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Oszlopon szemléltetik, hogy az Algyőt érintő árvizeknél milyen magasan állt a víz, a csúcspont 2006-ban volt. A Szent An-
na-kikötőben felállított oszlopnál a tervek szerint minden évben megemlékezést is tartanak.

Emlékművet állítottak  Emlékművet állítottak  
a történelmi árvizekneka történelmi árvizeknek

Részletek a 3. oldalon

Online programokat tartanak Online programokat tartanak 
Bár a kapu zárva, mögötte folyamatosan zajlik a munka, hogy megújult környezet 
és kibővült tárlat fogadja a látogatókat a tájházban. Az ősszel átadott látványraktár 
is gyarapodik hétről-hétre. Részletek a 5. oldalon

Egy építkezés vagy egy nagyobb felújítás 
mindig is jelentős anyagi ráfordítást igé-
nyelt. Az elmúlt évek folyamatos áremel-

kedései miatt már egy kisebb munka is na-
gyobb összegbe kerül, ezért sem mindegy, 
kivel végeztetjük. Részletek a 11. oldalon

Járványhelyzet az  Járványhelyzet az  
óvoda szempontjábólóvoda szempontjából
A világjárvány az óvodai neveléssel kap-
csolatban is számos új helyzetet terem-
tett, március 8-ától ügyeleti rendben 
működik az óvoda, felmérték az igénye-
ket, jelenleg 15 fő kérte gyermekének 
felügyeletét. Részletek a 4. oldalon
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APRÓHIRDETÉSEK

Csontkovács és akupresszúrás keze-
lésre 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. 

Gyümölcsfa oltványok alma, kör-
te, cseresznye, meggy, őszibarack, 
birs, naspolya, kajszi, babarózsák, 
bogyós gyümölcsök, valamint orgo-
na, galagonya eladó. Algyő, Téglás 
u. 130. Telefon: 06 (70) 328-1876,  
06 (62) 267-140.
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...a Tisza Virága

Még vonzóbb lesz a Szent Anna-kikötő

Bár előző nyáron már működött egy 
mini étterem a Szent Anna-kikötőben 
lévő kilenc lábon álló, régen a gabonara-
kodóhoz tartozó épületben, azonban 
most egy jóval nagyobb éttermet hoz 
létre az önkormányzat.

Molnár Áron polgármester el-
mondta, mindezt abból a LEADER 
pályázatból valósítják meg, amelyet 
korábban a régi fehér iskola vízi köz-
ponttá történő átalakítására nyertek el 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
közösen, azonban a vírushelyzet miatt 
nem tudták megvalósítani a terveket, 
így vissza kellett adni a forrást. Most 
ismét pályáznak erre az összegre, így 

önerővel kiegészítve mintegy 18 mil-
lió forintból fejlődhet a kikötő tavasz-
szal, így már május végétől élvezhetik 
a helyiek és a településen járó kirán-
dulók az ízletes halas és a magyaros 
ételeket.

Az étterem üzemeltetésére egy algyői 
halászcsaládból származó, régóta ven-
déglátással foglalkozó vállalkozót talál-
tak, aki egyébként eddig is üzemeltette 
a halsütödét a kikötőben, de ezt most 
éttermi szintűre emeli. 

Emellett egy tetőterasz is készül az 
épület tetején, itt majd teázni és kávézni 
lehet a Tisza világának csodálása köz-
ben. 

Fellendül az élet a kikötőben, ugyanis éttermet alakít ki az önkormányzat tetőterasszal. Magyaros és halas ételek egyaránt 
lesznek a kínálatban. A kis épület is funkciót kap, események lesznek benne a Gyevikult Nkft. szervezésében.

Emlékművet állítottak a történelmi árvizeknek

Algyőn minden év március 5-én telje-
sítménytúrát szerveznek az 1879-es ár-
víz emlékére, idén ez elmaradt, viszont 
a Szent Anna-kikötőben március 6-án 
megemlékezést tartottak és felavatták a 
történelmi árvizek oszlopát. Az önkor-
mányzat, az Algyői Tisza Szabadidő, 
Sport, Környezetvédő és Rekreációs 
Egyesület (ALTE), valamint az Al-
só-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(ATIVIZG) által létrehozott emlékmű 
jól szemlélteti, hogy például 1879-ben 
és 2006-ban milyen magasan állt a víz 
a településen.

Füzesy István alpolgármester, az 
ALTE elnöke emlékeztetett, a Tisza 
1879. március 5-én úgy elárasztotta 
a települést, hogy a lakosságot a mai 
Sándorfalva területére kellett átte-
lepíteni, azonban a gyeviek életereje 
megállíthatatlan volt, ezért az árvíz 
után visszatértek és újjáépítették Al-
győt.  

Molnár Áron polgármester is a nagy-
árvíz utáni időket idézte fel. Elmondta, 
hogy a helyi báró meg akarta akadályoz-
ni az újjáépítést úgy, hogy rétnek nyil-
váníttatja a területet, hiszen akkoriban 
tilos volt rétre építkezni. Azonban ezt 
három lelkes személy nem hagyta, az 
alispánnál kijárták, hogy ne legyen rét 
Algyő helyén. A településvezető beszélt 
arról is, hogy a most felavatott emlékmű 
az árvíz mellett arra is emlékeztet min-
ket, hogy mennyire kiszolgáltatottak 
vagyunk a természetnek, ezért nem sza-
bad elharapózzon bennünk az a gondo-
lat, hogy mi vagyunk az úr, mert mindig 
a természet ereje győz.

Kozák Péter, az ATIVIZIG igazga-
tója örömét fejezte ki, hogy Algyőn is 
helyet kapott egy ilyen oszlop, hiszen 
ezzel tovább bővült azon települések-
nek a köre, amelyek emléket állítottak 
az árvizeknek és a folyóval kapcsolatos 
élményeiknek az Alsó-Tisza mentén. 

A tervek szerint a jövőben a márci-
us 5-ei hagyományos teljesítménytúra 
kibővül egy megemlékezéssel, amelyet 
a most átadott oszlopnál tartanak majd. 

Oszlopon szemléltetik, hogy az Algyőt érintő árvizeknél milyen magasan állt a víz, a csúcspont 2006-ban volt. A Szent 
Anna-kikötőben felállított művet március 6-án avatták fel. Az eseményen a község polgármestere elmondta, az emlékmű 
az árvíz mellett arra is emlékeztet, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a természetnek.
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Járványhelyzet az Algyői Szivárvány Óvoda mindennapjaiban

A Covid-19 járványhelyzet médiából 
ismert adatai, valamint az Oktatási 
Hivatal álláspontja szerint 2020 őszén 
valamennyi nevelési-oktatási intéz-
ménybe eljuttatott tájékoztatása szerint 
a nevelési év küszöbén Magyarország 
biztonságos volt, ezért szeptember el-
sején a hagyományos nevelés-oktatás 
megkezdését engedélyezték. A járvány 
terjedése azonban nehezen kiszámít-
ható, ezért fel kellett készülnünk a vé-
dekezésre és a megelőzésre, továbbá ki 
kellett dolgoznunk olyan eljárásrendet, 
amely megfelelő támpontot nyújtott a 
zökkenőmentes működéshez.

