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Jégre vitték az algyőieket
Remek hangulattal és nagy érdeklődés mellett zajlott le az első Jégpályák Éjszakája az Algyői Műjégpályán. A kétnapos rendezvény idején kedvezményesen lehetett belépőt venni és korcsolyát bérelni, továbbá sok tudással és élménnyel gazdagodhatRészletek a 11. oldalon
tak a jégre merészkedők.

Ivartalanítási akció
Az Orpheus Állatvédő Egyesület által elnyert pályázati támogatással Algyő
Nagyközség Önkormányzata ivartalanítási akciót szervez. Az ivartalanítás a
lakossági tulajdonban levő, oltással, chippel, regisztrációval rendelkező kutyák és
oltással rendelkező cicák ivartalanítását
Részletek a 9. oldalon
teszi lehetővé.

Olvasókör indult a könyvtárban
Az első algyői olvasókör még 1892-ben alakult meg, ennek az események a jubileuma alkalmából jött a könyvtárosok ötlete, hogy indítsanak egy új klubot, ahol
olvasnak, illetve beszélnek is az élményekről. Legközelebb február 21-én várják az
érdeklődőket délután öt órakor.
Részletek az 6. oldalon

„Néma rím tükör” a Faluházban
Néma rím tükör címmel nyílt kiállítás
a Faluház galériáján, amellyel a Gyevikult Nkft. a magyar kultúra napját
ünnepelte meg. A falakon Sipos Edit

festőművész alkotásai láthatóak, amelyekkel Müller Péter Sziámi napi dal
felhívására reflektált az művész, aki gyerekkora óta alkot. Részletek a 7. oldalon
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...a Tisza Virága

Évet értékelt az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
Évzáró közgyűlést tartott január 29-én tartott az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület. A rendezvényen díjakat és elismerő okleveleket is átadott Batiz István, a szervezet megyei elnöke.

Az egyesületi tagokon kívül meghívott és
megjelent vendég volt Algyő polgármestere, Molnár Áron, a Csongrád-Csanád
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, Batiz István és a rendőrség
részéről a helyi körzeti megbízottak.

Kabainé Lovas Nikoletta elnökas�szony, Nagy István Ferencné gazdasági
vezető, valamint Erdei Lajos, a felügyelő
bizottság elnöke megtartották évértékelő beszámolóikat, amelyeket a tagok elfogadtak.
Molnár Áron polgármester értékelte
az egyesület 2021. évét, az elvégzett feladatokat. Dicsérettel illette a polgárőrök
odaadó munkáját, a sok Algyőre és annak lakóira fordított időt, amelyet a faluvédők a saját szabad idejükből szánnak
a községre. A polgármester a további
szoros együttműködés folytatásáról is
beszélt. Megköszönte az önkéntes tevékenységet és az önkormányzat részéről
további anyagi, erkölcsi támogatásáról
biztosította a vezetőséget.
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Batiz István megyei elnök elismerően
nyilatkozott az algyői egyesület munkájáról, illetve a megye részéről ígéretet tett
a további támogatásról.
Ezután elismerő díjat adott át a tagság
2021. évi tevékenységéért. Ezt követően
pedig Bába Istvánt 20 éves, Kabainé Lovas Nikolettát 5 éves szolgálatáért elismerő oklevéllel tüntette ki.
Az algyői egyesület ezúton is köszöni a támogatásokat, a dicsérő szavakat,
amelyek újabb lendületet adnak a jövőre
vonatkozó tervek megvalósítására. Feladat van bőven, de igyekeznek mindig a
legjobb tudásuk szerint helytállni.
Kabainé Lovas Nikoletta elnök,
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Üzleti tervekről és fejlesztési koncepcióról is tárgyaltak
Nem adják el a volt sárga iskolát, sem az AN-2 típusú repülőt – erről is döntöttek a képviselő-testület januári ülésén.
A képviselők egyhangúan kiválasztották a négy pályázó közül a Gyeviép Nkft. új ügyvezető igazgatóját és a rotavírus
elleni védőoltások támogatását is folytatják Algyőn.

Több mint negyven napirendi pontot
tárgyalt meg januári ülésén az algyői
képviselő-testület, először az önkormányzati társaságok idei évre vonatkozó üzleti terveit tekintették át. A bizottságok a Gyevitur Nkft. esetében kisebb
módosításokat javasoltak, amelyeket
átvezettek, és összességében mindegyik
társaság a kérésének megfelelően kapta
meg a működési támogatást.
Molnár Áron polgármester az Algyői Hírmondónak elmondta, a korábbi
évekhez képest változás a három Nkft.
esetében, hogy az üzleti tervekből kivezették a 13-ik havi jutalmat és úgy döntöttek, hogy novemberben tárgyalnak
erről, amikor már látszik a cégek teljesítménye és az is, hogy az önkormányzatnak mennyi forrása van erre. Az év
végi jutalmakat tehát ezentúl egységesen kezelik, hiszen korábban volt olyan
cégvezető, aki betervezte év elején a jutalmat, más pedig nem.
Minimális emelkedés volt a Gyevikult Nkft. estében, főként a minimálbér
emelése hatott ki, nagyjából 2 millió forint többlet van, a Gyeviturnál pedig 10
millióval emelkedett hozzávetőlegesen
a működési támogatás.
Kérték a cégektől azt is, hogy a nagyobb anyagi ráfordítást igénylő kar-

bantartási munkákat külön jelöljék meg
az üzleti tervben. A Gyevitur Nkft.
esetében szerepelnek nagyobb tételek,
hiszen a fürdő és a hotel tekintetében
most már vannak olyan munkálatok,
amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy
a működés zavartalan maradjon. Arról
határozott a testület, hogy létrehoznak
egy 15 millió forintos keretet, és a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt arról saját hatáskörben, hogy
a keret erejéig milyen munkákat lehet
elvégezni a fürdőben és a hotelben.

