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Községünk már negyed évszázada éli életét függetlenül SzegedtőlAz évfordulót méltóképpen, színes programokkal ünnepel-
ték meg idén is, amelynek keretében Algyő büszkeségeit is köszöntötték.

Huszonöt éve önálló AlgyőHuszonöt éve önálló Algyő

Részletek a 4-5. oldalon

Nem zárnak be a rezsiválság miatt Nem zárnak be a rezsiválság miatt 
A nagyközség már évekkel ezelőtt elkezdett spórolni, így most nem kell kapkodni, 
sem pedig intézmények ajtajára lakatot tenni – jelentette ki Molnár Áron polgár-
mester. Változás lesz viszont, hogy az ünnepi díszkivilágítás kevesebb ideig ékesíti 
majd Algyőt. Részletek az 3. oldalon

Az elmúlt évben világra jött negyvenhét 
algyői kisgyermeket is megajándékozták 
a Faluházban megrendezett anyatejes 
világnapi rendezvényen. A szülőknek 

ezúttal is bemutatókat és előadásokat 
tartottak a hagyományos rendezvényen, 
míg a gyerekeket fejlesztő játékokkal is 
várták. Részletek a 13. oldalon

Elsők lettek a lányokElsők lettek a lányok
Az Akadémiai csapathajók versenyén az 
Algyői Vízisport Egyesület két verseny-
zője, Csúri Csenge és Nyulas Dorottya, a 
szegedi Varga Vandával és szarvasi Vár-
nagy Viviennel együtt megnyerték a lány 
MK-4-es versenyt. Részletek a 16. oldalon

A TARTALOMBÓL

Megkezdődött  
a népszámlálás �����������������6

Tizedik alkalommal  
harcoltak a rák ellen ���������9

Már nyár végén  
is várt az algyői jég ���������11

Érmek  
a Sasok Kupán ���������������17

Gyermekeket köszöntöttekGyermekeket köszöntöttek



ALGYŐI HÍRMONDÓ

PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!

Telefon: 06 (70) 616-2055

Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129

IMPRESSZUM

Algyői Hírmondó – ingyenes kulturális közéleti havilap • Megjelenik: minden hónap 5. napjáig • Kiadó: Gyevikult Nkft., 6750 Algyő, Búvár u. 5. • Szerkesztőségi és 
postacím:  6750 Algyő, Búvár u. 5. • E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Felelős kiadó: az Nkft. vezetője • Felelős szerkesztő: Veres Dániel •  

Hirdetésfelvétel: Molnár Adél 06 (20) 269-4030 • Nyomás: Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő • Megjelenik: Algyőn •  
Azonosítószám: ISSN 2063-3173 (Nyomtatott), ISSN 2063-3246 (Online) • Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,  

és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Minden jog fenntartva!



3

...a Tisza Virága

Nem zárnak be intézményeket a rezsiválság miatt Algyőn

Csongrád-Csanád megye számos tele-
pülése úgy spórol a következő időszak-
ban, hogy minimum a fűtési szezon 
idejére ideiglenesen lakat kerül egyes 
intézmények ajtajára. A megyeszék-
helyen például nem lesz meleg vizes 
medence a Tiszavirág uszodában, mert 
annak szabadtéri része miatt azt nem 
gazdaságos fűteni. Az is tudható, hogy 
Makón a fűtési szezonban le lesz zárva 
a Korona konferenciaközpont, a sport-
csarnok és a múzeum. Zárva lesz továb-
bá a Maros-parti Zöld ház és a Makó 
Aréna is.

A kistelepülések is spórolnak
A kisebb településeken is több szigorí-
tást vezettek be, Nagymágocson határo-
zatlan időre bezárták az uradalmi épü-
letet és a művelődési ház nagytermét. 
Székkutason önkormányzati jármű-
veket értékesítenek, több szolgáltatás 
beköltözik a polgármesteri hivatalba, 
például a falugazdász és a családsegítő 
is. Bezárt a falumúzeum, a művelődési 
ház, a pince klub, novembertől pedig a 
sportcentrum sem működik a telepü-
lésen, mint ahogy nem lesz karácso-
nyi díszkivilágítás sem.  Maroslelén az 
idősek napközbeni ellátását biztosító 
intézmény átköltözik a most felújított 
egykori jegyzői lakba, Ferencszálláson

 

pedig a faluház nyitva tartását kurtítják 
meg. 

Algyőn évek óta takarékoskodnak
„Algyő nem zár be egyetlen intézményt, 
létesítményt sem. Ha a különböző mak-
rogazdasági folyamatok nagy változást 
nem mutatnak, vagy nem kapunk bár-
miféle kényszerítést arra vonatkozóan, 
hogy máshogy döntsünk, akkor ez így is 
marad. Ez azt jelenti, hogy sem a Bor-
bála Fürdőt, sem a műjégpályát, sem 
a Levendula Hotelt, sem a Gyevikult 
Nkft. által üzemeltetett Faluházat nem 
zárjuk be” – szögezte le Molnár Áron 
polgármester a Facebook-ra feltöltött 
videójában.

Megjegyezte, bár elég markánsan 
megjelenő vélemény, hogy aki felelős 
vezetőnek tartja magát, az úgy takaré-
koskodik, hogy korlátozásokról dönt, 
netán még bezárások felé is kacsingat, 
ezt káros hozzáállásnak tartja. Hang-
súlyozta, Algyő nem most kezd el kap-
kodni és spórolni, ez egy évekkel ezelőtt 
elkezdett folyamat.

„Mi körülbelül három évvel ezelőtt 
elég erőteljes hatékonyságnövelő folya-
matokat indítottunk el, ennek eredmé-
nyeképpen évente nagyjából 200 millió 
forintot tudunk megspórolni. Ez az 
összeg folyamatosan növekszik, mivel 
időközben folyamatosan merültek fel 
újabb takarékoskodási, racionalizálási 
ötletek. Ezért most nekünk nem kell 
különösebben kapkodnunk” – mondta.

A videóban kitért arra, nagyon sok 
függ attól, hogy melyik település mi-
lyen fejlesztéseket eszközölt az elmúlt 
időszakban, hiszen könnyen lehetett 
kormányzati vagy európai uniós forrá-
sokból látványberuházásokat megvaló-
sítani, ám mindig fontos kérdés szerinte 
egy-egy projektnél, hogy vajon képes-e 
fenntartani, üzemeltetni azt az adott te-
lepülés.

„Mi megpróbáltuk az elmúlt idő-
szakban mind a saját forrásainkat, mind 
a pályázati pénzeket úgy allokálni, hogy 
olyan beruházásink legyenek, amelye-
ket be tudunk vállalni, hogy legalább 
nullszaldósan tudjuk azokat fenntartani 
és üzemeltetni, mert nem engedhetjük 
meg magunknak azt, hogy több kiadá-
sunk legyen” – magyarázta.

Az adó elengedése lenne segítség
Molnár Áron azt mondta, voltak olyan 
vélemények is, hogy azok az önkor-
mányzatok kaphatnak majd segítséget 
a kormánytól, amelyek olyan drasztikus 
lépésekre szánják rá magukat, mint az 
intézményi bezárások. „Emiatt mi nem 
zárunk be egyetlen intézményt sem, 
már csak azért sem, mert egyetlen em-
bert sem szeretnénk elküldeni. Ebben a 
helyzetben, amikor rezsiárrobbanás van, 
amikor bevásárláskor az inflációt már 
lassan szemmel sem lehet követni, ami-
kor valószínűleg olyan helyzet alakul 
ki országosan, hogy a munkanélküliek 
száma növekszik majd, akkor én polgár-
mesterként nem tehetem meg, hogy al-
győieket küldök az utcára” – szögezte le.