A világjárvány az óvodai neveléssel 
kapcsolatban is számos új helyzetet te-
remtett. A harmadik hullám arra kész-
teti a mi nevelőközösségünket is, hogy 
intézményi, csoport és egyéni szinteken 
egyaránt építsünk a naponta változó 
helyzetekből fakadó bizonytalanságra, 
az óvodán kívüli óvodai nevelés során 
szerzett tapasztalatainkra. Ebben a je-
lenleg folyamatosan változó járvány-
helyzetben kiemelten fontos, hogy a 
gyermekeket körülvevő felnőttek tes-
tileg-lelkileg egyensúlyban legyenek. 
Sajnos a Covid-19 okán a naponta vál-
tozó körülmények miatt be kellett ren-
dezkednünk a bizonytalanságra és szá-
molnunk kellett azzal, hogy a nevelési 
színterek változnak.

A mostani időkben elengedhetetlen 
rugalmassághoz mentális egészségre és 
erőre van szükségünk, és fokozott fi-
gyelemmel kell lennünk önmagunkra, 

egymásra, másokra, a környezetünkre. 
Utóbbival elősegítve, hogy a családok és 
az óvodával kapcsolatban lévők tudato-
san, a túlreagálások elkerülésével és a jár-
vány sajátosságaira tekintettel vegyenek 
részt a helyzet eredményes kezelésében.

Ennek érdekében a járványhelyzettel 
összefüggő szabályokról a családokat 
korrekten tájékoztattuk, lehetőséget 
biztosítottunk az óvodával jogviszony-
ban álló családok az általuk fontosnak 
tartott kérdéseiket feltehessék, és e kér-
désekre a lehetséges legrövidebb időn 
belül közérthető válaszokat kapjanak.

Óvodánk 2021. március 8-a óta 
ügyeleti rendben működik, lehetősége-
ink szerint, Algyő Nagyközség Önkor-
mányzatának támogatásával, segítjük 
a családokat az egyszeri meleg étkezés 
biztosításával, gyermekeknek az óvónők 
tevékenységajánlókkal színesítik hétköz-
napjaikat. Logopédus, gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus felvette a családokkal 
a kapcsolatot igény szerint, természete-
sen nem kötelező jelleggel heti rendsze-
rességgel küldenek otthoni feladatokat. 
Sok szülő jelezte, hogy kevés idejük van 
az otthoni munka miatt, köszönik, de 
amint tudják, megoldják azokat.

Ügyeleti igényeket felmértük, jelen-
leg 15 fő kérte gyermekének felügye-
letét. A dajkák fertőtlenítenek, takarí-
tanak, mosnak, vasalnak, hogy nyitásra 
minden rendelkezésre álljon, zökkenő-
mentesen kezdhessük meg a munkát.

Folyamatosan együttműködünk a 
közegészségügyi és járványügyi, va-

lamint a felügyeleti hatóságokkal. 
Szükség szerint tanácsot, útbaigazítást 
kértünk a foglalkozás-egészségügyi or-
vosunktól, Szabó Attilától, a Központi 
Operatív Törzzsel, további hatóságok-
kal, katasztrófavédelemmel folyamatos 
a kapcsolattartásunk.

Alapelvünk, hogy az óvoda műkö-
dési és pedagógiai tevékenységei során 
a közegészségügyi és járványügyi köve-
telmények elsődlegességének figyelem-
bevétele mellett, a járványveszély körül-
ményeihez igazodó módon járjunk el.

Köszönöm az eddig tanúsított meg-
értésüket támogató segítségüket!

Jó egészséget kívánok miden család-
nak az Algyői Szivárvány Óvoda dolgo-
zói nevében!

Ozsváth Lászlóné
óvodavezető

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számítógépek, 
laptopok, tabletek, mobiltelefonok 
javítása, telepítése, karbantartása. 
Vásárlási segítségnyújtás, szakta-
nácsadás. Keressen bizalommal! Zsi-
govics Péter, 06 (30) 779-1501
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...a Tisza Virága

Felújítanak és online programokat tartanak a tájházban

Érdemes lesz a korlátozások feloldását 
követően betérni az Algyői Tájházba, 
hiszen folyamatosan bővül a tárlat anya-
ga, így lesz mit szemügyre venni. Bár a 
ház zárva tart, a munka nem állt meg, a 
dolgozók egy alapos nagytakarítást vé-
geztek, most pedig a már elhasználódott 
tárgyakat újítják meg.

Izbékiné Cseuz Gabriella, a Gyevi-
kult Nkft. múzeumi-közművelődési 

szakembere elmondta, többek között a 
bárka is frissítő csiszolást és lenolajos 
kezelést kapott, végül pedig három da-
rab lábat is szereltek rá. Megjegyezte, ez 
is demonstrációs tárgynak minősül, ami 
azt jelenti, hogy nem régi algyőiektől itt 
maradt eszköz, hanem újonnan készült, 
de szemlélteti azt, hogy milyen funkciói 
volt régen.

Megtudtuk, a bárka után most egy 
hokedlin dolgoznak, amelyből népi 
játékot gyártanak a nyári táborokba, 
ugyanis már nagyon készülnek a fiata-
lok vakációs programjaira is.

Az ősszel átadott látványraktár is 
gyarapodik hétről-hétre a helyiek fel-
ajánlásának köszönhetően, így a napok-
ban például két, a régi konyhák stílusát 
idéző szék, valamint egy bőr bőrönd 

kapott helyet az új térben. Hamarosan 
varrógépek, írógépek és régi szappanok 
is érkeznek.

A belső terek mellett pedig az udvar 
is vonzóbbá válik, a jó idő beköszönté-
vel füvesítés lesz, valamint a kiskertet is 
rendezik.

Amíg pedig nem lehet a tájházba 
menni, addig online eseményekkel 
kedveskednek a helyieknek. Így pél-
dául a húsvéti készülődést egy fonott 
kalács recepttel segítik, ennek elkészí-
tését pedig lépésről-lépésre bemutat-
ják fotók segítségével. Érdemes tehát 
figyelni a ház Facebook-oldalát, ame-
lyen keresztül elérhető az a 3D-s vir-
tuális séta is, ami ősszel indult útjára, 
és ami pillanatok alatt több tucat láto-
gatót vonzott.