A polgármester elmondta, hogy a
Gyeviép Nkft. esetében a megbízott
ügyvezetőtől azt kérték, hogy a tavalyi
összegekkel kalkuláljon az idei évre, és
így fogadták el az üzleti tervet. Mivel
azonban új ügyvezetőt választottak a
társaság élére, valószínű, hogy a nyáron
felülvizsgálják az üzleti tervet.
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„Négyen pályázták meg a posztot,
közülük a testület algyőit választott
cégvezetőnek, Kövér Imrét, aki az Algyői Vízisport Egyesületnek is az elnöke” – ismertette a zárt ülésen meghozott
döntést Molnár Áron.
Nem emelhetnek
„Ami minket nagyon sarokba szorít,
hogy semmilyen áremelést nem lehet
végrehajtani, sem a fürdőben, de a hotelnél sem, mivel az önkormányzat cégei és
intézményei nem emelhetnek árat. Ennek értelmében a bérleti- és szolgáltatási díjak is stagnálnak, az önkormányzat
ezen felül helyi adót sem emelhet, mint
ahogy újat sem vethet ki” – magyarázta
a településvezető.
Beszámolt arról is, hogy a testület
még tavaly döntött a közétkeztetési díjak
emeléséről, most ezt is módosítaniuk kellett a törvényi szabályozás miatt. Mivel
az elmúlt két évben nem történt emelés,
az azóta eltelt időszakban megállapított
infláció mértékével tudtak most emelni,
ami 8,4 százalék az eredetileg tervezett
10 százalékhoz képest. A különbözetet
természetesen visszafizetik a szülőknek.
„Azért emelkedett valamelyest a cégeink működési támogatása, mert ugye

...a Tisza Virága
árat nem emelhetünk, azonban a minimálbér is emelkedett, továbbá az egyéb
drágulásokat nem tudtuk másképp
kompenzálni. A cégeink közül a Gyeviép estében nem lett magasabb a működési támogatás, de ott estek ki szolgáltatások a korábbi időszakhoz képest”
– jegyezte meg.
Takarékoskodnak
A fejlesztési koncepciót is tárgyalták
a képviselők, már nem először. Ahogy
megjelentek az TOP Pluszos pályázatok, azokat bevezették a koncepcióba,
ám ebben még nem szerepelnek a második körös beadásúak, amelyekre április, illetve május végéig lehet jelentkezni.
A 2022-es költségvetési vitaanyag is

képviselők előtt volt. Ezzel kapcsolatban Molnár Áron azt mondta, nagyjából a tavalyi és tavalyelőtti koncepciót
folytatják. Nem tudnak túl magas iparűzési adóbevétellel számolni, jelenleg
900 millióval kalkulálnak, ezért elég
visszafogott lett a tervezet. Az már látszik, hogy kevesebb szolidaritási adót
kell fizetnie a településnek, mint tavaly.
Ez egyfelől jó hírnek is nevezhető, de a
polgármester megjegyezte, a csökkenés
azt jelzi, hogy hogy kevesebb bevételük
van. A tavaly 370 millióhoz képest idén
összesen 311 millió 809 ezer 385 forint
szolidaritási hozzájárulást kell a településnek fizetnie.

Molnár Áron elmondta, úgy tűnik a
mostani kalkulációk szerint, hogy ismét
emelkedik valamennyivel a településnek
járó állami normatíva. A béremelés bizonyosfajta kompenzációját is megkapják, ezek is erősítik a költségvetést.
Az előterjesztésből kiderül, hogy az
államtól az egyes köznevelési feladatok
támogatására csaknem 165 milliót kapnak, ami az előző évi előirányzathoz képest nagyjából 670 ezer forinttal több.
A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására
107 millió érkezik, ami csaknem 2,5
millióval kevesebb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. Emelkedett viszont a
szünidei gyermekétkeztetés támogatása,
és a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó
dolgozók bértámogatása is.

