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Feledhetetlen élményekkel gazdagodtak azok a fiatalok, akik sikeresen pályáztak az „Esély otthon az algyői fiataloknak” elne-
vezésű lakhatási támogatásra. A 18 és 35 év közötti algyőieket eddigi tapasztalataikról kérdeztük.

Nem telt tétlenül az elmúlt másfél év Nem telt tétlenül az elmúlt másfél év 
a fecskelakásokban élők számára  a fecskelakásokban élők számára  

Részletek a 4., 5. oldalon

D-vitamint kaptak a dolgozókD-vitamint kaptak a dolgozók
Élőflórával kombinált étrend-kiegészítővel támogatta a hivatal és intézményeinek 
dolgozóit az önkormányzat. A több hónapra elegendő D-vitamin készítmény hoz-
zájárulhat az egészségünk támogatásához. Részletek a 7. oldalon

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület ebben az évben is meg-
hirdette az erdei fülesbagoly telelőhelyek 
országos számlálási programját, amelyhez 

Algyő néhány lelkes madárkedvelője is 
csatlakozott. Csaknem 80 egyedet talál-
tak nagyközségünkben.

Részletek a 8. oldalon

Két győzelemmel  Két győzelemmel  
folytatták a lányokfolytatták a lányok
Továbbra is remekel az FKSE Algyő 
női kézilabdacsapata, amely az idei első 
két bajnokiját is megnyerte. A csapat 
a magyar kupában az MTK Budapest 
otthonában is tétmérkőzést játszhatott.

Részletek a 12. oldalon
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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

Duguláselhárítás
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Ingyenes kiszállás!
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06 (70) 774-4184
Országh Miklós
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APRÓHIRDETÉSEK

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

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

Duguláselhárítás� Éjjel-nappal! Ingyenes kiszállás!  
Telefon: 06 (70) 774-4184. Országh Miklós

Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont egyez-
tetés: 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. termé-
szetgyógyász-akupresszőr. 

Gyümölcsfa oltványok alma, körte, cseresznye, meggy, 
őszibarack, birs, naspolya, kajszi, babarózsák, bogyós gyü-
mölcsök, valamint orgona, galagonya eladó. Algyő, Téglás 
u. 130. 06 (70) 328-1876,  06 (62) 267-140

Eladó ingatlan Algyő Hóvirág u. 27. Telek területe 730 m2. 
Ház alapterület 90 m2, ami emelettel vagy hozzáépítéssel 
bővíthető. Nyári helység alapterület 16 m2, garázs alapte-
rület 13m2.  Érdeklődni: 06 (20) 914-5112
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Több mint 130 polgármesteri határozat született eddig Algyőn

Előrelépés történt tavaly Algyő fő út-
szakaszának, a Kastélykert és a Vásárhe-
lyi utcáknak az ügyében. Mint ismert, 
a nagyközség átvenné saját kezelésbe 
a szakaszt a Magyar Közút Nzrt.-től, 
amennyiben felújítanák azt, aláírásokat 
is gyűjtöttek a cél érdekében. A tavaly 
meghozott polgármesteri határozatok 
közül ezért is kiemelkedő a 67-es szá-
mú, amely a Kastélykert és Vásárhelyi 
utcák üzemeltetői jogainak átvételére 
vonatkozott. Ezzel kapcsolatban Mol-
nár Áron elmondta, hogy az államtól 
átkerült az említett szakaszon a padka 
és a házak közötti terület Algyő tulaj-
donába. Maga az úttest még nem az 
önkormányzaté, arra várnak, hogy egy 
esetleges felújítás után azt is átveszik, de 
ebben a kérdésben még nem született 
döntés.

Szintén döntés született arról, hogy 
nem áll le a rotavírus elleni védőoltási 
program és a Bursa Hungarica Ösztön-
díjprogram sem, ez utóbbival a szociá-
lisan rászoruló felsőoktatási intézmény-
ben tanuló algyői fiatalokat támogatják.

Megmaradt a stabilitás

Az egyik legfontosabb tavalyi határozat a 
79-es számot viseli, ez az önkormányzat 
költségvetési gazdálkodását tekinti át az 
első három negyedév tekintetében. Erre 
sokáig vártak, mert nem lehetett tudni, 
miként alakulnak a település adóbevételei.

„Egy picit magasabbak lettek az adó-
bevételek, mint  prognosztizáltuk, igaz 
mindegyik csökkent az eredeti előirány-

zathoz képest. Iparűzési adóbevételből 
1 milliárd 300 millió forintot vártunk 
2020-ra, ehhez képest 1 milliárd 146 mil-
lió érkezett be. Építményadóból 6 milli-
óval kevesebb folyt be, összesen 72 mil-
lió forint. Ezen felül a gépjárműadónál 
23 millió esett ki” – részletezte Molnár 
Áron. Mindezek a likviditás szempont-
jából fontosak, hiszen az önkormányzat-
nak 2021 márciusáig előre kell terveznie 
a kiadásait. „December elsején 390 mil-
lió forint volt elérhető a számlánkon, en-
nek kell márciusig kitartania, ezért sem 
eszközöltünk nagyobb változtatásokat a 
költségvetésben” – magyarázta.

A legnagyobb kérdés most az, hogy 
miként változnak a tavalyihoz képest az 
adóbevételek. Zajlik a költségvetés ter-
vezése, amiben jóval kevesebb iparűzési 
adóval számolnak, nagyjából 30 száza-
lékos csökkenéssel. 

„Mindenütt próbálunk racionalizál-
ni, megpróbáljuk az eddig megszokott 
színvonalat tartani az üzemeltetésben, 
az intézmények működésében és szol-
gáltatásokban úgy, hogy nagyon odafi-
gyelünk a kiadási oldalra. Több 10 mil-
liót próbálunk spórolni” – tette hozzá.

Fejlesztenek

A 93-as számú határozat az idei költség-
vetés fejlesztési javaslatait tartalmazza. 
Ezt minden évben tárgyalja a képvise-
lő-testület több alkalommal is. Az ere-
deti elképzelés szerint a 2 pályázatot is 
érintő bölcsődeépítés lesz a kiemelt pro-
jekt Algyőn. Ennek 150 millió forintos 
önerőkeretet is biztosítottak, amit le is 
kötöttek. Molnár azt mondta, mivel az 
építési beruházások költségei kiszámít-
hatatlanok az előzetes tervezői becslések 
ellenére is, ezért hamarosan feltételes 
közbeszerzést írnak ki a bölcsődeépítésre. 

A többi fejlesztésnél prioritásokat ha-
tároztak meg, összesen 4 csoportra bont-

va azokat. Az első délnyugati lakópark 
második üteme, ami csapadékvíz-elve-
zetést, járdaépítést és tereprendezést tar-
talmaz a kertészeti munkák mellett, ezt 
be szeretnék fejezni idén. Ugyancsak az 
első csoportban van a Tisza-part fejlesz-
tése, további 5 milliót költenének rá, de 
a Kastélykert utcán a járdaépítés befeje-
zését is tervezik, és 5 milliót terveznek 
intézményi felújításokra.

