőknek, amellyel a résztve-
vők későbbi munkáját tudták segíteni. 

Szeptember elején kétnapos katasztrófavédelmi gyakorlat zajlott községünkben, amelyen több mint kétszáz szakem-
ber és önkéntesek is részt vett.



8

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Köszönetet mondtak 18 jubiláló hősnek

Szeptember 9-én köszöntötte a sok-
szoros véradókat az önkormányzat és a 
Magyar Vöröskereszt, ezúttal 18 algyői 
hősnek mondtak köszöntet a polgár-
mesteri hivatalban. Molnár Áron pol-
gármester emlékeztetett, hagyományo-
san már több éve ünneplik meg azokat, 
akik úgy gondolják időről időre, hogy 
érdemes ezt az igencsak nemes felaján-
lást adniuk.

„Olyan jubileumi számhoz értek, amit 
érdemes megköszönni, és kicsit moti-
válni is az algyői véradókat arra, hogy 
minél több olyan eseményen vegyenek 
részt, ahol a vérüket adhatják másokért. 
Óriási megbecsülés kell övezze azokat, 
akik úgy gondolják, hogy számukra fon-
tos ez az elköteleződés” – hangsúlyozta.

A településvezető szerint nem lehet 
úgy elmenni vért adni, hogy amíg a csö-

vön csorog le a vér a műanyag tároló-
ba, addig ne jutna eszébe a véradónak 
– akár minden alkalommal –, hogy lehet 
éppen azon a pár decin múlhat mások 
élete. Megjegyezte, adni mindig jó, de 
amikor valaki saját magából ad és valaki 
másnak ajánlja fel, az csodálatos dolog.

Az ünnepségen jelen volt Sasvá-
ri Krisztina, a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád-Csanád megyei szervezeté-
nek vezetője is, aki arról beszélt, hogy a 
Vöröskereszt egyik legfontosabb külde-
tése, hogy megbecsülje a véradókat.

„Amikor vért adnak, akkor nem tudják, 
hogy azt kinek is ajánlják fel valójában, 
ezért is kell az élő szóval történő megkö-
szönés. Mindannyian abban a különleges 
4 százalékban vannak, amely ma Magyar-
országon a véradók számát jelenti. Ennyi a 
véradó aktivitás hazánkban, ami nem egy 

jó szám, de uniós- és világviszonylatban 
még így is kiemelkedő. Csongrád-Csanád 
megye is jól teljesít ebben, hiszen itt 7 szá-
zalékos a véradók aránya.” – mutatott rá.

Sasvári Krisztina beszélt arról is, 
hogy hálás azoknak a településeknek, 
ahova személyesen is ellátogathatnak, 
hogy kifejezzék köszönetüket, de az ön-
kormányzatnak is jár a köszönet, hiszen 
folyamatosan támogatja a véradókat. 
Megjegyezte, az algyői önkormányzat 
révén a Borbála Fürdőbe szóló belépő-
ket is tudnak ajándékozni a véradóknak.

Kiemelte, a véradásszervezés történe-
tének egyik mélypontja az augusztus szo-
kott lenni, azonban Algyő az egyik olyan 
település, ahol ilyenkor nagy véradást 
szerveznek, éppen ezért a megyei véradá-
sok megmentője a település. „Ide mindig 
eljön annyi véradó, amennyi a stabil vér-
készletet lehetővé teszi” – tette hozzá. 

Az ünnepségen elismerést kapott: 
Boldizsár István, Fodor-Izsákovics Ber-
nadett, Gyémánt Ferenc, Hídvégi Tamás, 
Horváth Gábor, Kormos Attila, Lajos 
Krisztián, Miklós Attila Zsolt, Molnárné 
Gonda Noémi, Neparáczki Attila Pál, Söl-
lei Krisztina, Tasi Viktor, Tösmagi Zsolt, 
Varga Ivett, Varga Lajos Zoltán, Vidács 
István, Vidács László és Vidács Zoltán 
Tamás.

A többszörös véradóknak mondtak köszönetet a polgármesteri hivatalban. A Magyar Vöröskereszt megyei vezetője 
szerint Algyő az egyik megmentője az augusztusi véradásoknak.
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Az Egészségheteken pótolták az elmaradt szűrővizsgálatokat

Hasi- és pajzsmirigy ultrahangos vizs-
gálat, bőrgyógyászati, urológiai, szemé-
szeti, nőgyógyászati, érsebészeti szűrés, 
valamint hallásvizsgálat is volt a szep-
tember 6-a és 20-a között megtartott 
Egészségheteken.

Az Idősek Napközi Otthonában és a 
Faluházban megrendezett eseményről 
az Algyői Egyesített Szociális Intéz-
mény vezetője, Jankovicsné Veres Katalin 
elmondta, előzetesen kellett regisztrálni 
a vizsgálatokra, amelyek igen népszerű-
ek voltak a helyiek körében, a leghama-
rabb a nőgyógyászati és a bőrgyógyá-

szati szűrésekre fogytak el az időpontok. 
Hozzátette, érdekesség, hogy bár az 
urológiai vizsgálatra nehezebben szán-
ják rá magukat az emberek, mégis telt 
ház volt most ezen a szűrésen is. A szű-
rővizsgálatokra jelentkezők száma az 
intézményvezető szerint jól tükrözi azt, 
hogy az algyőiek egészségtudatosak és 
fontosnak tartották azt, hogy bepótolják 
a járványhelyzet miatt elmaradt vizsgá-
latokat. Hozzátette, az önkormányzat 
által mindenki ingyenesem vehetett 
részt a szűréseken, és annak érdekében, 
hogy minél többen ki tudják használni 

a lehetőséget, pótnapokat is kijelöltek.
Jankovicsné Veres Katalin közölte, cél-
juk az, hogy tudatosuljon az algyőiek-
ben, hogy az egészségükért nagymér-
tékben ők a felelősek, és a szűrések az 
egészségvédelmet szolgálják.

A vizsgálatokon mindenki maszk-
ban, kézfertőtlenítés után vehetett részt, 
várakozás közben pedig ügyelni kel-
lett a másfél méteres távolság betartá-
sára. Az idősek otthonában például az 
ebédlőben és a teraszon biztosítottak 
várakozási lehetőséget a védőtávolságot 
megtartva.

