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Kiállítással, koncertekkel, főzőversennyel és sportprogramokkal is várták az érdeklődőket az Algyői Falunapokra. A szervező Gye-
vikult Nkft. igazán kitett magárért, minden korosztályt meg tudtak szólítani a színvonalas produkciókkal.

Három napon keresztül ünnepeltekHárom napon keresztül ünnepeltek

Részletek a 4-5. oldalon

Jó tanulókat, Jó tanulókat, 
jó sportolókat köszöntöttekjó sportolókat köszöntöttek

Harmadik alkalommal adták át az Algyő jó tanulója – jó sportolója elismeréseket, 
amelyet ezúttal tizenöt fiatal kapott meg. Díjazták továbbá az év utánpótlás edzőjét 
és a legjobb diák sportcsapatot is. Részletek az 17. oldalon

Az Algyői Szivárvány Óvodában tavaszi 
zsongással köszöntötték az egyik leg-
szebb évszakot, amely kapcsán a Boldog 

Gyermekkor Alapítvány támogatására 
nyílt lehetősége a színes programhoz 
kapcsolódóknak. Részletek a 6. oldalon

Kalácsot osztott  Kalácsot osztott  
a Vöröskereszta Vöröskereszt
Ünnepek idején vannak asztalok, ame-
lyekre nem kerülhet bőséges lakoma. Ezen 
igyekszik segíteni a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezet Algyői Alap-
szervezete. Idén húsvétkor ismét kalácsot 
osztottak. Részletek a 9. oldalon
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...a Tisza Virága

Ismét megrongálták a Nepomuki Szent János-szobrot

„Az algyői közösség a szoboravatás-
sal tudatosítja gyökereit, értékeit ápol-
ja, és ezek segítségével megerősödik 

identitásában” – fogalmazott Kiss-Rigó 
László megyéspüspök még 2017-ben 
a Tisza-gáton, Nepomuki Szent János 

szobrának ünnepélyes leleplezésekor. 
Mint ismert, az Algyői Tisza Szaba-
didő, Sport, Környezetvédő és Rekreá-
ciós Egyesület (ALTE) hirdetett gyűj-
tést a szobor visszaállítására, így részben 
a helybéliek összefogásával emelték újra 
a szobrot 2017-ben.

Az ALTE elnöke, Füzesy István al-
polgármester az Algyői Hírmondónak 
azt mondta, fontos, hogy a műalkotá-
sokat tiszteljék az emberek, megbecsülje 
a közösség azokat és vigyázzanak rájuk. 
Pozitívumként említette, hogy a szobrot 
megrongáló vállalta tettét és a kártérí-
tést is, így hamarosan – várhatóan má-
jus végére – ismét eredeti pompájában 
fogadja a folyók, hidak, hajósok, vízi-
molnárok, halászok patrónusa az arra 
járókat.

Két ujját törték le nemrégiben a Nepomuki Szent János-szobornak. Nem ez volt az első alkalom, hogy megrongálták 
Bánvölgyi László alkotását, ezúttal azonban megtalálták az elkövetőt, aki vállalta a kártérítést is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Két megüresedő Búvár utcai költségalapú bérlakásra 
lehet pályázni� Legfeljebb öt évre adja bérbe az önkor-
mányzat a két-, illetve háromszobás lakásokat augusz-
tus elsejétől�

A lakások adatai:

Algyő, Búvár utca 9� I� em� 7� szám: 70 m2 alapterület,  3 szo-
ba. Komfortfokozata: összkomfort. Bérbeadás jogcíme: költ-
ségalapú. Lakbér 37.380 forint/hó, további években a képvise-
lő-testület által meghatározottak szerint.

Algyő, Búvár u� 9� I� emelet 2� szám: 53 m2 alapterület, • 2 
szoba. Komfortfokozata: összkomfort. Bérbeadás jogcíme: 
költségalapú. Lakbér 28.302 forint/hó, további években a kép-
viselő-testület által meghatározottak szerint.

A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2022� 
május 10-e, kedd 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hi-
vatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

A pályázatok elbírálásának ideje: 2022� május 19-e� 
A részletes pályázati kiírás megtalálható a nagyközség 
honlapján.

NAPELEMES RENDSZEREK  
TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE

- ingyenes felmérés,  
- pályázatírás,  
- koordináció,  
- szaktanácsadás 

50%-os állami támogatással�

Készítsen kalkulációt weboldalunkon!

solar-family�hu  
Telefonszám: +36(70) 605-0651
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Három napon keresztül ünnepelt a nagyközség

Szombaton reggeltől ro-
tyogtak a bográcsokban a 
finom étkek, sürögtek-fo-
rogtak a baráti társaságok 
és civil szervezetek. Hamar 
élettel és ínycsiklandó illa-
tokkal telt meg a hatalmas 
sátor, és a zsűrinek igencsak 

nehéz dolga volt. A legjobb 
levest a Zsibongó Néptánc-
együttes, a legjobb sültet a 
Locomotiv Bt. csapata ké-
szítette, pörkölt kategóriá-
ban Csókási Ferenc alkotott 
kiemelkedőt, a desszertek 
közül pedig az Algyői Nő-

egyleté lett a legjobb. Köz-
ben sorra remek produkciók 
szórakoztatták a kilátogató-
kat. Az óvodások néptánc-
bemutatóval készültek, de 
láthattak fitnesz és pom-
pom bemutatót is az ér-
deklődők, az AllYouNeed, 

az SZTR-SZRSC Pom-
pomGirls és a Fit-Feeling 
Fitnesz csapatok közremű-
ködésével. 

Az Algyői Hagyo-
mányőrző Citerazenekar és 
a Dél-Alföldi Harmonika 
Egyesület segített a jó han-
gulat megalapozásában. A 
Búzavirág Asszonykórus és 
a Parlandó Énekegyüttes 
pedig vidám és fülbemá-
szó dallamokkal tette még 
szebbé a délutánt. Mindezt 
követően lépett színpadra a 
3+2 Zenekar, a koncert alatt 
örökzöld slágerek csendül-
tek fel. Sokan még táncra 
is perdültek. Az AV Acous-
tikkal közösen énekeltek a 
falunapra látogatók, majd 
egy igazi világsztár érkezett 
és hozta el a felejthetetlen 
dallamokat, Sheyla Bon-
nick sounds of Boney M 
lépett a színpadra. Az estét 
a fiatalok legnagyobb örö-
mére Tóth Andi és fergete-
ges tűzijáték zárta volna, ha 

Az idei Falunapokon szuper programokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel várták az algyői lakosokat. Az események 
sorozatát április 29-én a Tájházban megnyílt kiállítás indította el, amelyen A Szakkör elnevezésű kézműves program 
keretein belül elkészült alkotásokat mutatták be. A vasárnapi nap pedig a sportról szólt.
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nem vette volna kezdetét egy fergete-
ges Dance Party Dj Kovival. 

Egész nap ugrálóvár, édességek és 
bazársor is várta az ifjakat és az idő-
sebbeket is. Idén is színes programok-
kal készült a Gyevikult Nkft., amelyek 
között minden korosztály megtalál-
hatta a számára legmegfelelőbbet.

APRÓHIRDETÉS 

A  szegedi Veszprémi Autószalon Kft. Suzuki keres-
kedés, udvaros-karbantartó állásra, Szeged Algyői úti 
munkavégzéssel részmunkaidős kollégát keres, heti 16-
18 órás elfoglaltságra. B kategóriás jogosítvány, jó kon-
díció és egészségi állapot feltétel! Jelentkezni a 06 (70) 
429-5606-os vagy a 06 (30) 985-3444-es telefonszá-
mon, vagy e-mailen a tamas.szoboszlai@suzuki-szeged.
hu címen lehet.
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Tavaszi zsongás az óvodában

A pandémia alatt sok prog-
ram elmaradt, most a lehető-
ségeket kihasználva pótoljuk 
az elmaradt rendezvénye-
inket. Az őszi Márton napi 
forgataghoz hasonlóan szer-
veztük meg az óvoda dol-
gozóival a Tavaszi zsongást. 