A második prioritásban aszfaltozás 
és a délnyugati lakópark harmadik üte-
me található, a harmadik pedig például 
játszótérfejlesztést, utcanévtábla cseré-
ket és a Kuktor-tó rehabilitációját tar-
talmazza. A negyedik prioritásban az 
aszfaltozás a legnagyobb tétel, ez elkép-
zelhető, hogy idén elmarad.

Nem veszik el a forrás

Visszaadtak egy Leader-pályázatot 
is, ami a vízisport központ kialakítá-
sa lett volna a volt fehér iskolában. A 
Kajak-Kenu Szövetség egy nagyobb 
összeget, nagyjából 50 milliót költött 
volna erre, ám mivel a szövetség is ke-
vesebb keretből tudott gazdálkodni a 
koronavírus-járvány miatt, úgy tűnik, 
idén sem lesz pénzük erre a projektre. 
Molnár hangsúlyozta, a pályázathoz 
rendelt forrás azonban nem veszik el, 
más, egy másik turisztikai célú beru-
házásra szeretnék fordítani. A tervek 
már készülnek, a Tisza-partot, a Szent 
Anna teraszt és a szabadstrandot fej-
lesztenék.

Molnár Áron elmondta, több, költ-
ségalapú bérlakással kapcsolatos döntés 
is született. Csak tavaly novembertől 4 
bérlakást hirdettek meg, amivel kapcso-
latban azt emelte ki, hogy a kiválasztás 
meghatározott szempontrendszer sze-
rint történik. Olyanok nyertek a kiírá-
sokon, akik az adott pályázók közül a 
legtöbb feltételnek megfeleltek.

A veszélyhelyzet idején a tavalyi évben 114 polgármesteri határozatot hozott Molnár Áron, ebből 39 az ősszel elrendelt 
korlátozások után született, míg idén eddig 23-at jegyzett a településvezető. Készül a nagyközség idei költségvetése is, 
amelyben tartalékokat képeznek, de a fejlesztések sem állnak le.
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Nem telt tétlenül az elmúlt másfél év a fecskelakásokban élők számára

A beköltözés pillanataira egyöntetűen 
örömmel gondolnak vissza a fiatalok.

„Nagyon jó érzés volt beköltözni, 
tudva, hogy 2 évig Algyőn lakhatunk, 
egy teljesen új, tágas lakásban. Akkor 
még a menyasszonyommal költöztem, 
aki ma már a feleségem” – mondta Bo-
gár-Szabó Bálint.

Frittmann Erzsébet azt emelte ki, 
hogy örömteli érzés volt számukra is a 
beköltözés, tudva azt, hogy 2 évig gyűj-
tögethetnek, és biztos fedél van a fejük 
felett.

Meghatározó élmény

„Furcsa érzés volt a „saját” kis lakásom 
kulcsait a kezembe venni, de egyben 
nagyon jó és izgalmas is” –  emlékezett 
vissza Fekete Zsófia.

Bogár-Szabó Bálintot is megköny-
nyebbüléssel töltötte el a kulcsok kéz-
hezvétele, ahogy fogalmazott, nagyon 
izgultak, hogy vajon beleesnek-e a sze-
rencsés 13-ba, akik költözhettek.

Bár az átadó ünnepségen rossz kul-
csot kaptak Frittmann Erzsébeték, a 
probléma nagyon hamar megoldódott, 
és ők is felhőtlenül örülhettek.

„Izgatottak voltunk, nagyon vártuk a 
párommal, aki a lakáskulcs átadás nap-
ján 2019. június 27-én az új otthonunk-
ban megkérte a kezemet” – mesélte 
Molnárné Gonda Noémi.

„A kulcsátadón kivonulni, és átvenni 
a kulcsot fantasztikus érzés volt, miköz-
ben megtapsoltak a vendégek, azt érez-
tem, nem csak esélyt kap a családom az 
induláshoz, de ezért nekem is tennem 
kellett, a hála mellett büszkeséget is 
éreztem” – mondta el Rózsa-Kiss Orso-
lya.

Felszerelt lakások

Fekete Zsófia kiemelte, nagyon nagy 
segítség volt, hogy a lakáshoz kap-
tak mosógépet, hűtőt és számítógépet. 
Szekrényük és ágyunk már volt, amit 
szerettek, így azokat hozták magunkkal.

„Új otthonunk teljesen az igénye-
inknek megfelelő volt, és persze nagy 
segítség az indulásban az a néhány leg-
fontosabb gép, illetve bútor, amit kap-
tunk benne. Külön örültünk neki, hogy 
folyamatosan gyűjtögethetjük a saját kis 
bútorainkat is, mert erre is volt még ka-
pacitás” – magyarázta Bálint.

Noémiék a konyhai és fürdőszobai 
berendezésekkel elégedettek voltak, de 
a nappali teljesen üres volt. A hálószo-
bában egy fejtámla nélküli ágy és egy 
egyszerű szekrény volt elhelyezve, így 
ők pótolták mindazt, amire szükségük 
volt a lakásban.

Közösséggé kovácsolódtak

„Úgy érzem, hogy több lakóval is na-
gyon jó viszony alakult ki, akiknek bár-
mikor számíthatunk a segítségére. Nyá-
ron volt példa közös programokra is az 
udvarban” – mondta Bálint.

Erzsébeték is jó kapcsolatot ápolnak 
a lakóközösség legtöbb tagjával, szükség 
esetén segítenek is egymásnak. „Közös 
programokban is részt vettünk, például 
nyári sütögetéseken, közös edzéseken, 
az udvar rendbetételében” – tette hozzá.

Rózsa-Kiss Orsolya ezzel kapcsolat-
ban azt emelte ki, hogy számos kérdést 
megbeszéltek előre. „A kuka heti kihú-
zása például előre be lett osztva, ha vala-
ki valami miatt nem tudta megcsinálni, 
annak a másik segített. Alakítottunk 
még az elején egy Facebook-csoportot 
is, ami pont a közös ügyek megbeszélé-

Idén június 30-án telik le az a két év, amelyre a fecskelakások lakói új otthonaikban tölthettek. Az „Esély otthon az 
algyői fiataloknak” elnevezésű lakhatási támogatásra 18 és 35 év közötti, algyői lakcímmel rendelkezők pályázhattak. 
Néhányukat az elmúlt időszakról kérdeztük.
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sére szolgál, itt mindenki elmondhatja 
a problémáját, kérését, én például volt, 
hogy kértem kölcsön 10 dekagramm 
cukrot, mert már zárva voltak a boltok 
vasárnap és kellett a sütihez, de persze a 
komolyabb témákat is itt beszéljük meg. 
Nagyon jó szolgálatot tesz” – magyaráz-
ta.

Sikerült spórolniuk

„Nagyon nagy segítség, hogy nem kell 
lakbért fizetnünk, csak a minimális kö-
zös költséget” – hangsúlyozta Zsófia. 
Noémiéknak is rengeteget számított 
ez, hiszen így tudtak félretenni, ami-
ből tavaly megvették első ingatlanukat 
Algyőn. „A kedvesemmel megvettük az 
első lakásunkat, amit most még újítga-
tunk, oda tudunk menni, amikor innen 
költöznünk kell. Mindenképp szeret-
nénk Algyőn maradni, mert szeretjük 
a települést. Megvan a maga nyüzsgése, 
élete, de mégis jó a nyugalomba hazaér-
kezni” – mondta el.

