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Fizetőssé vált a tram-train, de ez más változásokat is magával hozott. Algyőről kivonul a Tisza Volán Zrt., és átveszi a helyét a 
MÁV. A diákokat továbbra is támogatja az önkormányzat, de nem a bérletet kapják a diákok ingyen.

A Volán megy, a MÁV jönA Volán megy, a MÁV jön

Részletek a 4-5. oldalon

Elhivatottság és akaratElhivatottság és akarat
Kopasz Bálint fantasztikus és egyedülálló teljesítményéhez kemény munka és alázat 
társul. A befektetett energiáról és az idáig vezető útról beszélgettünk vele és édesa-
nyjával, Demeter Irénnel. Részletek az 16-17. oldalon

Szeptember elsején ünnepelte szüle-
tésnapját, az algyői Bóbita Bölcsőde, 
ugyanis 2007 őszén nyitotta meg kapuit. 

Az intézmény az elmúlt 15 évben mint-
egy 400 kisgyermek számára biztosított 
ellátást. Részletek a 7. oldalon

Remek indulásRemek indulás
Idén májusban megalakult a GyeVidra 
Triatlon Szakosztály az Algyői Sportkör 
keretein belül, és már ezen a nyáron szép 
eredmények születtek. A sportközösség 
egyelőre kis létszámmal működik, de 
tagjai lelkesek. Részletek a 15. oldalon
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...a Tisza Virága

Összefogás és közös múlt

Az öt méter magas szobor az park fő-
bejáratának előterében kapott helyet. A 
szobornak kalandos élete volt már eddig 
is, de úgy tűnik most méltó helyére ke-
rült. A Ciráki F. György orvos kezdemé-
nyezésére Parlag István felvidéki szob-
rász mester által készített alkotás két 
évig várta, hogy kiállítsák valahol. Végül 
a Csongrád-Csanád Megyei Önkor-
mányzat jelezte, hogy Ópusztaszeren 
szeretné elhelyezni. Ami igazán külön-
legessé teszi, hogy talapzatául szolgáló 
kunhalomba megyénk összes települése 
küldött földet.

Algyő Nagyközség Önkormányzatá-
nak nevében Füzesy István alpolgármes-
ter adta át a településünkről származó 
földet. A kezdeményezés az összetarto-
zást és az összefogásban rejlő közös erőt 
fejezi ki.

A szobrot Kiss-Rigó László sze-
ged-csanádi püspök áldotta meg a me-
gyei önkormányzat Szent István napi 
ünnepségén.

Augusztus 19-én leplezték le és avatták fel Attila hun király mészkőszobrát az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékparkban. A talapzatálul szolgáló kunhalomba Algyőről is küldtek földet.

Tájékoztató tanulói bérlet megvásárlásához

A támogatásra való jogosultságot a 
jegyző kérelem alapján állapítja meg. 
A kérelem letölthető a nagyközség 
honlapjáról az önkormányzat/nyom-
tatványok, bejelentések, nyilvántartások 
almenüpontból (Igazgatási és Szociális 
csoport 29-es számú nyomtatvány), illet-
ve a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfo-
gadási időben átvehető. Az iskolaláto-
gatási igazolás alapján félévente 1.200 
forint/hó (6.000 forint) pénzbeli támo-
gatást biztosít az önkormányzat a tanu-
lói bérlet megvásárlásához. A támogatás 
összege bankszámlára utalással történik. 

A 2022/2023� tanév első félévére 
vonatkozó támogatási kérelem beadá-

si határideje: 2022� szeptember 1-től 
2022� október 14-ig�

A 2022/2023� tanév második fél-
évére vonatkozó támogatási kérelem 
beadási határideje: 2023� január 15-től 
2023� február 28-ig�

Algyő Nagyközség közigazgatási 
területén bejelentett lakóhellyel ren-
delkező, gyerek és fiatal felnőtt részé-
re a helyközi tömegközlekedési esz-
köz igénybevételét szolgáló bérletjegy 
térítését az önkormányzat biztosítja, 
amennyiben alapfokú gyógypeda-
gógiai, konduktív nevelési-oktatási 
intézményben, készségfejlesztő isko-
lában, közép- vagy felsőfokú oktatási 

intézményben, illetve négy, hat vagy 
nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam 
esetében öt, hét vagy kilenc – évfo-
lyammal működő gimnáziumban 
fennálló tanulói, illetve hallgatói jog-
viszonyát igazolja.

Az önkormányzat a helyközi tö-
megközlekedési eszköz igénybevételét 
szolgáló bérletjegy térítését biztosítja 
a településen bejelentett külterületi 
lakóhellyel rendelkező, gyereknek.

A támogatás Algyő Nagyközség 
közigazgatási határától számított 15 
kilométeres körzeten belül található 
tanintézményekben, nappali tagozatos 
tanulói jogviszony esetén lehetséges.

Az algyői önkormányzat a 2022/2023. tanévtől továbbra is támogatást biztosít a bérlet megvásárlásához. A támogatás 
formája azonban változik.
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A Volán megy, a MÁV jön

– Hogyan működött korábban a busz-
közlekedés?
– Alapvetően az algyői buszközlekedés 
mindig is fontos kérdés volt, különö-
sen a Szegedtől való leválást követően 
1997-től. Sokan ahhoz kötötték a füg-
getlenedés megszavazását, hogy a busz-
járatokban ne essen csorba. Azóta is 
voltak változtatások mind a megállók, 
mind a menetrendet illetően. Kezdetben 
a Szent György térig ment a busz, aztán 
a tarjáni víztoronyig, majd a Mars térig. 
Utóbbi változással együtt vezették be, 
hogy egyirányúvá vált a buszok közle-
kedése. Ez esetben azonban a községen 
belüli közlekedésre sajnos nem lehetett 
használni. Szerencsére azt el tudtuk érni, 
hogy újra két irányban járjanak a járatok, 
és a Mars térig vigyék az utasokat.

– Hogyan változtatott mindezen a 
tram-train beruházás?
– Már a tram-train vonalának kialakí-
tásánál lehetett sejteni, hogy lesznek 
változások. Attól tartok, sajnos a járatok 
ritkítása is várható lesz, bár kezdettől 
fogva lobbizunk ennek elkerülése végett. 
Azonban a legfontosabb változtatás 
mégis az, hogy a vonatvillamos menet-
rendszerű és fizetős közlekedésének be-
indulásával, vagyis 2022. augusztus 1-től 

aki Hódmezővásárhely és Szeged között 
utazik bármilyen tömegközlekedési esz-
közzel, az tram-train utasnak minősül. 
Nyilván ez az uniós pályázat miatti 
utasszám biztosításának kényszere miatt 
tűnhetett jó döntésnek, vagy épp trük-
közésnek, azonban a mi életünket igen-
csak összekavarta.