Számos vizsgálat közül választhattak az algyőiek szeptember 6-a és 20-a között az Egészségheteken. Hamar beteltek 
az üres helyek, ezért pótnapokat is kijelölt az önkormányzat, hogy minél többen élhessenek az ingyenes lehetőséggel.

Nagy Martinra emlékeztek, beteg gyerekeknek segítettek

Szeptember 18-án kerékpáros túrát 
rendeztek Algyőn, amelyen a 21 éves 
korában, gyomorrákban elhunyt Nagy 
Martinról emlékeztek meg. A túrát a 
szülők a helyi önkormányzattal és szá-
mos más szervezettel, többek közt a Re-
ménysugár – a Dél-Alföldi Hematoló-
giai És Onkológiai Gyermekbetegekért 
Alapítvánnyal együttműködve szervez-
ték meg.

Nagy Zoltán édesapa lapunknak el-
mondta, kettős céllal tették mindezt.

„Az egyik, hogy a fiunknak emlé-
ket állítsunk, és ez szomorú történet, 
de ugyanakkor pozitív példa is lehet. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet ország-
szerte arra, hogy segíteni sosem késő a 
nehéz helyzetbe került embertársain-
kon, és ez a szívnek is jót tesz” – hang-
súlyozta az édesapa, aki elárulta, hogy 
azt szeretnék, ha hagyománnyá válna a 
községben a túra.

„A másik célunk pedig az, hogy idén 
is adományokat gyűjtsünk a Remény-

sugár Alapítványnak, amely a befolyt 
összeget a szegedi Gyermekklinika 
Onko-Hematológia Osztályának kor-
szerűsítésére fordítja azért, hogy minél 
több beteg gyerek gyógyulhasson meg” 
– részletezte Nagy Zoltán.

Nevezési díj idén sem volt, azonban 
kérésre a távot megnövelték, így ezúttal 
már 21 kilométert tekertek a résztve-
vők. Az algyői sportpályától egészen a 
Fa-Villa étteremig túráztak, majd on-
nan vissza.

Füzesy István alpolgármester is jelen 
volt a startnál, aki arról beszélt, hogy az 
önkormányzat kiemelten kezel minden 
olyan kezdeményezést, amely jótékony-
sági háttérrel valósul meg a civilek kez-
deményezésére. Hozzátette, abban bíz-
nak, hogy minden évben megrendezik 
az emléktúrát a községben, és évről évre 
minél többen emlékeznek meg az oros-
házi születésű fiatalról, valamint minél 
több pénz gyűlik össze a gyerekek gyó-
gyulásának támogatására.

Másodjára rendeztek Algyőn az orosházi születésű Nagy Martin emlékére kerékpárostúrát. Nevezési díj nem volt, de 
adományokat vártak, amelyekkel a szegedi Onko-Hematológia Osztály korszerűsítését segítik.
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Szemétszüretet tartottak a polgárőrök

Újra megtisztították szeptember 18-án 
a települést és annak környékét az Al-
győi Faluvédő és Polgárőr Egyesület 
tagjai, akikhez az önkormányzat, vala-
mint sok magánszemély és civil szerve-
zet is csatlakozott. Kabainé Lovas Ni-
koletta, az egyesület elnöke elmondta, a 
szeptemberi szemétszüret hagyomány-

nyá vált a községben, valamint azt az 
idén elhunyt Gulyás Sándor, a szervezet 
korábbi elnöke is fontosnak tartotta.

„Ezért nem volt kérdés, hogy tovább-
visszük a hagyományt. Két évig a pandé-
mia útját állta a szemétszedésnek, most 
viszont még több csatlakozóval tudtuk 
megszervezni. A mozgáskorlátozottak 

egyesülete és a Nőegylet is együttműkö-
dik az egyesületünkkel, de nemcsak a sze-
métszüretben, hanem minden más tevé-
kenységben is részt vesznek” – emelte ki.

Kabainé Lovas Nikoletta hozzátet-
te, négy új taggal is büszkélkedhetnek, 
közülük ketten mozgásukban korláto-
zottak, valamint a belépők közt van egy 
kismama is.

„Úgy véljük, hogy mindannyian aktív 
résztvevői tudnak lenni a prevenciónak, 
a balesetmegelőzésnek, a jelzésleadás-
nak és a járőrözésnek is, valamint az 
adminisztrációs munkában is sokat tud-
nak segíteni” – tette hozzá.

Az egyesület elnöke beszélt arról is, 
hogy a szemétszüretnek nemcsak az a 
célja, hogy Algyőt tisztábbá tegyék, ha-
nem az is, hogy jó hangulatban közössé-
get építsenek. Mindenkinek biztosítot-
tak gumikesztyűt és szemeteszsákot is 
az akcióhoz, míg délben ebéddel vendé-
gelték meg a jelenlévőket. A Levendula 
Hotelben marhagulyás főtt gazdagon, 
míg második fogásként a Nőegylettől 
áfonyás táskát, a Lehet Könnyebben 
Egyesülettől pedig palacsintát kaptak.

Jó hangulatban közösséget építettek, miközben tisztábbá tetették Algyőt és annak környékét a polgárőrök sok-sok 
csatlakozóval közösen. A községben egyre többen döntenek úgy, hogy polgárőrök lesznek.

Fussuk át a napot! – hatodjára rótták a köröket

A legelső ilyen rendezvény anno Kun-
stár Andrea és Ficsór Barnabás fejéből 
pattant ki. A tanár úr azóta is lelkesen 
szervezi évről-évre ezt a futást. Idén a 
korábbi évektől eltérően nem az iskolai 
rekortán pályán kellett róni a köröket, 
hanem a műfüves focipályán, amelyet 
Bogdán Tamás, a Sportkör elnöke bo-
csátott a futók rendelkezésére.

Reggel 8-tól délután 2-ig az iskolás 
gyerekek futottak. Az alsósok a testne-

velés óráikon rótták a köröket, délután 
pedig a napközisek vették át a stafétát, 
akikhez a szülők is csatlakozhattak. Ter-
mészetesen voltak diákok, akik szünetek-
ben is beálltak egy-egy körre. Este héttől 
érkeztek a hosszabb távot teljesítő futók. 
Idén Bakos András, Nagy Sándor és Beré-
nyi András futotta a legtöbb kilométert, 
de mint állandó résztvevő, a Zsibongó 
Táncegyüttes is segített a 24 órás futás 
teljesítésében. Ők még a jó hangulatra is 

odafigyeltek, hiszen volt, aki népviselet-
hez, volt aki pizsamához húzott futócipőt. 
A másnap reggeli órákat, 7 és 8 óra között 
az iskola 8. osztályos tanulói zárták.