„Szeretnénk Algyőn maradni, mert 
sok barátság kialakult és megerősödött 
ebben a két évben, illetve nagyon tetszik 
nekünk, hogy mennyire lendületes köz-
ségről van szó. Sok támogatást kapnak 
a fiatalok, ami a családalapítás kezdetén 
nekünk egy fontos szempont. Ez alap-
ján különböző alternatívákat latolga-
tunk. Örülnénk, ha a helyben maradás 
valamilyen formában megvalósulhatna” 
– mesélte Bálint, miért is szereti Algyőt.

Frittmann Erzsébeték egyelőre bi-
zonytalanok, még nem döntöttek, hogy 
Algyőn, vagy a környező települések 
egyikén szeretnének saját ingatlant vá-
sárolni.

Felejthetetlen élmények

Az ember életében vannak meghatáro-
zó események, amelyeket talán sosem 
felejtünk el. Ebben is volt részük a fecs-
kelakások lakóinak.

„Itt kezdtük el megtervezni az es-
küvőnk részleteit, valamint sok fon-
tos döntés itt született meg, így ezek a 
kellemes emlékek már ehhez a helyhez 

kötődnek” – magyarázta Bogár-Szabó 
Bálint.

Molnárné Gonda Noéminek is meg-
határozó élményei vannak, hiszen meg-
kérték a kezét és férjhez ment.

„Van néhány ember, akivel itt ismer-
kedtem meg, vagy itt ismerkedtem újra 
meg, velük nagyon sok közös progra-
munk volt, ami örök emlék marad, és 
azt hiszem, születtek olyan barátságok, 
amelyek a költözés után is megmarad-
nak. Emellett persze az én egyik leg-
nagyobb élményem és örök emlékem, 
hogy itt született a második kislányom” 
– mondta Rózsa-Kiss Orsolya.

Fekete Zsófiától megtudtuk, ha bár-
mi probléma volt a lakással, azt bejelen-
tették, bár úgy érzi, sajnos nem mindig 
történt gyorsan annak orvoslása. Meg-
jegyezte, szerinte a bútorok minősé-
ge sem a legjobb, illetve problémának 
tartja, hogy néhol elkezdett penészed-
ni a fal. Erzsébetéknek viszont nem 
volt rossz tapasztalatuk, hiszen bármi-
lyen problémájuk is adódott, a Gyeviép 
Nkft. munkatársai a segítségükre voltak, 
amiért nagyon hálásak.

Hasznos képzések

A lakások megpályázásánál több krité-
riumnak is meg kellett felelni, illetve a 
nyerteseknek további vállalásokat kel-
lett teljesíteniük.

„A pályázat része volt egy képzésen 
való részvétel. Párom szállodai recep-

ciós, én gyors és gépírói tanfolyamon 
vettem részt. Színvonalas oktatások vol-
tak, felkészült oktatókkal, így ez a része 
könnyen teljesíthető volt. A 2 év alatt 
40 óra közösségi munkát is kellett telje-
sítünk. Bár munka mellett ez némi ne-
hézséget okozott, de szívesen végeztük 
a település érdekét szolgáló közhasznú 
munkákat” – magyarázta Erzsébet.

Noéminek a képzési időpontok be-
tartása munka után nem okozott gon-
dot. A pályázat rendszerében számára a 
közösségi munka volt nehezebben kivi-
telezhető. „Sajnos a Covid sem könnyí-
tette meg a helyzetet, hiszen kevesebb 
volt a rendezvények száma. Annyi ked-
vezményt kaptunk, hogy néhány olyan 
feladat elvégzését is beleszámították a 
közmunkába, amely a szerződésben is 
szerepel, és amelyet kötelességünk el-
végezni. Az önkormányzat rugalmasan 
állt a közmunka elvégzéséhez, és remél-
jük, hogy a vírushelyzetre való tekintet-
tel a továbbiakban is így tesznek – rész-
letezte.

Orsolya számára teljes mértékben 
betarthatóak voltak a pályázat feltételei, 
sőt a pár hónapos kurzuson olyan dol-
gokat tanult, amelyek mindig is érde-
kelték. A mai napig van onnan jegyzete, 
amit fel tud használni. Hozzátette, le-
het, hogy a lakáspályázat nélkül is részt 
vett volna a képzésben.

Arra a kérdésre, hogy pályáznának-e 
újra, a fiatalok egyöntetűen igennel vá-
laszoltak.
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Kulturális élményben gazdag péntek

Ahogyan azt már megszok-
hattuk, Algyőn mindig tör-
ténik valami, és ennek a jár-
ványhelyzet sem szab gátat. 
Jó példája volt ennek január 
22-én a magyar kultúra napja, 
amikor is a Gyevikult Nkft. 
online koncertet szervezett, 
így az algyőieknek mintegy 
20 perces kikapcsolódást kí-
náltak a közösségi oldalon.

Az AV Acoustic Szűcs 
Empire közreműködésével 
olyan klasszikusokat adott 
elő, amelyek az ország dalaivá 
nőtték ki magukat, ilyen volt 
Máté Pétertől az Azért van-
nak a jó barátok és a Quim-
by-től a Most múlik ponto-
san című szám is. Persze a 
mai slágerek sem maradtak 
el, így felcsendült a Bagossy 
Brothers Company Olyan ő, 
Szabó Balázs Bandája Hét-
köznapi, Rúzsa Magdi Mona 
Lisa és a Margaret Island 
Eső című száma is. Azok, 
akik lemaradtak volna Deák 
Attila, Gyuris Vivien és Iski 
Roland műsoráról, a Gyevi-
kult Nkft. Youtube-csator-
náján nézhetik vissza.

A koncert mellett egy is-
mertterjesztő előadással is 
gondoskodtak a szervezők 
a kulturális töltekezésről. A 
drámaszakkörös diákok és 
vezetőjük, Szilágyi Annamá-
ria egy részletet tárt a Face-
bookon a hallgatóság elé A 
Himnusz kalandos életéből, 
amit Nyáry Krisztián írt még 
2019-ben.

Elhangzott, Kölcsey Fe-
renc úgy halt meg 1838-ban, 
hogy egy percig sem gon-
dolt rá: műve egyszer min-
denki által ismert nemzeti 
himnusz lesz. A Hymnus a 
magyar nép zivataros szá-

zadaiból című vers 166 év-
vel azután vált hivatalosan 
is nemzeti himnuszunkká, 
hogy Kölcsey Ferenc papírra 
vetette. 1981-ben a Hazafi-
as Népfront kongresszusán 

Szokolay Sándor zeneszerző 
kezdeményezte hangleme-
zen való kiadását és széles 
körű terjesztését.

Az előadás végén a Him-
nuszt is elszavalták a fiatalok. 
De nemcsak Kölcsey írása 
hangzott el ezen a napon, ha-
nem a helyi szerzők művei is. 
Az Algyői Könyvtár ugyanis 
az ünnep alkalmából felkérte 
az algyői írókat, hogy szer-
zeményeikből olvassanak fel 

egyet-egyet. Így Oláh Ernő, 
Szilágyi-Perjés Katalin, He-
gedűs Gábor és Bakos András 
is kulturális élményt nyújtott 
a helyieknek a közösségi ol-
dalon keresztül.