Építményadóból 75 millió folyhat be
a kasszába az előzetes számítások szerint, helyi iparűzési adóból 900 milliót
terveznek. A működési bevételek terén
a lakbér- illetve egyéb bérleti díjból a
tavalyi összeggel kalkulálnak, 26,5 millióval. Tulajdonosi bevételként 45 millió
van feltüntetve a vitaanyagban, míg az
Algyő Park Kft.-től 20 milliós osztalékkal számolnak.
A felhalmozási bevételek költségvetési sorban a legnagyobb tétel nagyjából 155 millió forint, ez a már elnyert
pályázatok bevételeit tartalmazza. A
költségvetési rendelet-tervezet 1 milliárd 170 millió forint pénzmaradván�-
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nyal számol, ám ebből finanszírozzák
az első negyedév működési költségeit
is a településen.
A kiadási oldalon 595 millió forint
személyi juttatással kalkulálnak és 93
millió forint járulékkal. A dologi kiadások
előirányzata nagyjából 360 millió, ami 35
millióval kevesebb, mint az előző évben.
A tervezésnél 128 millió forint felhalmozási célú tartalék is szerepel. Természetesen felújításokat is terveznek,
valamivel több, mint 137 millió forint
értékben. Az előző évhez hasonlóan 50
millió forintos adókockázati tartalék is
szerepel a tervezetben, amely az adóbevételek, valamint az adóvisszafizetés
bizonytalanságból adódó bevételkiesést
pótolja.
Marad az AN-2
Téma volt az egykori sárga iskola sorsa
is. A pályázati kiírás iránt ugyan érdeklődtek, de végül a nem jelentkezett senki, hogy megvenné. Arról döntött a testület, hogy nem pályáztatják meg újra az
értékesítést, ám amennyiben mégis lesz
komoly érdeklődő, akkor majd a képviselők tárgyalnak az esetleges eladásról.
A polgármester elmondta, felmerült, hogy pályáznak a felújítására, a
TOP-os kiírások között ugyanis szerepel szociális intézményekre vonatkozó.
Amennyiben nyernének, akkor a szociális intézményt át tudnák költöztetni a
Piac térről. Hozzátette, megvizsgálták
az épületet, ennek a célnak megfelelő lenne, ám ha nem nyernek pályázati
forrást, akkor ezt saját erőből nem valósítják meg.
Árajánlat érkezett a repülőgépre, de
ugyanúgy, mint 5 éve, a testület nem támogatta az eladást, vagyis az AN-2-es
gép marad a helyén. Költeni persze kell
rá, minimum le kell festeni.
Zárt ülésen két lakás bérbeadásáról
is döntöttek, mindkettőre 9 pályázó
volt, a döntés egyhangúlag született
meg. Ugyancsak zárt ajtók mögött az
is eldőlt, hogy folytatják a rotavírus
ellen védőoltási programot a településen.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Olvasókör indult Algyőn
Az Algyői Könyvtár munkatársai Olvasó Klubot indítottak a könyvek szerelmeseinek és azoknak is, akik még próbálgatják a kötetek varázsát magukba szívni.

„Az első algyői olvasókör 1892-ben
alakult meg, ennek az események a jubileuma alkalmából jött az ötlet, hogy
indítsunk egy új klubot, ahol olvasunk
és beszélünk róla” – mondta el az Algyői
Hírmondónak Dományházi Edit, az Algyői Könyvtár vezetője.
Az olvasókör tagjai havonta egy alkalommal találkoznak majd. Minden
összejövetelre készülni kell egy téma
szerinti könyvből. A találkozók meghatározott tematika szerint zajlanak
majd és könyvtárosaink rövid ajánlókkal segítik az olvasnivaló kiválasztását,
így mindenki a saját igényeinek, hangulatának megfelelő könyvet veheti
kézbe. A kötetlen beszélgetések az irodalomban való elmélyülést segítik majd
egészen a nagy klasszikusoktól az ismeretlenebb írók műveiig. Az Olvasó
Klubba gyerekeket is szívesen várnak,
hiszen gyerek és ifjúsági témájú alkotásokat is csempész majd Dományházi
Edit és Szilágyi-Perjési Katalin a kínálatba.
A karantén alatt egyébként is zárkózottabbak lettek az emberek, jó egy kicsi
összeülni és beszélgetni, így szívesen várják az érdeklődőket a következő találko-

zójukra. Február 21-én 17 órára hirdették meg a következő alkalmat, amelyen a
kedves és „nemszeretem” könyvekről, olvasmányélményekről beszélgetnek majd,
hogy jobban megismerjék egymást, és
otthonosan érezzük magukat az olvasókörben. A könyvtár Facebook-oldaláról
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kiderül, hogy márciusban az olvasókör
témája a kortárs magyar szerzők lesznek,
áprilisban olyan költők, akik prózát is
írtak, majd májusban a piros borítós kötetekről lesz szó, júniusban pedig olyan
könyvekről, amelyek címében szerepel a
„könyv” szó.

...a Tisza Virága

„Néma rím tükör” – kiállítás a Faluházban
Néma rím tükör címmel nyílt kiállítás a Faluház galériáján, amellyel a Gyevikult Nkft. a magyar kultúra napját kívánta megünnepelni. A megnyitó előtt Sipos Edit festőművésszel beszélgettünk.

–
–

–
–

–
–

Hogyan találkozott a festészettel és
miért éppen ezt a művészeti ágat választotta?
Gyerekkorom óta szeretek alkotni,
festeni. Egyszer második osztályos koromban rossz jegyet kaptam rajzból és édesanyám segített
megtanulnom, hogy miként is kell
rajzolni. Onnantól kezdve az alkotás megmaradt az életem része,
viszont mint hivatás csak későn ért
el. Már édesanya voltam, amikor
meggyőztek, hogy felvételizzek
az egyetemre. Úgy gondolom, a
festészet az, ami a habitusomnak
megfelel. A színekben, foltokban
való gondolkodás. Ez egy összefogottabb, gyorsabb technika, ami
pont jó az én türelmetlen természetemnek.
Hogyan fér bele a mindennapjaiba
a festés?
Az időmbe nagyon nehezen fér
bele, hiszen jelenleg köztisztviselőként dolgozom, illetve családanya is vagyok, így tulajdonképpen alvás helyett szoktam festeni.
Ezt azonban nem napi szinten
űzöm, hanem alkotói korszakaim,
időszakaim vannak. Amikor elkezd foglalkozni egy téma, akkor
hosszas szellemi munka indul meg
bennem. Idő kell ahhoz, hogy az