Bár a kapu zárva, mögötte folyamatosan zajlik a munka, hogy megújult környezet és kibővült tárlat fogadja a látogatókat 
a tájházban. Izbékiné Cseuz Gabriellát kérdeztük a részletekről.

Tisztelt Ügyfeleim!  Tisztelt Algyői Lakosok!

Abból az alkalomból szólok az Algyői 
Hírmondó oldalán, hogy üdvözöljem 
azokat a kedves ismerősöket, ügyfele-
imet, akikkel a kialakult helyzet miatt 
nem találkozhatok és köszöntsek min-
denkit aki Algyőn lakik, dolgozik.

Van egy dátum amit megosztok: 
1991.január elsején kezdtem biztosítás-
sal foglalkozni, ezen három évtized alatt 

nagyon sokszor fordult a világ a biztosítási szakmában is.
A gazdasági események, hitelek, vállalkozások, lakossági 

szerződések egyre változatosabbá teszik a munkám. 
A sok reklám helyett pár mondattal megpróbálok képet 

festeni a jelenlegi biztosítási helyzetről.
• Nem múlik el nap, hogy ne kapjunk hírt egy-egy lakás-

tűzről, régebben nem volt ez ennyire gyakori, az időjárás 
valamilyen formában évente okoz gondot a lakóépüle-
tekben, kertekben.

• A sok jármű jelenléte az utakon nagyon sok súlyos bal-
esetet okoz, amelyben ember, jármű egyaránt sérül.

• A betegségek sokasága jelen van életünkben, ami befo-
lyásolja a munkavégzést, életminőséget, anyagi helyzetet. 

• Családokban, ahol felsőoktatásban tanuló gyerek van, 

komoly anyagi megpróbáltatás elé állíthatja a szülőket 
a taníttatás.

• A média tele van a nyugdíjasok megélhetését, anyagi 
helyzetét fésülgető hírekkel, nagyon csekély az állam 
által adott nyugdíj kiegészítés.

• A vállalkozások felelőssége, vagyona, felelős vezetők 
munkavállalókkal és egymással szembeni kötelezettsé-
gei nem kis feladat. Meg kell óvni a vállalkozást ami a 
megélhetést biztosítja több családnak.

• Legújabb szolgáltatásunk a drónokra köthető felelős-
ségbiztosítás.

• Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás, 
mely 2021. 03. 01-től köthető alapvető szolgáltatásokat 
tartalmaz, az MNB előírásai alapján jött létre. 

A biztosítási kultúra az elmúlt 30 év alatt sokat fejlődött 
Magyarországon. Az a tapasztalatom, hogy meg tudjuk 
találni azokat a szolgáltatási csomagokat, amelyre szükség 
van kinek-kinek pénztárcája és igénye szerint. Biztosítótár-
saságunk részt vesz a társadalmi szerepvállalásban, szívesen 
adok szakmai tanácsot, beszélgessünk a biztosításokról az 
irodámban, Szegeden, a József Attila sgt. 96. szám alatt,  
valastyanj@gmail.com, vagy a 06 (20) 954-7365-ös telefon-
számon. 
Jó egészséget kívánok! Valastyán Pálné

Bizti-96. Bt. 
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Közösen öltöztették díszbe a faluház előtti fát

Szelfi-pont lett a faluház előtti egyik fából Algyőn, miután a Gye-
vikult Nkft. közös húsvéti díszítésre invitálta a településen élőket.

Izbékiné Cseuz Gabriella, a Gyevikult Nkft. múzeumi-közmű-
velődési szakembere elmondta, a tojásfa elkészítéséhez minden 
jelentkező kézműves csomagot kapott, ami lézervágott, fa tojást 
tartalmazott, amelynek megfestéséhez akrilfestéket biztosítottak. 
Hozzátette, pillanatok alatt elkeltek a csomagok, főként kisgyer-
mekes családok jelentkeztek. Kiemelte, az algyőiek is hiányolják a 
közösségi programokat, ezért is lehetett akkora sikere a kezdemé-
nyezésnek, valamint amiatt is, mert ilyen esemény még sosem volt 
a községben.

Az otthon megfestett tojásokat április első vasárnapjáig lehet 
a fára akasztania a családoknak, ezután pedig elindulhat a húsvéti 
szelfik készítése, amelyeket a Gyevikult Facebook-oldalán közzé-
tett, tojásfakészítésről szóló bejegyzés alá várnak kommentben. A 
társaság munkatársa megjegyezte, azok se aggódjanak, akik lema-
radtak a csomagokról, hiszen szívesen fogadnak más, otthon készült 
tojásokat is a fára, hogy még színesebbé és vidámabbá váljon a ház 
előtti tér.

Elő a telefonokkal és már készülhetnek is a húsvéti szelfik az erre kialakított ponton az Algyői Faluház előtt. A tele-
pülés közösen változtatta tojásfává az egyik lombkoronást az épületnél.

Elindult az ingyenes EFOP-os mentorprogram

A megnyitó ünnepség szűk körben, a 
jelenlegi járványügyi szabályokat be-
tartva történt meg a hivatal épületében. 
A program célja, hogy a résztvevők ön-

ismerete erősödjön, képesek legyenek 
azonosítani a személyiségükhöz, kép-
zettségükhöz illeszkedő szakmai élet-
pályát, valamint segítséget nyújtson 

azoknak, akik saját vállalkozás indításá-
ban gondolkoznak. A jelentkezők nem-
csak hasznos tudásra és információkra 
tehetnek szert, hanem olyan gyakorlati 
tanácsokat is kapnak, amelyek sokban 
segíthetik őket a későbbi munkavállalás 
és a saját terveik megvalósításának te-
kintetében. A jelenlegi kurzusokra 13 fő 
jelentkezett.

Maga a program három részből áll. Az 
elsőben csoportos mentorálás történik, 
ahol online órákon vesznek majd részt 
a jelentkezők. A második szakaszban 
egyéni mentorálással segítik a képzést 
tartó mentorok a kurzuson résztvevőket, 
végül pedig szintén csoportos mentorá-
lást tartanak önismeret, karriertervezés, 
pályaalkalmasság témakörben.

A tervek szerint a program 2021. 
május végéig tart majd.

Március 25-én Algyő Nagyközség Önkormányzata elindította ingyenes mentorprogramját, amelyen 16 és 35 év kö-
zötti fiatalok vehetnek részt.
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A mézről és a beporzókról szólt a nap

Három éve minden esztendőben márci-
us 10-én tartják meg a beporzók napját 
hazánkban, amelynek létrehozását az 
ELTE Természettudományi Kara tu-
dománykommunikáció természettudo-
mányban mesterfokú képzésének egy 
oktatója és egy hallgatója javasolta. A 

nap célja, hogy emlékeztessen minket 
arra, hogy az emberiség számára fontos 
ökoszisztéma szereplői, a virágok és a 
rovarok bajban vannak.