Makai Mónika és az Algyőn futók 
is segítették összeszervezni a futókat. 
A hagyományhoz hozzátartozik a ka-
balafigurával ellátott plakát is, amelyet 
aláírnak a résztvevők.

Idén csaknem 300-an segítettek át-
futni egy egész napot.

Hatodik alkalommal szervezte meg szeptember 24-én Ficsór Barnabás a 24 órás futást, amelyből kicsik és nagyok is 
kivették a részüket, hiszen egy napon keresztül folyamatosan futnia kellett valakinek. És persze futott is.
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Party volt a szabadstrandon

Terepfutó versennyel rajtolt el szep-
tember a Tisza-parti Party az Algyői 
Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő 
és Rekreációs Egyesület (ALTE) szer-
vezésében. Füzesy István, az egyesület 
elnöke a Tiszavirág szabadstrandon 

megtartott rendezvényről elmondta, 
már hatodik alkalommal tudták meg-
rendezni a sportos programot, melynek 
idei újdonsága volt a déli habparti a 
FER Tűzoltóság Kft. jóvoltából.

Hozzátette, szintén a mai kor aktu-
alitása a Covid-19 ellenanyagszűrés, 
amire szintén volt lehetőség az esemé-
nyen 10 és 14 óra között a Gyevi-Med 
jóvoltából. A készlet erejéig bárkinek 
elvégezték ingyen az ujjbegyből történő 

mintavételt. Emellett az egészségügyi 
sátornál vérnyomás-mérés is zajlott.

Eközben 10 órától vízi felvonulás 
volt a Tiszán, ahol az Algyői Vízisport 
Egyesület sportolói, az amatőrök és 
szülők egyaránt kipróbálhatták ma-

gukat. Nagy verseny zajlott a vízen, a 
célban pedig mindenki emlékérmet ka-
pott. Ezután az egyesület a parton várta 
az érdeklődőket, akik a kajakot, a kenut 
és a SUP-ot is letesztelhették.

De nem csak evezésben és futás-
ban volt mérkőzés szeptember 11-én, 
ugyanis az erős emberek is versenybe 
szálltak. Ez már a harmadik alkalom 
volt, hogy nem a Borbála Fürdőben, ha-
nem a szabadstrandon harcoltak.

Bartalos Tamás szervező kiemelte, a 
Duna-Tisza közi erős ember versenyso-
rozatnak évente 8-10 állomása van, eb-
ből az egyik helyszín Algyő. Mindegyik 
állomáson három dobogóst hirdetnek, 
akik pontokat kapnak, majd az utolsó 
állomáson a legtöbb pontot begyűjtőt 
abszolút bajnokká avatják.

Algyőn 350 kilogrammos kereket 
kellett forgatni, 100 kilós kőgolyót kel-
lett cipelni, 80 és 90 kilogrammos rön-
köket kellett emelgetni, valamint egy 
100-100 kilós kofferpárost is a célba 
kellett juttatni.

A party – amelyet az ALTE az 
önkormányzattal, a Gyeviép Nkft.-
vel, a Gyevikult Nkft.-vel, az Algyői 
Vízisport Egyesülettel és a Gyevi-Med 
Kft.-vel rendezett meg – közös ebéddel 
zárult.

Futottak, eveztek, habban fürödtek és Covid-19 ellenanyagot szűrettek az algyőiek szeptember 11-én. Hatodik alka-
lommal szervezte meg az ALTE a Tisza-parti Party-t a szabadstrandon.
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Néphagyomány a szüret jegyében az Algyői Szivárvány Óvodában

Szüreti készülődésben a szülők segítsé-
gével dekoráltuk az óvodát kívül-belül 
– népművészeti tárgyakkal, régi népi 
eszközökkel – őszi terményekkel és gyü-
mölcsökkel. A folyamatos gyűjtőmunka 
szórakoztató volt, a természetes anya-
gokhoz való kötődését biztosítja, él-
ményt ad, ismereteket nyújt, közösséget 
épít, hazaszeretetre nevel és lehetőséget 
teremt a hagyományok ápolásában. A 
még mindenre nyitott kisgyermekek 
sokkal fogékonyabbak így a néphagyo-
mányok befogadására, újjáélesztésére. 
Ezzel gazdagodik, színesedik a gyere-
kek élete, bővül a nevelés eszköztára.

A nagycsoportosok szüreti néphagyo-
mányokra épülő műsora szórakoztatta a 
kisebb csoportokba járó gyerekeket és 
felnőtteket. Régen a gyermeknevelés a 
több generáció együttéléséből adódó-
an nem csak a szülők feladata volt. A 
nagyszülők, dédszülők a saját gyermek-
korukban játszott játékok továbbadásá-
val nemcsak szórakoztatták, tanítgatták 
unokáikat, hanem egyben lehetővé tet-
ték ezeknek a játékoknak a megőrzését 
is. Így történt ez a dalok, mondókák, 
szokások esetében is. A családok mai 
szerkezete, életformája nem teszi lehető-
vé, hogy a hagyományok ilyen formában 

öröklődjenek. Ezért óvodánknak ebben 
nagy szerepe van. A műsor összeállításá-
ban játékos dalok, népi rigmusok, versek 
kaptak szerepet az oda illő mozgás és 
néptánc elemekkel, népies ruhákban.

Sokkal könnyebben sajátítják el a 
gyerekek a jeles napokhoz, ünnepek-
hez kötődő népszokásokat, az óvo-
dai életkorhoz és életmódhoz igazo-
dó hagyományápolást. Igyekszünk a 
néphagyomány gazdag eszköztárának 
felhasználásával, minden érzékszerv be-
vonásával annyi élményt adni a gyere-
keknek, amennyit életkori sajátosságai-
ból adódóan befogadni képesek. 

A Mandula Színház interaktív élő-
zenés mesedarabjával szórakoztatta a 
gyermekeket. Nokta Gábor néptáncok-
tatóval pedig szüreti táncház kerekedett 
a gyerekek nagy örömére. Változatos 
programjainkkal a magyar tánckultúra 
alapvető motívumainak elsajátításával, 
a népzenei és népi irodalmi kincseink 
megismertetésével a néphagyományőr-
zés- és ápolás alapjaival lettek gazda-
gabbak a résztvevők.

