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Remek gyereknapi programokkal készült idén is a Gyevikult Nkft. A Faluház és az előtte lévő tér is hamar megtelt mosolygós ar-
cokkal. Többek között bábelőadás, extrém kerékpáros showműsor és macikiállítás is várta a családokat.

Szuper gyereknap sok programmalSzuper gyereknap sok programmal

Részletek a 12-13. oldalon

10 év, 100 program, 1000 élmény10 év, 100 program, 1000 élmény

Idén ünnepli fennállásának 10-ik évfordulóját a Zsibongó Néptáncegyüttes. Ebből 
az alkalomból a csapat egy zselnicemeggy fát is ültetett a Fő téren. Az együttes mö-
gött rengeteg fellépés és közös program áll, és az eltelt hosszú idő alatt lelkesedésük 
és barátságuk töretlen. Részletek az 6. oldalon

Elkészültek az algyői futókörök, most 
már kicsik és nagyok is kipróbálhatják a 
kijelölt útvonalakat. Természetesen nem 

muszáj futni, egy jó séta az ártérben vagy 
a töltésen is sokat számít egészségünk 
szempontjából. Részletek a 9. oldalon

Hat algyői  Hat algyői  
érem Gerendásrólérem Gerendásról
Gerendáson rendezte meg a Spárta Ta-
ekwon-do Klub a VI. Fehér Kupa és 
VI. Spárta Kupa nevű ITF Taekwon-do 
versenyt. Ezen a megmérettetésen négy 
algyői versenyzőért izgulhattunk, akik 2 
arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek.
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Gyakorlatoztak a tűzoltók

A FER Tűzoltóság Kft. algyői létesít-
ményi tűzoltósága május 24-étpk 26-
áig tűzoltási gyakorlatot tartott a MOL 
Nyrt. DS Logisztika – ATM, Algyő te-
lephelyén.

A harmadik napon bemutatták a ta-
pasztalatokat, és az eszközök haszná-
latát a MOL és a katasztrófavédelem 
szakembereinek. A gyakorlat keretében 
nagy kiterjedésű tálca begyújtásával ké-

peztek tüzet, amelyet nehézhabbal és 
hidrochem, középhabos technikával ol-
tottak el. Porpisztolyt is bemutattak és 
az Algyő/2 gépjárműfecskendőbe épí-
tett (por-víz) ágyú működését is.

A gyakorlat eredményes volt, a FER 
munkatársai jól vizsgáztak, hasznos ta-
pasztalatokat gyűjtöttek a több napos 
gyakorlás során. 

Tisztelt Lakosok!
Sajnálatos módon az elmúlt időszakban több kutyát és cicát mérgeztek meg Algyő területén. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy az állatok mérgezése bűncselekménynek minősül (állatkínzás  – Btk. 244. §. alapján különös figyelemmel a 
(3.) bekezdésre). A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzást méreg alkalmazásával 
vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva követik el.

Kérjük a lakosságot, hogy akivel ilyen eset történik, az tegyen feljelentést a rendőrségen, illetve aki bármilyen 
információval rendelkezik az esetekkel, vagy az elkövető kilétével kapcsolatban, az jelezze a Szegedi Rendőrkapi-
tányság vagy Algyői Körzeti Megbízottak felé.
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A cégek helyzetéről és a tankerületről is tárgyaltak

A képviselők a májusi rendes ülésen 
egyhangúlag fogadták el az Egyesített 
Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 
2021. évi működéséről szóló beszámo-
lót. Az ülésen Molnár Áron polgármes-
ter kiemelte, hogy nagyon sok felada-
tot elvégez az intézmény, amely az itt 
élő gyermekek és idősek biztonságát és 
a megfelelő minőségű szolgáltatások 
igénybevételét teszi lehetővé számukra. 
Hozzátette, az is látszik, hogy ameny-
nyiben gond lenne, megvan a megfelelő 
jelző- és ellátórendszer, egyből tudnak 
intézkedni.

Elfogadta szintén minden képviselő 
azt a tájékoztatót, amely az egyes szoci-
ális feladatok állami támogatásainak el-
számolását alátámasztó dokumentumok 
ellenőrzéséről szólt, szintén az Algyői 
Egyesített Szociális Intézmény vonat-
kozásában. A polgármester megjegyez-
te, sok ellenőrzést kapott az AESZI, ami 
egyrészt jó, hiszen kiderül belőlük, hogy 
naprakész az intézmény, csak kicsit sok 
pluszfeladatot rótt rájuk.

5 millió a Tisza-partra és környékére

A szabadstrand megnyitása óta minden 
évben elkülönít az önkormányzat for-
rásokat a Tisza-part és környezetének 
rendezésére, fejlesztésére. A előterjesz-
tés kapcsán Molnár Áron elmondta, az 
idén 5 millió forintban meghatározott 
keretösszeget elsősorban a strandsze-
zonra való felkészítésre és kisebb újítá-

sokra költheti a Geviép Nkft. A cég 10 
tételben sorolta fel az előterjesztésben a 
megvalósítani kívántakat, a fejlesztések 
végösszege bruttó 5,5 millió forint.

Szerepelt benne fák kitermelés tus-
kóirtással és gallyazással, földmunka a 
strand területén, geotextil terítés, a fa 
járólapok tisztítása és mázolása, a Szent 
Anna terasz kialakítása, kertépítő ele-
mek elhelyezése a padok felújítása mel-
lett, a kerti eszközök letakarítása, naper-
nyők elhelyezése és a padok mázolása.

Végül a testület úgy döntött, hogy az 
eredetileg tervezett bruttó 5 millió fo-
rintot biztosítja, a cégre van bízva, mit 
hagy el a tervezettekből vagy átcsopor-
tosítással megoldják. Ezzel a módosítás-
sal egyhangúlag támogatták az előter-
jesztést.

Költenek az intézményekre is

Az önkormányzat intézményei az év 
folyamán folyamatosan jelzik, hogy mi-
lyen felújítási igényeik vannak. Idén is 
a testület elé került a végleges lista. A 
horgásztanya esetében például belső va-
kolatjavítások, álmennyezet javítása és 
konvektorok leszerelése, mögöttük a fal 
burkolása szerepelt. Az Algyői Szivár-
vány Óvodánál volt a legtöbb tétel, így 
például kapufestés, lábazat javítás, belső 
padok festése kéménybontás is, a pol-
gármesteri hivatalnál az utcafronti abla-
kok festésre, míg a rendőrség épületénél 
a tisztasági festés mellett a nyílászárók 
és a rács festése, a vizesblokk ajtajának 
javítása. Molnár Áron elmondta, a hor-
gásztanyát pályázati pénzből szeretnék 
teljesen felújítani, ám vannak olyan dol-
gok, amelyek rendbetételét nem halaszt-
hatják. A pénzügyi bizottság az óvoda 
felsorolásából több tételt is kihúzva ja-
vasolta a határozat elfogadását, például 
a kémény elbontását sem tartották ha-
laszthatatlannak, ám a Településüze-

meltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, 
Balázs Zsolt jelezte, hogy a kéménybon-
tás nem várhat a szakemberek szerint, 
így végül az ő bizottsági javaslatukat tá-
mogatták, 5,48 milliót költenek idén az 
intézményekre.

Jól működik a hulladékudvar

Ezt követően három, a település tiszta-
ságát is érintő előterjesztés következett 
az ülésen. Elfogadták a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
2021. évi beszámolóját, a Dél-Alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
tavalyi évi munkájáról szóló előterjesz-
tést, illetve a Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. 2021. évre vonat-
kozó beszámolóját is.