Arról is szólt, hogy amennyiben egy 
településnek segítségre van szüksége, 
akkor amíg Algyő ereje engedi, addig 
segítenek másokat. „Ezt egyébként is 
megtesszük” – utalt a szolidaritási adó-
ra. Míg idén 310 millió forintot kellett 
a központi költségvetésbe befizetni szo-
lidaritási adó címén, addig a mostani új 
kalkulációs rendszer szerint jövőre már 
470 millió forintot vonnak el Algyő-
től. „Mi nem alamizsnát kérünk a kor-
mánytól, hanem azt, hogy a szolidaritá-
si adót szüntesse meg, erre az időszakra 
minimum” – közölte. Összefoglalásképp 
megismételte, Algyő nyitva lesz, várnak 
mindenkit az intézményeik, illetve dísz-
kivilágítás is lesz az ünnepek idején, igaz 
a megszokottnál rövidebb ideig.

A nagyközség már évekkel ezelőtt elkezdett spórolni, így most nem kell kapkodni, sem pedig intézmények ajtajára 
lakatot tenni – jelentette ki Algyő közösségi oldalán Molnár Áron polgármester. A településvezető azt tartaná jelentős 
kormányzati segítségnek, ha a jelenlegi helyzetben szolidaritási adót nem kellene fizetniük.
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Negyed évszázados önállóságát ünnepelte Algyő

Szeptember 30-án a hagyományokhoz 
híven az önkormányzat koszorúval tisz-
telgett a falu díszpolgárainak dombor-
műveinél és sírhelyeinél. A megemlé-
kezés virágait rövid életrajzi áttekintés 
után Molnár Áron polgármester és Fü-
zesy István alpolgármester helyezte el. 
Aznap délután pedig egy igazán külön-
leges kiállítást nyílt meg a Faluház ga-
lériáján Algyő ezeréves kincsei címmel, 
amelyet a Móra Ferenc Múzeumból 
kapott községünk kölcsön, és december 
15-éig tekinthetik meg az érdeklődők. 
A kiállítás Algyőn és környékén feltárt 
régészeti leleteket mutat be, amelyek 
azt hivatottak igazolni, hogy a település 
már sok-sok éve lakott terület.

Október 1-jén az ünnepi képvise-
lő-testületi ülés keretein belül kapták 
meg kitüntetéseiket Algyő díjazottjai. 
Elismerő oklevelet kapott Bába István, 
Bús Edéné, Janek Erzsébet, Kecskemétiné 
Hegyi Edit, Malustyik Mihályné, Ta-
nácsné Németh Erzsébet és Zsarkó Dá-
niel Péter. Alkotói díjban részesült Bo-
gár-Szabó Bálint és Hegedűs Edit. Algyő 
Nagyközségért kitüntetést kapott Faza-
kas Attila és Katona Antal.

Délután 3 órától pedig indultak a 
programok, amelyekre a rossz idő elle-

nére nagyon sokan kilátogattak. A XI. 
Délalföldi Harmonikafesztivál része-
ként idén igen különleges előadásokat 
hallgathatott meg a nagyérdemű, hiszen 
fiatalok ütős hangszerekkel tették még 
színesebbé a programot, illetve Pecze 
Zsófi fülbemászó sanzonokat énekelt. 
Az önkormányzat idén a Levendula 
Hotel közreműködésével remek bab-
gulyással vendégelte meg a programok-
ra kilátogatókat. Sihel Ferry a mulatni 
vágyókat szórakoztatta, Opitz Barbit 
nagyon várták a rajongói. Hauber Zsolt 
az egykori Bonanza Banzai örökzöldjeit 

Községünk már huszonöt éve éli életét függetlenül Szegedtől, hiszen 1997. október 1-jével önállóan folytatta min-
dennapjait. Az eltelt időszak alatt számos fejlesztés történt, rengeteg közös rendezvényen vagyunk túl, sok-sok em-
lékkel gyarapodott a lakók szíve. Az ez alkalomból szervezett Algyő Napja rendezvénysorozat méltóképpen szerette 
volna megünnepelni ezt az évfordulót.
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szólaltatta meg zenekarával, sokan tánc-
ra is perdültek a jól ismert dallamokra. 
Az idei sztárvendég az Ámokfutók 
volt. Kozsó nagyszerű bulit varázsolt, 
amely nemcsak a fülbemászó, kívülről 
fújt daloknak volt köszönhető, hanem 
a művész közvetlenségének is, hiszen 
nemcsak a színpadra invitálta rajongó-
it, hanem lement a közönség közé, és 
együtt énekelt velük. Az este még ekkor 
sem ért véget, hiszen akinek még volt 

energiája szórakozni, az Dj. Kovi és Dj. 
Light keverésére tombolhatta ki magát.

Bár esővel indult a délután, esté-
re megtelt a sátor és telt ház fogadta a 
fellépőket. A Gyevikult Nkft. idén is 
igyekezett minden korosztály kedvében 
járni, ami a közönség sorait nézve sike-
rült is. A színpadi események mellett 
bazáros, cukorkaárus és büfé is várta az 
érdeklődőket. A nagy rendezvénysátor 
alatt pedig nyugodtan lehetett enni-in-
ni, beszélgetni és később táncra is per-
dülni.
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Megkezdődött a népszámlálás, kötelező a részvétel

A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) tízévenkénti 
népszámlálása pillanatképet 
ad az országról, bemutatja 
milyenek a magyarok, pél-
dául, hogy milyen viszo-
nyok között élnek, milyen a 
munkaerőpiaci helyzetük, az 
egészségi állapotuk, a vallási 
hovatartozásuk. A válasza-
dás azért is különösen fon-
tos, mert a kapott adatok 
megalapozzák a jövőbeni 
döntéseket, képet adnak a 
helyi ellátási, szolgáltatási és 
infrastrukturális igényekről, 
információval szolgálnak új 
vállalkozások létrehozásá-
hoz, és – most először – ener-
giahatékonysági döntések 
előkészítését is szolgálják.

Címre szóló kód
A KSH címre szóló felkérőle-
veleket küldött a háztartások-
nak, amelyekben megtalálható 
az a 12 jegyű belépési kód, 
amelynek segítségével be lehet 
lépni az online felületre. Ha 
valakinek nem érkezett meg 
ez a levél vagy elveszítette, 
akkor ügyfélkapun keresztül 
is tud belépési kódot igényel-

ni. A www.nepszamlalas2022.
hu honlapon lehet kitölteni a 
kérdőívet, és az online részt-
vevők nyereményjátékban is 
részt vehetnek. Akik az inter-
neten keresztül válaszolnak a 
kérdésekre és regisztrálnak a 
játékra, azok között naponta 
öt, egyenként 100 ezer forin-
tos vásárlási utalványt sorsol 
ki a KSH.

Algyőn segítenek
Akik nem rendelkeznek ott-
honi internetkapcsolattal, 
netán nincs számítógépük 
vagy laptopjuk, ám mégis 
online töltenék ki a kérdőí-
vet, azoknak segítséget nyúj-
tanak Algyőn. Varga Ákos 
jegyző arról tájékoztatott, 
hogy a nagyközségben há-
rom helyszínen is van mód 
a népszámlálási kérdőív ki-
töltésére: a Faluházban, a 
könyvtárban, továbbá a pol-
gármesteri hivatalban egya-
ránt várják a lakosokat, akik-
nek laptopot biztosítanak a 
kérdőív kitöltésének idejére.

A népszámlálás két kérdő-
ívből áll: egy lakáskérdőívet, 
valamint a lakásban élőkről 

fejenként személyi kérdőívet 
kell kitölteni. Lakáskérdőívet 
az üresen álló ingatlanokról 
is ki kell tölteni, de üdülők 
esetében csak azokról, ame-
lyek lakottak.

Érdemes tudni, hogy a 
népszámlálásnál nem szá-
mít, ki hova van bejelentve 
lakosként, arra az ingatlanra 
vonatkozóan kell kitölteni a 
kérdőívet, ahol életvitelsze-
rűen tartózkodik.