Minden csoport hetekkel az 
esemény előtt már készülő-
dött, hogy minél sikeresebb 
legyen programunk, sok-sok 
meglepetés született. Cso-
portonként gyűltek az ado-
mányok, a befolyt összeggel 
a Boldog Gyermekkor Ala-

pítványt támogattuk. Az elő-
készületekből a szülők is ak-
tívan kivették részüket, hogy 
minél több lehetősége legyen 
az alapítványnak a progra-
mok megvalósítására. 

A Boldog Gyermekkor 
Alapítványhoz beérkező tá-
mogatások óvodai kirándu-
lásaink útiköltségéhez nyújt 
nagy segítséget, emellett az 
egészséges életmódra nevelés-
hez kacsolódó programjaink 
megvalósításához. Óvodakert 
pályázatunk sikeres megva-
lósítását is nagyban szolgálja 
az adománygyűjtés, a csalá-
dok önkéntessége.  Hamar 
megtelt az udvar mosolygós 

gyermekekkel és szülőkkel is, 
akik ilyen alkalmakkor bete-
kinthetnek az óvodánk életé-
be. A Tavaszi zsongás vidám 
hangulatát mi sem bizonyítja 
jobban, hogy vendégeink él-
ményekkel gazdagodva tér-
hettek haza. A családoktól 
kapott pozitív visszajelzések 
megerősítettek bennünket 
abban, hogy jó úton halad az 
óvoda–család kapcsolat épí-
tése, közben pedig jó ügyek 
érdekében támogathatták az 
alapítványunkat.

Köszönettel az Algyői 
Szivárvány Óvoda közössége 

nevében, Ozsváth Lászlóné
óvodavezető

Itt a tavasz, a jó idő és a remek programok is beindultak az Algyői Szivárvány Óvodában. Tavaszi zsongással köszön-
töttük az egyik legszebb évszakot, amely kapcsán a Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatására nyílt lehetőség.

: arthomeingatlan   : arthomeingatlan.hu

Az ArtHome az a hely, ahol valóban 
megoldódnak ingatlanügyeid!

• mert tudjuk, mi történik az ingatlanpiacon, 
mikor érdemes lépni

• mert valós eladási adatok alapján adjuk 
meg ingatlanod reális értékét

• home staging szolgáltatással emeljük 
az eladási árat és a bérleti díjat

• mert a te vevőd is lehet az, aki csak 
velünk keres, vagy velünk intézi 
hitelügyletét 

• mert átlagosan 1 hónap alatt eladjuk, 
kiadjuk a ránk bízott ingatlanokat

• mert karbantartjuk, felügyeljük az 
ingatlanod és tartjuk a bérlővel a 
kapcsolatot

MIÉRT JÓ NEKED, HA AZ 
ARTHOME-OT BÍZOD MEG 
AZ ELADÁSSAL, KIADÁSSAL?

Ha minket választasz,
gyors és korrekt segítséggel 
értéket teremtünk számodra.

Bolt Noel
+36 70 701 6728
b.noel@arthomeingatlan.hu

TUDOD 
MENNYIT 
ÉR AZ 
INGATLANOD? 
Ingyenes 
felmérésért 
keress minket!

Az eladáshoz szükséges energetikai 
tanúsítvány költségét mi álljuk.

Home staging tanácsadás, 
hogy az ingatlanod magasabb 
áron és gyorsabban 
gazdára találjon.

1.
2.

BÍZZ MEG MINKET 
AZ ELADÁSSAL ÉS 
AJÁNDÉKOT ADUNK:

ARTHOME INGATLAN

Neked miben 
segíthetek?

arthome_boltn_577x823.indd   1arthome_boltn_577x823.indd   1 2022. 01. 24.   10:24:502022. 01. 24.   10:24:50
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Kalácsot osztott a Magyar Vöröskereszt Algyői Alapszervezete

Tulajdonképpen már hagyományos-
nak mondható, hogy Gonda Károlyné 
vezetésével az algyői vöröskeresztesek 
húsvét előtt fonott kaláccsal készülnek 
a községünkben élő nagycsaládosoknak 
és rászorulóknak. A keretek végesek, 
így sajnos nem tudnak mindenkihez 
eljutni, azért idén is 80 kalács került 
azokhoz, akiknek szükségük volt rá. A 
szervezet kiértesíti azokat, akiknek a 
kalácsot szánják. Aki nem tud elmenni 
érte, annak el is viszik. Az idei munkát 
is segítette Fazakas Attila plébános, aki 
a templomban gyűjtött tartós élelmi-
szereket. Ezekből hét csomag készült, 
amelyeket a kalácsokkal osztottak szét.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád 
Megyei Szervezet Algyői Alapszerve-
zete nemcsak az ünnepekkor, hanem az 
év folyamán többször igyekszik segítsé-
get és támogatást nyújtani algyői lako-
soknak.

„Az önkormányzattól éves működésre 
kapott támogatás nagyon pontosan be 
van osztva, amelyhez polgármestertől és 
civilektől is érkezik segítség” – mondta 
Gonda Károlyné. Minden évben készül 
a szervezet a gyereknapra, amelyen kó-
kuszgolyót készítenek és osztanak ki-
csiknek és nagyoknak. Évente kétszer 
véradást szerveznek, általában a faluna-
pok és az Algyő napja rendezvénysoro-
zat alkalmával. Ezeket az alkalmakat a 
Borbála Fürdő és a Levendula Hotel is 
támogatja. A szorgos kezek ilyenkor is 
mindig készülnek valami finomsággal, 
hogy meglepjék a véradókat. Nincs ez 

másként a jubiláló véradókat köszöntő 
ünnepségen sem, ahol a 10, 20, 30 és akár 
100-szoros véradókat köszöntik fel egy 
oklevéllel és egy kis ajándékcsomaggal. 
A szervezet munkájához hozzátartozik 
az adományok gyűjtése és szétosztása. 
Ezeket a régi fehér iskolában rendsze-
rezik, válogatják és juttatják el azokhoz, 
akiknek szüksége van rá. Karácsonykor 
tartós élelmiszert gyűjtenek, a tavalyi 
évben például 110 csomagot osztottak 
szét. Ilyenkor közösen ebédet is főznek, 
ráadásul nagyon nagy mennyiségben, 
amellyel rászorulókat ajándékoznak meg.

A sok munka még több szervezést 
igényel, de önként és boldogan vállalja 
azt Gonda Károlyné és csapata. Haté-
konyan dolgoznak, látszik, hogy össze-
szokott a csapat. Most, hogy lezajlott a 
kalácsosztás, már készülnek is a követ-
kező eseményükre.

Ünnepek idején vannak asztalok, amelyekre nem kerülhet bőséges lakoma. Ezen igyekszik segíteni a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Szervezet Algyői Alapszervezete.

Látogatás Palicson – keresik a közös lehetőségeket
A vajdasági Palicson folytatott meg-
beszéléseket az algyői önkormányzat. 
Az ottani turisztikai fejlesztésekért és 
üzemeltetésért felelős cég vezetőjével, 
Dencs Valériával, illetve Martonos pol-
gármesterével, Horváth Gergellyel talál-
koztak.