Ez utóbbi kapcsán a polgármester 
elmondta, hogy a Gyeviép Nkft.-től a 
szegedi társasághoz üzemeltetésre át-
került hulladékudvar rendezett, és jó a 
kapcsolat velük. Amennyiben példá-
ul valamilyen kérés felmerül, gyorsan, 
konstruktívan reagálnak. Egyedül a 
zöldhulladékkal kapcsolatban vannak 
panaszok, ám a lakosoknak is rugalma-
sabbnak kell lenniük a településvezető 
szerint.

Kitért arra is, hogy bár vagy másfél 
év volt, mire a lakosság elvitte a kom-
posztálókat, amelyeket pályázaton nyert 
Algyő, amint elfogytak az edények, egy-
ből jelentkeztek újabb algyőiek, hogy 
szeretnének kapni. Elmondta, egyelőre 

Közüzemi számláiról alkudozik a Szegedi Tankerület, több mint 20 millióval tartoznak – ez is kiderült az algyői kép-
viselő-testület májusi rendes ülésén. Döntöttek arról, hogy 5 millióból szépül a Tisza-part, nem költhet többet rá a 
Gyeviép, illetve intézményi felújításokról is határoztak.
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nincs, amint lesz újabb lehetőség, jelzi 
az önkormányzat.

Az Algyő Park Kft. 2021. évi beszá-
molóját is tárgyalták. Ebből kiderült, 
hogy nyereséges volt a cég, 50%-kal na-
gyobb adózás előtti eredményük volt, 
mint 2020-ban. A testület arról döntött, 
hogy a társaság taggyűlésén 30 millió 
forint osztalék kifizetését képviselje az 
önkormányzat. A napirendi pont kap-
csán Molnár Áron elmondta, évek óta 
felmerül az ügyvezető részéről a kérés, 
hogy az önkormányzat adja el az Algyő 
Parknak a cégbeli részesedését. Ezt az-
zal indokolja, hogy azok a társaságok, 
amelyekben önkormányzati tulajdon is 
van, bizonyos pályázati konstrukciókból 
ki van zárva. Molnár hozzátette, nem 
akar ebből a kérdésből vitát generálni, 
csak tolmácsolta az ügyvezető ismételt 
kérését.

Közüzemi számlákról alkudoznak

A testületi ülés végén a polgármester 
beszámolt egy, a Gyevitur Nkft. és az 
önkormányzat, valamint a tankerület 
közti vitáról. Emlékeztetett, hogy az 
algyői iskolát az önkormányzat építette 
másfél milliárd forintból, és annak ide-
jén úgy tűnt logikusnak, hogy a fűtési 
rendszerét a fürdőére kötik rá. Azóta 
már igaz nem az önkormányzat tartja 
fenn az intézményt, ám a számlák a kö-
zös rendszer miatt hozzájuk érkeznek. 
A képviselő-testület korábban a drasz-
tikusan megemelt energiaárak miatt úgy 
döntött, hogy áremelést hajt végre, ám 
ezt nem fogadta el a tankerület és nem 
fizetik ki a számlákat. Május második 
felére nagyjából 20 millió forint volt az 
az összeg, amelyet a Szegedi Tankerü-
let nem rendezett a Gyevitur Nkft. felé. 
Molnár elmondta, hogy tárgyalást kez-
deményezett a tankerület vezetőjével, a 
megadott időpontban egy kisebb gré-
mium fogadta, ám a tankerület vezetője 
nem vett részt a megbeszélésen. Abban 
állapodtak meg, kifizetik a számlákat a 
korábbi áron, az azon felüli részről pedig 
kimutatást kértek. A tankerület munka-
társai el is jöttek Algyőre és megállapí-

tották, hogy igazunk van, minden szám-
la, igazolás rendben.

Molnár megjegyezte, szerinte vissza-
él a tankerület azzal, hogy egy önkor-
mányzat cége a szolgáltatójuk, mert kér-
dés, hogy vajon az E.ON-nal vagy más 
nagy cég esetében is vitatnák-e a szám-
lát, és meg mernék-e tenni, hogy nem 
egyenlítik ki. Hangsúlyozta, lehet vitatni 
egy számla jogosságát, akár bíróságra is 
el lehet menni ilyen ügyben, de előbb ki 
kell fizetni a tartozást.

„Nem tartom korrektnek a tankerü-
let hozzáállását. Levélben szólítjuk fel 
a Gyeviturral közösen őket, hogy ren-
dezzék tartozásaikat, ha nem, akkor a 
képviselő-testület dönthet arról, hogy 
szeptembertől egyáltalán nyújtsanak-e 
szolgáltatást az iskolának” – közölte.

A testületi ülés óta közeledtek az 
álláspontok, de lapzártánkig még nem 
született megállapodás a felek között.

Három cég veszteséges a négyből

Az önkormányzati társaságok mérleg és 
eredménykimutatásait május végi ülésü-
kön tárgyalták meg a képviselők. Az elő-
terjesztésekből kiderül, hogy a négy cég 
közül csak a Gyevikult volt nyereséges, 
ám annak mértéke elmaradt a megelőző 
évitől.

A Gyevikult Nkft. mérleg főösszege 
329 millió forint, adózott eredménye 2,1 
millió volt. Az AKTV Kft. tavalyi mér-
legének főösszege 101 millió forint fö-
lött volt, viszont 7,2 millió forint mérleg 
szerinti veszteséggel zárt. A társaság sa-
ját tőkéje csaknem 92 millió forint, ami 
fedezetet nyújt a veszteségre. A Gyevi-
tur Nkft, tavalyai mérlegének főösszege 
2 milliárd 32 millió forint volt, az évet 
16,5 millió forint veszteséggel zárták. A 
Gyeviép Nkft. mögött sincs jó év, mérle-
gének főösszege több mint 475,3 millió 
forint, az adózott eredményük viszont 
7,5 millió forint veszteség lett.

Az ülésen elhangzott, hogy az 
AKTV-nek a jövőben minden nagyobb 
beszerzéséről előzetesen tájékoztatnia 
kell a testületet, ugyanis a mínusz egy 
részét modemcsere okozta. A másik na-

gyobb tétel az RTL Zrt.-vel folytatott 
jogvita miatt keletkezett, ami azóta ren-
deződött.

A Gyevikult Nkft.-t arra kérték, hogy 
míg a Faluház teljes felújítására pályá-
zatot találnak, a félretett pénzükből 
készíttessenek egy energetikai korsze-
rűsítési tervet, és amennyiben nem túl 
nagy összegből elvégezhetőek bizonyos 
felújítások, a testület dönthet azok meg-
valósításáról.

Molnár Áron elmondta, hogy a Gye-
vitur esetében a törzstőke visszapótlás 
miatt a mínusz valójában 19 millió fo-
rint. Kiemelte, nincs könnyű helyzetben 
a cég, hiszen árakat nem emelhettek a 
veszélyhelyzet miatt, közben a rezsi- és 
alapanyagárak az egekbe szöktek. A für-
dő esetében is hozzájárul a veszteség ter-
meléséhez, hogy nem lehet árat emelni.

A Gyeviép esetében Molnárt meg-
lepte, hogy a 470 milliós bevétel mel-
lett termeltek mínuszt 2021-ben. A 
jégpálya üzemeltetése gazdaságos, ám 
az üzemeltető személye körüli kérdések 
miatt a kifizetések átcsúsztak 2022-re, 
ezért jelentkezett ezen téren mínusz-
ként 5 millió forint. Ez az összeg idén 
már pluszként jelenik majd meg, hiszen 
rendezték a felmerült kérdéseket. Mind-
ezekkel együtt fokozottabban ellenőrzik 
mostantól a cég gazdálkodását.