– Milyen problémákat jelent ez az al-
győiekre nézve?
– Algyő Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2022. július 27-én jelezte a Tisza 
Volán Zrt., hogy a volánbérletek meg-
szűnnek Algyőn, és a MÁV veszi át a 
jegyek és bérletek értékesítésének fel-
adatát. Elég sok ideje volt a beruházás 
által érintett cégeknek, hogy a gyakor-
lati kérdéseket átbeszéljék és megoldá-
sokat találjanak a problémás kérdésekre, 
mégse sikerült nekik. Például a jegyek és 
bérletek megvásárlásának a helye kérdé-
ses volt. Elvileg erre az algyői vasútállo-
máson lévő automatában, illetve Szege-
den, a MÁV irodáiban lesz lehetőség. A 
problémát az okozza, hogy aki busszal 
közlekedik, annak sem a végpontokon 
sem a buszon nem tud bérlethez jutni, 
bár ezekre ígérték, hogy születik megol-
dás, de a cikk megjelenéséig nem látjuk 
a gyakorlatban. Algyőn a Faluházban 

megszűnik a bérletárusítás, hiszen a Vo-
lán kivonulásával megszűnt közöttünk 
az együttműködés. Másik fontos kérdés 
volt, hogy módosul-e a buszmenetrend. 
Ebben szerencsére azt az ígéretet kap-
tuk, hogy nem változtatnak rajta. A har-
madik jelentős kérdés pedig a jegyek és 
a bérletek ára volt. Azt láttuk, hogy árak 
nem nagyon változtak, így elmondható, 
hogy egy bérlettel kétféle tömegközle-
kedési eszközt lehet majd használni. Ez 
mindenféleképpen jó és előremutató. Il-
letve az is fontos, hogy a vasútvillamos 
sokkal későbbi időpontokban is jár, ami 
nyilván megint csak előnyös. 

– Hogyan változik a bérletek támoga-
tása?
– Eddig az algyői dolgozók munkába 
járási kedvezményét tudtuk kiegészíteni, 
így akik a munkáltatójuktól kaptak ked-
vezményt, azok az önkormányzat segít-
ségével ingyen vehettek bérletet. Sajnos 
ez a lehetőség megszűnt, ezt nem tudjuk 
biztosítani. A másik csoport a Szegeden 
tanuló középiskolások és a felsőfokú in-
tézményben tanuló nappali tagozatos 
hallgatók voltak, ők kaptak ingyen bér-
letet. Nyilván ez nekik ingyen volt, az 
önkormányzat pedig rendezte a bérletek 
árát a Tisza Volán Zrt.-vel. Erre sike-
rült megoldást találnunk: nem a bérletet 
kapják a diákok ingyen, hanem a bérle-
tek árát megkapják közvetlen támoga-
tásként félévre előre. Ez havi 1200 fo-
rintot jelent, öt félévre tehát 6000 forint 
támogatás igényelhető. Így tulajdonkép-
pen csak a támogatás formája változik. 

– Van-e valamilyen megoldás azok szá-
mára, akik eddig a településen belül hasz-
náltak a buszközlekedést?
– Eddig volt egy 5 kilométeres bérlet, 
amelyet a községen belül közlekedők 
igénybe vehettek. Ez most megszűnt, 
a tram-train bérletek besorolása között 
pedig nem szerepel ilyen vagy ehhez 
hasonló távot lefedő bérlet. Természe-

Augusztus elsejétől fizetőssé vált a tram-train, de más változásokat is hozott magával az előző hónap. Algyőről kivo-
nul a Tisza Volán Zrt., és átveszi a helyét a MÁV. Hogy mi mindent is jelent ez az algyői utasok számára, arról Molnár 
Áron polgármesterrel beszélgettünk.
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tesen megvásárolhatják az AB, vagyis az 
Algyő és Szeged közötti közlekedőknek 
kialakított bérletet, azonban ez további 
kérdéseket vet fel. Tanulói kedvezmény 
csak abba a városba való utazásra jogosít 
fel, amelyben tanul a diák. Az Algyőn 
tanuló diák nem tartozik az AB vagy a 
kombinált bérlet kategóriába, így nem 
lehet tudni, hogy az automata vagy az 
ügyintézők egyáltalán kiadják-e nekik 
a megvásárolni kívánt bérletet algyői 
diákigazolvánnyal. Illetve, amennyiben 
sikerül bérletet vásárolniuk és esetlege-
sen azt Szegedig történő közlekedésre is 
használják – hiszen maga a bérlet feljo-
gosít erre –, akkor a kalauz megbünte-
ti-e őket. Ezeket a kérdéseket az illeté-
keseknek is feltettük és nagyon várjuk a 
válaszukat. Van még egy problémás kér-
dés, az Ady majorra közlekedő buszjárat. 
Ez Nagyfát és Rákóczi telepet is érinti. 
Ez a járat teljesen kiesik a vasútvillamos 
vonalából. Nem tudjuk, hogy ezzel a 

kapcsolatban változik-e bármi. Ezek az 
utasok 15 kilométeres algyői bérletet és 
kiegészítő jegyet vásároltak eddig, azon-
ban ezeket is kivezették. Arra a kérdésre, 
hogy az AB tram-train bérlet lefedi-e az 

ő közlekedésüket is, várjuk a választ. Re-
méljük, minden kérdést megválaszolnak, 
és így zökkenőmentesen zajlik majd ez 
a tanév a busszal és a vasútvillamossal 
közlekedők számára is.
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Halászléfőzés a szomszédban

Községünk küldöttségének 
tagja volt Kiss Róbert képvi-
selő, Terhesné Veres Márta és 
Terhes Tamás. A csapat egy 

batyus halászlevet készített 
el, amellyel különdíjat és 
arany minősítést érdemeltek 
ki. Kiss Róbert képviselő a 

batyus halászléről elmondta, 
hogy némiképp különbözik 
ez az étel a hagyományos 
halászlétől, hiszen ebben az 
esetben a belsőséget hagymá-
val és fűszerekkel lepirították, 
majd frissen gyúrt tésztába 
töltötték, amelyből batyukat 
formáltak. Ezt pedig a ha-
lászlében a halfilével együtt 
főzték ki. Igazán ízletes étel 
készülhetett így!

A versenyre érkező csa-
patok már délelőtt alágyúj-

tottak a bográcsoknak. Na-
gyon sokféle és fajta halas 
étel készült, hiszen ahogy a 
mondás tartja: ahány ház, 
annyi szokás! Minden csa-
pat igyekezett kicsit átfor-
málni, különlegessé tenni a 
hagyományos fogásokat. Az 
ételeket szakértő zsűri érté-
kelte Erdős Hanna olimpiai 
világbajnok mestercukrász, 
Janusko Rózsika, a Szabadtűzi 
Lovagrend tagja, Oravec Já-
nos, a Szabadtűzi Lovagrend 
nagymestere és Ments And-
rás, a Szabadtűzi Lovagrend 
érdemszalaggal kitüntetett 
tagja és Venesz-díjas mester-
szakács személyében.

A hangulatról neves ma-
gyarországi fellépők gon-
doskodtak, a desszertet pe-
dig a párhuzamosan zajló 
süteményverseny alkotásai 
biztosították. A rendezvény, 
amelyet a Martonosi Horgá-
szegyesület szervez évről-év-
re, egyre népszerűbb, idén 65 
csapat nevezett be a versenyre.

