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Fellobbant a gyertya lángja
Rendhagyó az idei advent, nincsenek karácsonyi vásárok, de nagyközségünkben igyekeznek széppé tenni ezt az időszakot.
Az Algyői Nőegylet tagjai díszítették fel idén is a falu koszorúját, a gyertyagyújtásokat pedig közvetítik. Részletek a 18. oldalon

Ünneplőbe
öltöznek az ablakok

Faültetés
a Búzavirág utcában

Különleges kezdeményezés indult útjára idén a nagyközségben, élő adventi
naptárrá varázsolják a lakóházak ablakait. December elsejétől 23-áig minden
nap valahol megjelenik egy kivilágított
szám a feldíszített ablakban amit érdemes megkeresni. Részletek a 7. oldalon

A TARTALOMBÓL

Példás összefogásról tanúskodtak a Búzavirág utca lakói, az önkormányzat által vásárolt facsemetéket közösen ültették el. Összesen húsz darab gömbkőris ékesíti a
délnyugati lakópark utcáját.
Részletek a 6. oldalon

A martonosi óvodának
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Online fogadóóra közmeghallgatás helyett

Online táboroztak
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A járványügyi helyzet miatt elmaradt a
novemberre tervezett közmeghallgatás,
ám online fogadóórát tartott a polgármester, amelyen válaszolt a lakosok kérdéseire,

továbbá elhangzott, hogy a bölcsődeépítés
továbbra is prioritás hogy a bölcsődeépítést továbbra is a 2021-es év prioritásának
Részletek a 5. oldalon
tekintik Algyőn.
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...a Tisza Virága

Kedves Algyői Lakosok!
Egészen különleges évet élhettünk meg idén. Megváltozott körülmények,
tervek, életek. Megváltozott mindennapok. Szabályozások követtek szabályozásokat, rendeletek születtek, amelyek betartásához hozzá kellett szokni.
Két dolog azonban nem változott, az egyik a remény. A remény, hogy túl
leszünk mindenen. Hogy együtt, összetartva és összedolgozva átugorjuk ezt
az akadályt is, és még erősebben indulunk tovább az úton. A másik dolog
pedig az ünnep. Az ünnep tisztasága és szentsége. Biztosan nem lesz olyan,
mint az eddigi években. Mert lesz, aki nem lehet ott. Lesz olyan terv, amit
nem sikerül megvalósítani. Lesz olyan dolog, ami nem kerül majd az ünnepi
asztalra vagy a fa alá. De az ünnep a szívekben állandó. A szeretetnek nem
szabhat határt semmilyen korlátozás. Ha távol van, gondolj rá! Ha nem sikerült, majd sikerül máskor! Ha hiányzik valami, majd bepótolod egyszer!
A szívünkre koncentráljunk, hogy megnyugodjon, hogy megteljen hálával.
Azért, amink van.
Kívánom, hogy szűk családi körben is meghitten teljenek az ünnepek!
Hogy szeretteink mosolya tegye különlegessé ezt a már egyébként is kivételes karácsonyt! Kívánom, hogy feledkezzen meg a hétköznapok szürkeségéről és gondjairól, és az ünnep varázsa lengje be lelkét!
Áldott, Békés Karácsonyt kívánok!

Molnár Áron
polgármester

Országos adventi adománygyűjtést indított több szervezet
Huszonötödik alkalommal hirdette meg országos adventi pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet.
Gyűjt továbbá a Baptista Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász is.

Fotó: MTI

Az Ökumenikus Segélyszervezet felhívásának jelmondata: Ételt az éhezőknek, Otthont az otthontalanoknak,
Esélyt az esélyteleneknek. Az 1353-as

adományvonalon hívásonként, illetve
sms-enként 250 forinttal bármikor és
bárhonnan lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu
oldalon egyszerűen és biztonságosan
adakozhat, de továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 1170500820464565 bankszámlaszámon.
A Baptista Szeretetszolgálat a 17.
Országos Cipősdoboz Akciót indította el. A kampányban 150 gyűjtőpont
várják az ajándékokat. Játékok, higiéniai eszközök, könyvek vásárlásával
vagy pénzadomány küldésével lehet
érintésmentesen adományozni akár a
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www.ciposdoboz.hu oldalról elindulva.
Amennyiben valaki személyes ajándékkal szeretne meglepni egy nehéz sorsú
kisgyermeket, annak idén sem kell mást
tennie, mint keresnie egy cipősdobozt,
majd megtölteni azt szép és hasznos
dolgokkal. Az elkészült ajándékcsomagokat legkésőbb december 20-ig lehet
eljuttatni a gyűjtőhelyekre.
A Katolikus Karitász „Tárjátok ki a
szíveteket” címmel hirdetett adománygyűjtést hirdet, és rászoruló családokat
segít a téli időszakban és karácsonykor.
A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a munkájukat. További részletek a www.karitasz.hu oldalon találhatóak.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zártan tartását
Azonnali hatállyal elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását Bognár Lajos országos főállatorvos, mivel több európai országban is azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét olyan vadmadarakban, amelyek
vándorlási útja Magyarországot is érinti – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-vel.

Kiemelték: a madárinfluenza vírus jelenleg főként vadmadarakban van jelen,
de az elmúlt hetekben külföldi tenyésztett szárnyasállományokban is okozott
már megbetegedést. A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai Magyarország egész területét érintik, ezért nyilvánította a vírus megjelenésének veszélye
szempontjából az ország egészét nagy

kockázatúnak az országos főállatorvos.
A zártan tartás minden olyan állományra vonatkozik, ahol a kifutó felülről és
oldalról nem védett megfelelő erősségű
madárhálóval – tették hozzá. Emellett
kérik az érintett gazdákat és tenyésztőket a felelős állattartói magatartásra,
a járványvédelmi előírások teljes körű
betartására.

A Nébih közölte: a baromfikat fedett,
lehetőleg oldalról is zárt helyen kell
etetni, itatni. A takarmányt zárt, fedett
helyen kell tárolni. Az alom tárolását lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával
letakarva kell biztosítani. Ezzel a szárnyasok és vadon élő madarak érintkezését lehetőség szerint ki kell zárni.
Az állatok megbetegedését, illetve
annak akár a legcsekélyebb gyanúját
azonnal be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálat felé. Amennyiben az
állattartó részéről ez nem valósul meg,
az az állami kártalanításból való kizárást
vonja maga után – hívták fel a figyelmet.
Az országos főállatorvosi határozatok, a járványvédelmi minimumfeltételek és további hasznos, naprakész
információk, beleértve a nemzetközi
terjedésről szóló legfrissebb adatokat is,
elérhetőek a Nébih honlapján létrehozott tematikus aloldalon: https://portal.
nebih.gov.hu/hu/madarinfluenza.

Algyői segítséggel fejlesztették a martonosi Szivárvány Óvodát
Mintegy 30 nyílászárót cseréltek le a martonosi Szivárvány óvoda épületén. Az energetikai korszerűsítés a martonosi
helyi közösség, Algyő, Martonos testvérvárosának és a magyarkanizsai önkormányzatnak az összefogásával valósult
meg – számolt be a Pannon RTV.

Fotó: Pannon RTV

Megtörtént a nyílászárók teljes cseréje a
martonosi Szivárvány Óvoda épületén.
A beruházáshoz nagyban hozzájárult
Martonos magyarországi testvértelepülése is, Algyő, amellyel évtizedek óta jó
az együttműködésük.