Népi hagyományokra épülő kézmű-
ves foglalkozások során szőttek, fontak, 
krumpli nyomdáztak a gyerekek a krea-
tív óvónők ötleteit valósították meg. 

Az Algyői Borbarátokkal együtt szü-
retelhettek a nagycsoportosok a Táj-
házban, ahol a szüret régi kellékeivel 
is megismerkedhettek. Kipróbálhatták 
szőlődarálást, és finom levének ízét kós-
tolhatták. Megtekinthették a borospin-
cét és a bor tárolására alkalmas eszkö-
zöket. 

A szüreti hét lezárásaként a Csiga 
Duó zenekar gondoskodott a jó hangu-
latról.

Bakosné Szöllősi Ágnes
óvodapedagógus

Az igazi szüret a szőlőszüret. Már kevés helyen találjuk meg a régi hagyományt, de az Algyői Szivárvány Óvodá-
ban minden évben megteremtjük hozzá a hangulatot, és egy héten át a régi kultúra értékeit elevenítjük fel. Célunk a 
hagyományőrző tevékenységek rendszerének, mint folyamatnak a felismerése, a néphagyományőrző szemléletmód 
kialakítása.
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Jó célért érdemes tekerni egyet

Az Algyői Nőegylet Kovácsné Budai 
Éva vezetésével ebben az évben is meg-
szervezte, immár kilencedik alkalommal 
rákellenes biciklitúráját, amelynek ne-
vezési díját a Kelemen János Alapítvány 
kapta. Egy jó cél érdekében könnyebb 
összehozni az embereket, ez látható a 
létszámon is, hiszen 169 főt pattant bi-
ciklire és tekerte le ezt a rövidnek nem 
mondható távot. 

A nemes célt a nőegylet tagjai min-
den évben belecsempészik a dekorá-
cióba is. Rózsaszín díszek és szalagok 
kerültek a Faluház színpadára, illetve 
hasonló színű szalagra iratkoznak fel 

minden évben a résztvevők. Egyébként 
az aprócska rózsaszín szalag az 1990-es 
évek elején vált a mellrákkal küzdők jel-
képévé, a remény szalagjaként is emle-
getik.

Bár az évnek nem ebben a szakában 
szokták megszervezni ezt a biciklitúrát, 
a hűvösebb idő talán kedvezett a most 
útra kelőknek. Motoros felvezetéssel, 
egészségügyi szakemberrel vette kezde-
tét a túra a Faluháztól. Az indulók vizet, 
szőlőcukrot, csokit és banánt is kaptak 
a túrához, illetve a már hagyományossá 
vált pólót, amely idén kék színben pom-
pázott. A fárasztó tekerés után pedig 
finom szendvicsekkel vártak a beérke-
zőkre. 

A Kelemen János Alapítványtól Ka-
hán Zsuzsanna professzor volt jelen, aki 
köszöntőjében elmondta, hogy mennyi-
re fontos az összefogás és nagy jelentő-
sége van az Algyői Nőegylet által össze-
gyűjtött anyagi segítségnek is, hiszen az 
alapítvány a Szegedi Onkoterápiás Kli-

nikát támogatja, illetve nagy hangsúlyt 
fektet a megfelelő tájékoztatásra. Már 
kilenc éve baráti kapcsolat van a nő-
egylet és az alapítvány között. Kovács-
né Budai Évának számos segítője akad, 
akik támogatták a biciklitúra szervezé-
sét és lebonyolítását. Nekik ezúton sze-
retne köszönetet mondani, hogy ebben 
az évben is létrejöhetett ez a rendezvény.

Támogatók: Algyő Nagyközség Ön-
kormányzata; COOP Zrt.; Gyevikult 
Nkft.; Gyeviép Nkft.; GyeviTur Nkft.; 
Gyevi Patika – Roczkó András; Mészá-
ros György, Miklós Attila és Süveg János 
vállalkozók; a Tápéi Polgárőr Egyesü-
lettől Bárdos Róbert és Restyik Zoltán; 
az Algyői Faluvédő és Polgárőr Egyesü-
let tagjai; az Algyői Szivárvány Óvoda 
dolgozói; a Mozgás mindenkor stúdió 
részéről Tóth Veronika; Olajos Györgynek 
a hangosítást köszöni a nőegylet; továb-
bá Gubacsi Enikő, Nagy Miklós és Nagy 
Miklósné Dr. Kun Margit támogatását is 
köszönik.

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 

Már a kilencedik alkalom volt, hogy egy jó cél érdekében szálltak biciklire fiatalok és idősek. A 28 kilométeres túra 
idén is népszerű program volt.
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Találkoztunk szeptember 23-án

Izgatottan, de örömmel vártuk, készül-
tünk a találkozásra. Mint mindig, első 
utunk a temetőbe vezetett virágokkal, 
hogy megemlékezzünk azokról a tár-
sainkról, akik már sajnos ott pihennek. 

Ezt Manyika és Kovács Feri tette meg. 
Maga a találkozó egy csütörtöki napra 
esett, így alakult. A Tájházban jöttünk 
össze, onnan átmentünk a polgármes-
teri hivatalhoz, hogy megkoszorúzzuk 

Piri József emlékművét, hiszen ő is az 
osztálytársunk volt.
Mivel a 60. osztálytalálkozónk a vírus 
miatt tavaly elmaradt, így a 61-ediket ün-
nepeltük meg idén. Többen vittünk sós 
süteményeket, csemegézni való finomsá-
gokat. Sokan voltunk, jó volt látni egy-
mást. Ebédünket a Levendula Hotelben 
töltöttük el, nagyon finom volt. Ebéd után 
pedig következett a hatalmas nagy tor-
tánk, amelyet hálásan köszönünk a Vámos 
Cukrászdának, Vámos Zoltánnak. Nekünk 
az ő édesanyja is osztálytársunk volt.
Nagyon örültünk egymásnak, jól elbe-
szélgettünk. Nagyon köszönjük a szer-
vezést Manyikának, a tanárnőknek pe-
dig azt, hogy eljöttek.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Hegyi Erzsébet
osztálytárs

Ötven éve ballagtak

A világjárvány és a főszervezőnk lábtö-
rése sem tudta megakadályozni a talál-
kozót. Szeptember 25-én délután kezd-
tük az emlékezést a helyi temetőben 
nyugvó, elhunyt osztálytársaink sírjaira 
virágot helyezve.