A testület arról határozott, hogy 
mindhárom társaságtól az első félév 
után mérleg- és eredménykimutatást 
tartalmazó beszámolót várnak. Azt is 
kérik a cégektől, hogy valamennyi szol-
gáltatásuk és tevékenységük kapcsán 
végezzenek önköltségszámítást, hogy 
kiderüljön, ezen a területen keletkezik-e 
hiány, illetve azt is elvárja az önkor-
mányzat, hogy vizsgálják felül az éves 
üzleti tervüket.
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10 év, 100 program, 1000 élmény

– Hogyan jött a tánc az életébe?
– Hatéves voltam, amikor a szüleim 
beírattak néptánc szakkörre. A próbák 
hangulata, a fellépések izgalma, a külföl-
di utak sikerei folyamatosan azt erősítet-
ték bennem, hogy a néptánc végigkíséri 
majd az életem. Ennek már 34 éve. Re-
mélem, még legalább ennyi bennem van! 
– Mikor alakult meg a Zsibongó és miért 
hozták létre?
– 2005-ben kezdtem tanítóként az al-
győi iskolában. Ugyanakkor elindítot-
tam a néptánc szakkört is az alsó tago-
zaton. Nemcsak a gyerekek, hanem a 
szülők is nagyon lelkesek voltak, támo-
gattak bennünket. Többen is kérdezték a 
következő években, hogy nem szeretnék 
felnőtteket is oktatni, így végül 2012. 
őszén megalakult a Zsibongó Tánc-
együttes.
– Hányan kezdték el akkor a néptáncot?
– 12-13 fővel indultunk, de szerencsé-
re gyorsan gyarapodott a létszám. A 
nemek aránya is viszonylag kedvezően 

alakult. Azóta már több, mint 30 tagú a 
csoport, köztük 9 házaspár.
– Milyen táncokat, koreográfiákat szokott 
tanítani a csoportnak?
– A táncegyüttest 5 évig Krisztin Ádám-
mal vezettük. Őt a munka Budapestre 
szólította, ezután Bogár Szabó Bálinttal 
folytattuk a csoport vezetését. Bálinttal 
együtt választjuk ki az új táncanyagot, 
amelyet általában a többnapos nyári 
tánctáborban kezdünk el. Ekkor még 
csak a lépéseket kezdjük megtanítani, 
koreográfia akkor születik, ha a lépések 
már jól mennek. Igyekszünk olyan tán-
canyagot választani, amelyhez hasonlót 
még addig nem tanultak a táncosok. 
Úgy is mondhatnánk, megpróbáljuk a 
Kárpát-medence minél színesebb tánc-
palettáját elkészíteni. De a változatosság 
kedvéért tanultunk már olasz táncot is: a 
tarantellát. Ezt 2 éve, az iskolabálon mu-
tattuk be először. Nagy sikert arattunk 
azzal is. Idén októberben ünnepeljük 
fennállásunk 10-ik évfordulóját. Ebből 

az alkalomból újra elővettük a legelső 
táncanyagot, a szilágyságit, hogy min-
den most táncoló Zsibongó is együtt 
táncolhasson. Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy közvetlen környezetünk, a 
Dél-Alföld táncanyagát mindenki tudja, 
ezért a dél-alföldi oláhos, lassú és friss 
csárdás is a próbák fontos részét képezi.
– Milyen fellépéseket szoktak vállalni?
– Szívesen megyünk mindenhova, ahova 
hívnak bennünket. Az őszi Gálaműsor, 
az adventi gyertyagyújtás műsora állan-
dó fellépésünk. Több éve már a Folkud-
varban is adunk műsort. A Covid-19 
járvány miatt 2 évig kimaradtak a mar-
tonosi fellépések, de idén júniusban újra 
megyünk oda, Algyő testvértelepülésére. 
Meghívást kaptunk abból az alkalomól, 
hogy 100 éves a Martonosi Testvériség 
Művelődési Társulat. Idén május 1-jén 
pedig az újszegedi majálison is táncol-
tunk. 
– Miben segít a tánc a mindennapokban? 
– Martha Graham, a modern tánc törté-
netének egyik legmeghatározóbb alak-
jának mondata jut eszembe: „A mosoly 
a legrövidebb út két ember között, a tánc 
pedig a legrövidebb út két lélek között”. 
Az elmúlt 34 év alapján azt mondhatom, 
hogy a tánc nélkül nem lehet élni. Ha 
örülsz, táncolsz, ha szomorú vagy, tán-
colsz. Közben olyan emberekkel vagy, 
akikkel jól érzed magad, akikkel együtt 
töltődsz a próbákon. Ez a csapat sokkal 
több, mint egy néptáncegyüttes, segítjük 
és támogatjuk egymást jóban-rosszban, 
barátok vagyunk.
– Hányszor próbálnak egy héten?
– Alapvetően hetente egyszer próbálunk 
2 órát, de fellépések előtt több héttel 
már hetente kétszer táncolunk.
– Milyen háttértudás kell a tánc mellé? 
– A táncokkal együtt a dalokat, csujo-
gatásokat is tanuljuk. Előzetesen már 
beszélünk a tájegység elhelyezkedéséről, 

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Zsibongó Néptáncegyüttes. Ebből az alkalomból a csapat egy zsel-
nicemeggy fát is ültetett a Fő téren. Az együttes mögött rengeteg fellépés és közös program áll, és az eltelt hosszú idő 
alatt lelkesedésük és barátságuk töretlen. Hogy mi a csoport titka? Néhány dolgot elárult Hegedűs Edit, a néptánc-
együttes egyik vezetője az Algyői Hírmondónak.
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a táncanyag, az életmód, a viseletek ösz-
szefüggéséről. 
– Milyen egyéb programokat szerveznek 
maguknak?
– Ebben nincs hiány: születésnapok, 
főzőversenyek, farsang, baráti beszélge-

tések. Nemrég fát ültettünk a Fő téren 
a Madarak és Fák Napja alkalmából. 
Ezúton szeretnénk megköszönni az al-
győi önkormányzatnak, Molnár Áron 
polgármesternek, a Gyevikult Nkft.-
nek, Kovács László ügyvezetőnek, hogy 

folyamatosan támogatnak a programja-
ink, rendezvényeink megvalósításában, 
állandó helyet biztosítanak a táncpró-
báinkhoz. Október 22-én a Faluházban 
lesz a 10 éves Gálaműsorunk, amelyre 
szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.

Algyőn is keresztül haladt a Magyar Honvédség Toborzó Futása

Két hét, több mint 1830 kilométer, 24 
katona, 219 település – számokban az 
Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrá-
jáért, a Katonaolimpikonok Baráti Kör 
és a Magyar Honvédség Parancsnoksá-
ga által szervezett Toborzó Emlékfutás 

2022, amelyet május 6-a és 20-a között 
szerveztek meg. Csongrád-Csanád me-
gyébe is elérkezett a futócsapat, Öttö-
mösön, Ásotthalmon, Mórahalmon és 
Domaszéken áthaladva értek Szegedre, 
ahonnan másnap indultak tovább.

Szegedről, a Móra-múzeumtól indult 
a toborzó futás következő etapja, amely 
10 órakor ért Algyőre. A falu táblájánál 
helyi futók is csatlakoztak az éppen tá-
vot teljesítő katonához.

A Szent Anna templomnál Füzesy 
István alpolgármester és Fazakas Attila 
plébános várta a kis csapatot. Az alpol-
gármester köszöntötte a résztvevőket, 
majd felkötötte Algyő szalagját a ván-
dorbotra. Elmondta azt is, hogy a tele-
pülés fontosnak tartja a haza védelmét, 
és arról is szólt, hogy tisztelik, megemlé-
keznek azokról a hősökről, akik életüket 
áldozták az ország védelméért. Algyőn 
Pontyik Pál őrnagy, a 12. Hadkiegészí-
tő és Toborzó Iroda vezetőjével együtt 
díszegység koszorúzta meg a I. és II. vi-
lágháborús emléktáblákat, majd tovább 
indult a futás Hódmezővásárhely felé.