A martonosi helyi közösség részéről
Horvát Gergely tanácselnök kiemelte,
hogy Algyővel nagyon jó az együttműködésük, és a koronavírus-járvány előtt
gyakran látogattak egymás településére,
illetve martonosi gyerekek rendszeresen
táboroztak a nagyközségben.
A martonosi intézményben a 41
óvodással három pedagógus foglalkozik. Körmöci Valéria igazgatóhelyettes
arról beszélt, hogy nagy szükség volt a
nyílászárócserére, mert rossz állapotban
volt, és ezzel a beruházással szebbé és
modernebbé tudták tenni a gyermekek
környezetét.
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A beruházás összértéke nagyjából 1
millió dinár volt, amelynek 30 százalékát Algyő nagyközség biztosította, a további összeget, tehát csaknem 700 ezer
dinárt pedig a magyarkanizsai önkormányzat. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármester azt átadón hangsúlyozta, önkormányzatuk kiemelten
fontosnak tartja a nevelési és oktatási intézmények fejlesztését. A Pannon RTV
beszámolójában elhangzott az is, hogy
a nyílászárók cseréjével nem fejeződik
be a fejlesztés, a további tervek között
szerepel például a martonosi Szivárvány
óvoda külső és belső festése is.

...a Tisza Virága

Online fogadóóra közmeghallgatás helyett
A jelenlegi járványügyi korlátozások miatt Molnár Áron polgármester nem tarthatta meg a novemberre tervezett
közmeghallgatást, azonban a lakosok online fogadóóra keretein belül vethették fel problémáikat és kérdezhettek tőle.

A közmeghallgatás témája a 2021-es
költségvetés és fejlesztések lett volna, így
Molnár Áron polgármester a fogadóórát
is egy rövidebb beszámolóval kezdte.
Elmondta, hogy a jövő évi költségvetés
esetében nem lehet említés nélkül hagyni
az idei évet, hiszen nagyon sok változás
és elvonás érintette az önkormányzatot.
A csaknem 100 millió forinttal kevesebb
iparűzési adó és a gépjárműadó elvonás
sajnos súlyos következményekkel járt és
jár a jövőben is. A koronavírus-járvány
első hulláma alatt számos tervezett fejlesztést félre kellett tenni, illetve sajnos
létszámleépítést is eszközölni kellett.
Nyilván ez mind befolyásolja a 2021-es
költségvetést is.
Prioritás a bölcsőde
Szerencsére vannak olyan, az önkormányzat által nyújtott támogatások, amelyeket
már vissza lehetett állítani, ilyen például a
babatámogatást. A jövő évi programokat
szeretné az önkormányzat megtartani, de
lehetséges, hogy nem lesz olyan széles
a paletta, mint a korábbi években, illetve lesznek olyan támogatások, amelyek
nem kerülnek bele a költségvetésbe. A
jövőre tervezett beruházások közül talán

a bölcsőde építése a legnagyobb, amely
valószínűleg nyárra már a szerződések
megkötéséig jut. Hasonló jellegű fejlesztésbe a település 2021-ben biztosan nem
vág bele. Kitért arra is, hogy a jégpálya
kialakításának második és harmadik üteme zökkenőmentesen folyhat, hiszen
azok önerő nélkül, azaz 100 százalékos
támogatásból készülnek, nem szükséges
önerő hozzájuk.
A járdaépítést várják
A fogadóórán a legtöbb kérdés a délnyugati lakóparkban élőktől érkezett,
akik nagyon várják, hogy elkészüljenek
az árkok és a járda is. Ehhez azonban
előbb az oda tervezett házaknak is fel
kell épülniük, hogy az önkormányzat is
be tudja fejezni a lakópark építésének
második ütemét. Ugyanezen a területen
kérdésként merült fel a kábeltelevízióés az internetszolgáltatás, ezzel a témával kapcsolatban azonban az AKTV
ügyfélszolgálatához tudnak fordulni a
lakók. Az Algyői Kábeltelevízió önkormányzati tulajdonú cég, nagy előnye,
hogy itt van helyben, de a képviselő-testület is tudja, hogy mindenképpen fejlesztésre szorul ez a terület.
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Helytállnak a dolgozók
A fogadóóra végén Molnár Áron beszélt a vírushelyzetről is. Kiemelte,
Algyő jól teljesít és a továbbiakban is
igyekszik mind a hivatal, mind annak
intézményeinek dolgozói helytállni ebben a helyzetben.
„A szükséges intézkedéseket betartva
ki kell várnunk, hogy az élet visszaálljon
a régi kerékvágásba. Addig is vigyáznunk kell magunkra és egymásra!” – fogalmazott Molnár Áron.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Faültetés a Búzavirág utcában
Egy idén tavasz óta halasztott projektet sikerült novemberben megvalósítania a Búzavirág utcai lakosoknak. Sajnos a
járványügyi helyzet miatt tolódott a munka, de megérte várni, hiszen szép lesz tavaszra az utca.
Összességében elmondható, hogy az
utcában lakók pozitívan fogadták a kezdeményezést, nagyon örültek a fáknak,
és nem nehezményezték azt sem, hogy
nekik kell elültetniük a gömbkőriseket.
Nagyon szakszerűen oldották meg a
faültetés minden mozzanatát, szakmai
segítségük is volt az egyik lakos személyében, aki tudta navigálni a dolgos
kezeket.
Természetesen a végeredmény majd
tavasszal, a fák virágzásakor lesz még
szembetűnőbb.
Egy korábbi lakossági fórumon vállalták el a délnyugati lakóparkban élők,
hogy elültetik az önkormányzat által
vásárolt és kiosztott fákat, hogy egységes utcaképet tudjanak kialakítani.
A tavaszra tervezett fásítást azonban
a szigorítások miatt több alkalommal
el kellett halasztani. Ősszel azonban
nekifogtak a Búzavirág utcai lakók az
ültetésnek. Az algyői önkormányzat

300 ezer forint értékben vásárolt 20
darab gömbkőrist, amelyeket ki is osztottak. A fák ültetését a lakók végezték
összefogásban, csapatmunkaként. Bár
nem mindenki vett részt az akcióban,
sokan segítettek a szemközti oldalról
is. A lakosok vásároltak az ültetéshez
komposztot, trágyát és karókat is, így
nagyjából 6000 forintba került nekik a
fásítás növényenként.

Algyő biztonságáért gyakorlatoztak
Az önkormányzat, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a MOL Nyrt. és a FER Algyő Tűzoltóság
közös gyakorlatot tartott. Egy olyan balesetet szimuláltak a szakemberek, amely bekövetkezhet egy ipari területen,
igaz kicsi a valószínűsége. Algyőt Füzesy István alpolgármester és Ludányi Attila közbiztonsági referens képviselte.
A gyakorlatot a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben, valamint a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hajtották végre az együttműködő szervezetek képviselői.
A gyakorlat forgatókönyve alapján egy olyan balesetet szimuláltak
a szakemberek, amely ugyan kis valószínűséggel, de bekövetkezhet egy
ipari területen. A veszélyes anyagokat is érintő súlyos üzemi baleset

miatt egyik kiemelt feladat a veszélyeztetett lakosság mentése, valamint
az anyagi javakban és a környezetben
okozott károk enyhítése. Ennek érdekében a gyakorlat tagjai különös
figyelmet fordítottak a végrehajtandó
rendszabályok bevezetésére, valamint
a vezetésirányításra vonatkozó dokumentációk elkészítésére.
Egy veszélyhelyzetben mindig kiemelt figyelmet kap a lakosság biztonsága és időben történő pontos
tájékoztatása is. A szakemberek a
gyakorlat során nagy hangsúlyt fektettek a hatékony és pontos kom-
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munikációra, valamint a telepített
lakosságtájékoztatók hatékony alkalmazására.
Az üzem részéről is megerősítették,
hogy a biztonság érdekében folyamatosak a fejlesztések, természetesen a
tapasztalatok és a technikai fejlődés elemeit is beépítve. A modern érzékelők
a telephelyeken már a korai fázisban is
jelzik a rendellenességeket. A riasztási
és értesítési lánc átalakítása is azt szolgálja, hogy az elsődleges beavatkozók
minél gyorsabban és szakszerűbben garantálják az üzemszerű működést és a
biztonságot.