Ebből az alkalomból az Algyői Táj-
házban is a méhek és az általuk előállí-
tott méz kapott főszerepet március 6-án 
egy online esemény során. Bemutatkoz-
tak többek között a helyi méhészek is 
mézkülönlegességeikkel.

Így az érdeklődők Bakó Gábor akác, Fo-
dor László olajfű, a Gercsó Méhészet haj-
dina és Major Zoltán lépes mézével ismer-
kedhettek meg, valamint Héderi Tamás és 
Karasz Béla is bemutatta repcemézét.

Eközben a gyerekekre is gondoltak 
a szervezők, ők méhbölcsőt készíthet-
tek konzervdobozból drót vagy zsineg, 
nád vagy üreges faág felhasználásával, 

valamint ecset, akrilfesték és fülpálci-
ka alkalmazásával. Az otthon elkészült 
méhecskehoteleket a Facebookon ke-
resztül fotókon mutatták be az ügyes-
kezű gyerekek.

Persze a háziasszonyok sem maradtak 
ki a sorból, számukra mézes receptek-
kel készültek a tájház munkatársai. Így 
ebédre karamellizált mézes-mustáros 
csirkét, míg desszertnek mézes-fahéjas 
kevert süteményt javasoltak, nassolni 
valónak pedig glutén- és tejmentes mé-
zes keksz készülhetett az algyői kony-
hákban.

Ha valaki lemaradt volna a program-
ról, de érdeklik a mézes finomsásgok, 
vagy a gyerekekkel közösen méhbölcsőt 
készítene, elérheti a leírásokat és recep-
teket a tájház Facebook-oldalán.

Mézkülönlegességeket és mézes recepteket mutattak be a tájház közösségi oldalán a beporzók napja alkalmából, amit 
három éve március 10-én tartunk hazánkban. Aki lemaradt volna, a tájház oldalán még megtalálja a finomságokról 
szóló leírásokat.

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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Hóvirág Virágüzlet
(Téglás u. 67.)

Április 1-től kezdi az egynyári  
virágok és virágföldek árusítását!

Telefon: 06 (20) 501-4100.
Algyőn ingyenes  

kiszállítással is kérhető!

Szünetel a villamosenergia-szolgáltatás
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az MVM Démász Áramhálózati Kft. a 
szolgáltatás minőségének javítása érde-
kében a közcélú villamos hálózaton elő-
re tervezett munkálatokat fog végezni 
2021. április 7-én 8 és 16 óra között az 
alábbi területeken:
• Bányász utca 3.-21., 2.-28.
• Dália utca 3.-7, 4.-10.
• Géza utca 5.-37., 4.-32.
• Kastélykert utca 7.-57., 8.-46.
• Komp utca 3.-29., 4.-22.
• Patkoló utca 3., 4.
• Piac tér
• Szőlő utca 2.-4.
• Sövény utca 1.

Ezen időszakokban a villamosener-
gia-szolgáltatás szünetel. Fontos, hogy 
a berendezéseket az áramszünet ideje 
alatt is feszültség alatt állónak kell te-
kinteni.
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Tavasszal is sokat tehetünk a madarakért

A téli időszakban is nagyon fontos a 
friss ivó- és fürdővíz biztosítása a ma-
daraknak, erről természetesen az év 
többi részében is szükséges gondoskod-
ni, különösen majd a szárazabb nyári 
időszakban, amikor nehezebben talál-
nak maguknak természetes lehetőséget. 
Ennek biztosítására alkalmas lehet akár 
egy nagyobb cserépalátét is. Tehetjük 
a földre is, de sok madár előszeretettel 
használja a magasabbra – fatuskóra, asz-
talra – kihelyezett itatókat. Arra azon-
ban figyeljünk, hogy a víz ne legyen túl 
mély, hogy a madarak biztonságosan 
tudjanak benne megmártózni. Ezt akár 
egy nagyobb darab fa vagy kő belehe-
lyezésével is biztosíthatjuk. Az élőskö-
dők elleni védekezés céljából a madarak 
gyakran vesznek porfürdőt is. Az itató 
mellé helyezhetünk finom szemcsés ho-
mokkal megrakott tálcát is, amit jó, ha 
szárazon tudunk tartani. 

A tavaszi időszak a madarak esetében 
is a párválasztásról, a fészekrakásról szól. 
Vonzóvá varázsolhatjuk kertünket sűrű, 
bokros növényzet telepítésével, megha-
gyásával, vagy akár néhány mesterséges 
madárodú kihelyezésével is.

Az idősebb, odvas fák megfogyat-
kozásával az odúlakó madarak egyre 
nehezebben találnak maguknak fész-
kelésre alkalmas természetes ürege-

ket, harkályok által kivájt odúkat. Az 
ember közelségében is élő fajok, mint 
amilyen például a széncinege, kiválóan 
alkalmazkodtak, és rendkívül találéko-
nyan foglalnak el akár olyan helyeket 
is, mint például egy vascső, vagy egy 
használaton kívüli postaláda. Számuk-
ra kerek röpnyílású mesterséges odút 
helyezhetünk ki. A kicsit kisebb bejá-
rattal rendelkező odút a kék cinegék 
kedvelik, míg a nagyobb nyílással 
rendelkezőt a seregélyek foglalják el 
előszeretettel.

Az odúk kihelyezését célszerű őszre 
időzíteni, hiszen télen sok madár hasz-
nálja éjszakázóhelyként, és így több 
idejük is van megtalálni ezeket a költési 

időszak megkezdése előtt. Természete-
sen még most sem késő kiakasztani azo-
kat, érdemes 2-3 méteres magasságba 
tenni úgy, hogy a röpnyílása lehetőleg 
déli, délkeleti irányba nézzen. Rendsze-
res tisztításáról se feledkezzünk meg. A 
cinegék egy évben többször is nevelnek 
fiókákat. A fészekalj kirepülését köve-
tően a fészket távolítsuk el, hiszen élős-
ködők is lehetnek benne.

Részben nyitott előoldalú odú kihe-
lyezésével a házi rozsdafarkúnak, baráz-
dabillegetőnek kínálhatunk fészkelésre 
alkalmas helyet. Ezeket az odúkat ne 
fára akasszuk, hanem eresz alá, vagy bár-
milyen esőtől védett helyre rögzítsük fel.

Az odúkat készen is megvásárolhat-
juk, de akár mi magunk is elkészíthet-
jük. Az ajánlott méreteket a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület honlapján is megtalálhatjuk.

Áprilisban térnek vissza afrikai te-
lelőhelyükről kedves kis madaraink, a 
fecskék. Számuk drasztikusan lecsök-
kent az utóbbi időszakban, ezért fo-
gadjuk őket szeretettel. Száraz tavaszi 
időjárás esetén sarazóhely kialakításával 
is segíthetjük őket. Ehhez csak annyira 
van szükség, hogy kertünk egy nyitot-
tabb részén a talajt folyamatosan ned-
vesen tartjuk.