Koncerttel, szavalatokkal és a drámaszakkörösök előadásával ünnepelték a magyar kultúrát az algyőiek. Érdekes in-
formációk hangzottak el nemzetünk himnuszáról is. 
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D-vitamint kaptak a dolgozók

A legfrissebb kutatások szerint a ko-
ronavírus megelőzésében, illetve a be-
tegség közben fellépő mellékhatások 
csökkentésében nagy szerepe lehet a 
szervezetünkben lévő D-vitamin szint-
nek. Ennek a zsírban oldódó vitaminnak 
a termelődését a testben a napfény váltja 
ki, de ezekben a szürkébb, téli napokban 
érdemes körülnézni az étrend-kiegé-

szítők piacán is. Ezért gondolta úgy az 
önkormányzat, hogy igyekszik mindent 
megtenni a hivatalban dolgozókért, így 
– figyelemmel a kutatásokra – kézen-
fekvő volt, hogy egy olyan étrend-kie-
gészítőt biztosít a kollégáknak, amely 
ezt a célt szolgálhatja.

A cégcsoport, amelynek a Natural 
Immune Control System Zrt. is a tag-
ja, saját gyártóüzemmel rendelkezik. Az 
alapanyagok beszerzésétől, a csomago-
láson, gyártáson át egészen a minősé-
gellenőrzésig minden folyamat egy kéz-
ben van, ezzel lehetővé téve a piaci és 
fogyasztói igényekre való gyors reagá-
lást. Ennek is köszönhető, hogy tavaly 
november 20-án megjelent a legújabb 
fejlesztésű D-vitaminunk – mondta a 
Hírmondónak Fülöp László, a cég ok-

tatási és kommunikációs igazgatója. Az 
étrend-kiegészítők piacán 16 éves ta-
pasztalattal rendelkező szegedi társaság 
kombinált, 4000NE D-vitamint tartal-
mazó fejlesztése egyéb hasznos össze-
tevőket is tartalmaz: van benne Kalci-
um, K2-vitamin, B9- és B12-vitamin, 
valamint magas csíraszámban hatféle 
élőflóra és a szaporodásukat elősegítő 
Inulin.

Molnár Áron polgármester elmond-
ta: fontosnak tartja a megelőzést és a 
szervezetünk támogatását ezekben az 
időkben. Az AESZI-nek szánt vita-
minokat Jankovicsné Veres Katalin, az 
Algyői Szivárvány Óvodának készített 
csomagokat pedig Ozsváth Lászlóné in-
tézményvezetők vették át, de a könyvtár 
dolgozóinak is készült a hivatal.

Az algyői önkormányzat élőflórával kombinált étrend-kiegészítővel támogatja a hivatal és intézményeinek dolgozóit. 
A több hónapra elegendő D-vitamin készítmény hozzájárulhat az egészségünk támogatásához, különösen a pandé-
mia idején, amikor sem az időjárás, sem pedig a körülmények nem kímélik az embereket.

Magán Vérvételi Pont
Vé r v é t e l  b e u t a l ó  n é l k ü l

Vá r a k o z á s i  i d ő  n é l k ü l

Online időpontfoglalással

Gyors, elektronikus leletkiadás

K e d v e z ő  v i z s g á l a t i  á r a k

Széleskörű vizgsálati paletta

Cím: 6750 Algyő, Egészségház utca 42
Bejelentkezés: www.corden.hu
+36 1 /800 93 13
+36 30 / 416 9982

Vizsgálataink között szerepel:
• ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

• ALLERGIA- ÉS INTOLERANCIAVIZSGÁLATOK

• TROMBÓZISHAJLAM SZŰRÉS

• PAJZSMIRIGY LABORVIZSGÁLATOK

• TERHESSÉGI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

• MEDDŐSÉGI VIZSGÁLATOK

• VÍRUSSZEROLÓGIAI ÉS BAKTERIOLÓGIAI 

VIZSGÁLATOK

• CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA

• TUMORMARKEREK

• HORMONVIZSGÁLATOK

• INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLAT
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Baglyokat számláltak

Az erdei fülesbagoly hazánk leggyakoribb 
és egyik legismertebb bagolyfaja. A 2020-
ban az év madarának választott, költési 
időben rejtett életmódú faj a téli időszak-
ban kisebb-nagyobb csapatokba verődve 
húzódik be – elsősorban mezőgazdasági 
területekkel övezett – települések – a ma-
darak számára biztonságot is nyújtó – bel-
területeire. Megszokott helyeikhez nagyon 
ragaszkodnak, oda évről évre visszatérnek. 
Néhány egyedtől kezdve nagyon ritka 
esetben az ezres létszámot is elérheti az egy 
helyen nappalozó madarak száma. Kedve-
lik az örökzöld növényzetet, a borostyánnal 
sűrűn benőtt lombhullató fákat, de sokszor 
a már levéltelen, csupasz nyírfák ágain is 
megfigyelhetjük őket. Jelenlétüket elárul-
hatja a fák alatt található fehér „meszelés”, 
és a zsákmányállatok emészthetetlen ré-
szeiből álló bagolyköpet is, amely sokszor 
vastag, szürke rétegben borítja a talajt.

A madarak nem csak a zavartalan helye-
ket – mint amilyenek például a városi par-
kok, temetők, csöndes kertek – keresik fel, 
sokszor megfigyelhetjük őket viszonylag 
forgalmas településrészeken is, ahogyan az 
Algyőn is tapasztalható. Községünkben a 
Kastélykert és a Szamóca utcák kereszte-
ződésének környékét választották e rend-

kívül jó rejtőszínnel rendelkező baglyok, 
amelyekből mintegy 80 egyedet sikerült 
megszámolni január 29-én.

Megfigyelésük nem igényel különösebb 
fajismeretet, sem speciális felszerelést, ám 
egy kézi távcső jó szolgálatot tehet a mada-
rak könnyebb észleléséhez, és zavartalansá-
gának megőrzéséhez.

Nappal felborzolt, laza tollazattal, le-
lapuló tollfüllel pihennek a fák, bokrok 
ágain, ám közeledtünkre az ijedősebb ma-
darak „kihúzzák magukat”, tollaikat szo-
rosan magukra húzzák, így jóval kisebb-
nek látszanak, tollfüleiket felmeresztik, és 
minden mozdulatunkat követve fordítják 

fejüket a vélt veszély irányába. Ilyenkor 
a legjobb, ha kicsit hátrább húzódunk, és 
messzebbről csodáljuk őket.

Rendkívül látványos jelenség, ahogyan 
alkonyatkor hangtalan szárnycsapásokkal 
elindulnak esti vadászatukra. Fő zsák-
mányállataik a kisrágcsálók, különösen 
a mezei pocok és különböző egérfajok, 
amelyeket a település belterületén, vagy a 
környező mezőgazdasági területeken ejte-
nek el. Naponta 2-3 példányt, de akár még 
többet is elfogyasztanak, ezzel rendkívül 
nagy hasznot hoznak számunkra is ezek a 
csodálatos „bio rágcsálóirtók”.

Az erdei fülesbagoly védett madarunk, 
természetvédelmi értéke 50 ezer forint 
egyedenként. Igazán örvendetes, hogy te-
lepülésünkön ilyen szép számmal telelnek 
ezek a hasznos, különleges madarak.