...a Tisza Virága

Élő adventi naptár Algyőn – minden nap ünneplőbe öltözik egy ablak
Különleges kezdeményezés indult útjára idén a nagyközségben. A szemfüles algyőieknek igazi csodában lehet része
minden este 23 napon keresztül.

Néhány évvel ezelőtt útjára indult egy
kezdeményezés Solymárról, amelynek
célja, hogy élővé varázsolják az adventi
naptárat. Vagyis napról-napra a településen mindig egy másik lakóháznak az
ablaka öltsön karácsonyi díszt, és villanjon fel abban az adott naphoz kapcsolódó szám.
Csongrád-Csanád megyében az elmúlt években már több község és város

is átvette ezt a kezdeményezést, idén
először pedig Algyőn is megszervezi
Boldizsár Attiláné Marika és Kocsisné Kukk Ildikó, a Gyevi Art Kulturális
Egyesület tagjai hagyományteremtő
szándékkal.
A szervezők elmondták, december elsejétől 23-ig minden nap valahol
megjelenik egy kivilágított szám a feldíszített ablakban. A díszítés bármilyen
lehet, de nem harsogó kirakatokat várnak, hanem a család ízlésének, szokásainak megfelelőt.
Kiderült, az algyőiek vegyesen fogadták a lehetőséget, volt, aki visszautasította a megkeresést, de olyan is akadt, aki
első szóra csatlakozott, így végül meglett mind a 23 ablak készítője. Hogy ki
melyik napra dekorál, azt titkos sorsolás
útján döntötték el, ugyanis az, hogy mikor és hol látható majd az ünnepi ablak,
az titokban marad, mindenkinek szemfülesnek kell lennie, hogy ráleljen a csodára. Így még a csatlakozók sem tudják,
hogy társaik mikorra készülnek.
A Facebookon létrehoztak egy eseményt és egy csoportot is Élő adventi

ablakok Algyőn néven, itt lehet csatlakozni a napi ablak kereséséhez. A csoportban minden este találós kérdést
tesznek közzé, abból derülhet ki, hogy
melyik utcában kell másnap az ablakot
felkutatni.
Akár családdal, barátokkal is útra lehet majd kelni a keresésre, de csakis este
8 óra előtt. A szervezők elmondták, már
hallottak olyan fiatalokról, akik minden
nap csoportosan járják majd a községet,
hogy „kinyissanak” jelképesen egy ablakot a naptárban.
Marika és Ildikó azt reméli, hogy ezzel még meghittebbé, hangulatosabbá
tudják tenni a karácsonyra való készülődést, és az útrakelők karácsonyi dalokat énekelnek majd keresés közben,
valamint feleleveníthetik az ünnephez
kapcsolódó emlékeiket.
„A családoknak, gyerekeknek jó
program, és igazi ráhangolódás a karácsonyra. Arról a látványról meg nem is
beszélve, ami szenteste vár majd ránk,
amikor az összes ablak világít és beragyogja az éjszakát” – írták a Facebookon.

Az Algyői Hírmondó
szerkesztősége
áldott, békés és szeretetteljes
karácsonyt kíván
minden kedves olvasójának!
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TISZTELT SZÜLŐK!
Algyő Nagyközség Önkormányzata a közétkeztetés lebonyolítására a Menza-Pure programot használja november
elsejétől. A program rendelkezik egy szülői felülettel, ahol a regisztrált felhasználónak (szülő, törvényes képviselő)
lehetősége van gyermeke(i) étkezésével kapcsolatban: az étkezési napokat megtekinteni; étkezési napokat lemondani;
az általa lemondott étkezési napok közül újra igényelni; a kiállított számlák képét és adatait megtekinteni; bankkártyás befizetést indítani, továbbá a rendszer e-mailt küld minden számlakiállításról és emlékeztetőt a fizetési határidő
lejártáról.
Az online szülői felület elérhetősége: https://algyo.eny.hu
Használható számítógépen és mobiltelefonon is.
A felület használatát 2021. január 1-jétől mindenkinek kötelezővé tesszük.
A regisztráció az oldalon látható utasítások szerint jelszó emlékeztető kérésével kezdődik.
A megadott e-mail címet összevetik majd az önkormányzat étkeztető moduljában az étkezőhöz rögzített e-mail címmel, ha egyezés van, akkor e-mailben kiküldi a rendszer a belépési jelszót, amely később a Súgó menüpont alatt megváltoztatható. Előfordulhat, hogy spam mappába kerül a jelszót tartalmazó e-mail.
A tanév elején kitöltött adatlapokon megadott e-mail címeket rögzítették az étkezőkhöz, így amennyiben nem érkezik
jelszó, a következő esetek fordulhatnak elő:
• nem a tanév elején megadott e-mail címmel próbált regisztrálni
• a tanév elején egyáltalán nem adott meg e-mail címet
• a megadott e-mail címet nem pontosan rögzítették az étkeztető modulban.
Probléma esetén a kordas.edina@algyo.hu e-mail címre kellene jelezni a sikertelen regisztrációt, lehetőleg arról az
e-mail címről, amivel regisztrálni kívánnak, ezután ellenőrzik, javítják, illetve pótolják az adatokat. Belépést követően
fontos leellenőrizni az adatokat, a testvéreket egy felületen kell majd látni, hiba esetén jelezni kell azt.
A gyermekek részére, akik jelenleg étkeznek a tanév végéig automatikusan minden tanítási napra (szünetre nem) generálásra került étkezés. A felületen lemondani az érintett napot, ahogy eddig is, az azt megelőző munkanap 10 óráig
lehetséges.
Minden hónap első hetében lesz számlakiállítás.
Decembertől a felületen számlakép alapján lehet fizetni, de a papír alapú számla igény szerint átvehető lesz személyesen is az Algyői Polgármesteri Hivatalban. Aki a továbbiakban is csekket igényel, e-mailben jelezheti.
Az új étkezés igénylések, kedvezmények érvényesítése továbbra is személyes ügyintézést igényel.
Aki megváltoztatná a napi étkezések számát, vagy véglegesen lemondaná az étkezést, annak elegendő e-mailben
jeleznie szándékát, erre a felület nem használható, a telefonos bejelentés pedig nem elegendő.
Kérdés, probléma esetén:
• személyesen ügyfélfogadási időben Algyői Polgármesteri Hivatal emelet
• e-mail: kordas.edina@algyo.hu
• telefon: 06 (62) 517-512.
Tisztelettel:

Kordás Edina

...a Tisza Virága

Ajándék díszkörtefa ékesíti az AESZI udvarát
A makói ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. fennállásának 25. évfordulója alkalmából fákat adományozott
azoknak a településeknek, amelyekről vannak dolgozóik. Mivel algyőiek is részt vesznek a vállalat életében, így községünkre is gondoltak.
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, azaz az AESZI udvarára egy
gyönyörű díszkörtefa került, amelynek ültetésén Füzesy István alpolgármester vett részt. A gödör kiásásában
és az eszközök biztosításában a Gyeviép Nkft. munkatársai segítettek. A
program egyébként idén márciusban
indult, és községünk a huszonegyedik
állomása volt. Ezt egy emléktábla is

megörökíti, amely a fa mellé lett helyezve.
A kezdeményezésnek amellett,
hogy szebbé varázsolta a szociális intézmény udvarát, egyfajta közösségeket összefogó ereje is van, hiszen a 25
fa nemcsak a vállalat 25 évét jelképezi,
hanem azt is, hogy hasznos és igazán
jó dolgokat csak közösen lehet véghez
vinni.

Online táboroztak a foltvarrók
Nem fogott ki a foltvarrókon a világjárvány, online alkottak közösen három napon át. Tavaszra kiállítással készülnek.