Augusztus hatodikán Algyőről egy kis csapat indult Martonosra, hogy testvértelepülésünkön részt vegyen a  
XX. Nemzetközi Halászlé Főző Versenyen. Különdíjjal és arany minősítéssel tértek haza.   
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Tizenöt éves az Algyői Bóbita Bölcsőde

A bölcsődei ellátás az Al-
győi Egyesített Szociális In-

tézmény szárnyai alatt, egy 
újabb szakfeladatként jelent 
meg, a község szociális ellá-
tási formái mellett. Az akkor 
20 férőhelyes intézmény na-
gyon hamar szűknek bizo-
nyult, és emelni kellett a fé-
rőhelyek számát 26 főre. Az 
intézmény, folyamatosan telt 
házas volt, ezért 2013-ban, 
36 férőhelyre bővült, egy új 
gondozási egység kialakí-
tásával. Az elmúlt 15 évben 
mintegy 400 kisgyermek 
számára biztosított ellátást a 
bölcsőde. 

2015-ben az intézmény 
elnyerte az országos Család-

háló díjat. Az elismerést, az 
intézményben folyó család-

támogató, segítő és minőségi 
gondozói-nevelői munkáért 
érdemelte ki a bölcsőde.

Nagyon hamar elrepült 15 
év. Az első bölcsődés gyer-
mekek ma már nagykorúvá 
váltak. A bölcsőde továbbra 
is teljes létszámmal működik, 
és várólistán várakoznak azok 

a gyermekek, akik sajnos 
helyhiány miatt, nem tudják 
igénybe venni a szolgáltatást. 
Ez is azt mutatja, hogy után-
pótlásban nincs hiány.

A 15. születésnap egyben 
egy lezárás is. A jelenlegi 
épületből hamarosan egy 
szép, modern, újonnan fel-
épülő bölcsődébe költözik a 
Bóbita. Hatvan kisgyermek 
befogadására lesz alkalmas, 

az épület. Öt csoportszoba, 
kiszolgáló helyiségek, két tá-
gas játszóudvar várja majd a 
bölcsődéseket.

Augusztus utolsó napján, 
az intézmény dolgozói meg-
tekinthették az új bölcsőde 
épületét. A bejáráson jelen 
volt még Jankovicsné Veres 

Katalin, az Algyői Egyesített 
Szociális Intézmény vezetője, 
Molnár Áron polgármester 
és Berényi András, a műszaki 
csoport vezetője. Köszönjük 
nekik a lehetőséget!

Algyői Bóbita Bölcsőde

Szeptember elsején ünnepelte születésnapját az algyői Bóbita Bölcsőde, ugyanis 2007 őszén nyitotta meg kapuit.  
Az intézmény az elmúlt 15 évben mintegy 400 kisgyermek számára biztosított ellátást.

APRÓ
HIRDETÉSEK

Eladó! Algyő Hóvirág 
u. 54. sz. alatti házrész 
(önálló lakás). A la-
kás frekventált helyen 
található, teljes felújí-
táson esett át, korszerű 
energiatakarékos fűtés-
rendszerrel rendelkezik. 
Alapterülete 50 m2,  
2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előszoba került 
kialakításra. Irányár 
22,5 millió Ft.  
Érd.: 06 (20) 596-5060. 

Fekete eletromos 
rokkantkocsi eladó!  
Irányár 90.000 Ft.  
Érd.: 06 (30) 353-5192. 
Kócsag u. 39. 

Elektromos  
kerékpár eladó!  
Irányár 50.000 Ft.  
Érd.: 06 (30) 353-5192. 
Kócsag u. 39. 

Redőnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, sza-
lagfüggönyök, napel-
lenzők, szúnyoghálók 
szerelése. 5 év garancia! 
Zsinór és gurtni csere, 
javítások.  
Tel.: 06 (30) 953-0395.
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Idén is kikötöttek nálunk a vízi vándorok

A hagyományokhoz híven 
az első éjszakát a résztve-
vők Mindszenten töltöt-
ték, majd 10-én délután 
érkeztek meg Algyőre. Sík 
Márton, a Vajda Attila Re-
gionális Akadémia mene-
dzsere elmondta, hogy 220 
fő vett részt a vízitúrán. A 
táborozók az ország minden 
régiójából képviseltették 
magukat, hiszen a regioná-
lis akadémiák versenyzőiből 

választották ki őket.
Algyőn a vándorok a sza-
badstrandon építették fel a 
táborukat. A korábbi vízitú-
rákhoz hasonlóan az ALTE 
egyesület szervezésében sü-
teménnyel, palacsintával és 
dinnyével látták vendégül a 
táborozókat, amelyet szívesen 
fogyasztottak el a megfáradt 
vándorok.

Füzesy István, az ALTE 
elnöke elmondta, hogy na-

gyon örülnek az évente nagy 
létszámot vonzó VíziVándor 
Tábornak. Ez is hozzájárul 
az alsó-Tisza vízi életének 
fellendítéséhez, hiszen évről 
évre egyre többen és egy-
re szélesebb korosztály vesz 
részt a rendezvényen.

Az algyői önkormányzat 
minden évben jelentős fej-
lesztéseket valósít meg a te-
lepülés tiszai partszakaszán. 
Ehhez kapcsolódik az egyre 
nagyobb létszámú és ered-
ményesebb egyesületi szin-

tű kajak-kenu sportélet. Ez 
tette lehetővé azt is, hogy a 
süteményeket és gyümölcsö-
ket az algyői nyugdíjas klub 
tagjai, az ALTE és az Algyői 
Vízisport Egyesület emberei 
készítették, illetve ajánlották 
fel a vendégek részére. Idén 
is sikerült nagyon jó hangu-
latú vendégvárással készülni. 
Ilyenkor sokan kilátogatnak a 
strandra, hogy együtt füröd-
jenek, beszélgessenek a részt-
vevőkkel, akik másnap indul-
tak tovább a vízen Szegedre.

Augusztus kilencedikétől Csongrád és Szeged között rendezték meg a VíziVándor Tábort, amely a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség regionális akadémiáinak a vízi túrája. 

Bemutatkoznak a védőnők: Schmidinger Andrea
1995-ben védőnőként vé-
geztem Szegeden, majd 
1997-ben egészségfejlesz-
tő-mentálhigiénikus szakdip-
lomát,2020-ban okleveles táp-
lálkozástudományi szakember 
képzettséget szereztem.

Munkáim során mindig 
vegyes körzetet láttam el, 
azaz a területi védőnői mun-
ka mellett óvodai-iskolai fel-
adatokat is végeztem. Nagyon 
fontosnak tartom a napra-
készséget, a szakmai fejlődést, 
ezért amikor tudok, részt 

veszek továbbképzéseken. 
2018-tól mostanáig az SZTE 
ETSZK Preventív Egészség-
ügyi Gondozás tanszék mes-
teroktatójaként dolgoztam.

Az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskolát 2021.októ-
ber 1-től vállalkozási formá-
ban látom el.

Van 3 gyermekem, önkén-
tes Koramentor (koraszülő 
családokat támogató) va-
gyok. Számos szakmai szer-
vezet tagja vagyok. Rendkí-
vül fontos feladatnak tartom 

a felnövekvő generáció álta-
lános egészségi állapotának 
figyelemmel kísérését, hiszen 
őket sem kerülik el a króni-
kus, nem fertőző betegségek 
(túlsúly, elhízás, hipertónia, 
diabetes, mozgásszervi bán-
talmak stb.) 