Füzesy István alpolgármester la-
punknak elmondta, hogy a határon 
átnyúló lehetőséget vizsgálták. „Al-
győ testvértelepülése Martonos, amely 

közigazgatásilag Magyarkanizsához 
tartozik, akárcsak Palics. Azt néztük 
meg, melyek lehetnek a közös pontok, 
akár pályázatok kapcsán, akár a turisz-
tikában, amelyekben együtt tudunk 
dolgozni a jövőben” – mondta az al-
polgármester. Hozzátette, tagjai a Ma-
gyar-Szerb Üzleti Kamarának is, Al-
győ minden lehetőségre nyitott, amely 
a nagyközség, illetve a térség fejlődését 
szolgálja.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tisztelt algyői lakosok!  Kutya, cica ivartalanítási akció!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület által elnyert pályázati támogatással Algyő Nagyközség Önkormányzata kisállat ivarta-
lanítási akciót szervez Algyőn 2022� április 4-től�
Az ivartalanítás támogatására, a pályázatnak megfelelően az ivartalanítás költségének 50%-át téríti meg az Orpheus 
Állatvédő Egyesület� Az ivartalanítás a lakossági tulajdonban levő, oltással, chippel, regisztrációval rendelkező kutyák és 
oltással rendelkező cicák ivartalanítását teszi lehetővé.
Az önkormányzat által felkért, ivartalanítást végző állatorvos: Dr� Pinnyey Szilárd, állatorvos, elérhetősége:  
06 (30) 336-4440�
A pályázati forrás felhasználása a következők szerint történik:

1. előzetes írásbeli regisztráció a kiadott formanyomtatványon (igényfelmérés)
2. a jelentkezés elfogadása, a gazdi írásban történő kiértesítése az önkormányzat részéről
3. a gazdi időpontot egyeztet az ivartalanítást végző megbízott állatorvossal
4. ivartalanítás elvégzése után a tulajdonos kifizeti az ivartalanítás teljes költségét, és a kifizetésről számlát kér a tá-

mogatást biztosító, Orpheus Állatvédő Egyesület nevére (6720 Szeged, Arany J. u. 7. adószám: 18464654-1-06)
5. a számlát az Orpheus Állatvédő Egyesület részére benyújtja az önkormányzat által megszervezett időpontban.
6. a számla ellenében az ivartalanítás költségének 50%-át téríti meg az Orpheus Állatvédő Egyesület a gazdi részére.

Az önkormányzat a pályázati forrás erejéig, a felhívás mellékletében közzétett regisztrációs lapon várja a gazdik előzetes 
igénybejelentését. Az akció 2022. május 31-éig tart, addig a műtéteket el is kell végezni. Ezt vegyék figyelembe a jelentke-
zésnél. További információ Ludányi Attila üzemeltetési referenstől kérhető a 06 (20) 5818-158-as számon vagy a ludanyi.
attila@algyo.hu címen.

I. GYEVI
HALFESZTIVÁL

BARÁTI, MUNKATÁRSI, CSALÁDI KÖZÖSSÉGEK JELENTKEZÉSÉT

VÁRJUK.  AZ ALAPANYAGOKRÓL, 

ÉS A FŐZÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKRŐL A RÉSZTVEVŐK

ÖNÁLLÓAN GONDOSKODNAK.

 

Jelentkezés :  Füzesy  Istvánnál       EMAIL :  fuzesy.altealgyo@gmail.com      TEL. :  +36309194354

2022. június 4.
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Pályázik a település a volt sárga iskola felújítására

Egy perces néma felállással kezdték a 
testületi ülést, Loydl Péter Géza volt kép-
viselő emléke előtt tisztelegtek ezzel.

Az ülésen két előterjesztés a tavalyi 
évi költségvetéssel foglalkozott. Molnár 
Áron polgármester elmondta, hogy a 
tényleges, felhasználható pénzmarad-
vány 95 millió lett, ezt fejlesztési céltar-
talékba helyezték át. A költségvetés sze-
rinti pénzmaradvány pedig 1 milliárd 
425 millió forint. Ez utóbbi összeg már 
megcímkézett, például pályázatokhoz 
van rendelve vagy már fel is használtak 
a meghatározott célokra.

Tárgyalták a képviselők a nyári gyer-
mektáboroztatási alap felhasználására 

beérkezett kérelmeket is. Mint ismert, 
eddig az önkormányzat 1000 forinttal 
járult hozzá naponta és gyerekenként 
a táborok költségeihez, ezzel segítve a 
helyi családokat. Most az a döntés szü-
letett, hogy a támogatási összeget 1500 
forintra emelték.

„Örülünk, hogy picit többet tudunk 
adni, hiszen minden drágult. Az erre a 
célra szánt keretünk 2 millió forint, eb-
ből most úgy tűnik, hogy 1 milliót hasz-
nálunk fel, a pontos összeg az utólagos 
elszámolásoknál derül ki” – magyarázta. 
Fontos tudni, hogy ez a támogatás azok-
nál a táboroknál vehető igénybe, ame-
lyek szervezői jelezték az önkormányzat 
felé a tervezett nyári programjukat.

Egy pályázat benyújtásáról is dön-
tés született az ülésen. Mint ismert, az 
Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
(AESZI) jelenleg egy átalakított családi 
házban működik a Piac téren, és azt sze-
retnék átköltöztetni a volt sárga iskolá-
ba, amennyiben annak felújítására nyer-
nek pénzt. A polgármester elmondta, ez 

kettős hasznot hozna a településnek, hi-
szen a régi épület felújítása megtörtén-
ne, másrészt az intézmény olyan helyen 
működhetne, amelyik sokkal méltóbb és 
alkalmasabb a feladatellátásra. A projekt 
költsége 425 millió forint, a TOP-Plusz 
kiírás 100 százalékos támogatási inten-
zitású. A testület támogatta azt is, hogy 
a horgásztanyát ingyenesen használatba 
adják az Algyői Természetvédő Horgá-
szegyesületnek. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy éves szinten két alkalom-
mal használhatják.

Két tervezési ajánlatról is döntöttek, 
szeretnék ugyanis a TOP-Plusz pályá-
zatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljá-
rásokat minél hamarabb kiírni, részben 
a folyamatos áremelkedések miatt. Az 
egyik már elnyert projekt a csapadék-
víz-elvezetési rendszerrel kapcsolatos, a 
másik pedig közlekedésbiztonsági.

Zárt ülésben arról is döntés született, 
hogy az Ezerjóház és a Tájház melletti 
épületre bejegyzett elővásárlási jogával 
nem él az önkormányzat.

A képviselő-testület arról is döntött áprilisi ülésén, hogy pályázatot nyújtanak be a volt sárga iskola felújítására. 
Amennyiben nyernek, oda költözne az AESZI. Szó volt arról is, hogy idén ismét támogatják a gyermektáboroztatást, 
sőt meg is emelték az összeget.

Senkit nem  
hagytak elhervadni
Idén ismételten lovaskocsira ül-
tek a táncos fiúk és férfiak, hogy 
a falut körbejárva meglocsolják a 
lányokat és asszonyokat. Délelőtt 
a locsolkodás, délután a gyere-
kek tojáskeresése volt a program. 
Mindenki jól érezte magát, senkit 
nem hagytunk elhervadni!
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A Szent György napi forgatag
A Gyevikult Nkft. szervezésében a Ma-
gyarországi Tájházszövetség által meg-
hirdetett országos rendezvénysorozatba 
kapcsolódott be az Algyői Tájház is, a Táj-
házak Napja alkalmával. A műsort idén a 
Köszönjük Magyarország! program támo-
gatásával tudtuk megvalósítani. A szom-
bat délelőtti programon az Aranygyapjú 
Társulat bábelőadásával színesítette a 
napot. A tájházban a Zsibongó Néptánc-
együttes, valamint Balasi Marianna vise-
leteivel készültünk a Népviselet napjára is. 
A programon két algyői kézműves, Szal-
máné Simon Éva és Kurucz Irma tartott 
bemutatót, és önkéntes diákok segítségé-
vel kézműveskedhettek az érdeklődők. A 
program mindenki számára ingyenes volt.