–
–

–
–

adott témát magamon átszűrjem.
Amikor ez összeállt, akkor viszont
sorozatszerűen, rövid idő alatt tudok képeket festeni.
Honnan jött ennek a kiállításnak az
ötlete?
Ez egy számomra is különleges kiállítás. Müller Péter Sziámi napi dal
felhívását formáltam át a magam
nyelvére. Ő eltervezte, hogy minden nap ír egy szöveget, amit közzétesz és várja, hogy azokat megzenésítsék. Én zenélni nem tudok,
így a festés nyelvén fogalmaztam
meg mondanivalót az ő szavaiból.
A kiállítás összes alkotása ehhez
a felhíváshoz kapcsolódik. A kiállítás címe is innen ered, hiszen a
rímeket némán, ecsettel próbálom
meg értelmezni, közvetíteni.
Milyen témákat szokott feldolgozni?
Sokat foglalkoztam gyerekrajzokkal, ebből teljesen absztrakt munkák születtek, de itt is az érzelmek
voltak a központban. Illetve az alkotás vágya, az alkotni tudás meglétét is körbejártam ezek a művek
által. Ezután elkezdtek foglalkoztatni az emberek érzelmei,
bizonyos tulajdonságok. Ezeket
próbáltam képi formában visszatükrözni, amolyan észrevételként
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–
–

a társadalom felé. Természetesen
a saját életem is bele van kódolva
ezekbe az alkotásokba. A családtagjaim és saját magam is megjelenünk egy-egy képen.
Mit üzen az alkotni vágyóknak?
Mindenkinek az mondom, hogy
próbálkozzon. Egyik nagy álmom
volt, hogy létre tudjunk hozni egy
művészeti és ifjúsági egyesületet,
hogy össze tudjuk fogni azokat az
embereket, akik szeretnének alkotni, illetve alkotnak is már. Ezt sikerült is megvalósítanunk. Későbbiekben pedig szeretnék létrehozni
egy művészházat, ahol betekintést
nyerhetnek az alkotni vágyók az
alkotás folyamatába, ahol energiát
tudnak gyűjteni és fel tudnak töltődni gyerekek és felnőttek egyaránt.
Mi lesz a sorsa az elkészült mesterműveknek?
Szerencsére ezt a kiállítást viszem
tovább Hódmezővásárhelyre. Ha
erre nincs lehetőség, akkor szépen
elcsomagolva várják, hogy valahova kikerüljenek. Sajnos nincs
annyi szabad falfelületem az otthonomban, hogy minden képemet
kitehessem, de például a munkahelyemen szoktam cserélgetni a
kiakasztott dekorációkat.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Az algyői gyermekek biztonságáért tesznek
„Itt közlekedem, vigyázz rám!” címmel hirdetett rajzpályázatot a megyei önkormányzat. A legszebb alkotásokból táblákat készítettek, az algyői önkormányzat is kapott egyet.
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei
Balesetmegelőzési Bizottsága hirdetett
rajzpályázatot általános iskolás gyerekek felső tagozatos tanulói részére.
Közös céljuk az volt, hogy a gyerekek
az oktatási intézmények környékén
biztonságban legyenek. A gyerekeket
kérték, rajzaikon keresztül hívják fel
a közlekedők figyelmét arra, hogy az
iskola környékén közlekedjenek óvatosabban, vigyázzanak rájuk. Azt is kér-

ték, olyan alkotásokat küldjenek, amelyeket szívesen látnának viszont saját
településükön.
A zsűri által kiválasztott rajzokból
közlekedési figyelemfelhívó táblák
készültek, amelyeket forgalmas útszakaszokon helyeznek ki. Egy ilyen táblát adott át januárban Polner Eörs, a
Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
alelnöke Molnár Áron polgármesternek.
A projekt része a megyei identitást
népszerűsítő rendezvénysorozatnak.

Tájékoztató a lomtalanítás változásáról
Az évi egy alkalom megszervezett lomtalanítás helyett a házhoz menő lomtalanításra tért át a szolgáltató az önkormányzattal történő egyeztetést követően.
ingatlanhasználói részére a házhoz
menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy
annak időpontját az ingatlanhasználók
közösen határozzák meg. A társasház,
lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz
menő lomtalanítás lebonyolítása során
a közös képviselő jogosult, aki köteles
a lomtalanítás feltételeinek teljesülése
érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére.
A tervezett házhoz menő lomtalanítás
szabályai, igénybevételének feltételei:
A házhoz menő lomtalanítást csak
a hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók vehetik igénybe, térítésmentesen évente egy alkalommal, március
15. és november 15. közötti időszakban, az ingatlanhasználó bejelentése
alapján, előre egyeztetett időpontban

akként, hogy az egyeztetett időpontot
a közszolgáltatóval leegyezteti, azt a
közszolgáltató visszaigazolja, a lomtalanítást igénylő a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodik,
és aláírásával igazolja a lomhulladék
elszállításának tényét.
A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
KUTYA, CICA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Algyőn sajnálatosan nagyon sok az utcára kiengedett, vagy szabadon kóborló házi kedvenc, amelyek a koordinálatlan
szaporításai révén újabb és újabb nem kívánatos állatmennyiséggel gyarapítják a kóbor állatok számát, így akaratlanul
is állatkínzás áldozataivá válnak, valamint az állatvédelmi törvényben foglaltakkal ellentétes eredmény tapasztalható.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület által elnyert pályázati támogatással Algyő Nagyközség Önkormányzata ivartalanítási
akciót szervez a 2022. év első felében.
Az ivartalanítás a lakossági tulajdonban levő, oltással, chippel, regisztrációval rendelkező kutyák és oltással rendelkező
cicák ivartalanítását teszi lehetővé. Az ivartalanítási akcióban ingatlanonként 1 darab kisállat támogatható. Az állat
életkora 1-5 év közötti lehet. Az ivartalanítás támogatására, a pályázatnak megfelelően az ivartalanítás költségének
50%-át téríti meg az Orpheus Állatvédő Egyesület.
A pályázati forrás felhasználása a következők szerint történik:
1.
2.
3.
4.
5.