Pótösszeírás is lesz
Akik nem élnek az online 
kitöltés lehetőségével, azokat 
október 17-e és november 
20-a között számlálóbiztosok 

keresik fel, és tableten rögzí-
tik a válaszokat. Akiket nem 
érnek el a számlálóbiztosok, 
azok a pótösszeírás idején, 
november 20-a és 28-a között 
a polgármesteri hivatalokban 
tehetnek eleget adatszolgál-
tatási kötelezettségüknek.
Csongrád-Csanád megyé-
ben egyébként csaknem 
1200 számlálóbiztos keresi 
majd fel azokat a háztartá-
sokat, ahonnan az október 
16-ai határidőig nem érke-
zik be online a népszámlálási 
kérdőív. A népszámlálásról 
további információk a www.
nepszamlalas2022.hu olda-
lon találhatóak.

Október elsején kezdődött a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező, a kérdőíveket október 16-áig interneten is 
ki lehet tölteni, majd számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív. 
Azok az algyői lakosok, akik nem rendelkeznek internetkapcsolattal vagy számítógéppel, több helyszínen is kitölthe-
tik online formában a kérdőíveket.
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Jelentősen nő jövőre a szolidaritási adó

A képviselők elfogadták a beszámolót 
a helyi adóbevételek első féléves alaku-
lásáról. Erre az évre 900 millió forint 
iparűzési adóbevétellel tervezték meg 
a költségvetést, és mivel 681 millió be-
érkezett június végéig és további nagy-
jából 600 millióra számítanak, tartani 
tudják a tervezetet. Az ülésen Molnár 
Áron polgármester elmondta, tavaly 
780 millió forint bevételük volt ebből 
az adónemből, ezért jó hír, hogy idén ez 
900 millió forint fölötti lesz. Ám azzal 
folytatta, hogy a szolidaritási adót új 
rendszer szerint számítják, így az idei 
310 millió után jövőre már 470 milliót 
kell befizetniük a központi költségve-
tésbe, ami nagy érvágás a településnek. 
Elmondta, az érdekképviseletekhez és 

a pénzügyminiszterhez fordul, mert a 
megnövekedett rezsiköltségek mellett 
ilyen mértékű adóemelés már brutális 
elvonás Algyőtől.

Tárgyalták az önkormányzati cégek 
évközi mérlegbeszámolóit is. Az AKTV 
Kft. 876 ezer forint mínusszal zárta az 
első félévet, a Gyeviép Nkft. 3,3 millió 
az adózott eredményt tudott felmutatni, 
viszont az értékcsökkenést nem tartal-
mazta az összesítésük. A Gyevikult Nkft. 
első féléves adózott eredménye 1,7 mil-
lió forint volt, míg a Gyevitur Nkft. mí-
nuszban van, 4,4 millió forinttal. Utób-
bi cég esetében arról döntött a testület, 
hogy elkülönítenek 10 millió forintot a 
társaság működtetésére. A Gyevikultnál 
belső átcsoportosításra volt szükség, mi-

vel az Algyő Napja ünnepségsorozat 5 
millióval többe került az előzetesen kal-
kuláltnál, mivel a szolgáltatási árak jelen-
tősen megemelkedtek. Abban egyezett 
meg a cég vezetője a testülettel, hogy 
év végén áttekintik, mennyit is szeretne 
költeni Algyő a nagyobb rendezvényeire, 
és ehhez igazítják majd a programkíná-
latot és annak árkalkulációját is.

Döntöttek arról is, hogy a Kastélykert 
és Tiszavirág utcák sarkán lévő zöld te-
rületen 5 telket alakítanak ki, és ezeket 
eladásra kínálják. Egyik telket Kopasz 
Bálint olimpiai bajnok vásárolhatja meg, 
neki licitálnia sem kell majd, ő a licit 
alapján a legalacsonyabb négyzetméte-
ráron vehet telket, ezzel támogatják a 
sportolót.

Időarányosan jól alakultak az iparűzési adóbevételek – derült ki a képviselő-testület szeptemberi ülésén. A képviselők 
megtárgyalták az önkormányzati cégek időarányos mérlegbeszámolóit és döntöttek arról is, hogy öt telket alakítanak 
ki és kínálnak eladásra.

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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Ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben

Az ebzárlat időtartama alatt:
1� A tartás helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok 
más állattal, vagy emberrel ne érintkez-
hessenek. Zárt udvarban a kutyák elzá-
rását, vagy megkötését mellőzni lehet, 
ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2� A kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
3� A településről kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltással rendelkező 
kutyát vagy macskát – és csak a hatósági 
állatorvos kedvező eredményű vizsgála-
ta után és engedélyével – szabad kivinni.
4� Az érvényes veszettség elleni védőol-
tással rendelkező vadászebek, a fegyve-

res erők és fegyveres testületek ebei, a 
segítő és terápiás kutyák, a katasztró-
fa-mentő ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére, mente-
sek a korlátozás alól.
5� Az ebzárlat alatt befogott, kóbor 
húsevőket hatósági megfigyelés alá kell 
helyezni az ebzárlat időtartamára.
6� Az ebzárlat alatt húsevő állatok ösz-
szevezetésével járó rendezvény nem 
tartható.
7� A vadászterületen kóborló, nem be-
fogható ebek leölése a vadászatra jogo-
sult feladata.

A legeltetési tilalom alatt a legelőre ál-
lat nem hajtható�

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osz-
tályának határozata alapján Algyő Nagyközség közigazgatási területére október elsejétől október 21-éig ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelt el Varga Ákos jegyző.

TISZTELT ALGYŐI LAKOSOK!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 
345/2014. (XII. 23.) kormányrendelet rendelet 4. § (1) 
bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős 
szervként, az ingatlan fekvése szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

Algyő településen a lakcímeket felülvizsgálták, a címke-
zelési eljárás lefolytatása megtörtént, és az új lakcímeket a 
címnyilvántartásban hivatalból átvezették� 

Az érintett lakosoknak az új lakcímet igazoló hatósá-
gi bizonyítvány (lakcímigazolvány) kiállítása megtörtént, 
erről nekik értesítést küldünk.

A lakcímigazolvány cseréje érdekében szíveskedjék 
ügyfélfogadási időben felkeresni ügyintézőnket, Zom-
bori Mariannt, az Algyői Polgármesteri Hivatalban (Al-
győ, Kastélykert utca 40�)�

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:00-tól 15 óráig, szerdán 
8:00 és 17 óra között, pénteken pedig 8:00-tól délig van 
erre mód.

Az új lakcímigazolvány kiadásával egyidejűleg le kell 
adni jelenlegi, már érvénytelen adatokat tartalmazó lak-
címigazolványt�

Az át nem vett lakcímkártyákat a későbbiekben kipos-
tázzák az érintett lakosoknak.

 Varga Ákos 
 jegyző

Hajdú Mihályra emlékeztek

„Azt gondolom, hogy az emlékét azzal ápoljuk a leghűbben, 
ha összejövünk egy közös gombászásra, és beszélgetünk Misi 
bácsiról, a gombákról és a gombászás szépségeiről” – mondta 
el a Délmagyarországnak Sándor Attila, a Szegedi Gombász 
Egyesület titkára.

Az algyői Szent Anna kikötőből indult emléktúrán körül-
belül harmincan vetek részt. Az ártéri területen jellemzően 
csiperkét, őzlábgombát lehet szedni, de amiért legszívesebben 
keresik fel a gombászok, az a gévagomba, amely elsősorban 
fűzfákon terem.

Második alkalommal szervezte meg a Hajdú Mihály 
Emléktúrát a Szegedi Gombász Egyesület. Hajdú Mi-
hály volt az ország első számú gombaszakértője, két év-
vel ezelőtt hunyt el.
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Tizedik alkalommal is együtt harcoltak a rák ellen

Az első alkalommal a tankot díszítet-
tük fel a Levendula Hotel udvarában, 
amelyet nagy izgalommal tettünk, hi-
szen ragaszkodtunk a rendezvény elne-
vezéséhez: „Harc a Rák ellen”. Egy erős, 
nagy gépjárművet vontunk be rózsaszín 
anyaggal, és ékesítettünk egy Tóth János 
által készített monumentális kitűzővel, a 
mellrák elleni szalaggal. 