Az évek során hagyománnyá vált, hogy
az Algyői Foltvarrók Körének tagjai
minden év tavaszán és őszén tábort
rendeznek, amelynek során közösen
alkotnak tárgyakat. A koronavírus-járvány azonban átírta ezt a szokást, tavasszal még tudták megszervezni a
programot, ám ősszel nem. Novemberben mégsem hagyták annyiban, az
online térbe költöztették a tábort a
Gyevikult Nkft. támogatásával.
Izbékiné Cseuz Gabriella, a kör vezetője elmondta, november 20-a és 22-e
között alkottak együtt a tagok, így
készült el tizenhat kézi applikációval

díszített foltvarrott hátizsák. Mindenki a saját otthonában varrt, így nem
kellett a korábbi évekhez hasonlóan a
Civil Házba költöztetni a varrószobát
senkinek.
Megtudtuk, bár voltak kezdeti nehézségek a videóhívások kapcsán, de mindenki hasznosnak találta a három napot,
amelyeken végig a számítógépek, laptopok mellett zajlott a varrás, közben pedig
a tapasztalatcsere és a tudásmegosztás.
Olyannyira sikeres volt az online
tábor, hogy most már a korábban
keddenként tartott találkozóikat is
itt szervezik meg, amíg a vírus el nem
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vonul. Mivel egyre szélesebb a foltvarrók gyűjteménye, azt tervezik, hogy a
járvány után tárlatot nyitnak munkáikból, várhatóan jövő tavasszal.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Adományokat gyűjtenek és könyveket ajánlanak
Személyes kölcsönzésre nincs lehetőség, de így sem marad könyv nélkül senki, ráadásul a választásban is segítenek
online. Közben adományokat is gyűjtenek a könyvtárosok, akik a legaktívabb olvasókat is meglepik majd.

A veszélyhelyzet miatt a könyvtár sem
fogadhat látogatókat, azonban nem
hagyják olvasnivaló nélkül az algyőieket, ugyanis telefonon, a Facebookon
üzenetben és e-mailben is jelezni lehet,
hogy ki mit szeretne olvasni. A köny-

vekből a könyvtárosok összeállítják a
csomagot, amit a teraszon helyeznek el
névre szóló táskában. A kiolvasott köteteket pedig a teraszon álló könyvtár
kocsira kell tenni.
A legtöbben úgy szeretnek könyvet
választani, hogy kézbe veszik és beleolvasnak, viszont ez most nem lehetséges,
ezért a válogatást online könyvajánlókkal segítik. A könyvtár Facebook-oldalán rendszeresen közzétesznek leírásokat, valamint azt kérik az olvasóktól,
hogy ők is írjanak a kedvenc könyveikről, ezzel segítve, hogy mindenki rátalálhasson a neki való olvasmányra.
Természetesen a karácsony közeledtére is ügyelnek, ennek egyik jele, hogy
adventi kalendáriumot állítottak össze
az ingyen elvihető könyvekből, ezeket
a könyvtár ajtaja előtt találni.

Szintén az ünnepi készülődés jegyében adománygyűjtést is indítottak
egy olvasó javaslatára az algyői rászoruló nagycsaládosok részére. Bárki
hozzájárulhat a gyűjtéshez karácsonyi
édességekkel, ezeket a teraszra kirakott puttonyba lehet beletenni december 14-ig. Az adományokat az Algyői
Egyesített Szociális Intézményhez
juttatják majd el, és az AESZI osztja
ki az érintetteknek a sok-sok finomságot.
Mindemellett pedig az olvasókat is
szeretnék meglepni a szeretet ünnepe
előtt, ezért a legtöbbet kölcsönzők és
a legtöbbet lájkolók között 3-3 darab
könyvcsomagot sorsolnak ki. A köteteket az Algyői Könyvtár frissen készült
vászontáskájában vihetik majd haza a
szerencsések.

Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet két megüresedő költségalapú bérlakás
legfeljebb öt évre történő bérbeadására. Mindkét lakás esetében december 11-én délig várják a jelentkezéseket.
•

Az egyik lakás az Egészségház utca 42.,
emelet 2. szám alatt található.
A lakás adatai:
• 50,8 m2 alapterület, 2 szoba
• komfortfokozata: összkomfort
• bérbeadás jogcíme: költségalapú

lakbér: 28.499 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.

A másik lakás a Búvár utca 9., földszint 4. szám alatt található.
A lakás adatai:
• 56 m2 alapterület, 2 szoba
• komfortfokozata: összkomfort
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér: 31.416 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.
A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. A bérleti jogviszony
Algyő Nagyközség Önkormányzata
döntése értelmében a bérleti időszak
tartalma alatt önkormányzati érdekekre
való hivatkozással 60 napos felmondási
idővel megszüntethető.
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A pályázatokat Algyő Nagyközség polgármesteréhez (6750 Algyő,
Kastélykert utca 40.) kell benyújtani 2020. december 11-én, péntek 12
óráig a polgármesteri hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
A pályázatok elbírálásának ideje:
2020. december 18-ai polgármesteri
döntés. Az eredményről az érintettek
írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül
köthető meg a lakásbérleti szerződés,
amennyiben erre a pályázó hibájából
nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. Költözés: legkésőbb 2021.
március 01. napján.
A részletes pályázati felhívás Algyő
Nagyközség honlapján, a www.algyo.
hu címen található.

...a Tisza Virága

Virtuális barangolásra hív a tájház
Régi álma vált valóra az Algyői Tájháznak, ugyanis a fenntartó Gyevikult Nkft. jóvoltából elindult a virtuális séta
lehetőség, ami által díjmentesen bárki bepillanthat a ház minden szegletébe.

I
zbékiné Cseuz Gabriella, a tájház vezetője arról
számolt be, hogy a Facebook-oldalukon érhető el
a legújabb szolgáltatásuk,
szolgáltatásuk, amit a Gyevikult Nkft. készíttetett.
Megtudtuk, az online bemutatóval arra is szeretnék
ösztönözni a helyieket és a
nem algyőieket is, hogy a
járvány elvonulta után személyesen is látogassanak el
hozzájuk, hiszen helyben

még több élménnyel gazdagodhatnak.
Elmondta, tavasszal már
közzétettek egy videót, amiben bemutatták a tájházat,
viszont azzal nem lehetett
úgy barangolni szobáról szobára, mint a mostani séta által. Ráadásul a legújabb épületükbe, a nemrég megnyitott
látványraktárba is be lehet
pillantani, ott szintén értékes
tárgyakat vehetnek szemügyre az érdeklődők.

A séta azonban még izgalmasabbá válik a közeljövőben, ugyanis terveik szerint

APRÓHIRDETÉSEK

játékos feladványok is párosulnak majd a séta során látottakhoz.

A Gyeviép Nonprofit Kft.
munkatársat keres
temetőgondnoki munkakör ellátására.
Feladat: temető rendjének felügyelete,
közreműködés a temetési szertartásoknál,
zöldterület gondozás, sírásás,
sírhelyváltások számlázása, temető nyitása, zárása.
Munkarend: teljes munkaidő
havi munkaidőkeretben.

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

Bérezés: megegyezés szerint.

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek,
mobiltelefonok javítása, telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen
bizalommal! Zsigovics Péter, Tel.: 06 (30) 779-1501

Jelentkezéseket várjuk az
Algyő, Kastélykert u. 49. sz. alatti
Szolgáltatóházban, vagy a
gyeviep@gyevip.hu
e-mail címen.

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.
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Folytathatja a munkáját az AESZI vezetője
Jankovicsné Veres Katalin harmadszor is elnyerte az intézményvezetői pályázatot, így újabb öt évig ő vezeti az Algyői
Egyesített Szociális Intézményt. A koronavírus-járvány az AESZI helyzetét is megnehezítette, ám az intézményben
dolgozók hivatásként tekintenek feladataikra, ez a közös cél és felfogás pedig sok helyzetben segít.