előzetes írásbeli regisztráció (igényfelmérés)
a jelentkezés elfogadása, a gazdi írásban történő kiértesítése az önkormányzat részéről
az önkormányzat megállapodást köt egy állatorvossal a pályázaton belüli ivartalanításra
a gazdi időpontot egyeztet az ivartalanítást végző megbízott állatorvossal
ivartalanítás elvégzése után a tulajdonos kifizeti az ivartalanítás teljes költségét, és a kifizetésről számlát kér a támogatást biztosító, Orpheus Állatvédő Egyesület nevére
6. a számlát az Orpheus Állatvédő Egyesület részére benyújtja az önkormányzat által megszervezett időpontban.
7. a számla ellenében az ivartalanítás költségének 50%-át téríti meg az Orpheus Állatvédő Egyesület a gazdi részére.
Az önkormányzat a pályázati forrás erejéig, a felhívás mellékletében közzétett regisztrációs lapon várja a gazdik előzetes igénybejelentését.
További információ Ludányi Attila üzemeltetési referenstől kérhető a 06 (20) 5818-158-as számon vagy a ludanyi.
attila@algyo.hu címen.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Molnár Áron
polgármester

Nemezelő szakkör az Algyői Tájházban
Tavaly ősszel a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett A Szakkör című foglalkozásokba bekapcsolódva a
Gyevikult Nkft. ingyenes szakkört indított. Különleges nemeztárgyakat készítettek a résztvevők.
Az Algyői Tájházban kéthetente találkoznak a szakkörös tagok, akik a nemezelés fortélyaival ismerkedhetnek meg.
A foglalkozások a megadott tematika
szerinti szakmai videók segítségével
valósulnak meg, amelyek keretében az
érdeklődők megismerkedhetnek a technika történetével és az alapvető munkamódszerekkel.
A Szakkörön való részvétel ingyenes, az alapanyagot és az eszközöket a
Nemzeti Művelődési Intézet 5 fő szá-
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mára ingyenesen biztosította, a szakmai
tartalmat A Szakkör weboldalán lehet
megtekinteni. A foglalkozásvezető személyét és a helyszínt a Gyevikult Nkft.
biztosította ingyenesen. Eddig készültek már nemezkígyók és virágok, ékszerek, valamint természetesen játékok
is. A foglalkozássorozaton elkészült
nemeztárgyakat tavasszal kiállítás alkalmával tekinthetik meg az érdeklődők.
Izbékiné Cseuz Gabriella

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Madáretető-készítés az Algyői Tájházban
Január 15-én, szombaton egy tartalmas kézműves délelőttön vettek részt a látogatók.
A következő foglalkozás február 12én 10 órakor kezdődik, amikor a maci
lesz a téma.
Plakát az Algyői Hírmondóban és a
Facebook-oldalunkon!
Izbékiné Cseuz Gabriella
Gyevikult Nkft.

A madáretetőket az ökotudatosság
jegyében újrahasznosított konzervdobozokból készítettük. Mindenki a saját elképzelése szerint díszíthette akril
festékkel. Amíg száradt a festék, a kertünkben telelő kis madarak számára
madárkalácsot kevertünk. Ezután kartonmadárkákat készítettünk és fonallal
díszítettük, hogy az otthonunkat is színesíteni tudjuk.
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Országos rendezvény Algyőn is
Remek hangulatban és nagy érdeklődés mellett zajlott le az első Jégpályák Éjszakája rendezvény az Algyői Műjégpályán. Egész hétvégén várták a jeges sportok szerelmeseit.

A program a Magyar Jégkorong Szövetség és az Allianz szervezésében és
támogatásával valósulhatott meg. Az
országban számos jégpálya csatlakozott
a kezdeményezéshez és tartotta meg a
Jégpályák Éjszakáját. Eredetileg a program egy egynapos rendezvényt foglalt
volna magába, de Algyőn mind a sportolni vágyók, mind a jeges sportok egyesületeinek köszönhetően egy egész hétvégét feltöltöttek érdekes és látványos
eseményekkel. Ráadásul ezekhez kicsik
és nagyok, kezdők és gyakorlott sportolók is csatlakozhattak. Aki nem rendelkezett saját jégkorcsolyával, annak volt
lehetősége a programsorozat alatt kedvezményesen bérelni. A jó hangulathoz
pedig a meleg tea is hozzájárult, amely a
Gyevitur Nkft.-nek köszönhetően melegítette fel a kilátogatókat.
A Jégpályák Éjszakájának szombati
napja egy közönségkorcsolyázással indult, amelyet a Tisza Korcsolyázó SE
műkorcsolyás bemutatója követett. Itt is
volt lehetőség a szakemberektől tanulni
és voltak is bátor és vállalkozó szellemű
jelöltek, akik néhány mozdulat elsajátítása miatt a jégre léptek. Ezután a Tornádó Team SE és az All U Need Dance