Az esti, családias hangulatú összejö-
vetelnek osztálytársunk, Tóth Erzsi és 
férje adott otthont nagy szeretettel, a 
finom vacsorát Tóth Icu párja készítette, 

a többiek házi süteményekkel, italokkal, 
dekorációval, meglepetésekkel készül-
tek. 

Vacsora előtt koccintás, majd min-
denki röviden elmesélte, mi történt vele 
a 45 éves találkozó óta. Az asztalnál 
mécsest gyújtottunk minden közülünk 
eltávozott diáktársunkról név szerint 
megemlékezve és elhunyt tanárainkra 
gondolva.

Körbejártak a régi fotók, előkerültek 
a sokéves emlékek, dőltek belőlünk a 
vicces történetek, csínytevések. Feli-
déztük a feledhetetlen, élményekkel teli 
diákéveket, a régi sárga és fehér iskolát, 
a nagy tanító és tanár egyéniségeinket, 
akik az alapismereteket, a tudományo-
kat és a művészeteket töltötték belénk 
örökre meghatározó tudást és élményt 
adva. Előfordult, hogy az ő hatásukra 
választottunk pályát, nyomot hagytak 
bennünk a hétköznapi életünkre, a sze-
mélyiségünk kialakulására vagy a szaba-
didőnk eltöltésére is. 

Az 1971-es ballagásunk óta többször 
is összejöttünk, ismerjük egymás életét, 
tartjuk a kapcsolatot, és nem szeretnénk 
újabb öt évet várni a következő találko-
zóra. Házigazdánk így búcsúzott: Jövő-
re ugyanitt!

Vidács Jenő

„Mert az ember csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyerme-
ket” – ezzel a mottóval tartott 50 éves osztálytalálkozót  az Algyői Általános Iskola (1963-1971) 8. a osztálya.
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Jogi személyeket érintő változások

 – Az egyesületek alapcél szerinti tevé-
kenységeinek meghatározása: Az alap-
szabályban az egyesület célja mellett 
meg kell határozni a célok megvalósí-
tása érdekében végezni kívánt, alapcél 
szerinti tevékenységeket. A gyakor-
latban fentiek azt jelentik, hogy ha az 
egyesület alapszabálya esetleg már most 
is tartalmazza az egyesületi alapcél sze-
rinti tevékenységeket, akkor az egyesü-
letnek nincs további teendője. Sőt, az 
alapszabályt nem szükséges kizárólag 
azért módosítani, hogy abban feltüntes-
sék az alapcél szerinti tevékenységeket. 
Ha viszont az egyesület bármely egyéb 
okból módosítani szeretné az alapszabá-
lyát, akkor az alapcél szerinti tevékeny-
ségeket is fel kell benne tüntetnie úgy, 
hogy 2022. 01. 01. napját követően be-
nyújtott első alapszabály-módosítás már 
tartalmazza.

 – Pótbefizetés, már nem csak a Kft�-nél: 
Az eddig a korlátolt felelősségű társa-
ságnál megismert és alkalmazott pót-
befizetés jogintézményét – a nyilváno-
san működő részvénytársaság kivételével 
– valamennyi gazdasági társasági forma 
számára lehetővé teszik. A pótbefizetés 
alapvető szabályai nem változnak, azon-
ban a veszteség pótlásához fel nem hasz-
nált pótbefizetésre rugalmasabb szabá-
lyok vonatkoznak majd. Jelenleg ugyanis 
ezt a tagoknak vissza kell fizetni, de az 
új szövegezés lehetőséget ad arra, hogy 
a társaság legfőbb szerve másként dönt-
sön. Ezért ezzel összefüggésben a szám-
viteli szabályok is változnak majd.

 – Továbbá az egyszemélyes Kft. esetében 
januártól nem lesz szükség a létesítő ok-
irat módosítására, ha élni szeretne a pót-
befizetés lehetőségével. Az egyedüli tag-
nak vagy alapítónak a határozatában kell 
megállapítania a pótbefizetés feltételeit.

 – Egy tagnak több törzsbetéte is lehet: A 
hatályos szabályozás szerint egy tagnak 
egy törzsbetéte lehet, de az új szabályo-
zás lehetővé teszi, hogy egy tagnak több 
törzsbetéte (üzletrésze) is legyen. Vi-

szont rögzítik, hogy a társasággal szem-
ben akkor is csak egy tagnak számít, 
ha több törzsbetéte (üzletrésze) van, és 
ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.

 – A saját üzletrészre vonatkozó rendelke-
zések szigorítása: A saját üzletrész meg-
szerzésének feltételeire, és a saját üzlet-
résszel gyakorolható jogokra vonatkozó, 
a Ptk. hivatkozott szakaszaiban megha-
tározott szabályoktól, a társaságra néz-
ve enyhébb rendelkezések előírásával, a 
társasági szerződésben már nem lehet 
eltérni, mivel azok januártól semmisnek 
minősülnek majd.

 – Változások a pénzbeli vagyoni hozzájá-
rulás szolgáltatásában: A január 1-jétől 
hatályos szövegezés egyértelművé teszi, 
hogy a társasági szerződés rendelkezé-
se alapján a tag dönthet úgy is, hogy a 
pénzbeli vagyoni hozzájárulását egész-
ben vagy részben az osztalékfizetés sza-
bályai szerint felosztható nyereségből 
fizeti meg. Ebben az esetben a tagnak 
ténylegesen csak akkor lehet osztalékot 
kifizetni, ha a tag által már korábban 
teljesített pénzbeli vagyoni hozzájáru-
lás, és a törzsbetétére elszámolt nyereség 
együttesen eléri a tag által vállalt teljes 
pénzbeli hozzájárulás mértékét. Ugyan-
akkor a jelenleg hatályos szabályok-
hoz képest lényeges változás lesz, hogy 
ha a társasági szerződés rendelkezése 
alapján a nyilvántartásba vételig nem 
kell befizetni a teljes pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást, akkor január 1-jétől már 
csak a társaság nyilvántartásba vételétől 
számított, második teljes üzleti évről 
készült beszámoló elfogadásától szá-
mított három hónapon belüli időpontig 
lehet erre haladékot adni, és ettől eltérni 
nem lehet. Vagyis megszűnik az a le-
hetőség, hogy a tagok alapításkor akár 
4-5 éves határidőt is adnak maguknak 
a pénzbeli hozzájárulásuk befizetésére. 
Fenti módosítás továbbá azt is jelenti, 
hogy 2022. január 1-jén, és azt követően 
már nem lehet benyújtani olyan cégbe-
jegyzési vagy változásbejegyzési kérel-

met, amelyben a létesítő okirat nem felel 
meg fenti követelménynek.