A nappalok hosszabbodásával, a jó idő beköszöntével a madarak éneke is egyre hangosabb. Az etetési szezon végez-
tével is sokat tehetünk azért, hogy a madarak mindennapjait segítsük, ezáltal – önmagunk örömére is – a kertünkbe 
csalogassuk, ott tartsuk őket. 
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Aktiváljuk immunrendszerünket!

Immunhiányos állapotokról akkor be-
szélünk, amikor az immunrendszer va-
lamely összetevőjének mennyisége nem 
elegendő, minősége nem megfelelő, 
vagy valamely okból funkcióját betöl-
teni nem tudja. Ha az immunrendszer 
a szervezet saját sejtjei ellen indít im-
munválaszt, akkor autoimmun betegség 
jön létre. Az autoimmun betegségek 
lényege, hogy immunrendszerünk a 
szervezet saját sejtjeit nem ismeri fel, 
a felismerő rendszer működésében ke-
letkezett zavar pedig működésbe hoz-
za a védekező mechanizmusokat. Ez 
a folyamat az, amikor a szervezet saját 
maga ellen fordul. Az immunrendszer 
nem megfelelő működése betegségeket 
eredményez, ezért az immunhiányos és 
autoimmun problémákat kezelni, gyen-
ge immunrendszerünket pedig erősíteni 
kell.

Az immunrendszer erősítésének alap-
vető pontjai:
Az egészséges táplálkozás – a szerve-
zet megfelelő makro- (szénhidrátok, 
zsírok, fehérjék) és mikrotápanyagok-
kal való ellátása (ásványi anyagok, a 
vitaminok, flavonoidok stb.). A tavasz 
kezdetéhez közeledve célszerű tehát a 
mikrotápanyagokban gazdag ételeket 
előnyben részesíteni, és a zöldségeket 
és gyümölcsöket nyersen fogyasztani.
Vitaminpótlás – alapvető immunerősítő 

a C-vitamin, napi minimum 250 mil-
ligrammot fogyasszunk, a téli és tavaszi 
időszakban akár 1500 milligrammot is 
igényelhet a szervezetünk. A C-vitamin 
védi a sejtjeinket, a kollagénszintézis 
elősegítésével támogatja a bőr és nyál-
kahártya védőfunkcióját.

Az ősz beköszöntével csökkenő nap-
sütés miatt fontossá válik egész tavasz 
végéig a D- vitamin pótlása, amely el-
indítja a különböző antimikrobális fe-
hérjék termelődését, így aktivizálja az 
immunrendszert. Napi 3000-4000 NE/
nap bevitele a különböző légúti fertő-
zések megelőzésében nagy szerepet ját-
szik.

Ebben az időszakban már lassan ki-
ürülnek a szelén és cink raktárak, azok 
feltöltése is fontos az immunsejtek mű-
ködéséhez.

Superfoodok – például a goji bogyó, 
chiamag, vagy épp a quinoa, ami példá-
ul teljes értékű fehérjeforrás, azaz tar-
talmazza azt a 9 aminosavat, amelyet a 
szervezet nem tud előállítani. Léteznek 
az algakészítmények, amelyekben a vi-
taminok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
zsírsavak természetes formában vannak 
jelen, így testünk lényegesen jobban 
tudja őket hasznosítani. Különleges 
immunerősítő készítmény például a 
nyírfanedv, amit már őseink is fogyasz-
tottak. Emellett minden háztartásban 
megtalálható cékla, fokhagyma, brok-
koli és citrom is remek választásnak 
bizonyul az immunrendszer erősítésére.

Figyeljünk a megfelelő folyadékbevi-
telre. A víz csodákra képes és a megfele-
lően hidratált szervezet számos megbe-
tegedésnek ellenáll.

Pre- és probiotikumok fogyasztása 
– a bélflóra fő funkciója a kórokozók-
kal szembeni védelem, valamint az im-
munrendszer állandó készenléti szinten 
tartása. Ha a bélflóránk egyensúlya fel-
borul, netán az egyoldalú táplálkozás 

miatt vagy a káros baktériumok száma 
megnő, célszerű probiotikumokat, pre-
biotikumokat alkalmaznunk az egyen-
súly helyreállítása érdekében.

A fizikai erősítés – rendszeres test-
mozgás az egész szervezetre jótékony 
hatással bír, és az immunrendszer is ki-
válóan erősíthető vele. A tavasz remek 
időszak ahhoz, hogy újra elővegyük a 
futócipőt, vagy egyszerűen csak beiktas-
sunk minden nap egy bő félórás sétát.

Mentális erősítés – az immunrend-
szerre pozitív hatással van, ha ápoljuk 
társas kapcsolatainkat, türelemmel és 
tisztelettel vagyunk egymás iránt. Ke-
ressünk olyan elfoglaltságokat, amelyek 
jó érzésekkel töltenek el, szánjunk ma-
gunkra én-időt, támogassuk a rászoru-
lókat. Játszunk, amikor csak tehetjük, 
hallgassunk zenét, amelyek feltöltik 
lelkünket. A jelenlegi vírushelyzetben 
sokan tele vannak félelemmel, aggoda-
lommal, bizonytalansággal, ami gyengí-
ti az immunrendszert, és állandó stresz-
szforrás. A stressz gyengíti a szervezet 
védekező képességét, így kiszolgáltatjuk 
magunkat a fertőzéseknek. Olvassunk 
felemelő történeteket, tanuljunk új dol-
gokat, meditáljunk, jógázzunk. Az, hogy 
miként gondolkodunk, érzünk és cse-
lekszünk meghatározza, hogy miként 
hatunk mi a világra és mi módon hat 
ránk a világ.

Az egészséges érzelmek és a kiegyen-
súlyozott szervezet fenntartását segítik 
az illóolajak párologtatása, az olajos 
testmasszázsok, amelyeket otthonunk-
ban is megadhatunk magunknak. 

Számos immunerősítő növény léte-
zik, amelyek fűszerek vagy épp olajok 
formájában elérhetőek, mint például a 
bazsalikom, oregánó, gyömbér, rozma-
ring, zsálya és levendula.