A hét szakfeladatot ellátó intézmény
gyakorlatilag nullától százéves korig
látja el a falu lakosságát, ez pedig színes
feladatkört ad az újraválasztott Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőnek is, aki eredményesen pályázott, így
további öt évig ő vezetheti az AESZI-t.
Mint azt az Algyői Hírmondónak
elmondta, rövidtávon a településen
olyan biztonságos intézményi ellátást
szeretne biztosítani, amelyhez az emberek bátran fordulhatnak, ez most az
elsődleges feladat.
„A következő év is erről szól majd,
valamint arról, hogy a vírushelyzet
okozta »károkat« enyhíteni tudjuk. A
nehéz helyzetbe került családokon, legyen szó munkahely, vagy családtag
elvesztéséről, segítenünk kell. Azon
leszek, hogy az a huszonöt szakember,
akik az intézményben dolgoznak, megkaphassanak mindent a nyugodt munkavégzésükhöz, olyan hátteret tudjak
biztosítani nekik, hogy a szakmára figyelhessenek” – mondta terveiről Jankovicsné Veres Katalin.

A régi-új intézményvezető hozzátette, középtávon a települési egészségterv
megújításának előkészítése, illetve ifjúságvédelmi és idősügyi koncepció kidolgozása, megújítása a cél, de ezeknél
fontos, hogy megegyezzenek a lakosság
igényeivel, továbbá az önkormányzat
céljaival és lehetőségeivel. Hosszabb távon a jól működő intézményt hasonló
színvonalon működtetné, ugyanakkor
felhívta rá a figyelmet, hogy a dolgozói
utánpótlással problémák lehetnek, például a házigondozói szolgálatnál tevékenykedő gondozónők tekintetében. A
következő öt évben többen is nyugdíjba
mennek, így Jankovicsné Veres Katalin
úgy látja, nehéz feladat előtt áll, ha őket
pótolni szeretné, mert a pályakezdők
körében ezek a szakmák nem elég vonzóak, részben az anyagi, részben az erkölcsi megbecsültségük alacsony szintje
miatt.
Kiemelte, munkáját nagyban segíti a
két szakmai vezető: Gyömbér Kornélia a
bölcsődei-, Kovácsné Losocz Magdolna
pedig az idősek területét fogja össze.
„Látjuk, hogy nagy az igény az Egészséghetekre, ezt mindenképpen meg kell
szerveznünk jövőre. Algyő összefog
hat települést az élelmiszeradományok
terén, ez is komoly munkát jelent számomra, így elmondhatom, feladataim
meglehetősen sokrétűek, de ezért is
szeretem ezt a munkát, mert sokszínű.
Valamennyi kollégám nevében elmondhatom, mi nem munkának tekintjük
ezt, hanem hivatásnak: egy munkát
le lehet tudni napi 8 órában, a hivatás
viszont egy kicsit más, mindig ott van
az ember szíve és lelke. Aki hivatásként
éli ezt meg, az a környezetét is ezzel a
szemmel látja” – emelte ki Jankovicsné
Veres Katalin, aki elmondta még, hogy
kollégái munkájához elengedhetetlenül
fontos a humor, ez sokszor átlendíti
őket egy-egy nehéz helyzeten.
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A koronavírus-járvány okozta helyzet
kapcsán elmondta, minden korosztályban más-más probléma került elő, amivel foglalkozniuk kellett, mindenképpen
újdonság volt a karantén alá vontak ellátása, ám szerencsére többnyire rövid
időszakról volt szó. Kiemelte, ez annak
is köszönhető, hogy a krízishelyzetek
kezelésében az önkormányzat és a falu
lakossága is kivette a részét. Az intézményvezető hozzátette, a jelenleg is zajló
második hullám jobban feladja a leckét
számukra, azonban sok múlik jelenleg is
a munkájukon, így nincs idő arra, hogy
megijedjenek ettől a helyzettől.
„Nagyon kell figyelnünk minden
érintettre, a súlyos állapotban lévőkre
pedig több figyelmet kell szentelnünk,
aki pedig komoly tünetek nélkül kapja
el a vírust, őket a szabályok betartására kell ösztönöznünk. A járványügyi
helyzetben megnőtt a szerepe a munkánknak, eddig minden kérésben tudtunk segíteni, persze az nem tudni,
hogy mennyit tudunk még teljesíteni
a folytatásban. Sok panasz érkezett
arra, hogy gyengébb állapotban lévő
betegeket is hazaadnak a kórházakból
és klinikákról, de felkészülten várjuk a
továbbiakat” – emelte ki Jankovicsné
Veres Katalin.
November 24-én tíz napra be kellett zárni az algyői a bölcsődét, ám
Jankovicsné Veres Katalin igyekezett
mindenkit megnyugtatni, hogy tíz nap
után ugyanúgy megy tovább az élet,
hasonló helyzetekre pedig fel kell készülniük a jövőben is. Az azonban még
nem világos, hogy a szociális területen
milyen változásokat hozna egy hasonló
helyzet, ennek megelőzése érdekében
minden tőlük telhetőt megtesznek az
AESZI munkatársai.
Az intézményvezetőt munkájának
elismeréseképpen idén Algyő Nagyközségéért díjban is részesítették.

...a Tisza Virága

Vírushelyzet gyerekszemmel
Tavasz óta szinte minden a koronavírus körül forog, erről hallani a hírekben, ezt beszélik a boltban és az utcán. Mindenki
máshogy látja, mindenkinek mást jelent. Különös helyzetben vannak azonban a fiatalok és a gyerekek, hiszen az ő életüket is
ugyanannyira felbolygatta ez a helyzet, mint a felnőttekét. Néhány, az Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában című EFOP-projektben résztvevő algyőit arról kérdeztük, hogy miként élik meg a vírushelyzetet, mit érzékelnek belőle,
hogyan változtak meg a mindennapjaik és mit tehetnek ők maguk azért, hogy segíthessenek családjukon és másokon.
Úgy érzem, hogy az én családom a szerencsések közé tartozik, mert a jó légkör
megmaradt a Covid-19 alatt is. Az iskolában ezért jobban észlelhetők a változások, reggel hőmérés, maszkhasználat,
kézfertőtlenítés, tanárok tesztelése. A
maszkviselést nem annyira szeretjük,
mert eléggé fullasztó tud lenni. Ami számomra a legfájóbb, hogy az ország másik végében élő rokonaimat a Covid-19
óta sokkal ritkábban látom. Amit megtehetek gyerekként az az, hogy keveset
találkozok idősebb hozzátartozóimmal,
és hordom a maszkot. Ebben a helyzetben én sokkal több természetes vitamint
fogyasztok, próbálok többet pihenni és
aludni, csak a kötelező kézilabdaedzéseimre járok el. Amivel már nagyon tele a
hócipőm, hogy március óta a médiából
is csak a Covid-19 folyik. Híreket emiatt már nem is nagyon szívesen nézek,
inkább egy érdekes filmet választok.
Benedek 12
Amikor elkezdődött a koronavírus járvány Wuhangban, senki sem gondolta volna, hogy ez ekkora gondot okoz
majd, de mégis így történt. A diákok
online oktatásba kerültek, és mindenki
rohant a boltba, megvásárolni az összes
vécépapírt és kézfertőtlenítőt. Eleinte
az emberek féltek, azután telt az idő, és
ez a félelem egyre nőtt, a családok össze
voltak zárva, senki sem mehetett sehova. A nyarat azonban nem befolyásolta
semmi, az intézkedések nagy részét feloldották. Mikor ideért az ősz, a fertőzések görbéje igencsak felfelé hajlott.
Egy átlagos napomat eléggé befolyásolja
a vírus. Reggelente igyekszem nem otthon hagyni a maszkot. Szerencsére, az
órákon és az udvaron nem kell hordani.
Ennek ellenére gyakrabban mosok kezet, igyekszem tartani a másfél méter

távolságot, de nem akarok teljesen bezárkózni, mivel most vagyok fiatal, és
nem szeretném, ha ez a járvány az egész
életemet felforgatná.
Boglárka 13
Középiskolába járok, szóval az oktatás
online történik. Azt vettem észre, hogy
sokkal nehezebb a tanítás ilyen formában, mint a megszokott módon. Nincs
motiváció, hajtóerő, ami tanulásra ösztönözne. A korlátozások miatt kevesebbet
találkozhatok a nagyszüleimmel és a ba-