Sok izgalom és öröm hatotta át az el-
múlt tíz évet, mindig nagy volt az érdek-
lődés. Jöttek tekerni vágyók Szegedről, 
Hódmezővásárhelyről és Mindszent-
ről is például. Több alkalommal a nyári 
meleg megnehezítette a biciklizést, de 
ennek ellenére mindig hősiesen végig-
tekerték a távot. A legidősebb néni 80 
évesen Süli Jánosné, és ebben az évben a 
legfiatalabb kisfiú az 5 éves Koszó Máté 
volt. Az Algyői Nőegylet nagyon büszke 
rájuk. 

A rendezvényt idén is Molnár Áron 
polgármester nyitotta meg, elismerően 
szólt a 10 év óta megszervezett prog-
ramról, biztatva a társaságot az újabb táv 
megtételére, amelyen 140 fő vett részt, 
és 280 ezer forint támogatás gyűlt össze. 
Kahán Zsuzsanna professzor asszony 
pedig a prevencióról, a betegségek meg-
előzésének fontosságáról és a szűrővizs-
gálatok rendszeres betartásáról beszélt. 
A résztvevőknek a mammográfia emb-
lémájával ellátott tornazsákot hozott 
ajándékba.

A programok megvalósítása során 
mindvégig támogatást kaptunk Algyő 
Nagyközség Önkormányzatától. Min-

den évben a COOP Zrt. biztosított ás-
ványvizet a hőség leküzdésére, a Gyevi 
Patika a szőlőcukorral, a Levendula Ho-
tel konyhája a finom ebéddel támogatta 
a tekerést. A Gyevikult Nkft. a helyet 
és a hangosítást biztosította a rendez-
vényhez, illetve segített a nevezési díjak 
beszedésében. Különféle finomságok 
kerültek időnként az úti csomagba, pél-
dául csokoládé Miklós Attila és az Euro-
cent támogatásával, korábban Mészáros 
György banánt, Süveg János és családja 
zöldségeket biztosított a szendvicske-
hez. Molnár Zoltántól egyik évben ke-
rékpárcsengőt kaptunk ajándékba. Vámos 
Zoltán cukrászmester süteményekkel 
kápráztatta el a résztvevőket, a Szamóca 
Fagyizó jóvoltából hűsítésképpen még 
fagyijegyet is osztogathattak a nőegy-
let tagjai. A Gyeviép Nkft. a kezdetek 
óta szakszerű szervizzel gondoskodik a 
kerékpározókról, olykor ugyanis haza is 
kellett szállítani a meghibásodott kerék-
párokat. A Mozgás mindenkor stúdió 
vállalta ebben az évben is a bemelegítést 
Tóth Vera vezetésével. Lajos Csenge és 
Kormány László mentőtisztek az első-
segélynyújtásról gondoskodtak, amelyre 
szerencsére nem volt szükség, de jelen-
létük nagy biztonságérzetet adott. Az 
Algyői Faluvédő és Polgárőr Egyesület 
irányította a biztonságos közlekedést 
két motoros Tápéi Faluvédő kollégával, 
Bárdos Róberttel és Restik Zoltánnal, akik 
minden évben lelkesen jönnek segíteni. 
Az Algyői Szivárvány Óvoda kollek-
tívája is rendszeresen segíti a program 

megvalósítását, a Mixed Média jeleske-
dik a pólók nyomtatásában és beszerzé-
sében. A programon született élmények 
megörökítéséről Tóth Ilona, a nőegylet 
fényképésze gondoskodik. Ebben az 
évben a 10. alkalom megünneplésére jó 
ebédhez szólt a nóta, Papp Józsi jóvoltá-
ból, a résztvevők nagy meglepetésére. A 
promóciós anyagot egy nyertes pályázat 
is segítette. A dekoráció elkészítésében 
pedig a Masni Lufi Dekor jeleskedett.

A támogatóknak hálás köszönet, hogy 
10 éve összefognak a program sikeréért, 
gondoskodnak arról, hogy a résztvevők 
jól érezzék magukat, és biztonságban le-
gyenek. 

A résztvevőket is jó érzéssel tölti el 
a program, hiszen minden évben közö-
sen kerékpároznak a saját egészségükért. 
Szívesen tesznek azokért a beteg embe-
rekért, akiknek az életminősége a beteg-
ségük miatt megváltozott, és ha részt is 
vennének, már sajnos nem tehetik meg-
romlott egészségi állapotuk miatt.S

Mottónkkal búcsúzom: „Oszd ketté 
magad, és ne várj csak akkor ha adsz”. 

Kovácsné Budai Éva,
az Algyői Nőegylet elnöke

Az Algyői Nőegylet lelkes csapata tíz éve töretlenül szervezi és bonyolítja a Harc a rák ellen nevet viselő egészségmeg-
őrző programot, amely a szervezők és a résztvevők számára egyaránt emlékezetes. Kovácsné Budai Éva elevenítette 
fel a jótékonysági tekerés múltját.

APRÓ HIRDETÉSEK

Fekete rokkantkocsi eladó! 
Irányár 90.000 forint.  
Érd.: 06 (30) 353-5192. 
Kócsag utca 39.

Redőnyök, reluxák, harmo-
nikaajtók, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók 
szerelése. 5 év garancia! Zsi-
nór és gurtni csere, javítások. 
Tel.: 06 (30) 953-0395
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Várják a jelentkezőket a Bursa Hungarica pályázatra

Az algyői önkormányzat az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve kiírja a 2023� évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali 
tagozatos) felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú 
pályázat) számára, a 2022/2023� tanév második és a 2023/2024� tanév első félévére vonatkozóan�
A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus rendszerben az adatlapot csak akkor véglegesítsék, ha minden adatot leelle-
nőriztek, véglegesítés után nem lehetséges a javítás�
Az ellenőrzéshez használják a „próbanyomtatás” funkciót!
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújta-
nia a pályázóknak�
A pályázati kiírás és a csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a https://emet.gov.hu honlapról.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022� november 3�
Benyújtás módja: javasolt személyesen az Igazgatási és Szociális csoportnál ügyfélszolgálati időben, hétfőn, 8.00-15.00 
óráig, szerdán 08.00-17.00 óráig és pénteken 8.00-12.00 óráig, vagy postai úton: Algyő Nagyközség Önkormányzata 
6750 Algyő, Kastélykert utca 40. szám.

Országos Foltvarró Fesztiválon az Algyői Foltvarrók Köre

Brányi Mária, Veszprém alpolgármeste-
re az ünnepélyes megnyitón elmondta, a 
foltvarrás asszonyi mesterség, eredete a 
múlt ködébe vész.

„A foltmozaik története régre, való-
színűleg a szövés feltalálásnak idejére 
nyúlik vissza. Ezt a különleges eljárást 
talán a szükség hívta életre. Az első 

foltvarró asszonyok takarójukat még 
kézi varrással készítették aprólékos, 
nagy odafigyelést igénylő munkával” – 
mondta.

A háromnapos programsorozat 
szombati napján látogatott el csopor-
tunk a rendezvényre, amelyen hazai és 
külföldi alkotók foltvarrott alkotásait 

tekinthettük meg. Az Agóra Művelő-
dési Központ minden terme és folyo-
sója megtelt csodálatos faliképpel, terí-
tővel, ágytakaróval, táskával egyéb textil 
használati és dísztárggyal. A vásártéren 
textil és patchwork eszközök árusai kí-
nálták termékeiket, amelyek közül ki-ki 
pénztárcájához mérten válogathatott. 
Két neves varrógép forgalmazó is kí-
nálta varróeszközeit. A program kereté-
ben volt tombolasorsolás és a korábban 
meghirdetett verseny pályamunkáinak 
eredményhirdetésére is várták az érdek-
lődőket.