Az egészséges életmódot és a katonai szolgálatot népszerűsítették megyénkben is a Toborzó Emlékfutás 2022 részt-
vevői. Május közepén három városban toborzó rendezvényt is szerveztek, amelyhez bajnok sportolók is csatlakoztak. 
A futók Algyőt is érintették útjuk során.
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Foltvarrott csodákból nyílt kiállítás

Az idei kiállítás rendhagyó volt, hiszen 
az algyői foltvarrók mellett egy vendég-
alkotó munkáit is bemutatják az érdek-
lődőknek. Szente Györgyi több éve jár 
oktatni az algyői foltvarró táborokba. 
Ez a kiállítás egy tízéves foltvarró ba-
rátság megkoronázása.

A tárlat megszokott színfoltja egy 
újabb közös kép is elkészült, amelyet 
az algyői foltvarrók hagyományosan 
évek óta készítenek. Egy újdonságot is 
bemutattak, egyen mellényt varrtak a 
kiállításmegnyitó alkalmára. A mellény 
fazonja és foltvarrott mintája egyforma, 
a színeket mindenki a maga kedvére vá-
logathatta össze. A mellény szabásmin-

táját Antal Jánosné Jutka szerkesztette, 
a foltvarró mintát, bargellot, Izbékiné 

Cseuz Gabriella tervezte. A foltvarró ta-
gok pedig szorgos munkával varrták 
meg a mindkét oldalán használható 
foltvarrott mellényt.

A kiállítás megnyitójára számos 
foltvarró és foltvarrást kedvelő láto-
gatott el. Nagy örömmel találkoztak a 
rég nem látott foltvarró társak. Érkez-
tek érdeklődők Algyőről, Szegedről, 
Hódmezővásárhelyről, Kiskunmajsá-
ról, Tótkomlósról, Nagybánhegyes-
ről, Kaszaperről, Mezőkovácsházáról, 
Orosházáról és Németországból is, 
hogy megnézhessék az utóbbi fél év 
munkáit.

A lelkes csapat ezúton is köszöni a 
Gyevikult Nkft. és Algyő képviselő-tes-
tületének támogatását.

Az Algyői Foltvarrók Köre tagjainak munkáiból nyílt kiállítás május 14-én az Algyői Alkotóházban. Vendégalkotó is 
bemutatkozott a tárlaton, illetve egy újdonsággal is készültek a tagok.

Gyöngyfűzés az Algyői Tájházban
Májusban gyöngyöt fűzhettek az Algyői Tájházban az érdeklődők. 
Egy kellemes családias hangulatú péntek délutánt tölthettünk el a 
gyöngyök bűvöletében. Kedvünkre fűzhettük a csillogó gyöngyö-
ket a megadott minta alapján.

Következő kézműves foglalkozásunk szeptemberben lesz! Pla-
kát az Algyői Hírmondóban és a Gyevikult Nkft. és az Algyői 
Tájház Facebook-oldalán.

Gyevikult Nkft.
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Vigyázz, kész, futásra fel! – útvonalakat jelöltek ki ártérben

A Tisza környéke, az ártér 
mindig is kedvelt színtere 
volt az algyőieknek. Nemcsak 
sportolni, hanem sétálni, ki-
kapcsolódni is szívesen járnak 
a falubeliek a folyóhoz. Idén 
májustól újabb lehetőséggel 
bővült a paletta, ugyanis a 
szabadstrand és a Szent Anna 
kikötő nyújtotta kikapcsoló-
dási lehetőségek mellett öt 
kijelölt futókörön indulhat-
nak el a mozogni vágyók.

A futókörök kiindulási 
pontja a szabadstrand büféje, 
ahol egy információs táblán 
gyűjthetnek adatokat az ér-
deklődők a körökről. Min-
den körnek más-más színe és 
elnevezése van. Két rövidebb 
útvonallal az egészen kicsik-
nek is próbáltak kedvesked-
ni az ALTE futói. Az Erdei 
kör 1,1 kilométer hosszú, az 
Anna kör pedig 1,5 kilomé-
tert foglal magában. Előbbit 

a zöld, utóbbit pedig a sárga 
szín jelöli. Aki hosszabb táv-
ra kötelezi el magát, az elin-
dulhat a lila Levendula körön 
is, amely 3,8 kilométer, vagy 

éppen a piros útvonalon, ami 
4,8 kilométer hosszú. Akik 
viszont igazán bevállalósak, 
azok teljesíthetik a kék távot, 
amely a Gyevi Extrém nevet 

viseli és 16,5 kilométer. Az 
útvonalak fel vannak fest-
ve az ártérben és a töltésre 
vezető aszfaltos utak men-
tén is. A jelzések mérete és 
a használt festék a Magyar 
Természetjáró Szövetség ál-
tal meghatározott paraméte-
reknek felelnek meg. Néhol 
gyalogost formál, de legtöbb 
helyen Algyő virágát kell kö-
vetnünk. A köröket mind két 
irányban lehet teljesíteni, ki-
nek melyik a szimpatikus.

A futóköröket az idei Fu-
tókörök Napján kezdtél el 
felfesteni önkéntes csapat-
munkaként az ALTE futói. 
A munkához szükséges esz-
közök beszerzését az éves tá-
mogatás átcsoportosításával 
az ALTE segítette.

Reméljük sokan és sok-
szor indulnak majd neki va-
lamelyik futókörnek!

Elkészültek az algyői futókörök, most már kicsik és nagyok is kipróbálhatják a kijelölt útvonalakat. Természetesen 
nem muszáj futni, egy jó séta az ártérben vagy a töltésen is sokat számít egészségünk szempontjából.
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A tánc egy életforma, amely nagyon sokat ad a mindennapokhoz

 

– Meséljen kicsit, hogyan jött 
a tánc az életébe?
– A tánc iránti szeretetem 
2013-ban kezdődött itt Al-
győn a Faluházban, amikor 
csatlakoztam a szegedi Rit-
mus Tánc és Fitnesz Stúdió 
csapatához. Első éveinkben 
fellépésekre, majd később 
több tapasztalat és fejlődés 
után már versenyeken is részt 
vettünk. Ezt a csodás utazást 
Tombácz Hajnalka táncis-
kola vezetőnek és Bárkányi 
Dóra tánctanárnak köszön-
hetem.
– Mikor és miért döntött úgy, 
hogy nekivág a tanításnak?
– Gyermekkori álmaim közé 
tartozott, hogy a jövőben át-
adhassam másoknak ezt az 
érzést, ezért 2020-ban elvé-

geztem egy tánc instruktor 
képzést. Azóta saját csopor-
tokat indítottam és folyama-
tosan edzünk, készülünk a 
fellépéseinkre.
– Mit jelent a tánc egy kis-
gyermek életében?
– A zene és a tánc a legjobb 
és leghasznosabb foglalko-
zás a kisgyerekek életében. 
Örömteli tevékenység, általa 
átélhetik első sikereiket és 
hatalmas közösségformáló 
ereje van. Fantasztikus kis 
csoportok, igazi barátságok 
alakulnak ki. A gyerekek ma-
gabiztossága is erősödik.
– Milyen korosztályok fordul-
nak meg a szárnyai alatt?
– Jelenleg 3 korosztállyal 
foglalkozom, óvodásokkal, 
alsó- és felső tagozatos diá-

kokkal. Mindegyiknek meg-
van a maga varázsa és nehéz-
sége is egyben, de szeretek 
gyerekekkel dolgozni. 
– A csapatszellem és az erőnlét 
mellett mit ad még a tánc egy 
fiatalnak?
– A tánc kapcsolatok, ér-
zések, ötletek mozgásának 
és ritmusának fizikai kife-
jeződése. Általa fejlődhet 
személyiségük, kitartásuk, 
segít a kommunikációban 
és a szocializációban is. A 
gyerekek megtanulnak kon-
centrálni, egymásra és a 
külső tényezőkre is figyelni, 
hiszen amellett, hogy saját 
mozdulataikat kordában kell 
tartani, egyszerre kell a töb-
biekkel mozogni és a zenét, 
a ritmust sem szabad figyel-
men kívül hagyni.
– Hogyan választja ki a meg-
felelő zenét?
– Minden zeneválasztást az 
adott csoport életkorához 