Terveim között szerepel 
baba-mama klub, tini klub 
szervezése, egészségnevelő 
és fejlesztő előadások tartása, 
szükség esetén csecsemőgon-
dozás tanfolyam, versenyre 
felkészítés.
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Puskás Jánosné Erzsike nénit 90. köszöntötte fel a falu

Puskás Jánosné Erzsike szülei, 
Rákóczi Mária és Nyemcsok 
János négy gyermeket nevelt, 
Máriát, Jánost, Erzsébetet és 
Sándort. Édesanyjuk hamar 
elvesztette férjét, így egyedül 

nevelte fel gyermekeit. Ne-
héz éveket éltek meg együtt, 
hiszen egyedül kellett gon-
doskodnia a napi betevőről és 
az iskoláztatásról is. Erzsike 
néni kitűnőre végezte az is-

koláit, de sajnos továbbta-
nulásra nem volt lehetősége, 
így dolgozni állt. Első mun-
kahelye 1950-től az Oroshá-
zi Állami Tangazdaság volt. 
1957. október 19-én kötött 
házasságot Puskás Jánossal. 
Házasságukból két gyermek 
született, 1958-ban Erzsébet, 
majd 1961-ben János. Né-
hány évvel később Szegedre 
költözött az egész család. 

Ekkor került Erzsike néni 
a Szegedi Csecsemő Ott-
honba, ahol egészen nyugdí-
jazásáig dolgozott. Nagyon 
szerette a gyerekeket. Az 
intézetben 3 éves korukig 

gondozta őket. Mindeköz-
ben lányuknál megszületett 
Zsolt, az első unoka. Két évvel 
később fiuknál is világra jött 
Tibor, a második unoka. A 
család az évek során egy kis-
lánnyal, Andreával is bővült.

Erzsike nénit kilencvene-
dik születésnapja alkalmából 
Füzesy István alpolgármester 
köszöntötte, és adta át az ön-
kormányzat ajándékát.

Puskás Jánosné 90 évét 
szorgosan töltötte családja 
körében. Kívánjuk neki, hogy 
még sokáig lehessen szerettei 
között, és minél több boldog 
évet töltsenek együtt!

Erzsike néni 1932. augusztus 14-én született Nagyszénáson. Születésnapján Füzesy István alpolgármester köszöntöt-
te és adta át Algyő Nagyközség Önkormányzatának ajándékát. 

: 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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Jótékonysági túra a rákbetegekért

A Tizedik alkalommal szervezett jótékonysági kerékpár-
túrát szombaton az Algyői Nőegylet „Harc a rák ellen” 
címmel. A résztvevők 28 kilométert tekertek, biztonsá-
gukról a polgárőrök gondoskodtak. Kovácsné Budai Éva, 
az Algyői Nőegylet vezetője a Délmagyarországnak el-
mondta, 10 évvel ezelőtt, amikor útjára indították ezt a 
programot, akkor még nem gondolták, hogy egy évtized 
után is meg tudják rendezni, ráadásul a koronavírus sem 
állta útjukat, csupán tavasz helyett őszre tették át az idő-
pontot a korábbi lezárások miatt.
A nevezési díjakból befolyt összeget minden évben a 
rákbetegek gyógyítására, komfortérzetének javítására 
ajánlják fel, a 10 év alatt már csaknem 2,5 millió forintot 
tudtak felajánlani.

Jubilált a jótékonysági tekerés, és mint az indulás előtt elhangzott, eddig már mintegy két és fél millió forinttal támo-
gatták a résztvevők a rákbetegek gyógyulását. Most is szép számmal pattantak biciklire, és vágtak neki az útnak.
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Szent László városában jártunk

Dacára a határon tartó mintegy egyórás 
várakozásnak, időben érkeztünk bejelen-
tett időpontunkra, a Római Katolikus 
Püspöki Palota impozáns és gyönyörűen 
felújított épületéhez, mely Erdély legna-
gyobb barokk világi épülete. Az osztrák 
barokk stílusjegyeit viselő palota építését 
báró Patachich Ádám püspök rendelte el, 
megbízva kora kedvelt építészét, Franz 
Anton Hillebrandot. Az építési mun-
kálatok 1761-től 1777-ig tartottak, de 
1780-ra már állt a szomszédos Nagybol-
dogasszony tiszteletére felszentelt barokk 
bazilika is, amelyet 1992-ben II. János 
Pál pápa bazilica minor rangra emelt.

Megtekintve a palota páratlan egy-
házművészeti gyűjteményének kiállí-
tását, a két világháború közötti neves 
festők alkotásainak gyűjteményét, Szent 
László királyunk életének főbb stáció-
it bemutató tárlatot, sétáltunk a palota 
bibliai növényeket bemutató díszkertjé-
ben, majd a bazilika belső terét jártuk be.

Ebédünket egy tágas és hangulatos 
belvárosi kerthelyiségben fogyasztot-
tuk el, mindenkinek jólesett a savanykás 
csorbaleves és a rántott szelet krumplival. 
Helyi söröket, borokat is kóstolhattak az 
erre kíváncsiak. Ebéd után átsétáltunk a 
közelben elhelyezkedő, szépen felújított 

vár épületéhez. Itt helyi idegenvezetőnk, 
Farkas László kalauzolásával ismerked-
hettünk az ötszögű, olasz reneszánsz 
stílusában épült erődítménnyel, melynek 
korai alapjait László király idejében rak-
ták le. Funkciója szerint védte a szent ki-
rály által alapított monostort és püspöki 
székesegyházat.

Bejártuk a vár kiállítótermeit, ahol a 
Mátyás király reneszánsz udvarába nyer-
hettünk betekintést, láttuk Leonardo da 
Vinci alkotásainak másolatát, valamint 
a régészeti ásatások által feltárt ősi fa-
lakat is megszemlélhettük különleges 
üveglapok alatt. Külön élményt adott a 
Bethlen Gábor fejedelem által épített 
lovagterem díszes falaival.

A sétát a Sebes Kőrös árnyas sétányán 
folytattuk, majd immár a buszból még 
vethettünk egy pillantást a díszesen fel-
újított Szent László térre, amelyet négy 
templom őriz.

Kora esti órákban érkeztünk Algyőre, 
egy szép nap élményeivel gazdagodva!

Algyői könyvtár

Több kedves olvasó kérésének téve eleget, augusztus utolsó szombatjának hajnalán, 41 főnyi utassal elindultunk 
Nagyváradra, Szent László városának pár ikonikus épületének megtekintésére.

Hajdú Mihály emléktúra

A Szegedről indulók számára a Berlini 
körút 20. szám előtt 8.30-kor van a gyü-
lekező „Szeretettel várunk mindenkit, 
aki egy könnyű séta és azt követő beszél-
getés keretében velünk emlékezik egy 
tovatűnő hivatás első számú képviselőjé-
re, Hajdú Mihályra, a gombaszakértőre, 
Misi bácsira a szeretetreméltó emberre, 
Misire az odaadó barátra. Hozza ma-
gával gyűjtött gombáit lakossági gom-
bavizsgálatra, vagy gombásszon velünk 
a helyszínen szakértő segítséggel” – így 
invitál a programra a Szegedi Gombász 
Egyesület.