 – Pontosítás a törzstőke felemelésének 
és leszállításának szövegezésében: A 
módosított szövegezés pontosítja, hogy 
a társaság a törzstőkét a törzstőkén fe-
lüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a 
felemelt törzstőke nem haladja meg a 
társaság – lekötött tartalékkal, értékelési 
tartalékkal csökkentett – saját tőkéjét. A 
törzstőke tőkekivonással történő leszál-
lításakor szintén figyelembe kell venni 
a törzstőkén felüli saját tőke – lekötött 
tartalékkal, értékelési tartalékkal csök-
kentett – összegét is.

 – Változás a megismételt taggyűlés ösz-
szehívásában: Jelenleg megismételt 
taggyűlést az eredeti időpontot lega-
lább 3 és legfeljebb 15 nappal követő 
időpontra lehet összehívni, amelytől a 
társasági szerződésben sem lehet érvé-
nyesen eltérni. A januártól hatályos szö-
vegből törölték a semmisségi kikötést, 
így megismételt taggyűlést 3 napnál 
rövidebb időtartamon belüli időpontra 
is össze lehet hívni, ha a társasági szer-
ződés így rendelkezik. Jelenleg már az is 
látható, hogy a jogi személyek nyilván-
tartási eljárását érintő következő jelen-
tősebb változás 2023. 07. 01. napjával 
lesz, mert ekkor lép hatályba az idén 
júniusban kihirdetett 2021. évi XCII. 
törvény, a jogi személyek nyilvántartá-
sáról és a nyilvántartási eljárásáról. Ez 
az új jogszabály egységesíti a gazdasági 
társaságokra vonatkozó és a civil szerve-
zetekre vonatkozó nyilvántartási szabá-
lyokat. Így a jelenleg hatályos jogszabá-
lyokat (Ctv. és Civil. tv.) hatályon kívül 
helyezi.

Amennyiben olyan témát szeretnének ja-
vasolni, amelyről szívesen olvasnának a 
Hírmondó hasábjain kérem, az alábbi el-
érhetőségeim juttassák el részemre. Mo-
bilszám: 06 (30) 432-7025, e-mail: dr.bor-
bely@invitel.hu.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

Folytatjuk a szeptemberi aAlgyői Hírmondóban megkezdett témánkat arról, hogy jogszabály-módosítás miatt a jogi 
személyeknek milyen változásokra célszerű felkészülni. Az alábbi módosítások 2022. január 1-jétől lépnek hatályba.
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OKTÓBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október 8� (P) 17 óra, Ezerjóház: 
Borbarátok találkozója.

Október 8� (P) 17 óra, Algyői Könyvtár: 
Lélektükör könyvbemutató és Kovács Mik-
lós grafikáinak kiállítása.

Október 9� (Szo) 13 óra, Faluház színház-
terem: 
Idősek világnapja.

Október 11� (H) 10 óra, Faluház emeleti 
klubterem: 
CSAGYESZ szakmaközi találkozó.

Október 13� (Sze) 13 óra, Faluház aula: 
Mozgáskorlátozottak algyői csoportjának 
találkozója.

Október 16� (Szo) 10 óra, Alkotóház: 
Algyői Foltvarrók Köre és a Fürge Ujjak 
Műhelye kiállításának megnyitója. A részt-
vevőket Molnár Áron köszönti.

Október 16� (Szo) 18 óra, Faluház színház-
terem: 
Zsibongó Néptánc Gála – Belépés ingyenes!

Október 18-22� (H-P) 9-13 óra, Algyői 
Tájház: 
Ökohét az Algyői Tájházban. Téma: fűszer-
növények. A program az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola diákjai számára látogatha-
tó.

Október 19� (K) 8-12 óra, Ezerjóház: 
Falugazdász ügyfélfogadása.

Október 22� (P) 16 óra, Faluház színház-
terem: 
Szüreti Mulatság – Gyeviek Baráti Köre 
programja. Jelentkezés: Németh Józsefné 
Aranka, 30/445-1397.

Október 23� (Szo) ’56-os megemlékezés: 
8.30 óra ünnepi szentmise a Szent Anna 
templomban, majd 9.00 órakor ünnepség és 
koszorúzás a Szent Anna téren.

Október 29� (P) 8-12 óra, Faluház parkoló: 
Kormánybusz ügyfélszolgálat, minden hó-
nap negyedik péntekén.

FALUGAZDÁSZ  AZ EZERJÓHÁZBAN
Október 5. 8-12 óráig 
Október 19. 8-12 óráig

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ
Fürge Ujjak Műhelye 
kéthetente 17-19 óra Alkotóház.

Nyugdíjas kártya klub  
13 óra Civilház.

FIT-FEELING FITNESZ  
felnőttek számára 
hétfő és csütörtök 19-20 óra – Faluház 
nagyterem.

KEDD
Forma Tánc próba
 kedd 10-12 óráig Faluház nagyterem.

Tűzzománc kör 
9 óra Alkotóház.

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.

SZERDA
Szilver társastánc iskolásoknak 
szerda 14 óra Faluház nagyterem.

Parlandó próba 
szerda 17 óra Faluház emeleti klubterem.

Jóga Muladi Annamáriával 
szerda 19 óra Faluház nagyterem.

CSÜTÖRTÖK
Algyői Szőke Tisza  
Nyugdíjas Klub találkozója
csütörtök 17 óra Civilház.

Zsibongó táncegyüttes próba 
csütörtök 17 óra Faluház nagyterem.

FIT-FEELING FITNESZ  
felnőttek számára 
hétfő és csütörtök 19-20 óra – Faluház 
nagyterem.

PÉNTEK
Gyevi-Art alkotók 
havonta péntekenként 17 óra Alkotóház.

Stary of Hope-Balett 
péntek 16 óra Faluház emeleti klubterem.