Húsvéti kézműveskedés
Az Algyői Tájházban Húsvétváró kéz-
műves délutánt rendeztek. A programon 
süthető gyurmából a kicsik húsvéti figurát 
készíthettek, míg a nagyok húsvéti tojást 
formálhattak. Peddignádból is készítettek 
kosárkákat. Közben húsvéti kalácsot fon-
tak, amelyet kemencében sütöttek arany-
színűre a résztvevők.

A következő kézműves foglalkozás má-
jus 20-án, pénteken 17 órától kezdődik, 
amelyen gyöngyékszert készíthetnek a 
résztvevők. Regisztráció szükséges, részle-
tek a plakáton!

Nemezkiállítás
A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett A Szakkör programban vett 
részt a Gyevikult Nkft. Az Algyői Tájházban nemez szakkört indítottunk 5 fő 
résztvevővel, ingyenesen. A 20 foglalkozásból álló programsorozat záró kiállítá-
sát április 29-én rendeztük meg, amelyet a nagyközség polgármestere, Molnár 
Áron nyitott meg. A megnyitóra meghívást kapott az NMI Csongrád-Csanád 
megyei igazgatóságának vezetője, Dohorné Kostyál Zsuzsanna és a nemezelő 
szakkör oktatója, Bors Franciska is. A programon részt vettek Algyő testvértele-
püléseinek képviselői is.

A szakkör tagjai minden alkalommal lelkesen készültek. Örömmel készítet-
ték el a program nemeztárgyait. Különösen izgalmas volt közösen elkészíteni 
egy-egy tárgyat vagy bonyolultabb technikájú nemez állatkát. A szakkör tagjai-
nak tervei között szerepel a további találkozók szervezése. A program során egy 
összetartó kis csapat alakult ki.

Izbékiné Cseuz Gabriella
Gyevikult Nkft.
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Rekordszámú véradó Algyőn

A Magyar Vöröskereszt arról tájékoz-
tatott, hogy jelentősen nőtt a megyében 
a véradók száma, április 25-e és május 
1-je között 621 egészséges véradó-
hős ment el életet menteni. Eredetileg 
úgy tervezte a szervezet, hogy az adott 
hétre 475 véradóra van szükség, így a 
növekedés 31 százalék volt megyei 
szinten. Ehhez a szép eredményhez 
járultak hozzá az Algyői Falunapokra 
kilátogatók is, a rendezvény szombati 
napján több mint hatvanan adtak vért.
Gonda Károlyné, a Magyar Vöröske-
reszt Csongrád Megyei Szervezet Al-

győi Alapszervezetének vezetője arról 
tájékoztatott, hogy Algyőn soha ennyi-
en nem nyújtották segítő karjukat, így 
új helyi rekord született.

Érdemes tudni, hogy a hétköznapi 
véradóhősök segítsége felbecsülhetetlen, 
hiszen életmentő műtétekhez mindig 
sok vérre van szükség. Emellett sajnos 
súlyos balesetek is történnek minden 
nap, ezért is fontos, hogy mindig rendel-
kezésre álljon elegendő vérkészítmény. 

A véradások időpontjáról a Magyar 
Vöröskereszt honlapján lehet tájéko-
zódni.

Az Algyői Falunapok a szórakozás mellett az önzetlen segítségnyújtásról is szólt, ugyanis véradást szerveztek.

05KAS_1003-1_148x210_hirdetes_a5_kaszkad.indd   1 2021. 04. 14.   9:53
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A sportlövészet és Algyő kapcsolata régre nyúlik vissza

– Hogyan került kapcsolatba a lövészettel?
– Makói születésű vagyok, Szegedre 
gimnazista koromban kerültem. Tulaj-
donképpen 9 sportágban voltam igazolt 
versenyző. Kajakkal a junior válogatott-
ságot is sikerült elérnem. Később a főis-
kolán a felkészülési- és a vizsgaidőszak 
egybeesett, így döntenem kellett, hogy 
diplomát szeretnék vagy a kajakozással 
karriert építeni. Én a diplomát választot-
tam. Viszont mozgás nélkül sem marad-
hat az ember, tudtam, hogy tudok lőni, 
hiszen gimnazista koromban Újszege-
den mindig rohantunk lőni körkörös 
céltáblára és versengtünk egymással. Va-
lahonnan innen indult a dolog és végig-
kísért egész életem folyamán. 1970. óta 
vagyok sportlövő. Bár pedagógus vég-
zettséggel rendelkezem, túl sokáig nem 
tanítottam, mert elhívtak az Magyar 
Honvédelmi Szövetséghez edzőnek. Ott 
is fiatalokkal foglalkoztam. Persze a pe-
dagógia sem merült feledésbe, hiszen 13 
évig pedagógus továbbképzésben dol-
goztam, oktatástechnológus voltam.
– Hol lehetett akkoriban lőni?
– Az MHSZ Szeged Városi Lövész-
klub 1973-ban alakult, annak már tagja 
voltam. Egyik tanítványom, aki akkor 
kezdett el lőni, a magyar válogatottsá-
gig jutott. Edző és klubelnök lettem ott. 
Sokan voltunk, 50-60 között mozgott 

a klub létszáma, 2016-ban azonban az 
Etelka soron lévő szegedi lőteret elbon-
tották.
– Mikor alakult ki a klub és Algyő kapcso-
lata?
– Egy Falunapon tartottunk bemuta-
tót és volt érdeklődés a lövészetre, így 
megalakítottuk az Algyői Sportlövész 
Klubbot. Ez 20-25 taggal működött, de 
sajnos idővel alábbhagyott a lelkesedés 
és feloszlott a klub. 2016-ban a szegedi 
lőtér is megszűnt, így került a Délvidéki 
Lövészakadémia a faluba. Öt lőállásos 
légfegyveres lőtér működik a Kastély-
kert utcában, amelyet idővel 7 lőállásra 
bővítettünk és van egy elektronikus cé-
lunk is. Tűzfegyverrel azonban Kiszom-
borra járunk lőni.
– Mikor lehet Algyőn edzeni?
– Három napon van edzésidő, belefér 
mindenki, aki szeretne lőni. Kedden, 
szerdán és pénteken 14:30-18:30 között 
vagyunk nyitva. Az igazolt versenyzők-
nek a felkészülési idő alatt kevés ez az 
idő, de akkor tartunk plusz napokat.
– Hány éves kortól lehet valaki sportlövő?
– Tíz éves kortól lehet elkezdeni lőni. 
Tulajdonképpen nincs szükség semmire 
a kezdetekben, csupán egy edzőcipőre 
és némi fizikai állóképességre, hiszen el 
kell bírni a puskát. Mindenki puskával 
kezdi, később lehet kipróbálni a pisz-

tolyt is. A puskásoknak speciális ruhájuk 
van, aminek egészségügyi okai vannak, 
ugyanis az álló testhelyzet terheli a ge-
rincet, amelyre vigyázni kell. Emiatt 
kiegészítő sportra is szükség lehet, ha 
valaki komolyabban kezd a sportlövé-
szettel foglalkozni. A pisztolyhoz picit 
kevesebb anyagi befektetésre van szük-
ség. Tűzfegyverrel lőni pedig 14-15 éves 
korban lehet elkezdeni. Úgy tartják, 
hogy a sportlövészethez született te-
hetsége a Föld populációjának 5%-ának 
van, amit nagyon nehéz megtalálni, de 
igyekszünk bátorítani a fiatalokat, hogy 
próbálják ki ezt a sportágat. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.
– Miért jó lőni?
– A világ legbékésebb sportja a sport-
lövészet, a céltáblával küzdünk, csak mi 
ketten vagyunk. Ez a küzdelem nem 
test-test elleni küzdelem. Személyiség-
fejlesztő, nagyon jól ki tud vele kapcsol-
ni a világból az ember. A pályán elfelej-
tődik minden és csak maga a lövés van.
– Mire a legbüszkébb?
– Voltunk Európa Bajnokságon ver-
senyzőinkkel, Eszéken, Lengyelor-
szágban. Tajpejben a siket kislány, akit 
edzettem, siketolimpiát nyert. Nagy él-
mény volt ott lenni vele. Egy edzőnek ez 
hatalmas büszkeség, ezért érdemes dol-
gozni. Most pedig, a Csongrád-Csanád 
Megye Sportjáért és Ifjúságáért díjnak is 
nagyon örültem. Maroslelén az ünnep-
ségen ott volt velem a családom, a fiam 
és két unokám.