bemutatóit tekinthette meg a közönség
ahol a bátor jelentkezők a kapura lövést
gyakorolhatták, majd a legügyesebbek
ajándékcsomagban részesültek. A napot egy fergeteges Jégdisco, valamint az
Öregfiúk és Apukák felnőtt hoki csapat
rangadója zárta.
A vasárnap szintén egy közönségkorcsolyázással indult, hogy a résztvevők és a szervezők is bemelegedjenek
a jeges programokba, majd a Tisza
Volán OB2-es felnőtt csapata mutatta
meg, hogyan zajlik egy felnőtt jégkorong edzés. Ugyancsak ennek az egye-
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sületnek az U12-es korosztálya játszott
3-szor 3-as bajnokságot, hatvani és kiskőrösi csapatok részvételével. A napot
és a rendezvénysorozatot pedig egy játékos vetélkedő zárta, amely alkalmával
Allianz által felajánlott ajándékokkal
lepték meg a szervezők a résztvevőket.
A programok a közönségkorcsolyázások és a Jégdisco kivételével ingyenesen látogathatóak voltak, azonban
a jégpályát üzemeltető Gyeviép Nkft.
kedvezményes belépést biztosított a
hétvégén a közönségkorcsolyázásokat
látogató vendégek számára is.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

„Tanulni kell, szeretni kell”
szavalóverseny gyerekeknek
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre online szavalóversenyt
hirdet Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából három
korcsoportban: óvodások, általános iskola alsó tagozat és általános iskola felső tagozat.
Jelentkezni az űrlap kitöltésével és visszaküldésével (gyeviart@gmail.com)
lehet 2022. március 31-ig, amely elérhető a Gyevi Art Kulturális Egyesület
honlapján: www.gyeviart.hu és Facebook-oldalán.
Szabadon választott verssel lehet nevezni, és mivel 2022-ben több jelentős magyar költőre emlékezünk születésük vagy haláluk évfordulója kapcsán,
ezért a következő költők műveiből lehet válogatni: Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Arany János, Szabó Lőrinc, Kányádi Sándor, Lázár Ervin, Zelk Zoltán.

Forrás: https://gyerekversek.hu/nemes-nagy-agnes-nyari-rajz/

Az online szavalóversenyen való részvételhez egy maximum 3 perces videót kell elküldeni legkésőbb 2022. március
31-ig a gyeviart@gmail.com e-mail címre. A videón hangozzék el a versmondó neve, a szerző, a vers címe és a teljes
szöveg. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a versmondást értékelik, nem a videó minőségét.
Mobiltelefonnal történő rögzítéskor kérjük a készüléket fekvő helyzetbe fordítani!
Az értékelést 3 tagú zsűri végzi és minden kategória 1-3. helyezettjét ajándékutalványban részesíti.
Eredményhirdetés 2022. április 11-én.

TISZTELT OLVASÓINK!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com

APRÓHIRDETÉSEK
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók
szerelése. 5 év garancia!
Zsinór és gurtni csere,
javítások. Telefonszám:
06 (30) 953-0395.
Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek,
mobiltelefonok javítása,
telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás,
szaktanácsadás. Keressen
bizalommal! Zsigovics
Péter, telefonszám:
06 (30) 779-1501.
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Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke
2022. április 3. napjára országgyűlési
képviselők választását és országos népszavazást tűzött ki.
A szavazóhelyiségben az szavazhat,
aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére postai úton 2022.
február 11-ig kell megküldeni. Aki az
értesítést nem kapja meg, az a Helyi
Választási Iroda vezetőjétől igényelheti
az értesítőt, de az nem feltétele a szavazáson való részvételnek.
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek:
1.	 Ha a választópolgár a szavazás
napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet
a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodának legkésőbb 2022. március 25-én (pénteken) 16.00 óráig lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a lakóhely
szerinti jelöltre lehet szavazni.
Az átjelentkező választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
A választópolgár levélben vagy
ügyfélkapus azonosítás nélkül 2022.
március 25-én 16:00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással 2022. április 2-án 16:00 óráig

módosíthatja, vagy visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
2.	 Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján, külföldön szeretne
élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. A
külképviseleten való szavazáshoz
a választópolgárnak kérelmeznie
kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb
2022. március 25-én 16.00 óráig, a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodától.
A szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.
A választópolgár 2022. március 25én 16:00 óráig módosíthatja, 2022.
március 30-án 16:00 óráig visszavonhatja külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét.
3. Az a választópolgár, aki valamely
nemzetiséghez tartozónak vallja
magát és nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, annak 2022.
március 18-án 16.00 óráig kell kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe
való felvételét, azonban amennyiben az országgyűlési választásokon
nemzetiségi választópolgárként akar
részt venni, akkor nem szavazhat
pártlistára, hanem csak a nemzetiségi országos önkormányzata által
állított listára (egyéni jelölt mellett).
A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot
szerezhetnek a Parlamentbe.
4. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de
egészségi állapota, házi karantén
elrendelése, fogyatékossága vagy
fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben:
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2022. március
30-án 16:00 óráig,
• személyesen 2022. április 1-én
16:00 óráig,
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•