és stílusához igazítok. Ter-
mészetesen annyiszor meg-
hallgatunk a próbák alatt 
egy-egy zeneszámot, hogy 
az apróságok már kívülről 
fújják.
– Hány éves kortól érdemes 
belevágni a tánctanulásba?
– Negyedik, ötödik évet be-
töltött gyerekek már nyi-
tottak és érettek a tánc bi-
zonyos fajtáira. Már jó a 
ritmusérzékük, képesek arra, 
hogy megmutassák egyéni 
kreativitásukat, mozgásukat 
összehangolják a többi gyer-
mekével és csoportosan mo-
zogjanak.
– Hogyan lehet csatlakozni a 
csapathoz?
– Minden szeptemberben 
előre meghirdetett személyes 
beiratkozáson lehet hozzánk 
csatlakozni az algyői Falu-
házban. Minden táncolni 
vágyót várunk sok-sok sze-
retettel!

Egy algyői hölgy mindene a tánc és úgy gondolta, hogy ennek a mozgásnak a szeretetét átadja másoknak is. Belovai 
Rita fiatal kora ellenére nagyon komolyan és lelkesen veti bele magát álmainak a megvalósításába, hiszen amellett, 
hogy az Algyői Szivárvány Óvodában dolgozik, szabadidejében gyerekeknek oktat táncot. Ezáltal pedig nem csak a 
saját mindennapjait színesíti meg, hanem segít lendületet, a valahova tartozás élményét és persze a mozgás örömét 
belecsempészni a fiatalok hétköznapok teendői közé.
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Együtt kell élni a vadakkal, de vannak fontos szabályok

– Milyen problémák merülhet-
nek fel a vadakkal kapcsolato-
san?
– Alapvetően két fajtája van 
a vadállatokkal kapcsolatos 
károknak, vannak azok, ame-
lyeket a vadállatok okoznak, 
például a rágás, taposás. Ezek 
a vad létezéséből adódnak. 
A törvény úgy határoz erről, 
ennek a kárnak bizonyos szá-
zalékát a gazdának, földtulaj-
donosnak viselnie kell. A vad 
állami tulajdon, tehát nem a 
vadásztársaság tulajdona, de 
utóbbiak is igyekeznek ke-
zelni a felmerülő problémá-
kat. A vaddisznó sarkalatos 

probléma, hiszen az afrikai 
sertéspestis miatt nagyon oda 
kell rájuk figyelni. Emellett a 
rókákra és a sakálokra is fi-
gyelmet kell szentelni, hiszen 
ezek az állatok közegész-
ségügyileg nem kívánatosak 
lakott településeken. A vad-
károk ezen részét kordában 
tartani és megelőzni lehet, 
erre törekszünk mi is. A má-
sik jellegű károkozás az ütkö-
zéses vadkár. Ilyen esetben az 
okozott kárt mindenki saját 
maga viseli. Általában a va-
dásztársaságok a frekventált 
részeken táblákkal hívják fel 
a figyelmet a veszélyre. Meg-
felelő és szabályos közlekedés 
mellett ezek elkerülhetőek. 
Baleset esetén a rendőrséget 
kell értesíteni, akik jelzik a 
problémát a vadásztársaság 
felé, de biztosítás nincs vad-
kár okozta károkra.
– Mikor ajánlott az őzekre 
odafigyelni?
– Alapvetően az őz magától 
nem ugrik ki az autók elé, a 

legtöbb esetben valamilyen 
hajtás miatt történik a baleset. 
Vagy üzekedés miatt, netán 
például kutya zavarja meg az 
állatokat. Július végén és au-
gusztus elején zajlik a párvá-
lasztásuk, olyankor érdemese 
az út szélén lévő bokrosabb 
szakaszoknál körültekintőb-
ben közlekedni. Emellett 
március végén, április elején 
zajlik az őzek között a terü-
letfoglalási időszak, amely 
megint csak veszélyes időszak 
a közlekedő szempontjából.
– Miért kell odafigyelni a ku-
tyasétáltatásnál?
– A kutyák által megzavart 
őzek hajlamosak kifutni az 
utakra. Bár a kutya nem tudja 
elkapni az őzet, de sok prob-
lémát okoznak a meghajtott 
vadállatok. Ezért még a tölté-
sen, a hullámtérben is érdemes 
odafigyelni arra, hogy a szaba-
don sétáltatott kutyák ne za-
varják meg a vadállatokat.
– Hol van Algyőn kutyasétál-
tatásra kijelölt hely?

– A képviselő-testület a 47-
es főúttól kezdődően a Le-
vendula Hotelig jelölte ki 
a töltést és a hozzá tartozó 
hullámteret a kutyák sétálta-
tására. De ezen a területen is 
oda kell figyelni az alapvető 
higiéniára például, hiszen 
sokan a töltésen fésülik vagy 
nyírják a házi kedvenceiket, 
de az ebből a tevékenységből 
keletkező szőrt sem szabad 
ott hagyni. Illetve amellett, 
hogy nem esztétikus, a kilo-
méter szelvényköveken vagy 
azok mellett hagyott ürülék 
problémát okoz a növényzet 
nyírásánál is. Segítsük ezzel 
a gátőr munkáját, hiszen ők 
gondozzák és tartják karban 
ezeket a területeket. Egy kis 
odafigyeléssel és a szabá-
lyok betartásával probléma-
mentesen élhetünk együtt 
a vadakkal és saját háziál-
latainkkal is. Vigyázzunk 
környezetünkre és legyünk 
tisztelettel az értünk dolgozó 
emberek iránt.

Azon szerencsés települések közé tartozik Algyő, ahol a természet és a folyó közelségével bőséges vadállatállomány is 
jár. Ez nem probléma, a meghatározott szabályok betartása mellett. De mire is érdemes odafigyelni? Néhány alapvető 
és igen fontos szabályra hívta fel a figyelmünket Vörös László vadászmester, a Szegedi Vadásztársaságtól.
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Szuper gyereknap a legkisebbektől a fiatalokig

A program már egészen korán, 9 óra-
kor elkezdődött egy fergeteges bábe-
lőadással, amelyet a Kacagó Bábszínház 
mutatott be. A Piroska és a farkas című 
előadás alatt lehetett leadni a muffinver-
senyre szánt süteményeket. A Faluház 
galériáján szebbnél-szebb és érdeke-
sebbnél-érdekesebb plüssmackókat néz-
hettek meg az érdeklődők. Az igencsak 
színes kiállítást június végéig lehet meg-
tekinteni. A nap egyik fénypontja az ext-
rém kerékpáros showműsor volt, amikor 
is profi bringások hajtottak végre igen-
csak hajmeresztő mutatványokat. Bár kí-
vülről nézve veszélyes figurákat láthatott 
a közönség, a gyerekek örömmel jelent-
keztek önkéntes segítőnek a feladatok 
végrehajtásához. 