rátaimmal, ezért ezeket a kapcsolatokat
az interneten tartom. Jelenleg csak an�nyit tudok tenni, hogy csendben várom
ennek a kellemetlen helyzetnek a végét.
Panna 15
Ez a vírushelyzet nagyon megváltoztatta az életünket. Először is jött az online
tanítás, amire a tanárok nemigen voltak felkészülve, és én sokat segítettem
a számítógép és a programok használatában, mert volt már benne tapasztalatom. Minden nap ugyanúgy keltünk fel,
mintha iskolába mennék, de a reggeli
készülődés után a gép elé ültem. Nagyon
sok feladatot kaptunk, szinte egész nap
csinálni kellett. Anyával megbeszéltünk
egy rendszert, hogy óránként menjek ki
sétálni, mintha szünet lenne a suliban,
mindennap tesiztem és eljártunk anyá-
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val futni, és délután játszani is tudtam
a gépen. Volt, hogy online játszottunk
a barátokkal. Elkezdtünk mindennap
több vitamint szedni, teát inni, és egészséges ételeket enni. Itthon sokat takarítunk, fertőtlenítünk, a kapcsolókat és
a kilincseket is gyakrabban tisztítjuk.
Mamámmal és a család többi tagjával,
a nagy tesóimmal nagyon ritkán találkoztam, videón hívtuk egymást, úgy
beszélgettünk. A nyáron többet tudtunk
együtt lenni. Sajnos ősszel újra visszajött ez a korlátozás, kicsit bezártabbnak
érzem magam megint. A maszkot már
annyira megszoktam, hogy sokszor kijöttem a boltból és rajtam maradt, mert
nem zavart, és így nyugodtabb is voltam.
Én annyit tudok tenni, hogy továbbra
is gyakran mosok kezet, fertőtlenítőt is
használok, és amikor muszáj, akkor itthon maradunk, csak sétálni járunk el a
Tiszához, hogy feltöltődjünk egy kicsit.
Remélem, hamar túl leszünk már rajta,
és újra vidámak és szabadok lehetünk.
Máté 13
A médiacsoport az EFOP 3.3.2-162016.-00349 számú, Algyői kulturális
intézmények a közoktatás szolgálatában
projektből végzi tevékenységét.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Hasznos lehet
Új sorozat indul az Algyői Hírmondóban, amelynek célja, hogy gyakorlatias tanácsokkal szolgáljunk. Segítünk számba venni, mi mindenre érdemes gondolni például lakásvásárláskor, vagy éppen az ajándékozási, a bérleti, a tartási, az
öröklési szerződéseknél, és a végrendeletekről is olvashatnak majd. Ezúttal azt gyűjtöttük csokorba, hogy egy ingatlan adásvételekor mit kell leellenőriznünk, rögzítenünk a másik féllel.

„Csaknem tizenöt éves ügyvédi gyakorlatom során úgy tapasztaltam, hogy
a leggyakrabban előforduló, jellemzően
ingatlannal kapcsolatos szerződéseknél
továbbá a végrendeleteknél sok olyan
tudnivaló van, amelyek ismeretével és
alkalmazásával az ügyfelek saját maguk
számára is megkönnyíthetnék a szerződéskötéssel járó ügyintézésüket, esetleg
későbbi problémákat is megelőzhetnek”
– magyarázta Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd.
Csokorba is gyűjtötte, mire érdemes
figyelnie mindenkinek, akár vásárol,
akár elad.
Ingatlan adásvétele:
– Az ingatlan műszaki állapota. A szemmel látható és az esetleges rejtett hibái,
hiányosságai. Akár szakember segítségét is igénybe lehet venni a felméréshez,
továbbá oldalhatáron álló épületnél a
szomszéd felőli oldalról is megtekinteni
az ingatlant.
– A közműcsatlakozások szabályossága.
Például szabályszerű-e az áramvételezés,
vagy előfordul, hogy a csapadékvíz-elvezető szabálytalanul a szennyvízcsatornára van kötve. Szabályos-e kémény,
megtörténte az üzembe helyezése?
– Az ingatlan építési, használatba vételi engedéllyel, hatósági bizonyítvánnyal
rendelkezik-e?

– Van-e a telken engedély nélkül, vagy
engedélytől eltérően létesült épület,
építmény?
– A lakóház tervdokumentációja.
– Az ingatlan tulajdoni lapja és térképmásolata. Előfordul, hogy a telken álló
lakóház helyett, a régen elbontott korábbi épület van még az ingatlan-nyilvántartási térképen, mivel a tulajdonosok nem kérték a változások átvezetését.
– A telekhatárok rendben vannak-e? A
tényleges teleknagyság a tűréshatárokkal együtt megfelel-e a tulajdoni lapon
lévő teleknagyságnak?
– A belterületi szabályozási terv, a helyi
építési szabályzat mit tartalmaz az ingatlannal kapcsolatban.
– A maximális beépítési százalékot betartották-e? Történt-e túlépítés?
– Áll-e helyi védelem alatt az épület?
– Lakásoknál a társasház vagy szövetkezet alapító okirata.
– A vételár pontosan mit tartalmaz,
vagyis az eladó mit kíván elvinni az ingatlanból, és mit fog otthagyni.
– A szerződő felek kikötnek-e foglalót
vagy előleget?
– A vételárat egy összegben vagy részletekben fizeti meg a vevő? Ha részletekben, akkor milyen ütemezésben és
legkésőbb milyen dátumig?
– A vevő a vételárat az eladó folyószámlájára utalja, esetleg hitelkiváltás miatt
egy elkülönített számlára kell utalni,
vagy ügyvédi letétbe történik a teljesítés?
– A vevő igénybe vesz-e az adásvételhez
hitelt, csokot, lakáskasszát?
– Energetikai tanúsítvány.
– Az ingatlan per-, teher- és igénymentes-e? Van-e élő vagy lejárt hiteltartozás
az ingatlanon? Van-e jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási
jog, használati jog, szolgalmi jog? Megillet-e valakit vételi jog, elővásárlási jog?
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– Van-e telekalakítási és építési tilalom,
egyéb építésügyi korlátozás vagy éppen
beépítési kötelezettség?
– Van-e a tulajdoni lapon feljegyezve
egy már visszafizetett hitelt biztosító,
de töröltetni elmulasztott jelzálogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom?
– Van-e a tulajdoni lapon feljegyezve
időközben elhunyt személyt megillető
holtig tartó haszonélvezeti jog?
– Van-e folyamatban az ingatlant érintő
per?
– Van-e bárkinek igénye az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban? Van-e az
ingatlannak esetleg ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosa?
– Az ingatlan az eladó külön tulajdona
vagy esetleg házastársi közös vagyonba
tartozik?
– Van-e az ingatlannal kapcsolatban
közüzemi díj vagy közösköltség-tartozás?
– A társasháznak van-e esetleg jelentős
összegű tartozása vagy követelése mással szemben, áll-e társasház perben?
– Birtokátruházás, vagyis az ingatlan átadás–átvételének időpontja, az átadás–
átvételkori állapot fényképfelvételekkel
való dokumentálása, mérőórák állásának rögzítése.
– Lesz-e késedelmi kötbér kikötve, ha
az eladó esetleg nem adná át a vevőnek
a szerződésben kikötött legkésőbbi időpontban az ingatlant?
– Ki van az ingatlanba a lakcímnyilvántartásban bejelentkezve, és meddig fognak legkésőbb kijelentkezni?
– Vállalkozásnak székhelye, telephelye,
fióktelepe-e az ingatlan?
– Ha az ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll, van-e használati megosztást
rendező megállapodás?
– Van-e a leendő szerződő felek között
kiskorú, gondnokság alatt álló, vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy?