A Csongrád-Csanád Megye Sportjáért és Ifjúságáért díj kitüntetését kapta meg idén márciusban Andrássy Árpád, a 
szegedi Délvidéki Lövészakadémia elnöke. A kitüntetésre mi algyőiek is nagyon büszkék vagyunk, hiszen Andrássy 
Árpád hosszú ideje itt a faluban tanítja lőni a sport iránt érdeklődőket.
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Kreatívan egy kávé mellett

– Honnan jött a Kreatív Kávé ötlete?
– Szeretek rajzolni és festeni, kisfiam 
születése utáni „énidő” eltöltéséhez re-
mek eszköz volt. Az alkotás és a színek-
kel való foglalatosság kikapcsol, feltölt 
energiával, remekül esik közben egy 
csésze forró kávé. Innen jött az ötlet, 
hogy szívesen megosztanám ezt a léle-
kemelő élményt másokkal is: a Kreatív 
Kávé foglalkozás a hétköznapok rutin-
jában megélhető alkotói energiák felfe-
dezését és felszabadítását hivatott életre 
hívni mindannyiunkban.
– Hogyan került kapcsolatba a festészet-
tel?
– Ruhaipari mérnök tanulmányaim so-
rán mindig is közel állt hozzám a divat-
tervezéssel kapcsolatos ábrázolás, festés, 
skiccek készítése, de később, a munkám 
során ez a terület háttérbe szorult. Egy 
karácsonyi ajándékként kapott jobb 
agyféltekés rajztanfolyam segített újra 
visszatalálni az alkotás ezen formájához.
– Miért éppen a festést választotta a ki-
fejezés technikájának?
– Alkotás közben elvarázsol a színek és 
formák világa, megszűnik a külvilág, csak 
a most van, az a pillanat, minden más tá-
volra kerül. Lélekemelő tevékenység. 
– Milyen stílusokba kalauzolja el a részt-
vevőket?
– Legtöbb programunk az akrilfesték 
használata köré épül. Gyorsan szárad, 
sokoldalúan felhasználható, számtalan 
médiummal lehet kiegészíteni, variál-
ni. Büszke vagyok rá, hogy az évek ki-
tartó munkájával egyre jobban sikerült 

megszerettetnem klubtagjainkkal az 
olajfestéket, az olajfestést is. Ez a má-
sodik legnépszerűbb festékanyag a fog-
lalkozásokon. Mindezek mellett számos 
technikát kipróbáltam már és vittem el 
a foglalkozásokra. Sokszor csak a kép-
zelet és a hangulat szab határt: alkot-
tunk már eszpresszóval is virágokat is.
– Hogyan, milyen szempontok szerint vá-
lasztja ki a képeket, amelyeket megfestenek?
– Rohanó világunkban szűkös az idő-
egység, amelyet egy-egy téma kidol-
gozására tudunk fordítani. 3-4 órás 
foglalkozások, táboros napok időkereté-
hez komponálom a témaötleteket, ame-
lyeken keresztül a kidolgozás lépéseit, 
színtani, perspektívikus szabályokat, 
anyagismeretet sajátíthatnak el a jelent-
kezők úgy, hogy a foglalkozás végén a 
saját egyedi alkotásukkal térhetnek 
haza. Fontosnak tartom az alkotói sza-
badságot, a kidolgozás során az résztve-
vők saját színötletekkel, egyedi megva-
lósításokkal is dolgozhatnak.
– Kinek ajánlja a foglalkozásokat?
– Minden ember képes az alkotásra, és 
mindenkinek megvan a saját nyelve. 
Ennek megtalálásában és kifejezésé-
ben szeretnék segítséget nyújtani. Nem 
szükséges felszerelés, sem előképzettség, 
minden eszközt, anyagot biztosítok és a 
folyamatos szakmai instrukciók garan-
tálják, hogy a foglalkozás végén minden-
ki elégedetten távozzon saját egyéni al-
kotásával. Nyílt programjainkat 12 éves 
kortól ajánlom, felső korhatára nincs. 
– Ha valaki elfogyaszt önnel egy Kreatív 
Kávét, utána önállóan képes lesz-e alkotni?
– A foglalkozások menetrendjéhez hoz-
zátartozik, hogy elmélettel kezdünk és 
lépésről lépésre együtt kidolgozzuk a 
témát. A folyamat során nem csak a 
hogyanra, de a miértre is fény derül, így 
egy program is óriási lendületet adhat 
az otthoni alkotómunkához.

– Milyen visszajelzéseket kap a résztve-
vőktől?
– Büszke vagyok arra, hogy a foglalko-
zásokra jelentkezők több mint 90%-a 
visszatérő vendég, ennél jobb visszajel-
zésre – mennyire értékes az itt töltött 
idő – azt gondolom, nincs is szükség.
– Mi a legkedvesebb élménye a vállalko-
zásával kapcsolatban?
– A Kreatív Kávé nem csak egy festőisko-
la, klubjelleget öltött, számtalan barátság 
született már a foglalkozásokon, ahol az 
egyén és a személyes alkotói szabadság 
hangsúlyos szerepet kap. A közösségben 
egymást támogatva éljük meg az alkotás 
válságait és örülünk egymás sikereinek. 
Kultúrprogramokhoz is lehet csatlakoz-
ni. Évenként összegyűjtjük klubtagjaink 
legsikeresebb alkotásait és művészeti ki-
állítás keretében mutatjuk be Szegeden 
és Budapesten. Remek alkalom, hogy 
együtt ünnepelhessük kreativitásunk és 
az előhívott alkotói energiákat.
– Hol alkothatnak önnel együtt?
– A XIV. nyári táborunk alkalmával 
Algyőn a Tájház teraszán 2022. júli-
us 4-étől 10-éig színesítjük a napokat. 
Lehet csatlakozni egész hétre, vagy 
egy-egy kiválasztott napra. Júniusban 
Ürömön lesz egyhetes táborunk, illet-
ve július végén Badacsonyba tesszük 
át a bázist, ahol a magyar tenger ins-
pirálta festőprogramokkal, borkósto-
lóval, naplementés vitorlázással és me-
dencés szállással várjuk résztvevőinket 
egy testet-lelket feltöltő programon. A 
nyári táboros időszak kivételével ha-
vonta egy-egy hétvégén lehet Szegeden 
és Ürömön csatlakozni meghirdetett 
foglalkozásainkhoz. Aki nem tud sze-
mélyesen részt venni a programokon, 
válogathat alkotócsomagjainkból, ame-
lyekben az összes anyagot és eszközt 
küldöm és egy videóval lépésről lépésre 
mutatom a téma kidolgozását.