ügyfélkapus azonosítással interneten vagy a szavazatszámláló
bizottsághoz történő kézbesítéssel a szavazás napján, 2022. április 3-án 12:00 óráig nyújthat
be mozgóurna iránti kérelmet.
A mozgóurna iránti kérelmet módosítani 2022. április 1-én 16:00
óráig lehet.
Mozgóurnával való szavazás esetén a
szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon”
nem szavazhat, kizárólag azon a címen,
amely a mozgóurna iránti kérelmén
szerepel.
Algyőn Helyi Választási Iroda működik a választások lebonyolítására. A
Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
HVI vezetője: dr. Varga Ákos jegyző
hivatali helyiségének címe: Algyői Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. telefonszáma: 06 (62)
517-511
e-mail címe: jegyzo@algyo.hu
HVI vezető-helyettese:
Zakarné Gscheidt Tímea
hivatali helyiségének címe: Algyői
Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.
telefonszáma: 06 (62) 517-517/913
e-mail címe: jegyzoiiroda@algyo.hu
Az országgyűlési választással és országos népszavazással kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához
fordulhatnak jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken, valamint további
információk elérhetőek a https://vtr.
valasztas.hu/ weblapon. Az elektronikusan benyújtható, illetve papír alapú
kérelmek elérhetősége: https://www.
valasztas.hu/ugyintezes.
dr. Varga Ákos
HVI vezető

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ahol a gondoskodás szolgálat
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató várja mindazok jelentkezését, akik képesek kitárni a szívüket és az otthonukat a gyermekeik előtt, azaz vállalnák a nevelőszülői hivatást.
A szolgáltatóról
Magyarországon jelenleg mintegy huszonháromezer gyermek nevelkedik
gyermekvédelmi gondoskodásban. Ma
már nem nagylétszámú intézetekbe, hanem kisebb, szeretetteljes közösségbe:
nevelőszülőkhöz, vagy lakásotthonokba kerülnek az után, hogy a vér szerinti családjukból kiemelték őket. Róluk
állami, civil vagy egyházi fenntartású
szolgáltatók gondoskodnak. Közülük a
legnagyobb, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A Szeged-Csanádi
Egyházmegye fenntartásában működő,
országos hatáskörű gyermekvédelmi intézmény az ország 13 megyéjében mintegy 7 ezer gyermekről gondoskodik. Ezt
a feladatot szolgálatnak tekintjük.
Mi a feladatuk?
Számunkra a családját vesztett gyermek az
első. A dolgunk az, hogy a neki legjobban
megfelelő elhelyezést biztosítsuk, vagy nevelőszülőknél, vagy pedig lakásotthonban.

Nevelőszülőnek lenni pótolhatatlanul
hasznos hivatás. Erre a nem könnyű, de
nagyon szép pályára olyan emberek alkalmasak, akik bármilyen sorsú, életkorú
gyermek befogadására készek. A nevelőszülőnél élő gyermek esélyt kap, hogy
újra megtapasztalhassa az őt megillető,
szeretetteljes törődést. Ez az élmény
meghatározó lehet számára egy olyan
időszakban, amikor sajnálatos módon
nélkülözni kénytelen a saját szüleit. Éppen ezért szükséges, hogy minél többen
váljanak nevelőszülővé, mert általuk jóval több gyermek ismerheti meg milyen
érzés az, ha szerető család veszi körül.
A feladatvállalásban a nevelőszülők
nincsenek egyedül. Munkájukat tanácsadók segítik. Ha szükséges további
szakembereket: pszichológust, gyógypedagógust, konduktort, logopédust
biztosítunk. A gyerekek – szintén a
szolgáltató által szervezett és támogatott módon – sportolhatnak, különórákra járhatnak, rengeteg élményprogram várja őket egész éven át, ahová
nevelőszüleik is velük tarthatnak.

Miért van szükség rájuk?
A nevelőszülői társadalom az idősödés
jeleit mutatja. Ha nincs elegendő utánpótlás, tíz év múlva komoly hiány lesz
a családi férőhelyek számában, vagyis
jóval kevesebb gyermeket lehet majd
elhelyezni nevelőszülői családoknál.
Ez viszont a visszaintézményesülést
vonhatja maga után. Ezért is nagyon
fontos a családot pótló nevelőszülők
toborzása. A célunk az, hogy megfelelő környezetet találjunk minden
családjából kiemelt gyermek számára,
ahol szeretet és biztonság veszi őket
körül.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését,
akik képesek kitárni a szívüket és az
otthonukat a gyermekeink előtt, és szeretnének segítséget, szerető családi hátteret adni nekik.
Erről a pótolhatatlan hivatásról a
www.szentagota.hu oldalon, a Nevelőszülő szeretnék lenni! menüpontban,
vagy a 06 (20) 946-1005-ös telefonszámon lehet tájékozódni.

APRÓHIRDETÉSEK
Csontkovács és akupresszúrás
kezelésre időpont egyeztetés:
06 (30) 979-8079-es telefon
számon. Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta és
Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akupresszőr.
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A betegekért is imádkoznak Algyőn
II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja legyen. Ennek kapcsán az algyői
Szent Anna templomban is a betegekért imádkoznak, illetve azokért, akik a betegekkel, szenvedőkkel foglalkoznak
Az algyői Szent Anna templomban
február 10-én, míg a móravárosi Szent
Kereszt templomban február 11-én emlékeznek meg a Betegek Világnapjáról,
mely alkalomból mindkét helyszínen 16
órakor mutat be szentmisét Fazakas Attila kórházlelkész.
Az imákat a betegekért és a betegek
körül szolgálatot teljesítő orvosokért,
ápolókért, önkéntes segítőkért, valamint a családtagokért ajánlják fel. A két
közösség tagjai ezúttal otthonaikban,
egyénileg imádkozzák a lourdes-i kilencedet.
„...Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi:
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könyörgünk felségednek a te beteg
szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék
és csendesen szenvedjék látogatásidat.
Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a
reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat,
méltó hálát adjanak irgalmasságodért,
és atyai ostorozásod által öregbüljenek
szerelmedben és félelmedben…” – fogalmazott Pázmány Péter A betegekért
című írásában.
A világnap célja az, hogy „Isten
egész népe kellő figyelmet szenteljen
a betegeknek, segítse elő a szenvedés
megértését”.
Minden hívet vár Fazakas atya.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Szervezetünk alapvető fontosságú energiaforrásai 2. – a fehérjék
A fehérje másik neve protein, ami a „protosz” görög szóból ered, jelentése „első”. A neve is mutatja ennek a tápanyagfajtának az alapvető jelentőségét, ugyanis testünk összes szervének és szövetének az elsődleges építőelemei a fehérjék.
Nélkülözhetetlen alkotórészei a különböző hormonoknak, enzimeknek, továbbá a szervezetünk védekezését biztosító immunanyagoknak.