A nap folyamán foltvarrós ismerő-
sökkel találkoztunk, megcsodáltuk egy-
más újonnan varrt munkáit, és megbe-
széltük az újabb ötleteinket.

A kirándulást Molnár Áron polgár-
mester támogatta a polgármesteri alap-
ból. Ezúton is köszönjük a támogatást! 
Köszönjük a két lelkes sofőr, Antal János 
és Berény András segítségét is.

Szeptember 10-én a Magyar Foltvarró Céh által szervezett Országos Foltvarró Fesztiválon Veszprémben járt az Al-
győi Foltvarrók Köre. A lelkes csapat csodálatos alkotásokat láthatott.
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Már nyár végén is várt az algyői jég

Az algyői pályáról már an-
nak átadásakor tudták az 
üzemeltetők, hogy nagy 
szükség van rá, hiszen Sze-
ged mellett a környéken nem 
működik hasonló szabvány 
méretű jégpálya. Nem csak 
a sportolni vágyók, de az 
aktív pihenés kedvelői is szí-
vesen látogatták a jeget. Bár 
a koronavírus miatti lezárá-
soknak miatt a 2020/21-es 
szezonban nem indulhatott 
meg az igazi korcsolyás élet, 

a 2021/22-es időszakban pe-
dig a működtetés csínjának 
kitanulása volt a fő szem-
pont, ezt a szezont már sok 
ötlettel és még több sporto-
lási lehetőséggel indítja meg 
a Tisza Volán SC. Az egye-
sület arra törekszik, hogy 
minél gazdaságosabban és 
hatékonyabban tudják üze-
meltetni a jégpályát, emel-
lett igyekeznek minél több 
igényt kielégíteni a progra-
mok szempontjából.

A műjégpályát nagy 
részben a Tisza Volán Jég-
korong szakosztálya és a 
környező települések egye-
sületei veszik igénybe, profik 
és amatőrök egyaránt. A dél-
utáni időpontok így hamar 
be is teltek. Az algyőieknek 
lehetőségük nyílik kipróbálni 
magukat jégkorongban, mű-
korcsolyázásban, jégtáncban 
vagy éppen korcsolyázni is 
megtanulhatnak. Nem csu-
pán gyerekek, hanem a fel-
nőttek számára is indulnak 
csoportok. Délelőttönként 
az intézményeké a főszerep, 
az iskolások és az óvodások 
idén is a tanrendbe építve, 

ingyenesen látogathatják a 
pályát. Számukra biztosítva 
van korcsolya és oktatás is.

A közönségkorcsolyázás 
szerelmeseit a Gyeviép Nkft. 
várja szombatonként délután 
5 és 7 óra között, illetve va-
sárnaponként délelőtt 9 és 
11 óra között. Az érdeklődők 
ezekben az időpontokban 
róhatják a köröket, igény ese-
tén korcsolyabérlésre és éle-
zésre is van lehetőség 1000 
forintért.

Aki már profin koptatja a 
jeget, és aki még csak ismer-
kedik ezzel a csúszós felü-
lettel, azt is várja az Algyői 
Műjégpálya!

Augusztus végén megindultak az edzések és a közönségkorcsolyázások az Algyői Műjégpályán. A korai kezdés nem 
csak az itt edző csapatok örömére szolgált, hanem az algyőiek is boldogan csatoltak fel a lábukra újra korcsolyát.



ZSIBONGÓ
 jubileumi műsora

FellépőkFellépők

 Délikert Möndörgő  Délikert Möndörgő 
  Táncegyüttes  Táncegyüttes
 Délikert Napsugár Délikert Napsugár
   Táncegyüttes   Táncegyüttes
 Algyői Zsibongó Algyői Zsibongó
   Táncegyüttes   Táncegyüttes
Kísér: Kísér: 
 Gyantár Zenekar Gyantár Zenekar

2022. október 22. 18 óra 
Algyői Faluház

táncegyüttes
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Kitárta kapuit az Algyői Tájház

A Kulturális Örökség Napjai az Európai 
örökség napok magyarországi esemény-
sorozata, amelyet már ötven országban 

rendeznek meg évről évre. A program-
sorozatot hazánkban 1999 óta 12 ezer 
600 helyszínen szervezték meg, 735 

ezer érdeklődő látogatása mellett. Idén 
országosan több mint 200 helyszínen 
csaknem 450 programmal, köztük te-
matikus sétákkal, tárlatvezetésekkel és 
koncertekkel várták a látogatókat a ren-
dezvénysorozaton.

A Gyevikult Nkft. szervezésében az 
Algyői Tájházban szeptember 17-én, 
szombaton ingyenes tárlatvezetéssel te-
kinthették meg az érdeklődők a tájház 
állandó kiállítását, valamint a látvány-
raktárát is. Ezen felül kicsik és nagyok 
örömére a nap folyamán az Aranygyapjú 
Társulat zenés, interaktív bábjátékát lát-
hatták, Mátyás király meg az igazmondó 
juhász címmel.

Országszerte több mint kétszáz helyszínen várták színes programok az érdeklődőket a Kulturális Örökség Napjai 
rendezvénysorozat keretében. A sorból természetesen Algyő sem maradt ki, a nagyközség Tájháza kicsiknek és na-
gyoknak is kínált érdekességeket.

Gyermekeket köszöntöttek az anyatejes világnap alkalmából

A rendezvényen egybegyűlteket Janko-
vicsné Veres Katalin, az AESZI vezetője 
köszöntötte, majd Molnár Áron polgár-
mester üdvözölte az egybegyűlteket, 
utána pedig ajándékcsomagokat adtak át 
az édesanyákban. Azok, akik nem tudtak 
valamilyen okból kifolyólag részt venni a 
programon, azokhoz a védőnők juttatták 
el a csomagokat.

A délelőtt meghívott előadója Pu-
roszné Nagy Magdolna 4 gyermekes 
édesanya, dúla, perinatális szaktanács-

adó volt, aki a gyermekágyas időszakról 
tartott előadást, ami magában véve egy 
normatív krízis, és bár orvosi értelem-
ben az első 6 hétig tart, de pszicholó-
giai értelemben az első évet lefedi. Az 
előadó hangsúlyozta a család, barátok, 
sorstárs-anyák szerepét a gyermekágyi 
depresszió megelőzésében, különösen 
ma, amikor megszűntek a többgenerá-
ciós együttélések és a nyugdíjkorhatár 
is kitolódott a nagyszülőknél. Az anyák 
ilyenkor könnyen elszigetelődhetnek, és 

ez lelkileg elbizonytalaníthatja őket. Szó 
esett az Otthon Segítünk Alapítványról 
is, amelynek önkéntes tagjai a rászoruló 
családok életét tudják megkönnyíteni.

A délelőtt folyamán az érdeklődők 
részt vehettek Kovácsné Süli Mónika 
hordozási tanácsadásán és egy rögtön-
zött babamasszázs bemutatón. A Sze-
gedi Koramentorház négy önkéntesével 
egy fejlesztő játékokból felállított pályán 
kedveskedett a gyerekeknek. Aki az al-
ternatív pelenkázási módok iránt ér-
deklődött, azt a Mosható pelenka kuckó 
standja várta. Aki pedig kézzel készült 
horgolt csodákra vágyott, az is megtalálta 
számítását Garajszki Éva jóvoltából. A 
vendégek finomságokkal, gyümölcsök-
kel és italokkal való ellátásáról az algyői 
önkormányzat gondoskodott, a minden-
mentes ropogtatni valók az Alpenphar-
ma Kft. jóvoltából kerültek az asztalokra.

A védőnők

Az elmúlt évben világra jött negyvenhét algyői kisgyermeket is megajándékozták a Faluházban megrendezett anya-
tejes világnapi rendezvényen. A szülőknek ezúttal is bemutatókat és előadásokat tartottak, míg a gyerekeket fejlesztő 
játékokból felállított pálya is várta.