Tajthy Gabriella 2015. óta várja az alkotni vágyókat egy kis kreatív kikapcsolódásra. A Kreatív Kávé foglalkozásaival 
már Algyőn is találkozhattak az érdeklődők, hiszen nem a 2022-es nyár lesz az első alkalom, amikor községünkbe 
várják az érdeklődőket ezek az alkotóprogramok. De hogyan született meg az ötlet, hogy más is könnyedén művésszé 
válhasson a maga módján? Erről beszélgettünk az ötletgazdával.
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Ítélet született első fokon a kártérítési perben

Az ügy előzménye, hogy 
Algyő Nagyközség Önkor-
mányzata a 2011. májusában 
átadott Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola garanciális 
hibáinak kijavítása érdeké-
ben 2016-ban lehívta a vál-

lalkozó Stradel MML Kft. 
által lekötött 5 százaléknyi, 
83 millió 940 ezer 630 forint 
összegű bankgaranciát, mert 
a kivitelező nem ismerte el, 
hogy azok az építkezés során 
a vállalkozó tevékenységének 

következtében alakultak ki.
A hibák a következők vol-

tak, amelyek oka az önkor-
mányzat álláspontja szerint:

– az épület termeiben 
lerakott úgynevezett ipari 
parketta elvált az aljzattól, 

repedések keletkeztek rajta, 
amelyet a nem megfelelő faj-
tájú és mennyiségű ragasztó 
alkalmazása, az aljzat nem 
megfelelő minősége és ned-
vesség tartalma, valamint a 
parketta nem megfelelő tá-
rolása okozott;

– az épület külső vakola-
ta több helyen megrepedt, 
az északi oldalon algáso-
dott, amelyet az előírt vako-
lat típustól eltérő, gyengébb 
minőségű anyag használata 
okozott;

– az épület külső fa burko-
ló elemei károsodtak a ned-
vesség hatására (gombáso-
dás), amely a nem szakszerű 
beépítésből és felületkezelés-
ből fakadt. A Stradel MML 
Kft. a fentieket nem ismerte 
el, ezért kártérítési pert in-
dított az önkormányzattal 
szemben a bankgarancia le-
hívása miatt.

Az évek óta húzódó per 
során több szakértőt is ki-
rendeltek az ügy vizsgálatára, 
amelyek több esetben is egy-
másnak ellentmondó véle-
ményt alkottak. A Műszaki 
Igazságügyi Szakértői Testü-
let szakértőjének álláspontját 
részben elfogadva hozta meg 
az ítéletét az elsőfokú bíróság.

Az ítélet szöveges indo-
kolása alapján a kivitelező 
mindhárom tétel esetén hi-
básan teljesített, az önkor-
mányzat nem hibázott az 
üzemeltetés során, a tervező 
és a műszaki ellenőr nem 
felelős a kialakult hibákért, 
azaz az önkormányzat jog-
szerűen hívta le és használta 
fel a bankgarancia összegét.

Első fokon ítéletet hirdetett a Szegedi Törvényszék a Strabag-MML Kft. és Algyő Nagyközség Önkormányzata kö-
zött folyó kártérítési perben.

Az Algyői Vízisport Egyesület nyári tábort hirdet 
a következő tematika és korcsoport szerint: 

Tábor időpontok Tematika Korcsoport
1. Június 20-24. Kajaktábor 7-14 éves
2. Július 4-8. Kajaktábor 7-14 éves
3. Július 18-22. NYÁRI tábor 6-12 éves
4. Július 25-29. Kajaktábor 7-14 éves

Helyszín: Algyői Kajak-Kenu Sportközpont. 
Algyő, Kastélykert u. 59.

Programok: 
- Kajaktáborban: kajakozás, kenuzás, biciklizés, strandolás, exatlon, egyéni és csapatos versengések, 

sor- és váltóversenyek, vízi KRESZ, móka, kacagás.
- A 3. tábor normál nyári tábor lesz, fő hangsúlyban Alapozó Terápiás mozgásfejlesztéssel, fejlesztő 

foglalkozásokkal, kirándulással, strandolással. 

Étkezés:  tízórai a tábor helyszínén, ebéd a Levendula étteremben.

A kajaktáborban a gyerekek úszástudását az első napon felmérjük, a nem biztos úszók részére a vízi programok 
alatt mentőmellényt biztosítunk.

További információ és jelentkezés:  Kajaktábor: Kövér Imre      +36 20 488 6218      algyoive@gmail.com
Nyári tábor:  Mezei Edit      +36 20 256 8749       gyogypedagogus.m.edit@gmail.com

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!

NYÁRI TÁBOR     KAJAKTÁBOR
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Szavatosság és jótállás

Az szélesebb körben ismert, hogy hibás 
teljesítés esetén kijavítást, kicserélést, 
árleszállítást kérhetünk, végső soron a 
szerződéstől is elállhatunk. Viszont so-
kan nem tudják, hogy a szavatosság és a 
jótállás (amelyet a köznyelvben garan-
ciaként is emlegetnek), két külön jogi 
fogalom. Annyiban megegyeznek, hogy 
mindkettőnek a hibás teljesítés miatti 
helytállási kötelezettség a lényege, de 
jogosultként, főleg fogyasztóként (lásd 
a hibás teljesítésről szóló cikk) a jótállás 
kedvezőbb számunkra, lássuk miért.

Röviden az úgynevezett bizonyítá-
si teher miatt, amelynek az a lényege, 
hogy a termék, vagy a szolgáltatás hi-
bájának fennállását vagy fenn nem ál-
lását a jogosultnak vagy a kötelezettnek 
kell-e bizonyítania.

Jótállás esetében egy vélelem szól 
amellett, hogy a hiba oka, már az ér-
tékesítéskor is megvolt, ezért jótállás 
esetében a jótállásra kötelezettnek kell 
bizonyítania, hogy nem volt hibás a ter-
mék vagy szolgáltatás.

Szavatosság esetében viszont a fenti 
bizonyítási teher megfordul, így a jogo-
sultnak kell bizonyítania, hogy a hiba 
oka már a termék értékesítésekor vagy a 
szolgáltatás nyújtásakor is fennállt.

Látható, hogy jogosultként lényege-
sen kedvezőbb helyzetben vagyunk, ha 
jótállást és nem szavatossági jogot érvé-
nyesítünk, feltéve, hogy választhatunk a 
kettő közül.

Fontos, hogy mindig csak az adott 
ügyben egyedileg, a körülmények részle-
tes ismerete, és a vonatkozó jogszabályok 
összevetése alapján lehet eldönteni, hogy 
egy általunk hibásnak talált termék, 

szolgáltatás, jogi értelemben is hibásnak 
tekinthető-e. Ha igen, akkor a követke-
ző lépés, hogy megállapítsuk, jogszabály 
előírt-e az adott termék, szolgáltatás ese-
tében kötelező jótállást, esetleg a gyártó 
vállalt-e önkéntes alapon jótállást.
Kötelező jótállás van érvényben:
 – a lakásépítésre: 181/2003. (XI. 5.) 

Kormányrendelet, lásd itt: https://
njt.hu/jogszabaly/2003-181-20-22 

 – egyes tartós fogyasztási cikkekre 
151/2003. (IX. 22.) Kormányren-
delet, lásd itt: https://njt.hu/jogsza-
baly/2003-151-20-22

 – egyes javító-karbantartó szolgálta-
tásokra 249/2004. (VIII. 27.) Kor-
mányrendelet, lásd itt: https://njt.
hu/jogszabaly/2004-249-20-22 

Kötelező jótállás esetén a fenti jogszabá-
lyok pontosan megmondják, hogy a ter-
mék, szolgáltatás fajtájától, esetleg ösz-
szeghatártól függően milyen időtartamra 
köteles a jótállásra kötelezett helytállásra.

Előfordulhat, hogy a gyártó, fen-
ti jogszabályi előírások hiányában is, 
önkéntes alapon vállal jótállást. Ebben a 
témakörben 2022. év januárjától lényeges 
változás, hogy ha a gyártó az áru tartós-
ságára vállal jótállást, akkor ez azt jelen-
ti, hogy az árunak a jótállás időtartama 
alatt, szokásos használat mellett meg kell 
őriznie a megkövetelt funkcióit és teljesít-
ményét. A gyártónak ezen önkéntesen vál-
lalt jótállásáról egy úgynevezett jótállási 
nyilatkozatot kell kiállítania és átadnia 
a vásárló részére. Ez a nyilatkozat nem 
azonos a korábbról ismert jótállási jeggyel, 
amely egyébként a fent említett, kötele-
ző jótálláshoz kapcsolódik.