Ezúton is köszönjük a lakosság szám-
lálásban való közreműködését, hiszen a 
létszám pontos meghatározását nagyban 
segítette az, hogy magántulajdonban álló 
kertek udvaraira is sikerült bejutni.

A madarak egy része az utcáról is meg-
figyelhető. Megszokott helyeiken várha-
tóan március közepéig-végéig kitartanak, 
amelyet érdemes kihasználnunk, hiszen 
akár egy családi séta keretében is kiváló él-
ményhez juthatunk.

Verseczki Nikolett

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) ebben az évben is meghirdette az erdei fülesbagoly te-
lelőhelyek országos számlálási programját, amelyhez Algyő néhány lelkes madárkedvelője is csatlakozott. A kifejezet-
ten a lakosságot is megcélzó önkéntes felmérés eredményeit a hagyományoknak megfelelően január utolsó napjaiban 
várta az MME az ország minden részéről.

Fotók: Tóth Gábor
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A betűknek hódoltak tavaly az algyőiek

„A számok is azt mutatják, 
amit mi könyvtárosok nap 
mint nap érzünk, hogy jó pá-
rost alkotunk veletek, kedves 
olvasóink” – írta közösségi 
oldalán a könyvtár a napok-
ban.

Statisztikát készítettek 
ugyanis a 2020-as évről, ebből 
derült ki az, hogy a járvány-
helyzet alatt is sokan töltöt-
ték a szabadidejüket olvasás-
sal, hiszen egy év alatt 9900 
könyvkölcsönzés történt.

Persze ehhez hozzájárult 
az is, hogy bőséges választék 
állt rendelkezésre, ráadásul 
tavaly újabb 781 kötettel 
gyarapodott a gyűjtemény.

A legnépszerűbb író a 
felnőttek körében Borsa 
Brown volt, míg az ifjúság 
esetében Elisabeth Dami, 
a gyerekeknél pedig Bartos 
Erika lett az első helyezett. 
Borsa Brown műveiből 67, 
Elisabeth Damitól 118, míg 
Bartos Erika könyveiből 103 

alkalommal kölcsönöztek.
Kiderült az is, hogy a leg-

sikeresebb írás a helyiek kö-
rében Delia Owens, Ahol 
a folyami rákok élnek című 
könyve és Michelle Obama 
Így lettem címet viselő szer-
zeménye lett. 

2020 végére már 1835 be-
iratkozott olvasót tudhatott 
magáénak a könyvtár, ebből 
74-en tavaly iratkoztak be. 
Számot adtak arról is, hogy 
a kölcsönzés mellett tájékoz-

tatás, foglalkozások, rendez-
vények, könyvtáriroda-hasz-
nálat miatt is felkeresték az 
intézményt 4000 alkalom-
mal.

A koronavírus ellenére 
sikeresen lebonyolítottak 
helyben és az online térben 
18 eseményt és 90 foglalko-
zást, ezeken összesen 1400-
an vettek részt. Ilyen sikeres 
rendezvény volt például a 
Szájmaszk készítő angyalok 
csoportjának tárlata, amelyre 
az ország minden pontjáról 
érkeztek kiállítási darabok.

Mindemellett pedig 
2020-ban már harmadjára 
lett madárbarát a könyvtár, 
miután újra csatlakoztak a 
Madárbarát kert, Madár-
barát munkahely kezdemé-
nyezéshez, amelynek célja, 
hogy a résztvevők a regiszt-
rációt követően egész évben 
végezzenek valamilyen ma-
dárvédelmi tevékenységet a 
kertekben.

Összesen 9900 könyvkölcsönzés történt tavaly az algyői könyvtárban. A helyiek körében Delia Owenstől az Ahol a fo-
lyami rákok élnek, és Michelle Obamának az Így lettem című szerzeménye lett a legkedveltebb írás. Bámulatos adatok 
derültek ki a könyvtár statisztikájából.

INDULHAT A FARSANGI FÁNKVERSENY!

Az Algyői Faluház (Gyevikult Nkft.)  
fánksütő versenyt hirdet:

Süss egy fánkot, ami a legfinomabb, a legszebb,  
a legegészségesebb, a legegészségtelenebb,  

a legötletesebb, a legtökéletesebb!
Ezután nincs más dolgod, csak fotózd le és oszd meg a  

Gyevikult Nkft. Facebook-oldalán a felhívást tartalmazó  
poszt alatt a recepttel együtt,  

hátha mások is szívesen elkészítenék!
A legtöbb lájkot begyűjtő, nyereményben részesül.  

Eredményhirdetés február 17-én  
a Gyevikult Nkft. közösségi oldalán!

Kellemes sürgés-forgást kívánunk a konyhában!
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Lakásbérleti szerződés

Éppen ezért jelen összeállítás a terje-
delmi korlátok miatt sem lehet teljes 
körű, csak néhány gyakorlati kérdésre 
koncentrál.
• Lakást csak írásbeli szerződéssel le-

het érvényesen bérbe adni, vagyis a 
szóbeli megállapodások érvénytele-
nek! Az írásbeliség védi a bérlőt és a 
bérbeadót is.

• Nem érvényességi kellék, de továb-
bi biztosíték, ha a szerződést két 
tanú előtt írják alá a felek. 

• Ha ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi 
az okiratot, akkor ő a jogi megfele-
lőségért is felelősséggel tartozik.

• Ha pedig közjegyzővel közokiratba 
foglaltatják, vagy a bérlő a bérle-
mény kiürítésére a közjegyző előtt 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot 
tesz, akkor a jogi megfelelőségen 
túl, egy jogellenessé vált bérlet ese-
tén még a végrehajthatóságot is 
megkönnyítik a felek.

• A lakásbérlet szabályait a Polgári 
Törvénykönyv és az úgynevezett la-
kástörvény részletesen tartalmazza. 

• A felek a szerződés tartalmában 
a fenti jogszabályok által megál-
lapított keretek között szabadon 
megállapodhatnak. Ha viszont a 
szerződésben valamiről nem ren-

delkeznek, vagy esetleg jogellenes 
megállapodást alkalmaznának, ak-
kor a hiányzó vagy jogellenes meg-
állapodások helyett a jogszabályi 
előírások érvényesek.

• Egy egyoldalas bérleti szerződés 
is lehet érvényes, de ha a szerződő 
felek egy magukra és a bérelt la-
kásra szabott egyedi megállapodást 
szeretnének, akkor részletes bérleti 
szerződést kell szerkeszteni.

• Ha ügyvéd vagy közjegyző szer-
keszti az okiratot, akkor ellenőrzi a 
felek személyazonosságát, és az in-
gatlan tulajdoni lapját. Mindkettő a 
szerződő felek jogbiztonsága érde-
kében szükséges.

• Ha a szerződő felek nem vesznek 
igénybe ügyvédet vagy közjegyzőt, 
hanem maguk írják a lakásbérle-
ti szerződést, de egymás számára 
ismeretlenek, akkor győződjenek 
meg egymás személyazonosságáról, 
és a bérleti szerződésben pontosan 
rögzítsék a személyes adataikat. 
Erre bármilyen jogi eljárás esetén 
szükség lesz. 