Program:

09:00: Gyülekező, köszöntő
09:30-11:30: Gombagyűjtő túra
11:30-12:30: Beszélgetés gombákról, 
gom bászokról, gombaszakellenőrökről

Részvételi díj nincs. 
Jelentkezni a Facebook-on vagy a je-
lentkezes@szegedigombasz.hu e-mail 
címen név és lakcím megadásával lehet. 

Érdeklődni a 06 (70) 941-5899-es tele-
fonszámon is lehet.

A Szegedi Gombász Egyesület idén is megrendezi a Hajdú Mihály emléktúrát. Az érdeklődőket szeptember 11-én, 
vasárnap 9 órára várják a Szent Anna kikötőbe.

Fotó: Délmagyarország



NAPELEMRENDSZER MEGTERVEZÉSE

KOVÁCS MIHÁLY 

kaszkadhungariakft@gmail.com

30/496 67 21

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

PÁLYÁZAT ÍRÁSA

TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS

SZOLGÁLTATÁSAINK

NE FIZESSEN 

TÖBBÉ

VILLANYSZÁMLÁT!

50 % ÁLLAMI
TÁMOGATÁS NAPELEM

RENDSZEREKRE
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448 tanuló kezdte a tanévet az algyői iskolában

Az évnyitón a pedagógusokhoz szólva 
Kisfaludy László köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár azt mondta, mind-
annyiuk helytállása elismerésre méltó, a 

kiváló tevékenységüket pedig jól mutat-
ja a tavalyi országos kompetenciamérés 
eredménye, hiszen a koronavírus előtti 
évek szintjén tudtak maradni, miközben 

Európa számos országában visszaestek a 
tanulmányi eredmények.

A gyerekekhez szólva kitért arra, hogy 
az álmok valóra váltásához sokat kell 
tenni, és fontos a tehetség, de az akarat 
és a folyamatos odaadás még fontosabb.

Az intézményben 448 tanulóval, 20 
osztállyal kezdődött meg a tanítás, az 
iskolában új pedagógusok is érkeztek, 
illetve egy új sportágat is kipróbálhatnak 
a diákok, a flooballt.

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
idén is ajándékkal készült a legkiseb-
beknek. Molnár Áron polgármester és 
Füzesy István alpolgármester adta át 
az első osztályos tanítóknak a gyerekek 
meglepetéseit.

Bármelyik fiatalból lehet olyan példakép, mint az intézmény névadója, Fehér Ignác – mondta az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Az önkormány-
zat ezúttal is ajándékokkal készült a tanévkezdésre.
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Hasznos információk katásoknak

A változás lényege: a kisadózó vállal-
kozások tételes adójáról és a kisvállalati 
adóról szóló 2012. évi CXLVII törvény 
(régi KATA tv.) II. fejezete tartalmazta 
a kisadózó vállalkozások tételes adójá-
ról szóló rendelkezéseket, amelyet 2022. 
szeptember 1. napjával hatályon kívül 
helyezett az új KATA törvény, a kisadó-
zó vállalkozók tételes adójáról szóló 
2022. évi XIII. törvény.

Ennek az a következménye, hogy 
2022. augusztus 31. napjával a törvény 
erejénél fogva megszűnt minden katás 
adóalanyisága, vagyis minden régi kata 
törvény szerinti katás adózónak döntenie 
kellett, hogy 2022. szeptember 1. nap-
jától milyen adózási módot választ, és a 
jogszabályban biztosított határidőkben a 
választásukról nyilatkozniuk is szükséges. 
Viszont 2022. szeptember 1. napjától az új 
katát már csak az egyéni vállalkozók nyil-
vántartásába bejegyzett, főfoglalkozású 
egyéni vállalkozó választhatja, más nem.

2022� szeptember 1� napja utáni le-
hetőségek röviden:

Egyéni vállalkozóknak: aki megfelel 
az új kata feltételeinek, és ezt az adózási 
módot választja, akkor az új kata alá be 
kell jelentkeznie, mert attól, hogy meg-
felel a feltételeknek még nem lesz auto-
matikusan az új kata szerinti adózó. Ha 
a régi katás egyéni vállalkozó nem felel 
meg az új kata feltételeinek, választhatja 
az átalányadózást, ha ezen adózás felté-
teleinek megfelel. 

Fontos, hogy ha a régi katás egyéni 
vállalkozó nem nyilatkozik arról, hogy 
2022. szeptember 1. napjától milyen 
adózási módot választ, akkor a vállal-
kozói személyi jövedelemadó szabályai 

szerint fog adózni ettől az időponttól.
Társas vállalkozóknak: ha a régi 

katás társas vállalkozó megfelel a kis-
vállalati adó (kiva) feltételeinek, akkor 
választhatja a kivát. Az a társas vállalko-
zás, amely nem nyilatkozik határidőben, 
automatikusan a társasági adó (tao) sza-
bályai alá kerül.

Határidők, nyomtatványok:
2022. augusztus 31.: Az új katából 

kieső társas vállalkozások eddig az idő-
pontig jelenthették be a 22T201, illetve 
a 22T201T jelű nyomtatványokon, ha 
a kisvállalati adó (kiva) szerinti adózást 
választják.

2022. szeptember 1.: A Tbj. 6.§ (1) 
bek. i) pontja alapján a főállású kisadó-
zóként bejelentett személy biztosított-
nak minősült, de a kata adóalanyisága 
megszűnése miatt az átalányadózást, 
vagy a vállalkozói személyi jövedelem-
adó szerinti adózást választó adózónak, 
ha biztosított, akkor a 2022. szeptember 
1. napjától kezdődő biztosítási jogvi-
szonyát a 22T1041-es nyomtatványon be 
kell jelentenie.

2022. szeptember 12.: Az augusztus 
havi tételes katát még be kell fizetni.

2022. szeptember 25.: Az új kata fel-
tételeinek megfelelő, és ezt az adózási 
módot választó régi katások legkésőbb 
eddig a napig jelenthetik be az új kata 
választását a 22T101, illetve 22T101E 
nyomtatványokon. Ekkor az új kata sze-
rinti adóalanyiságuk 2022. szeptember 
1. napjától jön létre.

2022. szeptember 30.: A kata adóala-
nyiság 2022. augusztus 31. napjával tör-
ténő megszűnése miatt, 30 napon belül 
soron kívül be kell adni a 2022. évi katás 
bevételről szóló bevallást (szünetelte-
tőknek is) a 22KATA nyomtatványon, 
és ha van 40%-os mértékű fizetendő 
adó is, akkor azt is meg kell fizetni. 

2022. október 12.: A biztosított egyé-
ni vállalkozónak a tárgyhónapot követő 
hónap 12. napjáig, (ami tehát a szep-
tember 1. napjával kezdődő jogviszony 

esetén először október hónapban ese-
dékes, majd ezt követően havonta) a 
2258-as nyomtatványon be kell vallania 
a 18,5%-os társadalombiztosítási járulé-
kot és a 13%-os szociális hozzájárulási 
adót, és azt eddig az időpontig meg is 
kell fizetnie. 