(30) 814 7383

PIZZÁK

Paradicsomos alap - sonka - trappista sajt

HÚSOS PIZZÁK                            32 cm / 50 cm
1. Sonkás.............................................................................1890 Ft / 4370 Ft

Paradicsomos alap - sonka - kukorica- trappista sajt t

2. Sonka - kukorica.............................................................2050 Ft / 4890 Ft 

Paradicsomos alap - sonka - gomba - kukorica - trappista  sajt

3. Son-Go-Ku ......................................................................2100 Ft / 4890 Ft

Paradicsomos alap - szalámi - hagyma- kukorica - trappista sajt 

4. Szalámis...........................................................................2050 Ft / 4890 Ft 

Paradicsomos alap - szalámi - hagyma - bab- trappista  sajt

5. Szelek szárnyán..............................................................2100 Ft / 4890 Ft

Paradicsomos alap - sonka - ananász - mozarella - rukkola - trappista sajt

6. Hawaii..............................................................................2050 Ft / 4890 Ft

Tejfölös alap - gyros hús- csemege uborka - lila hagyma - trappista sajt

7. Gyros-os............................................................................2190Ft / 4990 Ft 

Paradicsomos alap - szardínia - olívabogyó - hagyma - trappista sajt

8. Tengerész.........................................................................2050 Ft / 4890 Ft

9. Magyar betyár..................................................................2190 Ft / 4990 Ft
Paradicsomos alap - szalámi - bacon - hagyma - TV paprika - paradicsom - trappista sajt

Sajtkrémes alap - juhtúró - lilahagyma - tarja - bacon - trappista sajt

11. Farmer..............................................................................2190 Ft / 4990 Ft

Sajtkrémes alap - karaj - körte - füge lekvár- cheddar sajt - trappista sajt

13. Éden.................................................................................2350 Ft / 5170 Ft

Paradicsomos alap - mozzarella - trappista sajt

1. Extra margaréta..................................................................1790Ft / 3940 Ft

Paradicsomos alap - mozzarella - cheddar - füstölt trappista  sajt - trappista sajt 

2. 4 sajtos ...............................................................................2190 Ft / 4890 Ft

Paradicsomos alap - 4 féle gomba - trappista sajt

3. Erdész.................................................................................2050 Ft / 3550 Ft

HÚSMENTES PIZZÁK

Paradicsomos chilis alap - csípős kolbász- bacon- jalapeno - trappista sajt

10. Tűzhányó...........................................................................2190 Ft / 4990Ft

Paradicsomos alap - tonhal - lilahagyma - citrom- trappista sajt - bazsalikom 

12. Tonhalas...........................................................................2190 Ft / 4990 Ft

SÜLTEK

 Kiszállítás díja Algyő területén belül - 290 Ft 
 Kiszállítás díja Algyő területén kívül - 390 Ft 

(csomagolási díjat is tartalmazza)

 

Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!

6750 Algyő, Sport utca 7. A Sport büfében!  

Fizetőeszköz: Készpénz, bankkártya

PIZZA FELTÉTEK

Zöldség - gyümölcs 

32 cm-re 250 Ft

50 cm-re 450 Ft

Húsok

Sonka, bacon, szalámi, tarja 

32 cm-re 250 Ft

50 cm-re 450 FtSajtok

mozarella, cheddar, trappista, 

füstölt trappista

 32 cm-re 390 Ft

50 cm-re 590 Ft

Pizza szósz

sima, csípős

250 Ft/db

3 dínó hús, hasábburgonya, 1 db kis üdítő, választható szósz

Gyerek menü 1......................................................................1490 Ft 

Gyerek menü 2......................................................................1490 Ft
5 halrudacska, "mosolygós"burgonya, 1 db kis üdítő, választható szósz 

Rántott gomba, hagymakarika, rántott sajt, választható köret
Húsmentes tál.......................................................................2290 Ft

Kentucky bundázott csípős csirkeszárnyak (köret nélkül) 

Kicsi - 4 db csirkeszárny...................................................................................1100 Ft

Közepes - 8 db csirkeszárny............................................................................1990 Ft

Nagy - 13 db csirkeszárny............................................................................... 2390 Ft

Gyros tál................................................................................2290 Ft
Gyroshús, saláta, steak burgonya, pita, tzatziki

Rántott camambert...............................................................2290 Ft

Rántott camambert sajt szeletek áfonyalekvárral,steakburgonyával

Választható köretek
Hasábburgonya........ 550 Ft

Édesburgonya...........850 Ft

Steak burgonya..........750 Ft

Saláta......................... 850 Ft
(jégsaláta, paradicsom, uborka, lilahagyma)

Tzatziki......................250 Ft

Választható öntetek

BBQ szósz.....................................350 Ft

Majonéz........................................350 Ft

Ketchup.........................................350 Ft

Áfonyaszósz..................................350 Ft

Fitt gyros tál..........................................................................2590 Ft
Gyroshús csirkemellből, saláta, édesburgonya, pita, magvak,  
extra szűz olivaolaj, tzatziki

RENDELÉSFELVÉTELNYITVATARTÁS

HÉTFŐ: ZÁRVA

KEDD: ZÁRVA

SZERDA: 17:00-22:00

CSÜTÖRTÖK: 17:00-22:00

PÉNTEK: 17:00-23:00 

SZOMBAT: 10:00-23:00

VASÁRNAP: 10:00-18:00

ZÁRVA

ZÁRVA

17:00-21:45

17:00-21:45

17:00-22:45

10:00-22:45

10:00-17:45

A mi pizzánk!

2+1 p
izza

kupon

2 tetszőleges pizza rendelése  esetén
32 centis margaréta pizzát adunk 

ajándékba
a kupon felmutatójának!*

*Az ajánlat 2022.október 31-ig érvényes!
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Pályázati felhívás ügyvezető igazgató álláshely betöltésére

A társaság az önkormányzat 100%-os tu-
lajdonában álló, a Borbála Gyógyfürdőt és 
Szabadidőközpontot és a Levendula Ho-
telt üzemeltető szervezet.
Az ügyvezető feladata: a Gyevitur Al-
győi Vendégház és Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai-
nak ellátása, szakmai és operatív feladatok 
végrehajtásának vezetése, ellenőrzése. A 
társaság hatályos jogszabályoknak, az ala-
pító okiratnak, valamint a belső szabályza-
toknak megfelelő gazdaságos és hatékony 
működtetése. A társaság alkalmazottai te-

kintetében a munkáltatói jogkör gyakorlá-
sa, továbbá kapcsolattartás szakmai szer-
vezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

Pályázati feltételek: felsőfokú szak-
irányú végzettség; magyar állampolgár-
ság; büntetlen előélet; vagyonnyilatko-
zat tételi eljárás lefolytatása; minimum 
3 éves vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák: felelősségtel-
jes, önálló munkavégzés; kiváló kom-
munikációs, szervező- és problémameg-
oldó készség; megbízhatóság, szakmai 
elhivatottság.

A megbízás 2022. november 1. napjától 
tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a 
fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó 
igényt kérjük a pályázatban megjelölni.) 

A pályázat benyújtásának helye és 
ideje: A pályázatot egy példányban, zárt 
borítékban, 2022. október 12. napján 12 
óráig az Algyői Polgármesteri Hivatal-
ba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell 
benyújtani, „Gyevitur Nkft. ügyvezetői 
pályázat” megjelöléssel.

A www.algyo.hu oldalon olvasható a 
részletes pályázati kiírás.

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisz-
tikai Nkft. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltésére.