Vörös Ilona életviteli tanácsadó,  
tréner, sales&life coach

A szervezet legfontosabb védőbástyája az immunrendszer. Az immunrendszer védekezik a kívülről behatoló kóroko-
zók, például mikroorganizmusok, baktériumok, vírusok és a szervezetben keletkező megváltozott, az egyed életét 
veszélyeztető sejtek ellen. 
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Hasznos tanácsok építkezőknek, felújítóknak

Mivel a költségek mellett fontos szem-
pont a végeredmény is, ezért igyekszünk 
a már bevált szakemberekhez fordulni. 
Azonban előfordulhat, hogy valamilyen 
oknál fogva nem tudunk a szokásos 
mesteremberekkel dolgoztatni. Ilyen-
kor segíthetnek a hagyományos inter-
netes keresőszavas keresés mellett azok 
a honlapok, amelyek kifejezetten a nyil-
vános adatbázisból való tájékozódást 
szolgálják.
• Gazdálkodó szervezetek (cégek, 

egyéni vállalkozók) keresése: htt-
ps://www.kamreg.hu/mkkir/kere-
so.html Adószám, cégnév alapján, 
akár településre is szűkítve kereshe-
tők a különféle tevékenységi körö-
ket (gyártás, kereskedelem, szolgál-
tatás, stb.) gyakorló vállalkozások.

• Az építőipari kivitelező vállalko-
zásoknak van egy külön adatbázisa 
is: https://regisztracio.kivreg.hu/
web/index.php?frame=Search Aki 
egy-egy szakmunkára keres vállal-
kozót, az a kivitelezők között ke-
ressen, aki pedig generálkivitelezőt 
szeretne (például egy szerkezetkész 
vagy kulcsrakész házépítéshez) a 
projektszervező cégek között néz-
zen szét. Mindkét adatbázis a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) nyilvántartásán alapul, és 
az alapadatokon kívül egyéb hasz-
nos információkat (szakemberek 

száma, végzettség szerinti össze-
tétele) is tartalmaznak a vállalko-
zásokról. Az építtetők fenti online 
nyilvántartások segítségével elle-
nőrizhetik a kivitelező vállalkozá-
sok jogosultságait is.

Nemcsak kivitelezőket, hanem tervező-
ket, felelős műszaki vezetőket, műszaki 
ellenőröket is kereshetünk: Mérnököket 
a Magyar Mérnöki Kamara honlapján: 
https://www.mmk.hu/kereses/tagok. Itt 
újdonság egy kifejezetten a lakossági 
igényekre szabott mérnökkereső: htt-
ps://www.mmk.hu/mernokkereso 
A korábban a kormányhivatalok által 
vezetett „gázszerelői hatósági nyilván-
tartást” 2020. január elsejétől szintén az 
MMK vezeti: https://www.mmk.hu/
ugyintezes/gazszerelo-nyilvantartas 
Építészeket pedig a Magyar Építész 
Kamara honlapján: https://eugyintezes.
mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek# 
A műszaki biztonsági hatóságnál nyil-
vántartott, csatlakozóberendezéssel 
kapcsolatos tevékenységet folytató vil-
lanyszerelők, valamint víziközmű-be-
kötést végzők nyilvántartása: https://
mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/
nyilvantartas_muszaki 

Az építtető az építésügyi törvény alap-
ján többek között felelősséggel tartozik 
a tervező, az építési műszaki ellenőr és 
a kivitelező kiválasztásáért is (Étv. 43.§ 
(1) bekezdés c pont). Ez azt eredménye-
zi, hogy még az építtetőt is sújthatják 
építésfelügyeleti bírsággal, ha nem meg-
felelő jogosultsággal rendelkező terve-
zővel (100 ezer) vagy műszaki ellenőrrel 
(100 ezer), vagy éppen névjegyzéket ve-
zető szervnek nem bejelentett vállalko-
zó kivitelezővel (80 ezer), esetleg nem 
megfelelő jogosultsággal rendelkező 
kivitelezővel (100 ezer) köt szerződést.

Ha már kinéztünk egy-két vállalko-
zást, de többet szeretnénk róluk tudni, 
ezeken a honlapokon keressünk:
• Cégeket (Bt., Kft., Zrt.): https://

www.e-cegjegyzek.hu/ A cégkivo-
natból megismerhetjük a vállalko-
zás legfontosabb adatait: székhelyét, 
tevékenységi köreit, képviselőjét, 
tagjait. Azt, hogy mióta működik, 
és van-e a céggel szemben végre-
hajtási, felszámolási, vagy csődeljá-
rás folyamatban.

• Egyéni vállalkozókat: https://www.
nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ 

• Cégekről, egyéni vállalkozókról a 
NAV-nál: https://www.nav.gov.hu/
nav/multilekerdezo oldalon tájéko-
zódhatunk.

Ezen a három honlapon nemcsak akkor 
érdemes tájékozódni, ha kifejezetten 
építőipari kivitelezőket keresünk, ha-
nem bármilyen más, gyártással, keres-
kedelemmel, szolgáltatással kapcsolatos 
vállalkozás esetén is.
• Célszerű legalább két-három hely-

ről írásbeli árajánlatot kérni. Az 
árajánlat adása mindig ingyenes. 

• Kérjenek referenciákat is, és azokat 
ellenőrizzék is le.

• A kiválasztott tervezővel, kivitele-
zővel, műszaki ellenőrrel írásbeli 
szerződést kössenek, ez egyébként 
is előírás számukra.

• Az elvégzett munkát számviteli 
bizonylat (számla, szerződés, stb.) 
alapján fizessék ki.

Amennyiben olyan témát szeretnének 
javasolni, amelyről szívesen olvasnának 
a Hírmondó hasábjain kérem, küldjék 
el a dr.borbely@invitel.hu e-mail címre.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

Egy építkezés vagy egy nagyobb felújítás mindig is jelentős anyagi ráfordítást igényelt. Azonban az elmúlt évek fo-
lyamatos áremelkedése miatt manapság már egy kisebb munka is nagyobb összegbe kerül. Ha a megtakarításainkon 
felül még hitelt, vagy más támogatást is igénybe veszünk lakáscéljaink megvalósításához, még nagyobb a választás 
felelőssége. Ebben szeretnénk segíteni az Algyői Hírmondó olvasóinak összeállításunkkal.
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GYEVIÉP Nonprofit Kft. 

20254304-2-06 

Budapest, 2021.03.16. 

TANÚSÍTVÁNY A PÉNZÜGYILEG  
LEGSTABILABB CÉGEKNEK

A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás 
pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti 
egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetkö-
zi szakértők által kialakított rendszer alapján. Így került 
kiválasztásra cégünk, a Gyeviép Nonprofit Kft. is, mint 
a pénzügyileg legstabilabb cégek egyike. Ez alapján vál-
lalkozásunk a magyar cégek azon 9,82%-ába tartozik, 
amelyek pénzügyileg a legszilárdabb lábakon állnak, azaz 
rendelkeznek valamilyen Bisnode tanúsítvánnyal.
Nagy megtiszteltetés cégünk számára, hogy a Bisnode 
objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szere-
pelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon 
tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy 
külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetéskép-
telenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Hisszük, 
hogy a Bisnode tanúsítvány segítségével ügyfeleink, szál-
lítóink, munkavállalóink felé is tovább fokozzuk azt a bi-
zalmat, amely egyre fontosabb a hosszú távú, stabil üzleti 
kapcsolatokban. Azzal, hogy a Bisnode független szakér-
tőként ismerte el cégünk stabilitását, azt az üzenetet hor-
dozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében.
Mivel vállalkozásunk minősítése szigorúan szakmai 
szempontok alapján történt, és arra sem pályázni, sem je-
lentkezni nem lehet, így a Bisnode tanúsítvány valóban 
pozitívan különbözteti meg cégünket a piacon.