• A bérlemény személyes megtekin-
tésén túl az ingatlan tulajdoni lapját 
is kérjék le. 

• A tulajdoni lap és a személyazo-

nosítás alapján meg kell győződni, 
hogy a szerződéskötésnél az ingat-
lan tulajdonosa jár el. Ha pedig nem 
az ingatlan tulajdonosa jár el, akkor 
rendelkezik-e a tulajdonostól szár-
mazó érvényes meghatalmazással.

• A bérbeadónak még a szerződéskö-
tés előtt be kell mutatnia a bérlőnek 
a lakás energiahatékonysági tanú-
sítványát, és legkésőbb a szerződés-
kötéskor át is kell adnia.

• A felek a bérleti szerződésben pon-
tosan rögzítsék a bérlemény adatait. 
Ha nem az egész ingatlan a bérlet 
tárgya, akkor konkrétan nevezzék 
meg a bérleménynek azon helyi-
ségeit, részeit, amelyekre a bérleti 
szerződés szól. Ha vannak, akkor 
nevezzék meg a közös és a külön 
használatú részeket is.

• Rögzítsék egymás elérhetőségeit is, 
és azt, hogy változás esetén kötele-
sek erről egymást értesíteni.

• A bérleti díj összegén, megfizetési 
módján túl szabályozzák az úgyneve-
zett rezsiköltségekkel való elszámolás 
módját is. Továbbá a bérlemény hasz-
nálatának szabályait, a bérleménnyel 
kapcsolatos további költségek vise-
lését, a felek jogait, kötelezettségeit, 
és a megszűnéssel, megszüntetéssel 
kapcsolatos kérdéseket.

• A lakásbérleti szerződést határo-
zott és határozatlan időre is köthe-
tik. Bérlői és eladói oldalról is lehet 
előnye és hátránya mindkettőnek. A 
megszüntetésük szabályai viszont 
eltérőek.

• Határozatlan időre kötött bérleti 
szerződést évente vizsgáljanak felül.

• A lakás átadás-átvételéről (a bérleti 
jogviszony kezdetekor és megszű-
nésekor is), a fogyasztásmérő órák 
állását is tartalmazó jegyzőkönyvet 

Folytatjuk sorozatunkat az Algyői Hírmondóban, amelynek célja, hogy gyakorlatias tanácsokkal szolgáljunk. Gya-
kori, hogy anyagi vagy más okból ingatlan vásárlása helyett lakás bérlésére kerül sor. Másik oldalról pedig előfordul, 
hogy valaki az ingatlanát szeretné bérbeadás útján hasznosítani. Akár bérlőként, akár eladóként szeretnénk lakásbér-
leti szerződést kötni, fontos megismerni a lakásbérlettel kapcsolatos szabályokat, mert a lakásbérlet a felek között egy 
hónapokig, esetleg évekig tartó jogviszonyt hoz létre, és rendkívül összetettek az előírásai.
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vegyenek fel, amelyben rögzítik a 
bérlemény, és a benne lévő berende-
zési és felszerelési tárgyak műszaki 
állapotát is.

• Bútorozott bérleménynél akár kü-
lön listát is felvehetnek az ingósá-
gokról.

• Még jobb, ha fényképfelvételeket is 
készítenek a bérleményről, a tárgya-
iról, a mérőórákról.

• Biztosítékként (közkeletű nevén kau-
cióként) legfeljebb 3 havi bérleti díj-
nak megfelelő összeg elfogadott a gya-
korlatban, és „lelakni” csak akkor lehet, 
ha ebbe mindkét fél beleegyezik.

• A felek a rezsiköltségekkel a köz-

műszolgáltatók számlái alapján 
pontosan számoljanak el.

• Ha nem átutalással történik a 
pénzfizetés, akkor készpénz átadá-
sáról és átvételéről mindig készítse-
nek átvételi elismervényt.

Az adásvételhez hasonlóan a lakásbérlet 
esetében is a szerződő felek személye, és 
az ingatlan jellemzői határozzák meg, 
hogy a kötelező rendelkezéseken kívül 
még mit célszerű írásba foglalni a szer-
ződésben.

Az ügyvédek által javasolt részletes 
írásbeli szerződést, és a fényképfelvé-
telekkel való dokumentálást gyakran 
időhiányra vagy a bizalom elvére hivat-

kozva vetik el. Ha viszont a felek kö-
zött a bérlettel kapcsolatban bármikor 
nézeteltérés alakul ki, amelyet egymás 
között nem tudnak rendezni, és jogvita 
lesz belőle, a bíróság csak a bizonyított 
tényeket veszi figyelembe. Ezért kérem 
fontolják meg, hogy érdemes-e feles-
leges jogi és anyagi kockázatot vállalni 
az alapos szerződés és a dokumentálás 
hiánya miatt.

Amennyiben a olyan témát szeretné-
nek javasolni, amelyről szívesen olvasná-
nak, küldjék el a dr.borbely@invitel.hu 
e-mail címre.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

Kezd az évet lendülettel!

Először nézzük, mi is az az életmód. Az 
életmód az emberek olyan tevékenysé-
gének összessége, amelyet mindennapi 
rendszerességgel életük fenntartására, 
szükségleteik kielégítésére végeznek. 
Ami jó hír, hogy adott körülmények 
között az ember a saját életmódját ön-
maga képes alakítani. Az életmódot ki-
alakító döntések azonban nem minden 
esetben tudatosak, szerepe van benne 
a hagyományoknak, a szokásoknak, a 
divatnak és a tömegkommunikációnak. 
Ha például le akarunk fogyni, akkor 
bizony meg kell változtatnunk azt az 

életmódot, ami az elhízáshoz vezetett, 
ugyanakkor nem minden életmódváltás 
esetén fogyunk le. Vagyis az életmód-
váltás nem feltétlenül a fogyókúrához 
köthető kifejezés, de gyakran csak azzal 
hozzák összefüggésbe, tapasztalatom 
szerint azonban életünk több terüle-
tén is szükséges lehet életmódot válta-
ni. Alapvetően két módon találkozunk 
életmódváltást igénylő helyzetekkel, az 
egyik esetben mi magunk döntünk a 
változtatás mellett, a másik esetben pe-
dig egy külső kényszer hatására szüksé-
ges életmódot váltanunk. Külső tényező 

lehet például egy betegség, amiből fel 
akarunk épülni, egy megváltozott anya-
gi helyzet, amelyet elszenvedünk, vagy 
új élethelyzetbe hozhat egy kapcsolat, 
ami megváltozik vagy akár véget ér. 

Cél és időpont
Akárhogyan is kerülünk életmódváltást 
igénylő helyzetbe, mindig azt érdemes 
először tisztázni, hogy mit is akarunk 
megváltoztatni, illetve mi az a külső 
kényszer okozta helyzet, amihez alkal-
mazkodnunk kell. Ezzel ki is tűzzük 
az életmódváltás célját, vagyis, tudato-
sítjuk, hogy mit akarunk elérni, mi lesz 
az, amivel elégedettek leszünk. Ehhez 
tűzzük ki az időpontot, hogy mikorra 
szeretnénk elérni a változást. Ezek nél-
kül az alap építőkövek nélkül céltalanul 
fogunk bolyongani az életmódváltás 
ösvényein. Érdemes szakember, például 
életviteli tanácsadó vagy coach segít-
ségét kérni, akik felkészülten pályára 
tudnak állítani, és a teljes folyamat alatt 
mellettünk állnak, és támogatnak.