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

Sok érdeklődőt vonzott idén is a Tisza-parti Party

A programkínálatot ezúttal 
is úgy állította össze az Al-
győi Tisza Szabadidő, Sport, 
Környezetvédő és Rekreáci-
ós Egyesület (ALTE), hogy 
minden korosztály számára 
kikapcsolódást, élményeket 
nyújtsanak. A Tisza-par-
ti Party célja a kezdetektől 
változatlan: a vízi élet meg-
ismertetése és a megszeret-
tetése minél több emberrel.

A szemerkélő eső ellenére 
sokan vágtak neki a három 
kilométeres távnak a terep-
futó versenyen, majd a nap 
folyamán karate-bemuta-
tókkal, hajókázással, ugráló-
várral és habpartyval várták a 

családokat, akiknek biorezo-
nanciás állapotfelmérésre is 
lehetőségük nyílt. Bemu-
tatkozott a helyi kajak-ke-
nu szakosztály, a vállalkozó 
kedvűek pedig csónakba is 
ülhettek, és evezhettek a 
Tiszán.

Az egyik legnépszerűbb 
program az erős ember ver-
seny volt, négy versenyszám-
ban öten mérték össze erejü-
ket. A rönknyomás során 80 
és 90 kilogrammos rönköt 
kellett kinyomniuk a fejük 
fölött, de 100 kilogrammos 
kofferekkel rohantak, továb-
bá 120 kilós kőgolyót emel-
gettek időre.

Terepfutás, erős ember verseny, hajókázás, sportbemutatók és habparty – csak néhány program, amellyel a Tisza-parti 
Party várta szeptember 10-én az érdeklődőket. Az ALTE rendezvényén idén is benépesült az algyői szabadstrand.
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Első helyezés az Akadémiai csapathajók versenyén

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség má-
jusban hirdette ki, hogy a szegedi Vb-n 
a legfiatalabb hazai kajakos és kenusok 
részére csapathajós döntőt szervez, ezzel 
is lehetőséget biztosítva az eseményen 
a hazai és nemzetközi szurkolók előt-
ti megmérettetésre. „A célja a gyermek 
korosztály magasabb fokú motiválása 
volt, hogy a szegedi pályán, a megszo-
kott emelkedett hangulatban versenyez-
zenek, és hogy a nemzetközi szakembe-
reknek is bemutassák az új akadémiai 
rendszert. Azt kell mondanom, hogy 
ez teljes mértékben sikerült is, hiszen a 
korosztályt egész évben motiválta ez a 
cél és a Nemzetközi Kajak-Kenu Szö-
vetség is elismerően nyilatkozott a ren-
dezvény után” – mondta Czinege Zsolt.

„Úgy kezdődött, hogy az év elejei 
eredmények és felmérők alapján kivá-
lasztottak bennünket. Csongrádon, a 
Vajda Attila Regionális Akadémia Esz-
kimó Indián Játékokon ültünk először 
össze a lányokkal. Következő alkalom 
már Fadd-Domboriban volt a Magyar 
Kupán, ahol az MK-4-es hajókat már 
akadémiai színekben, versenyegyesü-
lésként indították. Tudtuk, hogy az első 
kilenc hajó jut be a szeptemberi VB-re, 
így nagyon küzdöttünk. Tizenhét ha-

jóból a negyedikként értünk be. A do-
bogóról akkor lecsúsztunk de örültünk, 
hogy kvalifikáltuk magunkat a Vb-re – 
mesélte Csúri Csenge.

Ezután elindultak a közös edzések, 
a Maty-éren és a Szegedi Vízitelepen, 
ahová be is költöztek pár napra a töb-
bi akadémiai résztvevővel együtt, hogy 
még jobban összeszokjanak. Ott voltak a 
kajakos, kenus fiúk és lányok is. Kemény 
edzések voltak, a kajakos fiúkkal együtt 
edzettek. A verseny előtti napokban még 
utoljára a gyermek-kölyök válogatott tá-
borában ültek össze.

„A verseny napján reggel a hajót felké-
szítettük, mérgeltük, kiosztották a névre 
szóló akadémiai egyenpólókat, majd 
Vajda Attila olimpiai bajnok tartott be-
melegítést a helyszínen. Rengetegen vol-
tunk, hiszen a három futam több mint 
száz résztvevője jelen volt. Hát, ott már 
nagyon feszültek voltunk, nézegettük, 
méregettük egymást. Sokukat ismerjük a 
versenyekről, alakultak ki már barátságok 
is” – erről már Nyulas Dorottya beszélt. 

Hozzátette, vízreszállás után nagyon 
izgultak, görcsbe volt szorulva a gyom-
ruk, de próbáltak koncentrálni. „A rajt 
előtt észre sem lehetett venni, milyen 
gyorsan eltelt az idő. A korábbi negye-

dik hely alapján, amivel bejutottunk 
a versenyre most is a negyedik helyre 
számítottunk és csak reméltük, hogy 
felkerülünk a dobogóra – magyarázta 
Dorottya.

„A verseny közben folyamatosan 
néztük a többieket az utolsó métere-
ken egyre erősebben húztunk, majd 
amikor beértünk a célba akkor láttuk, 
hogy elsők lettünk. Nem akartuk hirte-
len elhinni, néztünk körbe és örültünk. 
Nagyon jó érzés volt. Kiérve a mólóra 
gratuláltak nekünk, ott várt bennün-
ket Kövér Imre, az egyesület elnöke is, 
megölelt bennünket. Később az ered-
ményhirdetés előtt még mindig nem 
akartam elhinni, hogy tényleg elsők let-
tünk, majd felálltunk a dobogó legfelső 
fokára. Az olyan volt, mint a filmekben, 
rengeteg ismeretlen ember és az isme-
rősök, rokonok tapsoltak, ünnepeltek, 
fújták a dudákat. Nagyon nagy élmény 
volt. Amire nem számítottunk, hogy az 
első hely mellé tárgyjutalmat is kapunk. 
Mindenki kapott egy Braca kajaklapát-
ot, meg pólót a szponzoroktól és négyen 
egy egyszemélyes kajakot is nyertünk az 
akadémiának” – vette át a szót Csenge.

Czinege Zsolt úgy értékelt, hogy a 
lányok szakmailag nagyon jól építették 
fel a futamot. Erre az akadémiai felké-
szítő edző, Oravecz Máté nagy hang-
súlyt fektetett az összeülések során. „Az 
ötszáz méteres távot egy kellően erős 
rajttal indították, de a felső pályákon 
négy hajó nagyon bekezdett, amelyek-
ből kettő a féltávig nagyon nagy iramot 
diktált. A folyamatos építkezésnek kö-
szönhetően 250 méternél már harma-
dikok voltak, majd 150 méterrel a cél 
előtt átvették a vezetést és folyamatosan 
tovább tudták növelni előnyüket a célig. 
Hatalmas hajrát hoztak össze a lányok, 
nagyon büszke vagyok rájuk” – mondta 
az edzőjük, Zsolt.

Szeptember 3-án a szegedi Ifjúsági és U23 Világbajnokságon rendezték meg az U12 korosztály számára az Akadémiai 
csapathajók versenyét, amelyen az Algyői Vízisport Egyesület két versenyzője, Csúri Csenge és Nyulas Dorottya, a 
szegedi Varga Vandával és szarvasi Várnagy Viviennel együtt megnyerték a lány MK-4-es versenyt. Ennek apropója-
ként kérdeztük a lányokat és edzőjüket, Czinege Zsoltot.
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Algyői érmek a Sasok Kupán

Összesen nyolc ország több mint 34 
klubja és 290 sportolója nevezett a 
budapesti Sasok SE és Zen Power 
Taekwon-do által szervezett megmé-
rettetésre. Az algyői fiatalok kiválóan 
szerepeltek a színvonalas mezőnyben, 

ahol egy ezüst és egy bronzérmet sike-
rült szerezniük.    

Ezüstérem: Czine Bendegúz – gyer-
mek fiú küzdelem – 43 kg. Bronzérem: 
Kiss Levente – ifjúsági fiú küzdelem – 62 
kg.A felkészítő Zsarkó Dániel Péter volt.