PÁLYÁZAT MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Az algyői polgármesteri hivatal pályázatot hirdet műszaki 
ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6750 Algyő, Kas-
télykert utca 40.
Ellátandó feladatok: műszaki ügyintézői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Szakha-
tósági állásfoglalások kiadása telekalakítások ügyében. Te-
lepülésképi véleményezési eljárással kapcsolatos feladatok 
ellátása. Építésüggyel kapcsolatos ügyek intézése, tájékoz-
tatások és szolgáltatás körében kiadott szakmai nyilatko-
zatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. A költségvetésben 
jóváhagyott beruházások műszaki feladatainak ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőké-
pesség, büntetlen előélet, felsőfokú képesítés, építészmér-
nök (magasépítő üzemmérnök), hasonló munkakörben 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat té-
teli eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: építési projektekben 
szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettsé-
get igazoló bizonyítványok másolata; 90 napnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítvány és hozzájáruló nyilatkozat 
a személyes adatok kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2021. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Varga Ákos jegyző nyújt, a 06 (62) 517-517-es telefonszá-
mon.
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Továbbra is hibátlanok a lányok

Harminchat gól volt a legkevesebb, 
amit idén szerzett az FKSE Algyő női 
kézilabda-csapata. Farkas József tanítvá-
nyai továbbra is remekelnek az NB II. 
Dél-keleti csoportjában, és pontveszte-
ség nélkül, nyolcpontos előnnyel állnak 
a tabella élén.

A közelmúltban többek között a 
legfőbb riválisnak számító Hódmező-
vásárhelyi LKC otthonában is roppant 
magabiztos, 41–19-es sikert arattak a 
lányok, akik átrobogtak a Gyulán (38–
17) és a Szeghalmon is (44–23), ezzel 
három egymás utáni hétvégén, egyaránt 
idegenben tudtak nyerni.

„A jelenlegi vírushelyzetben örülök, 
hogy mentálisan ilyen stabilak tudunk 

lenni, koncentrálunk, küzdünk hét-
ről-hétre. Elégedett vagyok a csapat 
munkájával, le a kalappal a lányok előtt. 
Nem dőlhetünk hátra, még sok mérkő-
zésünk maradt, de már látjuk előttünk 
a szalagot, amit át akarunk szakítani és 
ehhez még sokat kell dolgoznunk! Vi-
gyázzon mindenki magára” – értékelt 
Farkas József, a csapat edzője.

A lányokra a szezon során még hat 
találkozó vár, és már csak két alkalom-
mal játszanak majd idegenben – azaz ha 
továbbra is hasonló tempóban folytat-
ják, akkor hamarosan bajnoki címet ün-
nepelhetnek, még a bajnokság lezárása 
előtt. Lapzártánk után, április elsején a 
Szarvas érkezett Algyőre. 

Ami a férfiakat illeti, a QSM Algyő 
csapata alaposan belehúzott a mérkő-
zésszámokat illetően, hiszen február 
6-a óta minden hétvégén pályára lé-
pett Pásztor István csapata. A csapat 
az elmúlt hetek során így négy győzel-
met, egy döntetlent és három vereséget 
könyvelhetett el: a három elveszített 
mérkőzés közül Kondoroson egyetlen 
találaton múlott a két pont sorsa, míg 
a Köröstarcsától kettő, a Törökszent-
miklóstól pedig három góllal kapott ki 
a csapat, azaz rendre szoros meccseket 
játszott.

„Tudtuk, hogy egy könnyebb mér-
kőzést játszunk. Azt kértem a játéko-
soktól, hogy mindenki koncentráltan 
és pontosan játsszon. Ez az első félidő-
ben sikerült is, jól működött a védeke-
zésünk, gyors lerohanásokkal tudtunk 
nagy előnyt szerezni. Szünet után táma-
dásban ziccereket hibáztunk, ezért több 
elkerülhető gólt kaptunk. Minden me-
zőnyjátékosnak sikerült gólt szerezni, 
mind a három kapusunk jól teljesített. 
Következő mérkőzésre már a hiányzó-
ink is csatlakoznak és teljes lesz kere-
tünk” – értékelt a Túrkeve elleni maga-
biztos siker után Pásztor István, a csapat 
edzője.

Mind a tizennégy bajnokiját megnyerte az FKSE Algyő női kézilabda-csapata az NB II. Dél-keleti csoportjában, így 
öles léptekkel haladnak a lányok a szezon előtt kitűzött céljuk felé.

Döcögősen indult a tavasz a futballistáknak

Kemény meccsek vártak a tavaszi fél-
év elején az Algyő SK labdarúgóira. 
Az ősszel, a koronavírus miatt elma-
radt mérkőzések pótlásánál ugyanakkor 
előnyt jelentett, hogy a Bordányt és a 
Tiszaszigetet is saját pályáján fogadhat-
ta Podonyi Norbert csapata.

Csakhogy mindkét találkozót elveszí-
tették a fiúk. A Bordány egy szöglet utáni 

fejessel tudott nyerni, míg a Tiszasziget 
cseréinek köszönhetően szerzett három 
pontot Algyőn. Zsinórban a harmadik 
hazai találkozóját azért nem veszítették 
el a srácok, a Hódmezővásárhelyi FC II. 
ellen összejött az első tavaszi győzelem, 
(3–2, Lajkó András két, és Rádi Martin 
egy góljával) viszont ezt egy újabb pont 
nélküli mérkőzés követte. A DAFC 

Szeged átmeneti, bordányi otthonában 
is kikapott az Algyő, így pedig már lé-
péshátrányba került a dobogóért folyta-
tott küzdelemben a Szentes–Tiszasziget 
duóval szemben, ráadásul az Apátfalva 
pontszámban be is érte a gárdát.

A télen megerősödött Csongrádot 
már egy jobb játékkal sikerült két vállra 
fektetni, (4–0, Lajkó András, Varga Ger-

Két hazai vereség is becsúszott az Algyő SK megyei I. osztályban szereplő labdarúgóinak. Ezzel a csapat lépéshátrány-
ba került a dobogóért folytatott harcban.
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Itt a tavasz szele, kajakozz bele!