2022. október 31.: Az átalányadó fel-
tételeinek megfelelő, és ezt az adózási 
módot választó régi katások legkésőbb 
eddig a napig jelenthetik be az áta-
lányadó választását a 22T101, illetve 
22T101E nyomtatványokon. Az áta-
lányadózás kezdete ebben az esetben 
2022. szeptember 1. napja lesz.

Bővebb tájékoztatók, segédanyagok:
A NAV számos tájékoztató anyag-

gal, információval segíti az adózókat, 
amelyeket a honlapján érhetnek el. A 
NAV oldalán az Adó almenüből indul-
va találnak egy részletes összefoglalót a 
katás vállalkozások teendőiről az új kata 
miatt, tájékoztatót az új katáról, az áta-
lányadózásról és egy vállalkozói kalku-
látort is.

Szintén a NAV oldalán az 
Ügyélfiránytű/Nézzen utána!/Infor-
mációs füzetek almenüpontról indulva 
kereshetnek a NAV 2022. évben kiadott 
Információs füzetei között, témák (adók, 
járulékok) szerinti csoportosításban, 
amelyek részletes tájékoztatást nyújta-
nak. Néhány példa: a 3. számú az egyéni 
vállalkozók szja- és járulékkötelezettsé-
géről, a 12. számú a társas vállalkozások 
járulékfizetéséről, a 41. számú a társa-
sági adóról, a 61. számú a régi katáról, 
a 92. számú a kisvállalati adóról, a 99. 
számú az új katáról szól.

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

Borbély Bernadett Angéla 
egyéni ügyvéd

Az Országgyűlés új jogszabályt alkotott a kisadózó vállalkozók tételes adójáról. Ennek értelmében a korábban kata 
szerint adózó valamennyi kisadózó vállalkozásnak 2022. augusztus 31. napjával megszűnt a katás adóalanyisága, így 
választás elé kényszerülnek. Rövid összeállításunkkal nekik szeretnénk segíteni a tájékozódásban.
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Remek eredmények már az indulás után

Berényi András és Rigó Péter 
július 30-án a soltvadkerti 
középtávú triatlon versenyen 
csapatban a 3. helyet szerezte 
meg. A versenyzők augusztus 
13-án teljesítették a Zemp-
lén Ring 60 kilométeres ke-
rékpáros teljesítménytúráját 
is. Jelenleg a szeptemberben 
rendezendő Börzsöny Ring 
90 kilométeres biciklis meg-
mérettetésére készülnek.

Terepfutó versenyen szin-
tén Berényi András és Rigó 
Péter képviselte a szakosz-
tályt 30 és 22 kilométeres 
távokon a Boldogkővár Trail 
elnevezésű versenyen. Júniu-

sában pedig D. Szilágyi Bar-
bara és Berényi András vett 
részt az ország legrangosabb 
terepfutó versenyén az Ultra 
Trail Hungary-n, amelyen az 
54 kilométeres Szentendre 
Trail távot teljesítették sike-
resen.

Orbán Erika és Hegyi 
Imre júliusban az I. Szeged 
Swim&Run versenyen kor-
osztályos 2. helyezést ért el. 
Szintén ők szépen szerepel-
tek a tatai Old Lake Man rö-
vidtávú triatlon OB-n is, itt 
Erika csapatban, Imre pedig 
egyéniben teljesítette az 1500 
méter úszásból, 40 kilométer 

kerékpárból és 10,5 kilo-
méter futásból álló versenyt. 
Futóink az Ultrabalatonon 
is képviseltették magukat, 
Imre csapatban indult és 41 
kilométerrel vette ki a részét 
a körből. Erika és Imre szep-
temberben a Maratonman 
által rendezett féltávú triat-
lon versenyre készül, amelyet 
Balatonfűzfőn rendeznek 
meg.

Hegyi Imre augusztus 13-
án, a Nagyatádi eXtremeM-
an versenyen vált IronMan-é. 
Az embert próbáló megmé-
rettetés 3800 méter úszásból, 
180 kilométer kerékpározás-
ból és 42,192 kilométer fu-

tásból áll. Az 54 éves sportoló 
2015-ben kezdett el futni és 
2017. óta triatlonozik, idén 
pedig a szakosztály példaké-
pévé vált!

A csapat a Borbála Fürdő-
ben úszik, biciklivel és futva 
pedig Algyő utcáit és kör-
nyékét járja. Aktívan részt 
vettek a tavasszal átadott 
Algyői Futókörök kialakítá-
sában, amelyet azóta is szí-
vesen használnak. Bár ősszel 
és télen kevesebb verseny van, 
de a felkészülés nem áll meg. 
A frissen alakult szakosztály 
tagjai jövőre egyénileg is sze-
retnék teljesíteni az első kö-
zéptávú triatlon versenyüket.

Idén májusban megalakult a GyeVidra Triatlon Szakosztály az Algyői Sportkör keretein belül, és már ezen a nyáron 
szép eredmények születtek. A sportközösség egyelőre kis létszámmal működik, de tagjai annál lelkesebbek.
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Elhivatottság és akarat, egy hosszú távú befektetés alapkövei

– Mikor vált a kajak az élete részévé?
– Bár már 7-8 évesen vízre szálltam, 
kenutúrákon vettem részt itt Algyőn, 
de 9 évesen ültem be a kajakba először 
édesapám, majd édesanyám felügyelete 
mellett. Itt az algyői Tisza-parton indult 
a karrierem és 13 évig itt is edzettem. 
2019-es felnőtt világbajnokság után 
igazoltunk Győrbe, de a mai napig is itt 
edzünk hazai pályán. 

– Hogyan lehet a tanulással össze-
egyeztetni a versenysportot?
– A szegedi Dugonics András Piarista 
Gimnázium sport tagozatos osztályá-
ba jártam, így elvárás is volt a sport. 
A tanáraim teljes mértékben támogat-
tak az egyre komolyabbá váló pálya-
futásom során. 2014-ben vettem részt 
életem első nemzetközi versenyén az 
Ifjúsági Európa Bajnokságon, talán 
ettől kezdve mondhatom magam pro-
fesszionális sportolónak és nagy segít-
ség volt, hogy az iskola teret engedett 
az élsportnak.

– Mi az első gondolata akkor, amikor 
elsőként halad át a célvonalon?

– Megkönnyebbülést érzek. Nem is csak 
a siker miatt, hanem azért, mert a kőke-
mény befektetett munka megtérül, és a 
verseny alatti fizikai fájdalom akkor vé-
get ér. Az utolsó 150 méteren hatalmas 
a nyomás testileg és lelkileg is rajtam. Az 
izmok lelassulnak, mintha ólomsúlyokat 
kötnének rám, de ilyenkor sem szabad 
feladni a csatát. A futam végeztével ren-
deződik a vérnyomás és a pulzus, meg-
könnyebbül az ember. Onnantól pedig 
már felemelő érzés vesz erőt a sportolón.