Délben volt a muffinverseny ered-
ményhirdetésére, ahol a négytagú zsűri a 
legfinomabb és a legszebb kategóriában 

díjazta az alkotásokat. A legfinomabb 
muffinért járó díjat Máté Bíborka kapta 
meg, Sánta Kornél és Zara a 2. helye-

zést szerezte meg, Gojdár Máté pedig a 
3. díjat tudhatta magáénak. A legszebb 
kategória 1. helyét Nagy-Tóth Zselyke, a 

Remek gyereknapi programokkal készült idén is a Gyevikult Nkft. A Faluház és az előtte lévő tér is hamar megtelt 
mosolygós arcokkal a hűvösebb idő ellenére is.
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2. helyet Molnár Méda, a 3. helyet pedig 
Dudás Csombor szerezte meg. A Gyeviek 
Baráti Köre pedig egy különdíjat zsebel-
hetett be. 

A gyereknapi rendezvényeket a Talent 
Tehetségkutató Énekstúdió koncertje 
zárta. A délelőtt folyamán a gyerekek in-
gyen próbálhatták ki a különböző ugráló-
várakat és játékokat, de bazársor és édes-
séges is várta a kilátogatókat. Az Algyői 
Vöröskereszt, az Algyői Nyugdíjas Klub, 
a Gyeviek Baráti Köre, az Algyői Nőegy-
let, a Mátrix Közhasznú Alapítvány és az 
Algyői Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
tének finomságokkal és meglepetésekkel 
járult hozzá ehhez az élményekkel teli 
naphoz. Soproni Ágnes és a Szamóca Fa-
gyizó pedig fagyijegyekkel ajándékozta 
meg a muffin verseny résztvevőit.
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Sorsunk és örökségünk

Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című 
műve adta az előadás alapját, amelyet 
Dunainé Szűcs Katalin tartott. Az előadás 
egyik problémafelvetése az volt, hogy je-
len életünkben kialakult problémák okát 
elsősorban a jelenben keressük, holott 

azok gyökere igencsak mélyre nyúlhat 
vissza. Az epigenetikai kutatások igye-
keznek bebizonyítani, hogy a környezeti 
tényezők befolyással vannak adott kor 
életeire, de még adott személyek leszár-
mazottjaira is. Saját magunk, viselkedé-

sünk, sémáink és megszokásaink meg-
értéséhez nem csupán saját magunkat 
célszerű megvizsgálni, hanem családunk 
teljes történetét górcső alá kellene vet-
nünk és fel kellene térképeznünk. Ezek a 
transzgenerációs kutatások ugyanis jelen 
álláspont szerint befolyással vannak jele-
nünkre és a jövőnkre is. Ezek a tapasz-
talások, élethelyzetek, traumák nem csak 
az egyén, hanem egy-egy nemzet sorsára 
is befolyással lehetnek. A kérdés termé-
szetesen nem ilyen egyszerű, azonban az 
előadáson jelenlévők kicsit jobban is be-
leáshatták magukat és megoszthatták sa-
ját tapasztalataikat ezzel kapcsolatosan.

A Nőegylet június elejére másik, ha-
sonlóan érdekes témájú előadást is szer-
vez, amelyre minden érdeklődőt szere-
tettel várnak. Ennek címe: Sokszínű női 
szerepek a görög mitológia alapján lesz.

A különösen nőket érdeklő, bár a 
férfiakat is érintő téma a „Közös út, kö-
zös cél” NEAG-KP-1-2022./4-000202 
pályázat keretein belül jöhetett létre.

Az Algyői Nőegylet Transzgenerációs minták a nők életében címmel szervezett előadást a Civilházban. A téma nap-
jainkban nagy népszerűségnek örvend, így nem meglepő, hogy sokan kíváncsiak voltak rá.

I. Gyevi Halfesztivál a szabadstrandon

Június 4-én, szombaton 8 órakor kez-
dődik a csapatok főzőversenye, majd 
10 órakor lesz a vízi szezonnyitó a 
Nepomuki Szent János szobornál. 

Az elkészült étkek bírálatát 11.30-től 
kezdi a zsűri, amelynek tagja Barta 
László csárdaigazgató, Frank Sándor 
Venesz-díjas mesterszakács és Molnár 

Áron polgármester. Az eredményhirde-
tést délben tartják, és három Gyevi hal 
kiválóság díjat adnak át. Természetesen 
nem csak azokra gondoltak a szervezők, 
akik fakanalat ragadnak és sütéssel, fő-
zéssel töltik délelőttjüket, lesz ugrálóvár, 
offroad bemutató, az Algyői Borbarátok 
szervezésében s Nemesnádudvari Leier 
pincészet boraiból is kóstolhatnak, vá-
sárolhatnak a kilátogatók.

A májusi testületi ülésen elhangzott, 
hogy nyitva lesz a büfé, számítanak az 
érdeklődő, halétkeket kedvelőkre.

Ugyanezen a napon a Szent Anna ki-
kötőben borpikniket is tartanak.

Igaz, a fotónkon még üres a szabadstrand, ám szombaton biztosan benépesül a partszakasz. A strandszezon júniusi 
megnyitóját ugyanis egy fesztivállal ünneplik a nagyközségben. Bár ez csak az első ilyen rendezvény, több mint húsz 
csapat jelentkezett.
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Végintézkedések – nem a végrendelet az egyetlen lehetőség

Egyre gyakrabban merül fel az igény 
az emberekben, hogy az őket megillető 
ingó és ingatlan vagyonukról, haláluk 
esetére még életükben rendelkezzenek, 
vagyis szeretnék meghatározni, hogy ki 
örökölje azokat. Végintézkedési szabad-
ság van, ami annyit jelent, hogy halá-
lunk esetére vagyonunkról, vagy annak 
akár csak egy részéről végintézkedéssel 
szabadon rendelkezhetünk.

A hatályos jogszabályok alapján, 
amennyiben az örökhagyó után végin-
tézkedés maradt, az öröklés rendjét ez 
határozza meg, ezt nevezzük végintéz-
kedésen alapuló öröklésnek. Az úgyneve-
zett törvényes öröklési rend alkalmazása 
akkor történik, ha az örökhagyó után 
nem maradt végintézkedés, vagy a vé-
gintézkedés nem merítette ki a hagya-
tékot. Ami azt jelenti, hogy az örökha-
gyó halálakor van a hagyatékában olyan 
ingó vagy ingatlan vagyon, amelyről 
nem végintézkedett.

A végintézkedés összefoglaló neve a 
különféle, halál esetére szóló rendelke-
zéseknek, szerződéseknek. Ezek közül 
a legismertebb a végrendelet, amellyel 
később részletesen foglalkozunk. A vé-
gintézkedésen alapuló öröklés között 
szabályozzák még az öröklési szerző-
dést, a halál esetére szóló ajándékozást, 
és a rendelkezést várt örökségről is. Ez 
utóbbiak kevésbé ismertek, éppen ezért 
érdemes ezekről is néhány szót ejteni, 
hiszen elképzelhető, hogy valakinek az 
általuk nyújtott megoldások felelnek 
meg leginkább.