BÉRLETÁRUSÍTÁS
November 2-3� (H-K) 9-12, 12:30-17 
óráig Faluház kisterem� Bejárat a Faluház 
mögötti parkoló felől�

NOVEMBERI ELŐZETES:
Vásár a Fehér Iskolában,  
november 3� (Sze) 9-11 óráig

Őszi Alkotónapok,  
részletek a plakáton�

Kiírták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot
Algyő Nagyközség Önkormányzata az 
Emberi Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a településen állandó 
lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nap-
pali tagozatos) felsőoktatási hallgatók 
(„A” típusú pályázat), illetve felsőoktatá-
si tanulmányokat kezdeni kívánók („B” 
típusú pályázat) számára, a 2021/2022. 
tanév második és a 2022/2023. tanév első 
félévére vonatkozóan. 

A Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (EPER-Bursa rend-
szer) pályázói regisztráció szükséges, 
amely elérhető az alábbi linken: htt-
ps://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx

A regisztrációt követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése. A pályá-
zat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. 

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2021� november 05�

Benyújtás módja: javasolt személye-
sen az Igazgatási és Szociális csoport-
nál ügyfélszolgálati időben, hétfőn, 
8.00-15.00 óráig, szerdán 08.00-
17.00 óráig és pénteken 8.00-12.00 
óráig, illetve postai úton is lehetséges 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
címére: 6750 Algyő, Kastélykert utca 
40. szám.
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Felemás hónapot zártak a futballisták

Szeptember 4-én végre az Algyő SK szá-
mára is elrajtolt a megyei I. osztályú baj-
nokság, miután a csapat Apátfalva és az 
SZVSE elleni mérkőzése is elmaradt. Az 
újonc Deszk elleni győzelem (2–0) után 
kiszakadt a gólzsák a Bordány ellen (9–1), 
ám ezt két vereség követte.

Ahogy az elmúlt években rendre, úgy 
most is kiélezett csatát hozott a Tiszaszi-
get elleni mérkőzés, ám ezúttal a máso-
dik félidőben pillanatok alatt eldöntötte 
a derbit a Tiszasziget. A 2–0-ás veresé-

get követően a Szentesi Kinizsi is három 
ponttal távozott Algyőről, miután már a 
félidőben három góllal vezettek a ven-
dégek. A 4–2-es vereséget végül sikerült 
kijavítani, hiszen legutóbb Mórahalmon 
ismét három pontot szerzett a csapat, az 
5–2-es győzelem góljain pedig öten osz-
toztak. Ezzel a hetedik helyről várhatja 
a csapat a folytatást, igaz, a legtöbb csa-
pathoz képest két meccsel is kevesebbet 
játszottak az algyőiek, ezeket a későbbi-
ekben pótolják.

Három győzelem és két vereség a mérlege a szeptemberi hónap után az Algyő SK labdarúgóinak, amely így a tabella 
hetedik helyéről várhatja a megyei I. osztály folytatását.

Szeptemberi kajakos érmek 

Szeptemberre két versenye maradt az 
Algyői Vízisport Egyesület verseny-
zőinek. Szegeden a Hanzók Örs Em-
lékversenyen elsősorban a csapathajós 
versenyszámok voltak előtérben. 22 
klub több mint 300 indulója között 
mérettették meg magukat a versenyzők. 
Eredmények: 4. Kovács Panna – Hegedűs 
Hugó MK2 Mix Gyermek U11-U12 
2000 méteres Döntő I.; 5. Nyulas Do-
rottya – Mezei Olivér MK2 Mix Gyer-
mek U11-U12 2000 méteres Döntő 
I.; 7. Csúri Csenge – Laczi Zalán MK2 
Mix Gyermek U11-U12 2000 méteres 
Döntő I.; 9. Berkes Stella – Nacsa Bend-
egúz MK2 Mix Gyermek U11-U12 

2000 méteres Döntő I.; 9. Daru Má-
tyás – Lippai Péter MK2 Férfi Gyermek 
U10-U12 2000 méteres Döntő I.; 14. 
Pap Henrietta – Sándor Ádám K2 Mix 
Kölyök U13-U14 2000 méteres Döntő 
I. Illetve az előkészítő futamot teljesítet-
te Kövér Imre Márk – Mezei Ábel MK2 
Férfi Előkészítő U8-U9 2000 méteres 
Döntő I.

Egy héttel később Szolnokra, a Nagy 
Zoltán Emlékversenyre utazott a csapat, 
ahol egyes és páros versenyszámokban 
indultak versenyzőink. Ezen a rendez-
vényen pótolták az augusztus végén a 
magyar bajnokságon vihar miatt elma-
radt futamokat is. 

Gyermek, Kölyök Magyar Bajnok-
ság elmaradt futamainak eredményei: 
2. György Claudia –  Kovács Panna – 
MK2 Női Gyermek U10 2000 méteres 
Döntő I.; 8. Hegedűs Hugó – MK1 Férfi 
Gyermek U10 2000 méteres Döntő I.; 
11. Laczi Zalán – Mezei Olivér – MK2 
Férfi Gyermek U10 2000 méteres Dön-
tő I.

Nagy Zoltán Emlékverseny eredmé-
nyei: 4. Csúri Csenge – Nyulas Dorottya 
MK2 Női Gyermek U10-U11 2000 

méteres Döntő I.; 10. Lippai Péter – 
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 méteres 
Döntő I.; 10. Vida Máté – MK1 Férfi 
Kölyök U13 2000 méteres Döntő I.; 
14. Berkes Stella – MK1 Női Gyermek 
U11 2000 méteres Döntő I.; 18. Németh 
Dóra – MK1 Női Gyermek U12 2000 
méteres Döntő I.; 18. Sándor Ádám – 
K1 Férfi Kölyök U13. 2000 méteres 
Döntő I.; 21. Lantos Nándor – K1 Férfi 
Kölyök U14 2000 méteres Döntő II.; 
22. Pap Henrietta – K1 Női Kölyök U14 
2000 méteres Döntő I.; 23. Daru Má-
tyás – MK1 Férfi Gyermek U11 2000 
méteres Döntő I.

„Nagyon örülünk, hogy mind a Ma-
gyar Bajnokság versenyein, mind az 

Ősszel is folytatódtak a kajak versenyek, a Tisza-parti Partyn kajak-kenu felvonulást és nyílt napot, tartottak, vala-
mint a Tiszán, a Maroson és a mártélyi Tisza-holtágon szervezett kenu túrákat az Algyői Vízisport Egyesület.