Fentiekről részletesebben az alábbi 
jogszabályból tájékozódhat: a 373/2021. 
(VI. 30.) Kormányrendelet, lásd itt: htt-
ps://njt.hu/jogszabaly/2021-373-20-22 

Hibás teljesítés esetén szavatossági jo-
got akkor is érvényesíthetünk, ha jogsza-
bály sem ír elő kötelező jótállást, és a gyár-
tó sem vállalt jótállást önkéntes alapon.

A szavatosságon belül megkülönböz-
tetünk: 
- kellékszavatosságot, amely bárkit megillet 
olyan szerződés alapján, amelyben a felek 
kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak.
- termékszavatosságot, amely a fogyasztót 
illeti meg a gyártóval szemben, és ebben 
az esetben gyártó alatt nem csak a termék 
előállítóját, de a kereskedőt is értjük.
- jogszavatosságot, amely a jogszerzés 
akadályozottsága estén érvényesíthető, 
ha tulajdonjog, jog, vagy követelés vissz-
terhes átruházása volt a kötelezettség, de 
harmadik személy joga ezt akadályozza.
A hibás teljesítéssel, szavatossággal, jó-
tállással kapcsolatos alapvető szabályokat 
(például a hiba közlése, igényérvényesítési, 
elévülési határidők, kimentési okok, költ-
ségviselés) a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Második ré-
szének XXIV. fejezete tartalmazza, lásd itt: 
https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00. 
A hatályos jogi szabályozás tehát sokféle 
igényérvényesítési lehetőséget biztosít a 
jogosultaknak, különösen ha fogyasztók-
ról van szó. Éppen ezért fontos, hogy min-
dig tájékozódjanak a jogi lehetőségeikről, 
ha arra gyanakszanak, hogy hibás teljesí-
tés történhetett. Őrizzék meg a számlá-
kat, olvassák el a vásárlói tájékoztatókat, 
szerződési feltételeket, érdeklődjenek a 
szervizelési lehetőségekről, kérdezzenek, 
járjanak utána a problémának, mert akkor 
jó eséllyel valamilyen módon orvosolható 
a hibás teljesítés. Ha ugyanis nem jelen-
tik be a jótállási, szavatossági igényüket, 
akkor nem változik a hibás teljesítés vég-
eredménye.

Amennyiben olyan témát szeretné-
nek javasolni, amelyről szívesen olvas-
nának a Hírmondó hasábjain kérem, az 
alábbi elérhetőségeim juttassák el ré-
szemre. Mobilszám: 06 (30) 432-7025, 
e-mail: dr.borbely@invitel.hu.

Borbély Bernadett Angéla 
egyéni ügyvéd

Az előző részben röviden ismertettük, hogy jogi értelemben mikor beszélünk hibás teljesítésről. Most pedig a hibás 
teljesítés jogkövetkezményei közül a szavatossággal és a jótállással foglalkozunk, azonban terjedelmi korlátok miatt 
nem részletesen, hanem csak figyelemfelhívó jelleggel.
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MÁJUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május 9� (K)  
Faluház kisterem: 
Egészséghét szemészeti szűrés.

Május 11� (Sze), 13 óra  
Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

Május 12� (K), 17:30 óra  
Civilház: 
Önismereti esték Algyőn – 
Vörös Ilona.

Május 13� (P), 17 óra 
Ezerjóház: 
Borbarátok férfi  
csapatának találkozója.

Május 13� (P), 17 óra 
Civilház:
Gyevi-Art közgyűlés – zárt-
körű.

Május 14� (Szo), 10 óra 
Alkotóház: 
Az Algyői Foltvarrók Köre 
alkotásaiból nyílik kiállítás. 
Részletek a plakáton!

Május 16� (H), 16 óra  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Május 20� (P), 17 óra 
Tájház: 
Gyöngyfűzés az Algyői Tájház-
ban. Részletek a plakáton!

Május 21� (Szo), 9 óra 
Faluház: 
Ezoterikus és szépségnap  
a Faluházban.  
Részletek a plakáton!

Május 23� (H), 16 óra 
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Május 24� (K), 10 óra 
emeleti klubterem:
CSAGYESZ  
szakmaközi találkozó.

Május 24� (K), 17:30 óra  
Civilház:
Önismereti esték Algyőn – 
Vörös Ilona.

Május 27� (P) 08:00-12:00 
Faluház parkolója: 
Kormányablakbusz.

Május 29� (V), 9 óra  
Faluház: 
Gyereknap.  
Részletek a plakáton!

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN
Május 10. (K) 8-15:30 óráig 
Május 22. (K) 8-12 óráig 
Időpontfoglalás:  
Mucsi Krisztina  
06 (20) 915-4575.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
 
HÉTFŐ
16-18 óra, Alkotóház:  
Fürge Ujjak Műhelye  
kéthetente

13 óra, Civilház:  
Nyugdíjas kártya klub
19 óra, Faluház színházterem: 

fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

KEDD
10-12 óráig, Faluház  
színházterem:  
Forma Tánc próba

9 óra, Alkotóház:  
Tűzzománc kör

17 óra, Alkotóház: Algyői  
Foltvarrók Köre kéthetente

16:30, Faluház színházterem: 
zongorapróba

17 óra, Faluház kisterem:  
harmónika próba
16 óra, Faluház emeleti  
klubterem:  
Hip Hop Tánccsoport

SZERDA
8:30, Faluház színházterem: 
Senior torna

14 óra, Faluház színházterem: 
Szilver társastánc iskolásoknak

17 óra, Faluház emeleti  
klubterem: Parlandó próba

18 óra, Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával

CSÜTÖRTÖK

15 óra, Civilház: Búzavirág 
Asszonykórus próba

17 óra, Civilház: Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjasklub találkozója 

17 óra, Faluház színházterem: 
Zsibongó Táncegyüttes próba

19 óra, Faluház színházterem: 
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

PÉNTEK
16 óra, Faluház emeleti klubte-
rem: Stary of Hope-Balett

17 óra, Alkotóház: Gyevi-Art 
alkotók havonta

16:30, Faluház színházterem: 
zongorapróba

JÚNIUSI ELŐZETES:
Bortúra és Halászléfőző  
Fesztivál 2022. június 4.

Bérletárusítás:  
2022. június 1-2. Faluház.

További részletek a www.
gyevikult.hu oldalon, illetve 
a Gyevikult Nkft. közösségi 
oldalán találhatóak.

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  NYITVA TARTÁSA

HÉTFŐ ........................................................................13-16
KEDD ...........................................................................13-16
SZERDA ......................................................................13-16
CSÜTÖRTÖK .............................................................14-20
PÉNTEK ......................................................................13-18

Kezdik a szúnyoggyérítésta Tisza déli szakaszán
A következő napokban Csongrád-Csa-
nád megyében, a Tisza Szentes–Mind-
szent–Algyő szakaszán lesz biológiai 
lárvagyérítés.