...a Tisza Virága
– Az eladó és a vevő személyesen lesz
jelen az adásvételnél vagy meghatalmazott képviseli majd?
Az iménti lista igencsak hosszúnak
tűnhet, de még így sem teljes körű, kizárólag a leggyakrabban előforduló kérdéseket tartalmazza.

„Azt, hogy egy adott ügyben végül
is melyiknek van jelentősége, mindig a
szerződő felek személye és az ingatlan
jogi helyzete határozza meg. Ugyanakkor a listában vannak olyan kérdések is,
amelyeket akkor is érdemes lehet ellenőrizni, ha éppen nem kívánják elad-

Ebben az évben is
jól szerepeltek az algyői Off Roadosok

A Bács-Trophy Bajnokság Extrém kategóriájában Szűcs Imre éves összesítésben a dobogón I. helyezést ért el, immár
harmadik alkalommal. Kovács Róbert
év közben Soltvadkerten megrendezett
versenyen a dobogó III. helyére állhatott Extrém kategóriában. Ez a versenysorozat egyébként Bács-Kiskun megye
határain belül megrendezett terepjáró
tájékozódási verseny, amelyeket speciális
pályákkal színesítenek a rendezők.
Hét kategóriában indulhatnak a nevezők: Quad, Kis Normál, Nagy Normál,
Open, Kis Profi, Nagy Profi, Extrém.
Minden évben hat helyszínen, egy éjszakai és egy nappali futamot tartanak. A két
nap összesített eredménye alapján, kategóriánként díjazzák az indulókat. Bár az
idei járványügyi helyzet a bajnokság életét is megnehezítette, mégis sikerült a fiúknak remek eredményeket elérniük.

Algyő hírnevét ebben az évben az
Északi Hegyi Versenysorozatban is
öregbítettük, ugyanis Blaha Zoltán és
Kaponyás Zsolt a Karancskeszin megrendezett versenyen Extrém kategóriában III. helyezést értek el. Erre a
helyezésre nagyon büszkék az algyői
sportolók, hiszen alföldi emberként
hegyeken, dombokon kellett versenyezni, ami különösen megnehezítette az offroadosok dolgát.
Bár a csapat többi tagja, Dévai Péter, Berta Tamás, Molnár Attila, Domonkos Zoltán, Varga Zoltán itthonról
szurkolt a versenyzőknek, bíznak abban, hogy Algyő hírnevét továbbra is
ékesíteni fogják majd ebben a technika sportágban a következő évben. Így
nem lesz a név egy sorral feljebb, mint
kéne.
Varga Zoltán
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ni az ingatlanukat” – hangsúlyozta az
egyéni ügyvéd.
Amennyiben a olyan témát szeretnének javasolni, amelyről szívesen olvasnának az Algyői Hírmondó hasábjain, küldjék el a dr.borbely@invitel.hu
e-mail címre.

JÓTÉKONYSÁGI
ADOMÁNYGYŰJTÉS
AZ ALGYŐI CSALÁDOK MEGSEGÍTÉSÉRE

Az Algyői Kerecsen Egyesület hagyományosan, minden
évben megrendezi jótékonysági komolyzenei koncertjét.
Nagyon szeretnénk idén is
segíteni a rászoruló családoknak, ezért ebben az évben, a
jelenlegi helyzethez alkalmazkodva, más formában történik
a gyűjtés. A pénzadományt
december 18-ig az algyői
Faluházban le lehet majd
adni hétköznap 8 és 16 óra
között. A támogatói díj 500
forint.
„Amit magunkért teszünk,
meghal velünk, amit másokért, túlél minket.” (Albert
Pine)
Molnárné Dudás Katalin
Algyői Kerecsen Egyesület

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Jó őszt zárt a futballcsapat
Bár két mérkőzése is elmaradt a vírushelyzet miatt, alapvetően jó féléven van túl az Algyő SK megyei I. osztályú labdarúgó-csapata. A pályán télen sem áll meg az élet, a fiúkra pedig igen korán, már február 20-án bajnoki mérkőzés vár
a tervek szerint.

Huszonkét pontot gyűjtve a negyedik
helyen áll az őszi szezon végeztével az
Algyő a Csongrád-Csanád megyei I. osztályban, azonban fontos hozzátenni, hogy
a koronavírus-járvány miatt két, őszre kiírt mérkőzése is elmaradt a csapatnak.
„Kíváncsi lettem volna, annak a két
meccsnek az eredményével hol végzünk
a tabellán. Elégedett lehetek az ősszel,
bár voltak olyan találkozók, ahol pontokat hullajtottunk, de ez a mi csapatunkban még benne van. A fiataloknak nehéz
ugyanazt a teljesítményt nyújtaniuk hétről hétre, de örülök, hogy egyre inkább
lehet rájuk számítani” – nyilatkozta Podonyi Norbert, az Algyő SK edzője.
Ahogy azt a tréner is hangsúlyozta,
csapatában rengeteg fiatal játékos kap
szerepet minden mérkőzésen: ez is a
klub koncepciója, hogy minél több fiatal, helyi játékos kapjon szerepet a felnőtt csapatban is.
„Algyői vagyok, ezért is gondoltam
arra, hogy az itt nevelkedetteknek kell
lehetőséget adni, de idő kell ahhoz, hogy
ők felvegyék a ritmust. Ebben előreléptünk, a következő időszakra is megvannak a terveink az egyesület részéről is.
Meghatározó játékosok távoztak nyáron a csapattól, ezért is látom pozitívan
az idei szereplésünket, mert a helyükre
nem igazoltunk, és több sérültünk is

volt. Csapatként sokat fejlődtünk, mindenkinek sokat kell vállalnia, ezért is lehet, hogy tizenketten is gólt szereztek az
ősszel” – tette hozzá Podonyi Norbert.
A jelenlegi ismeretek szerint a csapat
már az eredetileg kiírt első tavaszi forduló előtt pótolja a két találkozót, mindez pedig azt jelenti, hogy február 20-án
már bajnoki mérkőzést játszik a csapat.
„Ezért is örültem volna, ha még ős�szel, jobb időjárási körülmények között
lejátsszuk ezeket a meccseket, bár mi

kedvező helyzetben vagyunk a műfüves
pályánk miatt, amin tudunk készülni
a télen is. A srácok 1 hónapos pihenőt
kapnak, amikor semmilyen sporttevékenységet nem végeznek, majd egész
korán, január elején már elkezdjük a felkészülést” – mondta Podonyi Norbert.
Hozzátette, várhatóan a tél folyamán
minden posztra érkezik majd egy játékos, hiszen Kiss Roland sérülése után
abba is hagyta a játékot, Kovács Milán
utolsó őszi héten összeszedett sérülése
pedig szintén várhatóan hosszú időre kidőlt a sorból. Elsősorban korábbi
algyői, vagy helyi kötődésű játékos érkezhet a csapathoz, de a fiatal tehetség
mellett egy rutinosabb labdarúgóban is
gondolkoznak a télen.
Az algyői sportpálya folyamatos fejlesztésen esik át, az ősszel locsolóberendezéssel bővült az eszközpark, télen
pedig több csapat, például a Békéscsaba
NB II.-es csapata és egy alacsonyabb
osztályú osztrák csapat is Algyőre érkezik majd edzőtáborozni.

AJÁNDÉKÖTLETET KERES KARÁCSONYRA?
VAN EGY NAGYSZERŰ ÉS HASZNOS TIPPÜNK!
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS * MATRACTISZTÍTÁS* AUTÓTAKARÍTÁS

www.expert-clean.hu
06-20-291-4117
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...a Tisza Virága

Teljesítették céljukat
Lezárta az évet az Algyői Vízisport Egyesület, amely elérte az idénre kitűzött célját, hiszen felkerült a magyar kajak-kenu sport térképére. A klubnál a következő évben is ennek szellemében dolgoznának.