Akcióterv
A következő lépés az akcióterv: milyen 
lépéseket kell tennünk konkrétan, mi-

Az új év kezdetén sokan belevágnak különböző fogyókúrákba, vagy valamilyen életmódváltásba kezdenek. Érdemes 
körbejárni a témát, mire kell figyelni, hogyan kell lendületbe hozni magunkat és mit kell tennünk a sikerért.



12

ALGYŐI HÍRMONDÓ

lyen új szokásokat kell kialakítanunk 
hozzá. Avassuk be a közvetlen kör-
nyezetünket tervünkbe, azokat, akik a 
mindennapokban segíthetnek, hogy ki-
tartsunk célunk mellett. Gyűjtsünk in-
formációkat, keressünk a témában jártas 
embereket, akik segítenek eligazodni, és 
fejlesszük magunkat az adott témában, 
amiben változást akarunk elérni. 

Saját módszer
Életmódváltásba leggyakrabban az 
egészségünk megőrzése, fizikai és/vagy 
mentális jóllétünk miatt vágunk bele. 
Bármi is okozza a változtatás szüksé-
gességét, tartsuk szem előtt, hogy min-
denki más-más helyzetben van, más a 
kiinduló pontja, és más egyéni adott-
ságokat hordoz. Emiatt mindenkinek 
saját tervre és módszerre van szüksége. 

Gyakran láthatjuk, hogy ha a fogyókúra 
a célja az életmódváltásnak, akkor má-
sok sikersztoriját vesszük alapul, és azt 
feltételezzük, hogy az nekünk is jó lesz, 
azonban ez nem minden esetben hozza 
meg a várt eredményt. 
Vannak azonban olyan tényezők, ame-
lyek az egyéni eltérések esetén is be-
illeszthetőek egy eredményes fogyó-
kúrába (életmódváltásba), amelyektől 
lendületbe jövünk:
• kezdjük a változást tisztítással – tes-

ti, lelki szinten szabaduljunk meg a 
felgyülemlett mérgektől, 

• pihenjünk eleget és jó minőségben 
– iktassunk be „én-időt”, amikor 
töltekezni tudunk, ezzel erőt gyűjt-
hetünk a kitartáshoz,

• étkezzünk rendszeresen és változa-
tosan, együnk rostban gazdag, mi-

nőségi élelmiszert, bio vagy adalé-
kanyag-menteset, 

• fogyasszunk vitamint és ásványi 
anyagokat, ha szükséges pótoljuk 
étrend-kiegészítőkkel,

• napi minimum 3 liter folyadékot 
fogyasszunk, főként tiszta vizet, és 
gyógynövényteát,

• mozogjunk rendszeresen, 
• törekedjünk harmóniára a termé-

szettel, tiszteljük erejét és merít-
sünk belőle,

• gondoljunk magunkra pozitívan és 
mosolyogjunk többet!

Vörös Ilona
életviteli tanácsadó, tréner,  

Sales&Life Coach

Két győzelemmel folytatták a lányok

Korán kezdődött a 2021-es esztendő az 
FKSE Algyő női kézilabdacsapatának. 
Farkas József csapata ugyanis január 
13-án a magyar kupa harmadik fordu-
lójában az MTK Budapest élvonalbeli 
csapatával játszhatott tétmérkőzést.

Az esélyek a fővárosiak mellett 
szóltak, hiszen az MTK tíz NB I.-es 
mérkőzéséből csak hármat veszített el, 
és több válogatott játékossal is rendel-
kezik. A meccset végül az esélyeknek 
megfelelően az MTK 46–16-ra nyerte, 
az algyőiek legeredményesebbjei az egy-
aránt négy gólig jutó Ilyés Lilla és Sze-
pesi Ivett voltak. A találkozót követően 
Farkas József elmondta, megtiszteltetés 
volt, hogy az MTK-val játszhattak, de 
védekezésben és támadásban sem voltak 
még kellő ritmusban, hiszen a bajnok-
ság is később indult a lányok számára.

Ezt azonban két, bajnokságban ara-
tott győzelem követte. Előbb a Bácsal-
mást győzte le az FKSE magabiztosan 
(37–21), majd Mezőtúron szintén nagy 

arányú győzelmet arattak a lányok, mi-
után 40 gólig meg sem álltak, erre pedig 
csak 17 érkezett válaszként.

Ezzel a csapat továbbra is hibátlan 
teljesítménnyel áll a tabella élén. A lá-
nyokra hamarosan rangadó vár, hiszen 
február végén az üldöző Hódmezővá-
sárhely vendégei lesznek.

Az FKSE Algyő februári mérkőzései:
Február 6., szombat, 13.00:  
Kecskemét U22–FKSE Algyő

Február 20., szombat, 18.00:  
FKSE Algyő–Csorvás
Február 27., szombat, 16.00:  
Hódmezővásárhelyi LKC–FKSE Algyő

Februárban már az NB II. Dél-keleti 
csoportjában szereplő QSM Algyő férfi 
kézilabdacsapata számára is elkezdődik 
a bajnokság: a fiúk először Kiskunmaj-
sán lépnek pályára az idei évben. Feb-
ruár során szinte csak közvetlen rivá-
lisokkal játszik Pásztor István csapata, 
így alaposan átrendeződhet a tabella a 
hónap végére. 

A QSM Algyő februári programja:
Február 6., szombat, 18.00:  
Kiskunmajsa–QSM Algyő
Február 13., szombat, 14.00:  
QSM Algyő–Kunszentmárton
Február 21., vasárnap:  
Kondoros–QSM Algyő
Február 27., szombat, 14.00:  
QSM Algyő–Békéscsaba.

Továbbra is remekel az FKSE Algyő női kézilabdacsapata, amely az idei első két bajnokiját is megnyerte, így hibátlan 
mérleggel vezeti a bajnokságot. A csapat a magyar kupában az MTK Budapest otthonában is tétmérkőzést játszhatott.

Fotó: MTK Budapest
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A bajnoki rajtra készülnek a futballisták

Már a felkészülés hajrájában jár az Al-
győ SK férfi labdarúgócsapata: a fiúkra 
ugyanis február 20-án vár az első baj-
noki mérkőzés a Csongrád-Csanád me-
gyei I. osztályban.

„Szerencsére mindig tudtunk edzeni, 
ha hóesés volt, akkor is alkalmassá tud-
ták tenni a pályát az edzésre. Az elmúlt 

hét a csúcsterhelésről szólt, de szeren-
csére bő a keretünk, amikor egy nap két 
meccset játszottunk, akkor is mindenki 
meccsterhelést kaphatott. Jól alakulnak 
a dolgaink, reméljük, ez a bajnoki rajton 
is megmutatkozik majd” – összegezte 
az eddigi időszakot Podonyi Norbert, az 
Algyő edzője.