– Öröklési szerződés: erről a szerző-
déstípusról az Algyői Hírmondó 2021. 
évi márciusi számában már olvashattak 
a tartási szerződés kapcsán. A lényege, 

hogy az örökhagyó a saját részére vagy a 
szerződésben meghatározott harmadik 
személynek nyújtandó tartás, életjára-
dék, vagy gondozás fejében a vele szer-
ződő felet örökösévé nevezi vagyona, 
vagy annak egy meghatározott része, 
vagy meghatározott vagyontárgyak te-
kintetében. Tehát ilyen módon akár a 
minket várhatóan túlélő, de nagy való-
színűséggel tartásra, gondozásra szoruló 
szerettünkről is tudunk gondoskodni a 
halálunk utáni időszakra. Fontos kü-
lönbség a tartási szerződéshez képest 
az, hogy a tartási szolgáltatások fejében 
átruházott ingó vagy ingatlan vagyon-
tárgyak tulajdonjoga az örökhagyó ha-
lálakor száll át a tartást nyújtó örökösre. 
Ellentétben a tartási szerződéssel, ahol a 
szerződéskötést követően megtörténik 
a tulajdonjog átszállása. Ha az örökös-
nek, a vele szerződő örökhagyó halála 
után harmadik személy részére kell tar-
tást nyújtania, akkor a hagyatékot a tar-
tásra jogosult harmadik személy javára 
szóló tartási joggal terhelten adják át az 
örökösnek. A tartási jogot a hagyatéki 
eljárást lefolytató közjegyző megkeresé-
sére az ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyezni. Fontos, hogy a korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú és a cselekvőké-
pességében vagyoni jognyilatkozatai 
tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú örökhagyó öröklési szerződé-
sének érvényességéhez a törvényes kép-
viselő hozzájárulása és a gyámhatóság 
jóváhagyása szükséges. Lényeges még, 
hogy az öröklési szerződéssel lekötött 
vagyonról az örökhagyó a szerződéskö-
tést követően sem élők között, sem ha-
lála esetére már nem rendelkezhet. Ez 
azt jelenti, hogy például nem adhatja el, 
nem ajándékozhatja el, nem terhelheti 
meg, nem végrendelkezhet róla. Ingat-
lan esetében ennek biztosítására a szer-
ződéses örökös javára célszerű elidege-
nítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni 
az ingatlan-nyilvántartásba. Az öröklési 
szerződés ugyanakkor módosítható, és 
meg is lehet szüntetni. Az öröklési szer-

ződésnek a más által írt végrendeletre 
vonatkozó alaki érvényességi követel-
ményeknek kell megfelelnie.

– Halál esetére szóló ajándékozás: ez 
olyan juttatásra nézve érvényes, amely 
végrendelet esetén dologi hagyománynak 
minősülne. Ez a hagyatékban meglévő 
valamely vagyontárgynak meghatáro-
zott személy részére történő juttatását 
jelenti, ha az ilyen részesedés nem mi-
nősül öröklésnek. Értelemszerű feltéte-
le az, hogy a megajándékozott túléli az 
ajándékozót. A szerződés alaki követel-
ményeire az öröklési szerződésre vonat-
kozó alaki követelmények vonatkoznak.

– Rendelkezés vár örökségről: ez 
egy olyan szerződés, amelyben nem az 
örökhagyó a szerződő fél, hanem a le-
származói (gyermekei, unokái), akik 
az örökhagyó életében egymás között 
szerződést köthetnek várt örökségük-
ről. Vagyis még az örökhagyó életében 
megállapodnak arról, hogyan kívánnak 
az örökhagyó után örökölni. Ennél a 
szerződésnél nincsenek szigorú alaki 
követelmények, annyi az előírás, hogy 
írásba kell foglalni.

Nem minősülnek végintézkedésnek, 
de érdemes még szót ejteni, az úgyne-
vezett haláleseti rendelkezésekről is. 
Pénzintézeteknél, nyugdíjpénztári meg-
takarításoknál élhetünk azzal a lehető-
séggel, hogy halálunk esetére kedvez-
ményezettet nevezünk meg, aki azután 
jogosult lesz a megtakarítás felvételére, 
ahogyan életbiztosítás esetén a kedvez-
ményezett a biztosítási díj felvételére. 
Az ilyen módon lekötött vagyon nem 
tartozik a hagyatékba, azt hagyatéki el-
járás lefolytatása nélkül a kedvezménye-
zett kapja.

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

Amennyiben az ingó és az ingatlan vagyonunkról halálunk esetére rendelkezni szeretnénk, többféle lehetőség közül 
választhatunk. A közismert végrendeleten kívül érdemes megismerkedni a kevésbé ismert lehetőségekkel is.
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JÚNIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Június 3. (P), 10 óra,  
Országzászló: 
Trianoni megemlékezés

Június 3. (P), 18 óra, Civilház:
Nőegyleti gyűlés.

Június 4. (Szo), 8 óra  
Szabadstrand: 
I. Gyevi Halfesztivál,  
részleteket lásd a plakáton!

Június 5. (Szo),  
Szent Anna kikötő: 
Borkaland piknik az algyői 
Szent Anna kikötőben

Június 8. (Sze), 13 óra,  
Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója

Június 8. (Sze), 16 óra  
Ezerjóház: 
Borbarátok női  
csapatának találkozója.

Június 10. (P), 14 óra,  
Ezerjóház: 
Borbarátok férfi  
csapatának találkozója.

Június 13. (H), 17 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Június 16. (Cs), 9-14 óra, 
Civilház: 
Csongrád- Csanád megyei 
könyvtár találkozó

Június 24. (P), 8-12 óra,  

Faluház parkolója: 
Mobilizált Kormányablakbusz

Június 25. (Szo),  
Tájház-Ezerjóház: 
II. Gyevikult Grill verseny és 
Szent Iván Éjszakája.  
Részletek a plakáton!

Június 27. (H), 17 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Június 27- júli 1. (H-P), 8-16 
óra, Tájház: 
Kiskedvenc kézműves tábor

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN

Június 7. (K): 8-12 óráig 
Június 28. (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

17 óra, Faluház színházterem:
Zsibongó Táncegyüttes próba

19 óra, Faluház színházterem:
fitnesz torna Badar-Kovács 

Krisztával felnőttek számára

KEDD

9 óra, Alkotóház: 
Tűzzománc kör

17 óra, Alkotóház: 
Algyői Foltvarrók Köre  
kéthetente

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  
klubterem: 
Stary of Hope-Balett

17 óra, Alkotóház: 
Gyevi-Art alkotók havonta

16.30, Faluház színházterem: 
zongora próba

JÚLIUSI ELŐZETES:

Kistérségi nyugdíjas találkozó: 
2022. július 2.

Kreatív Kávé alkotó tábor: 
2022. július 4-10.

Hagyományőrző  
kézműves tábor:
 2022. július 11-15.

Algyői Búcsú rendezvényei 
2022. július 22-23-24.

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  NYITVA TARTÁSA

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

Elérhető Hegedűs Gábor első regénye

„Nagy örömet szeretnék megosztani. 
Felkerült a Magyar Elektronikus Könyv-
tár kínálatába az első regényem” – írta 
szerkesztőségünknek Hegedűs Gábor. A 
regény ingyenesen letölthető, osztható, 
akár tovább is küldhető, a https://mek.
oszk.hu/23100/23126 linken érhető el.

A fülszövegben az alábbi gondolatok-
kal ajánlja a szerző az Európai aranyásó 

című regényt: „A ‚90-es évek elején végre 
felszabadultnak érezte magát az ember és a 
gazdaság. Egymás után alakultak a Kft.-k, 
Bt.-k, a különböző vállalkozások. Dúlt az 
országban a vad-kapitalizmus, melynek 
gyökerei, előzményei olyan távlatokban 
voltak, melyre már senki nem emlékezett. 
Néhányuknak sikerült, a többség viszont 
szinte mindenét elvesztette”.