A koronavírus-járványig a tervek szerint zajlott az Algyői Vízisport Egyesület felkészülése, heti rendszerességgel
futottak, a konditermes, tornatermes
edzések mellett pedig az algyői úszókkal együtt úszóedzéseken is részt vettek.
A vírus azonban a klubot is hidegzuhanyként érte, így alternatív megoldásokban kellett gondolkozniuk, mint
például az online edzések. Az állóképességi munkát egyéni futások jelentették,

ezeket telefonos applikációval ellenőrizték. Csupán késő tavasszal tudtak vízre
szállni, a Tisza áradása miatt fokozott
odafigyeléssel kellett belevágniuk a
munkába, ezt persze igyekeztek játékos
edzésekkel színesíteni.
A nyári szünetben két turnusban
30–30 gyermek élvezhette a Tisza sajátos környezetét az Algyői Vízisport
Egyesület által szervezett táborokban.
Az evezés mellett Exatlon pályát építet-

tek, de volt vízi és száraz túra is, valamint
meglátogatták a Szegedi Vízisport Egyesületet is, ahol a gyerekek kipróbálhatták
a sárkányhajózást és a kajakpólót is.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által
rendezett Vízivándor túra egyik állomása
Algyő volt, így a klub növendékei is becsatlakoztak a programsorozatba, valamint vendégül látták a túrázókat az algyői
strandon. Az edzések és táborok mellett
tavasztól őszig hétvégente vízitúrákat is
szervezett a klub, Makótól Szegedig.
A versenyszezon tekintetében az
idei magyar bajnoki pontversenyében
a 180 egyesületből az Algyői Vízisport
Egyesület a 95. helyen végzett, ezzel
teljesítették az idénre kitűzött célt, felkerültek a sportág térképére. 2021-ben
ennél is előrébb végezne a klub a pontversenyben, valamint még több gyermek sikeréhez szeretnének hozzájárulni a kajak-kenu sport által. Az Algyői
Vízisport Egyesület köszöni az egész
éves munkát a szülői közösségnek, valamint Kövér Imre elnöknek, Csúri Szabolcsnak, és a két edzőnek, Guiot Anikónak és Kis-Bicskei Márknak.

APRÓHIRDETÉSEK
Vágni való gyöngytyúkok
karácsonyra előjegyezhetők.
Házhozszállítással!
Tel.: 06 (30) 812-9091
Fenyőfa ezüst, luc 1-2 méteres
tövesen vagy edénybe ültetve eladó.
Palócz Imre Algyő, Téglás u. 77.
Telefon: 06 (30) 498-4361 vagy
06 (62) 267-047.
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Rendhagyó advent

Igaz, idén nem lehetnek vásárok, nagy
forgatagok, az ünnepi fények és az adventi koszorú jelzi, megkezdődött a
karácsonyra való készülődés időszaka.
A falu adventi koszorúját ezúttal is az
Algyői Nőegylet lelkes tagjai díszítették fel a Fő téren.
Advent első vasárnapján Molnár
Áron polgármester gyújtotta meg a

közösség is jól vizsgázott. Szerinte ez
tovább kell, hogy erősítse a helybéieket.
Advent második vasárnapján Fazakas Attila plébános gyújtja meg a gyertyát az adventi koszorún, a harmadikon
Ozsváth Lászlóné, míg a negyedik gyertyát a helyi civil szervezetek nevében
Budai Éva.
A gyertyagyújtásokról készült felvételeket a következő vasárnapokon 16
órakor lehet megtekinteni Algyő Facebook-oldalán.

gyertyát visszatekintett a 2020-as esztendőre. Azt mondta, hogy bár ebben
az évben többször is elveszthettük a
reményt, de olyan összefogás, olyan
közösségért és egyénekért tenni akarás jelent meg nagyon sok településen
és országában, amire talán csak rég volt
példa. Hozzátette, bajban mutatkozik
meg a közösség ereje, és Algyő, mint

Az ünnepek alatt sem áll meg az élet az AESZI-nél
Telefonos ügyeletet tart az Algyő Egyesített Szociális Intézmény az ünnepek alatt is, ám a lakosságot arra kérik, csak
krízishelyzetben keressék őket karácsony és újév idején. A két ünnep között szintén működik az intézmény, a megszokott nyitva tartással.
Közeledik a karácsony, erre pedig már
készül az AESZI is. Az intézmény életében jelentős változásokat nem hoz
az idei adventi időszak. Mint azt Jankovicsné Veres Katalin elmondta, úgy
készülnek és az a céljuk, hogy minden
szolgáltatásukat biztosítani tudják az
ünnepek alatt. A bölcsőde december
23-ig üzemel, majd a téli szünetet követően nyit újra, azaz a korábbi években
megszokottak szerint zajlik az élet.
A többi ellátás folyamatos az
AESZI-nél, csak a két hosszú hétvége
alatt tartanak szünetet, de a két ünnep között az intézmény által nyújtott
ellátások, azaz a szociális étkeztetés, a
nappali ellátás, a házi segítségnyújtás,
a család-és gyermekjóléti szolgálat és a

védőnői szolgálat is a megszokott rendben működik.
„Ha nem is teljes létszámmal, de
üzemelünk majd, biztosítani tudjuk a
szolgáltatásokat. Akárcsak tavasszal,
egy központi telefonszámon folyamatosan, az ünnepnapok alatt is elérhetőek leszünk, de ezúttal is azt kérjük
a lakosságtól, hogy csak krízishelyzet
esetén telefonáljanak” – mondta az
AESZI vezetője.
Kitért rá, a munkájuk és lehetőségeik persze sokban függenek attól, a kormány milyen intézkedéseket hoz addig,
és miként tudnak majd ezekhez alkalmazkodni.
„A tavaszi időszakhoz képest, amikor
a minisztériumok adtak iránymutatást
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azt illetően, az ellátások tekintetében
mit hogyan kell megszervezni, most
szabadabb kezet kaptak az intézményvezetők, meglátjuk, így marad-e. Ennek
persze az az előnye, hogy minden településen az intézmények a valós lakossági igényekhez tudják igazítani feladatellátásukat” – fejtette ki Jankovicsné
Veres Katalin.
Hozzátette, rendezvényeik elmaradnak, ám az önkormányzattal együttműködve a 75 éven felüliek karácsonyi
csomagjának eljuttatásában segítenek,
akárcsak a nagycsaládosok számára
felajánlott adományok eljuttatásában.
Igaz, sokaknak hiányozhat az ünnepélyes keret, ezeket jövőre szeretnék pótolni.
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Születések Algyőn
Jakab Julianna
Szül.: 2020. 10. 03.
Anya: Jakab-Veres Andrea
Apa: Jakab Attila

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30.
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

Cser Zoé
Szül.: 2020. 10. 18.
Anya: Cserné Bodó Csilla
Apa: Cser Tibor

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 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Tisztelt Olvasóink!
A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet, illetve a
kormány által bevezetett korlátozó intézkedések fényében arra a döntésre jutott a Gyevikult Nkft., hogy a Hírmondó Karácsony idén elmarad.
Amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, igyekszünk pótolni az algyőiek által minden évben várt, népszerű programunkat, ezzel köszönve meg, hogy hűséges
olvasóink egész évben
Kovács László,
ügyvezető igazgató
Gyevikult Nkft.

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

TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 06 (62) 517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu
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.
ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata: 06 (62) 765-980,
6750 Algyő, Piac tér 17.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően 2020. december 21. napjától 2021. január 4. napjáig az Algyői Polgármesteri
Hivatalban igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet
alatt az előre egyeztetett időpontban történő ügyfélfogadás is szünetel.
2020. december 28–31. között a hivatal zárva tart.
Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben kollégánk
az alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el: 06 (20) 2801154 munkanapokon 8–12 óra, valamint 13–15 óra között. Megértésüket előre is köszönjük.

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

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

Varga Ákos
jegyző

Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673
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