– Nehézséget jelent-e, ha nem egyedül 
ül a hajóban?
– Számomra könnyebb egyéniben verse-
nyeznem, mert olyankor csak magamra 
kell figyelnem és gazdaságosabban tu-
dok kajakozni. Csapatban nagyon ösz-
szhangban kell lenni a társammal. Min-
den apró hullám, szél befolyásolhatja a 
kajakozást, ezekre menet közben kell 
figyelni és kompenzálni. A páros ka-
jakozáshoz akár évek is kellenek, hogy 
összeszokjanak a versenyzők. Nekünk 
például Nádas Bencével másfél hóna-
punk volt együtt edzeni, ami igazából 

nagyon kevés, de szerencsére sikerült 
hamar lekövetnem őt, és sikeresen tud-
tunk szerepelni.

– A pandémia nagyon sok sportoló éle-
tébe bekavart. Ön, mint édesanya és edző, 
hogyan értékeli Bálint felkészítését ez 
alatt az időszak alatt?
– Amikor kiderült, hogy nem lesz olim-
pia, akkor már tudtuk, hogy egy egész 
évet máshogy kell felépítenünk és azt 
a hátrányt, amelyet ez okozott, az elő-
nyünkké kellett formálnom – mondta 
Demeter Irén. – A terhelésből visszavet-
tem, de mégis olyan formában tartot-
tam Bálintot, hogy ősszel, amikor volt 
lehetőség versenyezni, akkor azt méltó-
képpen tehesse meg. Szerencsére ez jól 
sikerült, mert nagyon jó formában volt 
Bálint. Amit szakmailag elterveztem, 
azt végig is tudtuk vinni. 

– Milyen megmérettetésre készül még 
az idén?
– Hazánkban és külföldön is májustól 
szeptember elejéig áll rendelkezésünkre 
olyan időszak, amikor versenyezhetünk. 
Ezután megmérettetések szempontjából 

Kopasz Bálint a kanadai Halifaxben rendezett kajak-kenu világbajnokságon K1 1000 méteren újra világbajnok lett, 
ráadásul K2 500 méteren Nádas Bencével is a dobogó legfelső fokára állhatott. Az éremeső még nem ért véget, hiszen 
alig két héttel később Münchenben az Európa-Bajnokságon is elhozta a királyi szám aranyát. Fantasztikus és egye-
dülálló teljesítményéhez kemény munka és alázat társul. A befektetett energiáról és az idáig vezető útról beszélget-
tünk vele és édesanyjával, Demeter Irénnel.

Fotó: MTI
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Kajakosaink a magyar bajnokságon

Az Algyői Vízisport Egyesület min-
den korábbinál nagyobb létszámmal, 27 
sportolóval képviselte a települést. 

Eredmények: 3. Mezei Olivér, He-
gedűs Hugó, Laczi Zalán, Lippai Péter – 
MK4 Férfi Gyermek U10-U11 1000 m 
Döntő II.
5. Csúri Csenge, Nyulas Dorottya, Győrfi 
Enikő, Berkes Stella – MK4 Női Gyer-
mek U12 1000 m Döntő I.

5. Balogh Fruzsina, Fehér Csillag, Kiss 
Tamara, Nádas Zorka – MK4 Női 
Gyermek U10-U11 2000 m Döntő I.
6. Csúri Csenge, Nyulas Dorottya – MK2 
Női Gyermek U12 2000 m Döntő I.
7. Kovács Panna, Nádas Zorka, Nacsa 
Bendegúz, Kövér Imre – MK4 Vegyes 
Gyermek U10-U11 1000 m Döntő I.
7. Kozma Zsombor, Has Fatih Zénó, 
Harsányi Raul, Rigó Misa – MK4 Férfi 
Gyermek U10 2000 m Döntő I
9. Vida Máté, Tatár Benedek, Sándor 
Ádám, Domonkos Bence – K4 Férfi Kö-
lyök U13-U14 1000 m I. Előfutam
10. Lippai Péter, Laczi Zalán, Kövér 
Imre, Nacsa Bendegúz – MK4 Férfi 
Gyermek U11 2000 m Döntő I.
11. Kovács Panna – MK1 Női Gyer-
mek U11 2000 m Döntő I.
12. Hegedűs Hugó, Mezei Olivér – MK2 
Férfi Gyermek U11 2000m Döntő I.
13. Vida Máté, Tatár Benedek, Sándor 
Ádám, Domonkos Bence – K4 Férfi Kö-
lyök U13-U14. 2000m Döntő I
24. Győrfi Enikő, Berkes Stella – MK2 
Női Gyermek U12 2000 m Döntő I.

26. Németh Dóra – K1 Női Kölyök U13 
2000 m Döntő I.
31. Daru Mátyás – MK1 Férfi Gyermek 
U12 2000 m Döntő I.
33. Bakos Benedek, Hatvani Eliot – MK2 
Férfi Gyermek U11 2000 m Döntő I
X. Kozma Zsombor, Has Fatih Zénó, 
Harsányi Raul, Rigó Misa – MK4 Férfi 
Gyermek U10-U11 1000 m Döntő III.
X. Kiss Tamara, Fehér Csillag, Bakos Be-
nedek, Hatvani Eliot – MK4 Vegyes 
Gyermek U10-U11 1000 m Döntő III.
Gratulálunk, versenyzőinknek és edző-
iknek!

Augusztusban a Maty-éren rendezték meg a gyermek, kölyök magyar bajnokságot, melyen az U10-U14 korosztály 
legjobb kajakosai és kenusai szálltak vízre. Az ország 79 klubjából, több mint 1500 versenyző mérte össze erejét a világ 
egyik legprofibb pályáján 500, 1000 és 2000 méteren.

bezárulnak az ajtók. Ilyenkor szokott 
lenni egy hónap szünet, amikor nekem 
is van lehetőségem pihenni, utána vi-
szont indul újra a felkészülés. 

– Hogyan zajlik ez a nem túl hosszú pi-
henés egy olimpikon esetében?
– Unatkozni sosem szoktam, hiszen 
rendezvényekre hívnak meg, ahol se-
gítek és népszerűsítem a kajak sportot. 
Várnak rám megjelenések és interjúk. 
Mindez után pedig jut egy kis időm és 
energiám olvasni. Egy átlagos hétköz-
napon körülbelül 2 óra szabadidőm van, 
azonban a versenyszezon után kicsit 
többet tudok erre is szánni. Érdekel az 
egészséges táplálkozás, az étrendkiegé-
szítők, de szívesen olvasok, tanulok is új 
dolgokat ezzel kapcsolatban. Korábban 

ásványokat gyűjtöttem és ez a szerelem 
a mai napig elkísér. 

– Milyen érzés példaképnek lenni az 
ifjú kajakosok szemében?
– Sűrűn találkozok kedves fogadtatás-
sal, és ez nagyon jó érzés. Kicsit furcsa 
is ezzel szembesülni, hiszen még én is 
fiatal vagyok, mindenesetre azt látom, 
hogy évről-évre egyre többen ismernek 
meg és tisztelettel fordulnak felém. Jól 
esik, hogy példát tudok nekik mutatni, 
és remélem sok-sok tapasztalatot és tu-
dást tudok majd a későbbiekben átadni 
nekik. Mindenképpen a kajak sportban 
szeretnék maradni még akkor is, ha 
majd egyszer a befejezés mellett dön-
tök. Szeretném arra biztatni a fiatalokat, 
hogy induljanak el ezen az úton.
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SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

A Szeptember 9� (P),17 óra, 
Ezerjóház: 
Borbarátok férfi csapatának 
találkozója.