A közelmúltban rendezték meg Monoron, a IX. Eagles Cup nemzetközi ITF Taekwon-do versenyt, melyen az Algyői 
Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztály két versenyzője, Kiss Levente és Czine Bendegúz is rajthoz állt.

Kajakosaink az MVM Kupán

A kupán kajakpóló próba lehetősége, 
valamint vegyes sárkányhajó futamok is 
színesítették a napot, miközben az égen 
a Szegedi Repülőnap programjaiban is 
gyönyörködhettek a versenyzők és a ki-
látogató szurkolók. 

Előkészítő korcsoportban MK-2-es 
kajakban, verseny körülmények között 
2000 méter evezés, valamint játékos ka-

landpálya teljesítése volt a követelmény, 
amelyet az egyesület 8 és 9 éves legfiata-
labb versenyzői ügyesen teljesítettek: 
1. Kövér Ivett, Vörös Csongor – MK2 Ve-
gyes Előkészítő U8-U9 2000 m Döntő I.
1. Kovács Sára, Mezei Ábel – MK2 Ve-
gyes Előkészítő U8-U9 2000 m Döntő I.

Az U10-es és nagyobb korosztályban 
már komoly mezőny gyűlt össze a vízen, 
az algyőieknek a régió versenyzőivel 
küzdöttek meg a helyezésekért: 

3. Kovács Panna, Hegedűs Hugó – 
MK2 Mix Gyermek U11-U12 2000 m 
Döntő I.
3. Nádas Zorka, Kövér Imre Márk, Balogh 
Fruzsina, Harsányi Raul Benő – MK4 
Vegyes Gyermek U10 2000 m Döntő I.
4. Csúri Csenge, Lippai Péter, Győrfi 
Enikő, Daru Mátyás – MK4 Vegyes 
Gyermek U11-U12 2000 m Döntő 4. 
Lantos Nándor – Papp Henrietta (Sze-

gedi VE) – K2 Mix Serdülő U15-U16 
2000 m Döntő I.
5. Laczi Zalán, Mezei Olivér, Nyulas 
Dorottya, Berkes Stella – MK4 Vegyes 
Gyermek U11-U12 2000 m Döntő
11. Németh Dóra, Sándor Ádám – K2 
Mix Kölyök U13-U14 2000 m Döntő I.
Gratulálunk versenyzőinknek és edző-
inknek!

Szeptember 10-én rendezték meg az MVM Kupa, Hanzók Örs Emlékversenyt, amelyen az Algyői Vízisport Egye-
sület versenyzői 2000 méteres fordulós távon mérték össze erejüket. Szép eredmények születtek a megmérettetésen.
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OKTÓBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Október 4� (K), 18 óra,  
Faluház színházterem: 
I love Zumba – ingyenes bemu-
tató óra.

Október 8� (Szo), 10 óra, 
Faluház színházterem: 
Idősek Világnapja ünnepség.

Október 9� (V), 9-14 óra,  
Faluház színházterem:
Baba, gyermek és kismama 
ruhabörze.

Október 11� (K), 10 óra,  
Faluház  
klubterem:
CSAGYESZ szakmaközi  
találkozó – zártkörű.

Október 12� (Sze), 13 óra, 
Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

Október 12� (Sze), 17 óra,  
Tájház: 
Értéktár Bizottsági Ülés – 
zártkörű.

Október 14� (P), 11 óra,  
Tájház: 
Szalmáné Simon Éva  
munkáinak kiállításmegnyitója.

Október 14� (P), 17 óra,  
Ezerjóház: 
Borbarátok férfi  
csapatának találkozója.

Október 15� (Szo), 13 óra, 
Tájház: 
Vessző kínálótál készítése mű-
helynap. Részletek a plakáton!

Október 15� (Szo), 13 óra, 
Faluház színházterem: 
Gyeviek Baráti Köre szüreti bál.

Október 17� (H), 16 óra, 
Tájház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Október 17-20� (H-Cs), 9-13 óra, 
Tájház: 
Öko-hét az Algyői Tájházban.

Október 22� (Szo), 7 óra, 
Tájház: 
Öreg Kőrössy  
Teljesítménytúra fordulópontja.

Október 22� (Szo), 18 óra, 
Faluház színházterem: 
Zsibongó Néptánc Gála.  
Részletek a plakáton!

Október 23� (V), 10 óra,  
Szent Anna tér: 
Ünnepi megemlékezés.  
Részletek a plakáton!

Október 28� (P), 18 óra,  
Civilház: 
Nőegyleti gyűlés – zártkörű.

Október 28� (P), 8-12 óra, 
Faluház parkolója: 
Mobilizált kormányablakbusz.

Október 28 (P), 16 óra,  
Faluház: 
Halloween buli  
Részletek a plakáton!

FALUGAZDÁSZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Október 11. (K) 8-12 óráig az 
Ezerjóházban, Kastélykert utca 44.

Október 25. (K) 8-12 óráig a 
Faluházban, Búvár utca 5.

Időpontfoglalás: Mucsi  
Krisztina 06 (20) 915-4575.

OKTÓBERI  
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

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

13 óra, Civilház: Nyugdíjas 
kártya klub

17:30 óra, Faluház emeleti 
klubterem: Hip-Hop  
Tánccsoport

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

17:30 óra, Faluház emeleti 
klubterem: Hip-Hop Táncs-
csoport

SZERDA
8:30, Faluház színházterem: 
Senior torna

14 óra, Faluház színházterem: 
Szilver táncpróba

17 óra. Faluház emeleti klubte-
rem: Parlando 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
16:30, óra Faluház emeleti  
klubterem:  
Stary of Hope-Balett

17 óra, Alkotóház:  
Gyevi-Art alkotók havonta

SzületéSek Algyőn

Kurusa Boróka
Szül.: 2022. 07. 30.
Anya: Barna Lilla
Apa: Kurusa Viktor

Kovács Bendegúz
Szül.: 2022. 08. 08.
Anya: Kovácsné Kőműves Brigitta
Apa: Kovács Attila

HázASSágot 
kötött

2022. 09. 16-án  
házasságot kötött  

 
Dávid Máté  

és Legény Anita

Graulálunk!
Molnár József
Szül.: 2022. 09. 16.
Anya: Molnárné Gonda Noémi
Apa: Molnár József Ákos
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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

ARTHOME INGATLAN

TUDJA MENNYIT
ÉR AZ INGATLANA? 
Ingyenes felmérésért hívjon!

Az eladáshoz szükséges 
energetikai 
tanúsítvány 
költségét mi álljuk.

BÍZZON MEG
MINKET:

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

segíthetek?

ELADNA VAGY 
VÁSÁROLNA INGATLANT 

ALGYŐN?

Válasszon engem, mert:

Pontos és precíz 
munkát végzek.

Algyői lakos vagyok.

Algyői ingatlan-
értékesítési 
referenciával
rendelkezem.

1.
2.
3.

Az ArtHome az a hely, ahol valóban 
megoldódnak ingatlanügyei!

: arthomeingatlan   : arthomeingatlan.hu   : 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 35.

arthome_597x842.indd   1arthome_597x842.indd   1 2022. 09. 12.   19:03:102022. 09. 12.   19:03:10



GUMISZERVIZ-UTÁNFUTÓ  
KÖLCSÖNZŐ

• Gumiszerelés abroncsjavítás  
(szgk,tgk,ipari,mezőgazdasági)

• Utánfutók bérbeadása  
(magasított,hosszanyagszállító)

47-ES FŐÚT ALGYŐI BEKÖTŐÚT  
KÖRFORGALOMNÁL ÉS ALGYŐ KOSÁRFONÓ U 11.

TELEFONSZÁM: 06 (70) 330-4616

Vállaljuk villamosgépek,  
villanymotorok javítását  

és tekercselését.

Algyő, Téglás utca 123.
Telefon: 

06 (70) 630-8931
  06 (30) 491-0385