Elérhető Hegedűs Gábor első regénye, amely az Európai aranyásó címet viseli. A regény egy egyébként tisztességes 
foglalkozással rendelkező ember kálváriáját meséli el. A szerző – akit az algyőiek jól ismernek – 2014 óta foglalkozik 
írással, eddig versei, novellái jelentek meg.
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Eredmények:

Aranyérmesek: Küzdelem – 
Czine Bendegúz, Kiss Zsolt.

Ezüstérmesek: Küzdelem 
– Kiss Ákos; Formagyakor-
lat – Kiss Zsolt. 

Bronzérmesek: Küzdelem 
– Simondán Máté; For-
magyakorlat – Simondán 
Máté.

Hat algyői érem Gerendásról

A VI. Fehér Kupán és VI. 
Spárta Kupán a Csong-
rád-Csanád s Békés me-
gyékből érkező klubok mel-
lett, az Algyői Sportkör ITF 
Taekwon-do szakosztálya is 
4 versenyzővel képviseltette 
magát.

A rendezvény célja volt, 
hogy az alacsonyabb öves, 
utánpótlás korú versenyzők 
is hasonló tudású ellenfe-
lekkel szemben gyűjthesse-
nek tapasztalatot. Az algyői 

sportolók 2 arany, 2 ezüst, 2 
bronzérmet szereztek a ba-
ráti hangulatú megmérette-

tésen, amelyre Zsarkó Dániel 
Péter készítette fel a sporto-
lókat.

Gerendáson rendezte meg a Spárta Taekwon-do Klub a VI. Fehér Kupa és VI. Spárta Kupa nevű ITF Taekwon-do 
versenyt. Ezen a megmérettetésen 4 algyői versenyzőért izgulhattunk.

Simán nyert az olimpiai bajnok

A világbajnoki válogató nyitónapján a 
délelőtti elő- és középfutamok után a 
nap második fele a királyszám, vagyis 
a férfi K-1 1000 méter döntőjével in-
dult, ahol Kopasz Bálint meggyőző fö-
lénnyel győzött idei első versenyén. A 
szám olimpiai ezüstérmese, Varga Ádám 
nagyon bekezdett az elején, viszont a 
táv második felére elfáradt, így a tokiói 
aranyérmes az utolsó métereken még 
ki is engedhetett, a bronzérmet a két 
nagyágyú mögött Béke Kornél szerezte 
meg.

„Örülök, hogy ilyen jó formában 
kezdtem az évet, nem számítottam erre” 
– kezdte az algyői Kopasz Bálint. Hozzá-
ette, hónapok óta egyedül készül, illetve a 
sevillai edzőtábor után volt egy komoly 
sérülése, két hetet teljesen kihagyott.

„Az elmúlt napokban kezdett vissza-
jönni az a forma, amit tavaly év elején 
is hoztam. Erős rajttal indítottam, majd 
egy 90 százalékos utazót mentem. Há-
romszázzal a cél előtt indítottam meg 
a hajót, az utolsó métereken pedig már 
egy kicsit kiengedtem, szoknom kell 

még a táv végét” – nyilatkozta a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetségnek a Graboplast 
Győri VSE versenyzője.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok 
kajakos, Kopasz Bálint végül két győze-
lemmel zárta a válogatót, a pénteki egy 
kilométeres döntő után vasárnap 500-
on is megverte a hosszabb távon Tokió-
ban mögötte ezüstérmes Varga Ádámot, 
aki aztán később 5000-en begyűjtött 
egy harmadik helyet is a vb-címvédő, 
Világjátékokra készülő Noé Bálint, va-
lamint Sellyei Csanád mögött.

Kopasz Bálint nyerte a férfi kajak egyesek pénteki 1000 méteres versenyét a kajak-kenusok idei első világbajnoki vá-
logatóján, a Szeged melletti Maty-éren, mögötte pedig ugyanúgy Varga Ádám lett a második, mint tavaly, a tokiói 
olimpián. 
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Eredmények:
Aranyérem: Kiss Levente – ifjúsági fiú küzdelem – 55 kg
Ezüstérem: Kiss Zsolt – serdülő I. fiú küzdelem – 30 kg
Bronzérem: Kiss Ákos – serdülő II. fiú küzdelem – 50 kg
A versenyzőket Zsarkó Dániel Péter készítette fel.

Algyői érmek a Nemzetek Kupájáról

A versenyre hét ország harmincöt klubjából kétszázhetven sporto-
ló érkezett. A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategó-
riákban mérhették össze tudásukat. Az Algyői Sportkör ITF Ta-
ekwon-do Szakosztálya négy fővel képviseltette magát, akik három 
éremmel térhettek haza. A magas színvonalú mezőnyben, 1 arany-, 
1 ezüst- és 1 bronzérmet sikerült az algyői sportolóknak szerezniük.

Hatvanban rendezték meg a jubileumi XX. ITF Taekwon-do Nemzetek Kupáját. Az algyői sportolók három éremmel 
térhettek haza.

A Makó II. a 91. percben mentett pontot az Algyő ellen

Száz néző volt Makón az Algyői SK 
elleni meccsen, amely végül 2–2-es vég-
eredményt hozott.

„Az utolsó kapott gólunk jellemezte 
az egész félévünket. Köszönöm a játé-
kosoknak, hogy ebben a szituációban is 
képviselték az Algyő SK-t!” – így érté-
kelte a Délmagyarországnak a mérkő-
zést Kovács Milán. A makói csapat tré-
nere, Koczkás Zoltán pedig azt mondta 
a lapnak, hogy egy megnyert mérkőzést 
sikerült döntetlenre menteniük. „Kelle-
mesen zártuk le a tavaszt, első nekiru-
gaszkodásra nem volt rossz szezon, de 
helyezésben többet reméltünk” – tette 
hozzá.

A mérkőzést vezette: Szántó Simon 
Péter – jól (Németh B., Bozó).
Makó II.: Köteles – Fancsali, Giba, 
Kardos Á. (László, 70.), Kórász, Vas, 
Bartucz (Baranyi, a szünetben), Molnár 
D., Czebe (Schneider, 83.), Bán, Tamás 
(Kis Zs., 64.). Edző: Koczkás Zoltán. 
Algyő SK: Siska – Bozóki, Bogdán, Se-

lyem, Törköly, Belovai, Kovács M., Mik-
lós (Daróczi, 73.), Bakó, Puskás (Podo-
nyi, 53.), Jernei. Játékos-edző: Kovács 
Milán. Gólszerzők: Vas (7., 91.), illet-
ve Kovács M. (58.), Selyem (73.). Jók: 
mindenki, illetve Jernei, Selyem, Belo-
vai. A bajnok az SZVSE lett, második 
helyen a Szeged-Csanád GA végzett, a 

harmadik pedig a Tiszasziget SE lett. A 
14 csapatból az algyőiek a 8-ik helyen 
zártak. Az MLSZ adatbankjából kide-
rül, hogy a góllövő listán Selyem Zsolt az 
első 14 góllal, második Bozóki Richárd 4 
góllal, és ugyanennyiszer talált a kapuba 
Deák Donát Ferenc, Kovács Milán és Szil 
Zsolt is.

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a Makó II. volt az Algyő SK ellenfele. A mérkőzés első 
félidejében a Makó tudott előnyt szerezni, végül a meccs 2–2-es döntetlennel zárult. A bajnok az SZVE lett, az algyői 
csapat végül a 8-ik helyen zárt.
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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

Herke Benjámin
Szül.: 2022. 05. 08.
Anya: Herkéné Bús Renáta
Apa: Herke József

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggö-
nyök, 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.  
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 masszázsterapeuta 
és Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akupresszőr.

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

Batizi Alíz
Szül.: 2022. 04. 13.
Anya: Batizi Edit
Apa: Batizi Zsolt György