A csapat végleges kerete még nem 
alakult ki, az azonban már biztos, 
hogy az NB I.-ben is bemutatkozott 
Selyem Zsolt Algyőn folytatja. A 25 
éves játékos az ősszel az NB III.-as 
Hódmezővásárhelyi FC-ben játszott, 
ahol a megyei I. osztályú, kettes számú 
csapatban is pályára lépett. A komoly 
támadóerőt képviselő játékos nagy se-
gítsége lehet az algyői csapatnak, és 
teljesen beleillik a csapat fiatalokra 
épülő filozófiájába, nem mellesleg em-
berileg is megfelel Podonyi Norbert 
elvárásainak. 

A két, ősszel elmaradt mérkőzés pót-
lása mellett tavasszal várhatóan az újra 
selejtezős rendszerben lebonyolított 
magyar kupa küzdelmeiben is szerepel 
az Algyő SK.

„Örülök neki, hogy több meccsünk 
lesz tavasszal, hiszen több lehetőséget 
tudok adni majd mindenkinek. Remél-
hetőleg a sérülések elkerülnek bennün-
ket, hiszen Kovács Milánra és Bozsóki 
Dánielre hosszú ideig nem számítha-
tunk. Jobbnak tartom, hogy minél több 
meccset játszunk, hiszen a fiatalok is így 
fejlődhetnek, nem érzem nehézségnek 
a sűrűbb menetrendet” – mondta Po-
donyi Norbert, aki a sérülések kapcsán 
megjegyezte, tovább fiatalodott a csa-
pat, hiszen a gárda harmadik legidősebb 
játékosa is 25 éves.

A csapatra kezdésként két rangadó 
vár, hiszen február 20-án a Bordányt, 
majd egy héttel később a Tiszaszigetet 
fogadják az algyői sportpályán. 

„Két, az osztályban évek óta megha-
tározó csapattal játszunk a bajnokság 
elején. A két rivális ellen nagyon sok 
minden eldőlhet már ezen az első két 
meccsen, de természetesen hosszú a 
szezon. Elég szép sorozatot is felépít-
hetünk, de ehhez sok mindennek meg-
felelően kell alakulnia” – zárta Podonyi 
Norbert.

Február 20-án kezdődik a tavaszi idény a megyei I. osztályban szereplő Algyő SK férfi labdarúgócsapata számára.  
A kerethez egyelőre egy futballista érkezett, a csapat edzője ugyanakkor örül, hogy több mérkőzést is játszhatnak az 
idény második felében.
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Új pálya, új sportág

–  Milyen edzések zajlanak jelenleg a 
jégpályán?

–  Jelenleg az óvodásokat oktatjuk, ta-
nítjuk korcsolyázni, mint a jövő 
nemzedékét és természetesen a jég-
korongcsapat fiataljait is. Tehát kor-
csolyaoktatás és jégkorongedzések 
zajlanak a pályán.

–  Hogyan épül fel a gyakorlatban egy 
jégkorongedzés?

–  Hasonlóan a többi sportághoz, be-
melegítés, erőnlét, technikafejlesztés, 
taktikai elemek gyakorlása, egyéni 
képzés. A kisebbeknél nagy hangsúlyt 
kell fektetni a korcsolyázás elsajátítá-
sára, hiszen ez adja jégkorong alapját. 

Az egyéni képzés pedig azt jelenti, 
hogy a bot technikát, a korcsolyázás 
technikáját javítjuk. Ilyenkor több idő 
jut a gyakorlásra és a hibák feltárására.

–  Milyen korosztály érintett az után-
pótlásban?

–  Algyőn jelenleg a 6-12 éves korú csa-
pataink edzenek. Az edzéseink 60 
percesek, ők is ennyi ideig vannak a 
jégen edzésnapokon. Hetente 4 vagy 
6 alkalommal, szóval zajlik a munka.

–  Lehet-e az edzésekhez csatlakozni?
–  Igen, nyitottak vagyunk arra, hogy 

jöjjenek a gyerekek minél többen, de 
bizonyos feltételeknek meg kell fe-
lelni, például a korcsolyázó tudásnak, 
ha idősebbekről beszélünk. A picur-
kák bármikor csatlakozhatnak, mert 
abban a korcsoportban nem feltétel a 
korcsolyázótudás. Ha valakit érdekel 
ez a sport, akkor keresse edzőnket, 
Annus Dömét, aki segít az első lépé-
sek megtételében.

–  A nyári hónapokban mi váltja fel a je-
ges edzéseket?

–  Amikor nincs lehetőség jégre menni, 
akkor a szárazföldi edzéseket végzünk, 
és ilyenkor nyílik alkalom a pihenésre 
is. Ez azonban csak két hónap, utána 
ismét a jégé a főszerep és a megszo-
kott rendben zajlanak az edzések.

–  Mennyire számít segítségnek az új al-
győi pálya az edzések és a felkészülés 
szempontjából?

–  Nagyon nagy segítség az algyői jégpá-
lya, és terveink szerint egy igazi jég-
korong bázissá fogja kinőni magát ez 
a létesítmény hamarosan. Mi mindent 
megteszünk ennek érdekében. 

Az algyői pálya plusz edzésekre és 
mérkőzésekre ad lehetőséget, illetve 
egyéb programokat és tornákat is sze-
retnénk itt szervezni. Ráadásul nem 
utolsó szempont, hogy új gyerekek is-
merkedhetnek meg ezzel a sportággal.

–  Van-e már algyői tagja a Goodwill 
Pharma Szegedi Vízmű jégkorong-
csapatának?

– Igen, van már algyői gyerkőcünk.
–  Terveznek-e Algyőre meccseket hoz-

ni, amennyiben majd azt a vírushely-
zet lehetővé teszi?

–  Igen, már január végén is volt és ter-
mészetesen szervezünk még.

Sajnos a járványügyi korlátozások miatt jelenleg látogatók nem korcsolyázhatnak az algyői jégpályán, azonban az 
egyesületek munkája nem állt meg. Pápai Miklóst, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapatának szakosz-
tály-igazgatóját az algyői edzésekről kérdeztük.
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A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

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 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

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 

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.

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

SzületéSek Algyőn

Lele Balázs
Szül.: 2020. 12. 01.
Anya: Nagy Adrienn
Apa: Lele Viktor

Gera Máté
Szül.: 2020. 12. 28.
Anya: Csongrádi Tímea
Apa: Gera Mihály Róbert



Rajtol a  Rajtol a  
FARSANGI  FARSANGI  
JELMEZVERSENY!JELMEZVERSENY!

Ehhez semmi mást nem kell tenni, csak a jel-
mezes fotókat posztoljátok a Gyveikult Nkft. 
Facebook-oldalán a felhívást tartalmazó be-
jegyzésben! Kérjük, hogy mindenképp tüntes-
sétek fel, hogy minek öltöztetek be!

A legtöbb lájkot begyűjtők NYEREMÉNYBEN 
részesülnek.

A verseny január 15-től indult!

Eredményhirdetés a közösségi oldalunkon 
2021. február 17-én!

Légy bátor, vicces és kreatív! Tarts velünk!

Kellemes ötletelést kívánunk!

Az Algyői Faluház (Gyevikult Nkft.) jelmez-
versenyt hirdet gyerekeknek és játékos kedvű 
felnőtteknek. 

Nevezhettek:

- EGYÉNI kategóriában
- CSALÁDI kategóriában 
- MINDKÉT kategóriában