Szeptember 9� (P) 19 óra, 
Faluház: 
Kultikus filmek zenéi – szabad-
téri koncert.

Szeptember 10� (Szo), 
 Tisza-part, Szabadstrand: 
VII. Tisza-parti Party.

Szeptember 14� (Sze), 8:30 óra, 
Faluház színházterem: 
Senior torna.

Szeptember 14� (Sze), 13 óra, 
Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

Szeptember 14� (Sze), 18 óra,  
Faluház színházterem:
 Jóga Muladi Annamáriával.

Szeptember 16� (P), 16 óra,  
Faluház emeleti klubterem:
Stary of Hope  
balettfoglalkozások.

Szeptember 17� (Szo),  
Faluház színházterem: 
Anyatejes világnap.

Szeptember 17� (Szo), 14 óra 
Tájház: 
Aranygyapjú Társulat báb-
színházi előadása gyerekeknek 
– belépés ingyenes!

Szeptember 17� (Szo): 
Szemétszüret.

Szeptember 19� (H), 17 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Szeptember 21� (Sze), 8:30 óra, 
Faluház színházterem: 
Senior torna.

Szeptember 21� (Sze), 18 óra, 
Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával.

Szeptember 23� (P), 8-12 óra 
Faluház parkolója: 
Érkezik a mobilizált  
kormányablakbusz.

Szeptember 28� (Sze), 8:30 óra, 
Faluház színházterem: 
Senior torna.

Szeptember 28� (Sze), 13 óra 
Tájház: 
A Szakkör nemezelő foglalkozás.

Szeptember 28� (Sze), 18 óra 
Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával.

Szeptember 29� (Cs), 17 óra, 
Faluház kisterem: 
GYBK vezetőségi ülés – zárt körű.

Szeptember 30- október 1� 
(P-Szo), Faluház: 
Algyő napja ünnepség sorozat. 
Részletek a plakáton!

FALUGAZDÁSZ AZ EZER-
JÓHÁZBAN
Szeptember 13. (K) 8-12 óráig 
Szeptember 27. (K) 8-12 óráig 
Időpontfoglalás Mucsi Kriszti-
nánál: (20) 915-4575

SZEPTEMBERI  
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

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

13 óra, Civilház: Nyugdíjas 
kártyaklub

17 óra, Faluház színházterem: 
Zsibongó Táncegyüttes próba

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

KEDD
9 óra, Alkotóház: Tűzzománc 
Kör foglalkozása

17 óra, Alkotóház: Algyői Folt-
varrók Köre kéthetente

17 óra, Faluház kisterem: har-
monika próba

16 óra, Faluház emeleti  
klubterem:  
Hip-Hop Tánccsoport

SZERDA
8:30 óra, Faluház színházterem: 
Senior torna

17 óra, Faluház emeleti klubte-
rem: 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

BÉRLETÁRUSÍTÁS
A Faluházban a bérletárusítás 
szünetel!

OKTÓBERI ELŐZETES:
Október 8� (szo), Faluház: 
Idősek napja ünnepség.

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  
NYITVATARTÁSA:
HÉTFŐ: 13-16 
KEDD: 13-16 
SZERDA: 13-16 
CSÜTÖRTÖK: 14-20 
PÉNTEK: 13-18

Házasságot kötött

2022. 07. 30-án  
Balogh Márk és  

Lipták Írisz Eliza

2022. 06. 18-án  
Orsy Ádám és  

Gercsó Szandra

2022. 07. 22-én  
Baráth János és  

Muzslay Médea Petra

2022. 06. 25-én  
Dobroczki Zoltán Mihály és  

Klatka Tünde
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MENTŐK •  TŰZOLTÓSÁG   
RENDŐRSÉG: 112

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

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

Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Dr. Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.30-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Gyermekorvosi ügyelet
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati  

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

FOGSZAKORVOS
Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.  
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  06 (62) 517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu 

Algyői Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu 
Bóbita Bölcsőde:  06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői  Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu  
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17. 

Gyevikult Nkft.:  06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

Gyeviép Nkft.:  06 (62) 765-900
AKTV Kft.:  06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

közérdekű  
telefonszámok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár utca 
9�, I� emelet 4� szám alatt megüresedő költségalapú 
bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2022� 
november elsejétől�

A pályázaton részt vehetnek: önálló lakástulajdon-
nal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, 
élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek. 
Kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jö-
vedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó 
jövedelme legalább 100 ezer forint havonta. A pályá-
zatot benyújtó személy magyar állampolgár, legalább 
egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek 
Algyőn, illetve 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű 
kauciót fizetnek meg.

Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pá-
lyázók, akik: vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt 
megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakás-
problémájukat más módon megoldják. Lakás előta-
karékossági szerződéssel rendelkeznek. Egy vagy több 
gyermeket nevelnek. Első lakásszerzők.

A lakás adatai: Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 4. sz.
54 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 28.836 forint/hó, további években a képvise-
lő-testület által meghatározottak szerint,

A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteré-
hez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 
2022� szeptember 14-e, szerda 12 óráig az Algyői Pol-
gármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap 
kitöltésével. 

A pályázatok elbírálásának ideje: szeptember 22-e�

APRÓ HIRDETÉSEK

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, table-
tek, mobiltelefonok javítása, telepítése, karbantartása. 
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Péter, 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.



ALGYŐ
...A TISZA VIRÁGA

SZEPTEMBER 30.
PÉNTEK

OKTÓBER 1. SZOMBAT 
Faluház

RENDEZVÉNYEINKRE A BELÉPÉS INGYENES! A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

NAPJAALGYŐALGYŐNAPJA
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10.00 ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS  
 KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMEK 
 ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA
 
Faluház rendezvénysátor

15.00 XI. DÉL-ALFÖLDI 
 HARMONIKAFESZTIVÁL

Közreműködik:
Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesülete 
Vendégművészek: Pecze Zsófi ének, 
harmonikán kísér Marosi Zoltán

17.00 ALGYŐ NAGYKÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
BABGULYÁSSAL VENDÉGELI 
MEG A RENDEZVÉNYRE KILÁTOGATÓKAT

17.30 SIHELL FERRY 
18.30  OPITZ BARBI
19.30  HAUBER ZSOLT 
 EX BONANZA BANZAI

21.00 DANCE PARTY 
 DJ. KOVY ÉS DJ. LIGHT

21.30  SZTÁRVENDÉG:
 ÁMOKFUTÓK

10.00  EMLÉKTÁBLÁK 
 ÉS DÍSZPOLGÁRI 
 SÍROK 
 KOSZORÚZÁSA

17.00  ALGYŐ
 EZERÉVES
 KINCSEI
 KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
 Faluház

HAUBER 
ZSOLT

SIHELL 
FERRY