„A pandémiás helyzetben az előírások betartása mellett foly-
tattuk az edzéseket versenyzőinkkel. A korlátozások ellené-
re is sokat tudtunk fejlődni, a helyi edzések mellett a MVM 
Szegedi Vízisport Egyesület támogatásával tanmedencés 
edzésekre jártunk”– mondta Kövér Imre az egyesület elnöke. 

„Heti 6 edzést tartunk, ahová azt tapasztaljuk, hogy a gye-
rekek szeretnek járni, főleg mióta az iskolákat is bezárták és 
otthon tanulnak. Itt mozoghatnak, kiengedtetik a gőzt, talál-
kozhatnak a barátaikkal. Az edzés után édes a pihenés, majd 
hatékonyabb a tanulás is!” – mondta Guiot Anikó edző.

„A tornateremben erősítünk, levezetésként sportágspecifi-
kus játékkal zárunk” – folytatta Kis-Bicskei Márk edző. Hoz-
zátette, a futó- és úszó edzéseken az állóképességet fejlesztik. 
A szegedi kajak tanmedencézés pedig egy igazi színfolt a téli 
edzések alatt. Speciális teremben tudnak a kajak technikára 
koncentrálni, ahol a mozgás minden apró részletét ki lehet 
dolgozni. A gyerekeknek javult a mozgáskoordinációja, kon-
centrációja, jobb lett az állóképességük. A további tervekről 
az elnök elmondta, hogy áprilisban a stabil kajakosokkal 
megkezdik az evezést a Tiszán. Elsődleges cél a kilométerek 
gyűjtése, később a fókusz a sebességre kerül át, így készülnek 
a versenyekre. 

Az egyesület elnyerte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség or-
szágos sárkányhajó pályázatát, május végén az Algyői Fehér 

Ignác Általános Iskolával együtt egy napra a Sulisárkány lesz 
a főszerepben az algyői Tisza-parton. Nyáron két edzőtábort, 
hétvégi kenu vízitúrákat, valamint két alkalommal egyhetes 
napközi tábort terveznek.

Jelenleg toborzást nem tartanak, de úszni tudó 7-12 éves 
gyerekek jelentkezését továbbra is fogadják, részletek a www.
algyoive.hu oldalon.

A téli alapozó edzések végén járnak az Algyői Vízisport Egyesület versenyzői. Hamarosan már a Tiszán is megkezdik 
az evezést.

gő és Selyem Zsolt kétszer volt eredmé-
nyes), viszont az Apátfalva elleni hazai, 
rangadónak beillő mérkőzésen egy pon-
tot el tudtak vinni a vendégek.

Ezzel a csapat 29 pontjával az ötö-
dik helyen áll a bajnokságban. Az ápri-
lis sem ígérkezik könnyebbnek, hiszen 
először az eddig minden mérkőzését 
megnyerő Makó vendége lesz a csapat, a 
hónap során pedig a bajnoki küzdelmek 
mellett a magyar kupa megyei selejte-
zőjében is fordulókat rendeznek, ahol 
a tét az országos főtáblára való kijutás. 
Az első, április 7-i fordulóban az algyői 
csapat nem lép pályára, hiszen télen az 
első négy csapat között állt, így a me-
gyei szövetség döntésének értelmében 
kiemeltként várhatja a következő for-
duló sorsolását. A mérkőzések a koro-
navírus-járvány miatt továbbra is zárt-
kapusak.
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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

Kovács Mira
Szül.: 2021. 02. 18.
Anya: Kovácsné Tóth Brigitta
Apa: Kovács Tamás

„LÉLEKTÜKÖR” – FELHÍVÁS

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre 
2021. harmadik negyedévében egy antológiát tervez 
megjelentetni Lélektükör címmel, amelyben a Tollfor-
gatók írásai mellett az algyőiek istenes témájú verseit, 
novelláit is várjuk. Korhatár nincs!

A kötetet Kovács Miklós algyői keresztekről készült 
grafikái illusztrálják majd.

Amennyiben ihletet érez a téma iránt, és szeretne 
bekerülni az antológiába, kérjük, 2021. augusztus 1-jéig 
küldje el írását, grafikáját a gyeviart@gmail.com e-mail 
címre.

A kötet terjedelmi korlátai miatt a bekerülést szak-
mai zsűri dönti el 2021. augusztus 31-éig, melyről az 
érintettek e-mailben értesítést kapnak.

KEDVES ADÓZÓ ALGYŐIEK,  
VÁLLALKOZÓK, TÁMOGATÓINK!

Támogassanak idén is adójuk 1 százalékával!

Köszönjük, hogy eddig minden évben felajánlották sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 százalékát, elősegítve ezzel 
egyesületünk működését, amely 3 szakmai csoportból 
áll: Parlandó Énekegyüttes (idén ünnepli 20. évforduló-
ját), a Tollforgatók Köre (16. éves!) és az Alkotók Köre 
(idén lesz 10 éve, hogy megalakult).

Tájékoztatásul közöljük az elmúlt 3 év felajánlásait: 

• 2018-ban 75 ezer 752 forint, 
• 2019-ben 113 ezer forint, 
• 2020-ban 95 ezer 156 forint.

Nagyon szépen köszönjük!
Várjuk felajánlásaikat!



ALGYŐI HÍRMONDÓ

KELT TÉSZTÁBAN SÜLT SONKA

Az ünnepre az Algyő ízei – Kedvenc 
receptjeink című szakácskönyvből 
Szabó Imre és Szabó Imréné receptjét 
ajánljuk figyelmükbe, akik kelt tész-
tában sült sonkát ajánlanak a húsvéti 
asztalra.

Hozzávalók:

• 1 kg füstölt sonka (tarja)
• 1 vöröshagyma
• 4-5 gerezd fokhagyma
• 1-1 szál sárgarépa és gyökér
• 1 ek. só

Tésztához:

• 1/2 kg finomliszt
• 2,5 dkg élesztő
• 1 dl étolaj
• 3 dl tej
• 1/2 ek. só

• 2 tojás
• pici cukor

Elkészítés:

A sonkát bő lébe a hozzávalókkal 
megfőzzük és hagyjuk kihűlni. A 
tésztához a lisztet egy tálba szitáljuk, 
belekeverjük a sót. A tejet meglan-
gyosítjuk pici cukorral, beletesszük 
az élesztőt, hagyjuk feljönni. A liszt 
közepén mélyedést készítünk, ebbe 
öntjük a megkelt élesztőt, az étola-
jat, 1 tojást. Az egészet összegyúrjuk, 
jól kidolgozzuk, hogy sima, rugalmas 
tésztát kapjunk. Meleg helyen dup-
lára kelesztjük. Ha megkelt a tészta, 
ujjnyi vastagra nyújtjuk, és belecso-
magoljuk a sonkát. A tészta tetejét 
lekenjük a felvert tojással. Kizsírozott 
tepsiben 180 fokon körülbelül 30-40 
percig aranybarnára sütjük.