„A szúnyoglárvák számos víztípusban 
képesek kifejlődni, így például a folyók 
árterében visszamaradó vizekben és a 
sok szerves anyagot tartalmazó holtá-
gakban. A hatékony munkavégzést az 
ártéri erdőterületeken nehezíti a fák 
zárt lombozata. Ezeken a területeken 

repülőről granulátumot szórnak ki, ezt a 
készítményt át lehet juttatni a lomboza-
ton, így a tavasz végi, nyári időszakban 
is megfelelő hatékonysággal lehet vele 
védekezni. A tervezett kezelések a Ti-
sza ártéri erdeit érintik. Érdemes a ház 
körül lévő vízelvezető árkokat rendben 
tartani, hiszen ha nem áll meg benne az 
esővíz, szúnyogok sem fejlődnek benne, 
sőt egy felhőszakadás utáni villámárvíz 
kialakulásának is kisebb az esélye.
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Algyői érmek a Spirit Openen
Küzdelmes időszakon vannak túl az 
Algyői Sportkör ITF Taekwon-do 
Szakosztályának versenyzői. Az algyői 
sportolók a Spirit Taekwon-do Klub 
által, április 9-én rendezett ITF Ta-
ekwon-do versenyen, a XI. Spirit Ope-
nen léptek küzdőtérre, Mogyoródon. 
A Sportkör harcművészei kiválóan 
szerepeltek, hiszen 2 ezüstérmet és 1 

bronzérmet sikerült szerezniük.  Ezüs-
térem: Kiss Levente – ifjúsági fiú küz-
delem -56 kg, Czine Bendegúz – gyer-
mek fiú küzdelem – 5. csoport.

Bronzérem: Kiss Zsolt – gyermek fiú 
küzdelem – 6. csoport

A felkészítő mester Zsarkó Dániel 
Péter volt.

Algyőn a klubot és a labdarúgók bajnoki címét ünnepelték

Újra futballozott az algyői sikercsapat. 
Az a csapat, amely 2002-ben megnyer-
te a labdarúgó NB III. Alföld csoport-
ját. Voltak, akik Németországból, más 
Budapestről érkezett az összejövetelre, 
volt, aki klubkötelezettség miatt késve, 
de eljött a harmadik félidőre, azaz igen-
csak fontosnak érezték a jelenlétet az 
egykori labdarúgók.

Az ellenfél pedig a korábbi világvá-
logatott Détári Lajos vezette Honvéd 
öregfiúk volt többek között Kovács 
Kálmánnal, Pisont Istvánnal, Plókai 
Attilával, Csehi Tiborral, Árgyelán Já-
nossal. A lényeg a mozgáson és a talál-
kozáson volt, de a rend kedvéjért írjuk 
le, hogy az első félidőben a fővárosiak 
vezettek, majd a szünet után az al-
győi kedvencek fordítottak, és nyertek 
3–1-re.

A hazai alakulat igen népes létszám-
mal várta az ellenfelét, így a korábbi ki-

váló szakembereknek, Takács Zoltánnak 
és Lóczi Istvánnak nem volt egyszerű 
dolga a kezdő kijelölésében.

„Délelőtt a gyerekek futballoztak, 
délután pedig a korábbi labdarúgók, 
azaz a sportkör 70. születésnapját és a 
bajnoki cím 20. évfordulóját méltókép-

pen ünnepeltük meg” – mondta Bogdán 
Tamás, az Algyői SK elnöke.

„Nagyon örülök, hogy olyan korábbi 
klasszis, mint Détári Lajos megtisztelte 
jelenlétével az eseményt. Egy remek öt-
let valósult meg, és ez arra sarkall, hogy 
hagyományt teremtsünk a rendezvény-
ből. Azaz ha minden jól alakul, évente 
megszervezzük a klub majálisát csalá-
di délutánnal összekötve. Ugyanígy az 
idén második alkalommal összehozott 
algyői gyermekliga is folytatódik, sőt 
akár bővítenénk is a csapatok létszámát” 
– fogalmazott Bogdán.

Az Algyő öregfiúk–Honvéd öregfiúk 
barátságos labdarúgó mérkőzés 3–1-es 
(0-1) végeredményt hozott. Gólszer-
zők: Tóth A., Plókai A. (öngól), Sü-
meghy, illetve Zana.

Forrás: Délmagyarország

Dupla ünnepet ültek Algyőn a hétvégén: a helyi sportklub megalakulását, illetve a labdarúgó NB III.-ban 20 évvel 
ezelőtti bajnokcsapatot.

Az Algyő SK 2002-es, történelmi NB III.-as bajnokcsapata. Fotó: Algyő SK
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Jó tanulókat, jó sportolókat ismertek el

Az Algyői Falunapok zárónapján Mol-
nár Áron polgármester és Kiss Róbert ön-
kormányzati képviselő átadták az idei év 
kitüntetéseit.

Algyő jó tanulója – jó sportolója elis-
merést tizenöten kaptak: Kovács Panna, 
Csúri Csenge, Nyulas Dorottya, Üveges 

Leila, Németh Kamilla, Dömösi Zente, 
Kiss Zsolt, Kiss Kornél, Molnár Méda, 
Frank Maja, Molnár Zengő, Nagy Leonó-
ra, Farkas Flóra, Nothof Bence, valamint 
Szabó Marcell Attila.

Az év algyői utánpótlás edzőjének 
járó elismerést Koczkás András vehette 
át, míg Az év algyői diák sportcsapatá-
nak az FKSE–ALGYŐ Leány U15-öt 
választották meg.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Harmadik alkalommal adták át az Algyő jó tanulója – jó sportolója elismeréseket, amelyet ezúttal tizenöt fiatal kapott 
meg. Díjazták továbbá az év utánpótlás edzőjét és a legjobb diák sportcsapatot is.

NYÁRI FOCITÁBOROK
Idén bővített programokkal várunk mindenkit nyári táborainkban.
Turnusok: június 20-24., június 27-től július 1., augusztus 8-12., augusztus 15-19.
Program (hétfő, kedd, csütörtök, péntek): érkezés, edzés, uszoda, ebéd, pihenő (társasjátékok, mesenézés a sportköz-
pontban), edzés. Program (szerda): érkezés, Nádastó Szabadidőpark (bérelt busszal utazunk), pihenő (társasjátékok, 
mesenézés a sportközpontban), edzés.
A gyerekek gyümölcsöt, csokoládét és ebédet és vizet kapnak.
Amit hozni kell: edzőfelszerelés, uszodai felszerelés, kulacs, papucs, sapka, játék az ebéd utáni pihenő időre. 
Ár: 25 000 Ft/turnus, az Algyői SK sportolóinak 20 000 Ft/turnus
Jelentkezni a korosztályos edzőknél, illetve Kárász Dávid sportigazgatónál lehet a 06 (20) 437-0501-es telefonszámon, 
vagy a karaszds05@gmail.com email címen.
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...a Tisza Virága

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

KözérdeKű  
telefonszámoK

születéseK Algyőn

Nagy Szofia Milla
Szül.: 2021. 08. 31.
Anya: Nagy Krisztina
Apa: Nagy Róbert

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 
év garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.   
Telefonszám: 06 (30) 953-0395.

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tab-
letek, mobiltelefonok javítása, telepítése, karban-
tartása. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal! Zsigovics Péter, telefon-
szám: 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.

Előnevelt csibe kapható 490 Ft/db áron!   
Belovainé Algyő, Fazekas u. 38.  
Telefon: 06 (30) 360-6662 vagy 06 (20) 205-
1529.

„Figyelem! Szegedről Algyőre költöző házaspár 
keres építési telket, vagy bontandó házat. 
Gyors készpénzes fizetés. Nem ingatlanközvetí-
tők vagyunk! A „tippadókat” is díjazzuk!  
Keressen bizalommal egy beszélgetést megér!
Magyari Csaba:  06 (20) 9710-810. 
magyaricsaba2@gmail.com

Jó állapotban lévő tárcsás mosógép, egy párael-
szívó és egy porszívó eladó. Telefonszám:  06 (50) 
122-7656.

Paradicsom- és paprikapalánta kapható 125 
forint/darabtól. Algyő, Vadvirág utca 26. Vásár 
az algyői piacon: május. 8-a (vasárnap) 8-tól 11 
óráig.