Az Algyő SK októberi programja:

október 9., szombat, 15 óra:  
Algyő–HFC II.

október 16., szombat, 14.30:  
UTC–Algyő

október 24., vasárnap, 14.30:  
DAFC Szeged–Algyő

október 30., szombat, 13.30:  
Algyő–Szeged-Csanád GA II.
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emlékversenyen érmes helyezéseseket 
értünk el. A felkészülési edzések után 
egész évben folyamatosan magas telje-
sítményt nyújtottak a gyerekek, szinte 
minden versenyről éremmel és a bajnoki 
pontrendszerben értékes eredmények-
kel érkeztünk haza” – mondta Kövér 
Imre, az egyesület elnöke. 

A versenyzés mellett a szabadidő 
hasznos eltöltésére is koncentrált az 
egyesület.

„A Tisza-parti Party jól illeszkedett 
a versenynaptárunkba, így azon a ren-
dezvényen kajak-kenu felvonulást, majd 
nyílt napot tartottunk. A jó időben és 
kellemes hőmérsékletű vízben az érdek-
lődők ki tudták próbálni a kajakjainkat, 
a túrakenukat, valamint a SUP-okat. 
Szeptemberben négy alkalommal szer-
veztünk egynapos kenutúrákat. Bejártuk 
a Marost Makótól Szegedig, kétszer a 
Tiszát Algyőtől Szegedig, majd egy szép 

őszi vasárnapot kifogva Mártélyra utaz-
tunk, hogy a Holt-Tisza nyugalmát meg 
tudjuk mutatni az érdeklődőknek” – nyi-
latkozott Csúri Szabolcs, egyesületi tag. 

A jó időt továbbra is kihasználja az 
egyesület a folyón történő edzésekre, 
de már készülnek a változatos beltéri 
edzésekre. Várják a 7-12 éves gyerekek 
jelentkezését csapatukba, novembertől 
a kezdő előkészítő csoport részére úszás 
oktatást szerveznek.

Eredményes hónapot zártak a kézilabdázók

Felnőtt Női NBI/B: 
Levendula Hotel Algyő – Kispest NKK 36-31 
Levendula Hotel Algyő – Oxxo Energy Orosházi NKC 31-
35; Békéscsabai ENKSE – Levendula Hotel Algyő 25-23
NBII férfi felnőtt Dél-kelet: 
Kiskunmajsai KC – QSM-Algyő 26-25 
QSM-Algyő – Kondorosi KK 28-34

Női Ifjúsági II� osztály Kelet: 
EURONOVEX USE – FKSE-Algyő 29-51 
FKSE Algyő – DKA 35-34
Férfi Ifjúsági II� osztály Kelet: 
Kiki Sport – FKSE-Algyő 39-31 
FKSE-Algyő – ÓAM-Ózdi KC 30-21
Leány Serdülő II� osztály Kelet: 
Gyömrői KA – FKSE Algyő 24-27 
FKSE Algyő – Szentendrei NKE 43-11
Gyermekbajnokság Lány U15 I� osztály: 
Békéscsabai Előre NKS – FKSE-Algyő 17-22 
DVSC Schaeffler – FKSE-Algyő 27-25 
FKSE-Algyő – PC Trade SZNKE 12-42 
FKSE-Algyő – Gyöngyösi KK 26-19
Gyermekbajnokság Lány U14 Területi bajnokság: 
FKSE-Algyő – KSZSE 26-5 
Mezőhegyesi SE – FKSE-Algyő 4-32
Gyermekbajnokság Lány U13 
PC Trade SZNKE’10 – FKSE-Algyő 12-12 
FKSE-Algyő – Tisza Volán SC 31-9
Gyermekbajnokság Fiú U13: 
FKSE-Algyő – Kiskunfélegyházi HTK 17-8 
FKSE-Algyő – PSN ZRT 13-12

Az FKSE Algyő októberre tervezett hazai mérkőzései:
október 16., 12 óra: FKSE-Algyő–FTC II.  
(leány serdülő II. osztály)
október 16., 14 óra: FKSE-Algyő–Debreceni Sportcentrum 
(női ifjúsági II. osztály)
október 16., 16 óra: QSM Algyő–Köröstarcsa (férfi NB II.)
október 16., 18 óra: FKSE-Algyő–Dunakeszi  
(férfi ifjúsági II. osztály)
október 24., 16 óra: Levendula Hotel Algyő–Hajdúnánás (női 
NB I/B.)
október 24., 18 óra: FKSE Algyő–ÓKSI KKFT  
(női ifjúsági II. osztály)
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MENTŐK •  TŰZOLTÓSÁG   
RENDŐRSÉG: 112

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
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati  

Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén  
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

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 

Algyői 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. 

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

Mihály Lara
Szül.: 2021. 07. 13.
Anya: Gáli Veronika
Apa: Mihály Krisztián

Kiss Veronika
Szül.: 2021. 08. 21.
Anya: Benkő Katalin
Apa: Kiss Zsolt

közérdekű  
telefonSzámok

HázASSágkötéSek

2021. 08. 21-én házasságot kötött
Gonda Attila és Madarász Kitti.

2021. 09. 11-én 
házasságot kötött
Komáromi Tamás  
és Csikós Blanka.

2021. 09. 18-án  
házasságot kötött

Rekett-Nagy Imre és  
Kovács Judit.

Gratulálunk!
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20 éves az Algyői Tájház

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
umban jártak a Gyevikult Nkft. munkatár-
sai. A cég üzemeltetésében működő Tájház a 
Közösségek Öröksége című programon vett 
részt, mint jubiláló tájház. A Magyarországi 
Tájházak Szövetsége és a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség közös szervezésé-
ben megvalósult programon kézműves fog-
lalkozással, népi játékokkal és levendula ször-
ppel kedveskedtek a skanzen látogatóinak. A 
nap végén a jubiláló tájházként emléklapot 
vehettek át, amit ezúton is köszönnek.

Az Algyő Napja ünnepségsorozat része-
ként pedig ünnepélyes keretek között emlé-
kezett meg Molnár Áron polgármester ok-
tóber 1-én az Algyői Tájház megnyitásának 
20. évfordulójáról.

Idén ünnepli fennállásának 20-ik évfordulóját az Algyői Tájház. A Gyevikult Nkft. munkatársai Szentendrén jártak, 
ahol mint jubiláló intézményt, külön köszöntötték a lelkes csapatot, illetve az Algyő Napja ünnepségsorozat kereté-
ben is megemlékeztek az évfordulóról.
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