Fehérjéből áll a gének szerkezete, valamint az oxigén
szállításáért felelős hemoglobin is fehérje. A felnőtt
emberi szervezet hozzávetőlegesen 9-11 kilogramm fehérjét tartalmaz, ez a men�nyiség a vázizomzatban, a
csontrendszerben, a bőrben
és a vérben oszlik el, de még
a zsírszövetnek is van fehérjetartalma. Szervezetünk fehérjéi 20 aminosavból épülnek fel, amelyek végtelen
számú kombinációban kapcsolódhatnak egymáshoz.
A fehérjékről általában
a húsfélék és a tejtermékek
jutnak eszünkbe, de azt jó
tudni, hogy ezen élelmiszerek túlzott bevitele káros,
főként a túlzott húsfogyasztás, ami miatt szervezetünk
elsavasodik, lerakódások következtében az érrendszer
terhelődik, ami szív- és érrendszeri betegségekhez vezet. Egy egészséges felnőttnek hetente 2-szer elengedő
lenne húst fogyasztania, ami
legjobb, ha nem feldolgozott
formában kerül a tányérra. A

többi fehérjemennyiség bevihető a tudatos növényi táplálkozással és a tojással. Sok
fehérje van a növények közül
a szójában, a babfélékben,
például az adzukiban, fekete
babban, a borsófélékben, így
a a csicseriborsóban, egyes
gabonafélékben, ezek közül a
durumbúzában, tönkölyben,
hajdinában, kölesben, quinoában, de a spenótban is.
Ezeket mindennap érdemes
fogyasztani, hiszen a növényi táplálkozásnak jótékony
hatása van szervezetünkre,

és megfelelően kombinálva a jóllakottság érzését is
megadják, és számos növényi
alapanyagú „tejtermék” is létezik már, amelyek képesek
biztosítani szervezetünk számára a fehérjéket, vitaminokat és nyomelemeket.
Az aminosavakból kilenc
esszenciális, vagyis nélkülözhetetlen, amelyeket szervezetünk nem, vagy nem elegendő
mennyiségben tud előállítani,
így ezeket táplálkozás útján kell biztosítanunk. Egy
fehérje akkor teljes értékű
vagy más néven komplett,
ha mind a kilenc esszenciális
aminosavat tartalmazza.
Az esszenciális aminosavak: metionin, treonin, lizin,
izoleucin, leucin, valin, fenil-alanin, triptofán, és gyermekkorban a hisztidin.
Az egyik kiemelendő fehérje alkotó aminosav a lizin,
amelyet a szervezet egyáltalán nem képes előállítani,
ezért mindenképp pótolni
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kell. Étkezéssel és étrendkiegészítő formájában is bevihető. A lizin hatása abban
nyilvánul meg, hogy nem
engedi a vírusok kedvenc
ételének, az arginin aminosavnak a felszívódását. A
lizinnel a vírusos megfázás
is enyhíthető, erősíti az immunrendszert, mivel a lizin
mennyisége határozza meg a
többi aminosav beépülését a
fehérjemolekulába, ami által
a fehérjemolekulák képessé
válnak a szervezetet megtámadó vírusok elpusztítására.
Ha megfelelő a szervezet
lizin szintje, akkor megelőzhető a csontritkulás (ezért
főként ajánlott nőknél a
menopauza idején). Emellett
fontos szerepet játszik a kollagén felépítésében, gyorsítja
a bőr, a haj és az izmok regenerálódást, lassítja a sejtek
öregedését.
Vörös Ilona
életviteli tanácsadó,
tréner, sales&life coach

...a Tisza Virága

FEBRUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február 5. (Szo)
7 óra Tájház-Ezerjóház
Kolbásztöltő verseny.
Február 9. (Sze)
14 óra Faluház aula
Mozgáskorlátozottak algyői
csoportjának találkozója.
Február 9. (Sze)
14 óra Tájház
A Szakkör következő foglalkozása, nemezelés.
Február 11. (P)
17 óra Ezerjóház
Borbarátok férfi csapatának találkozója.
Február 12. (Szo)
10 óra Tájház
Maci-nap, kézműves foglalkozás
gyerekeknek. Részletek a plakáton!
Február 14 (H)
16 óra Alkotóház
Fürge Ujjak Műhelye foglalkozás az Alkotóházban.
Február 16. (Sze)
10 óra Faluház klubterem
CSAGYESZ szakmaközi találkozó- zártkörű.
Február 18. (P)
18 óra Faluház színházterem
Falusi Mariann és Látható dallamok című műsora. Részleteket

lásd a plakáton!
Február 19. (Szo)
9-13 óra Alkotóház
Hernyóselyem sál festés, részletek a plakáton!
Február 23. (Sze)
14 óra Tájház
A Szakkör következő foglalkozása, nemezelés.
Február 28. (H)
16 óra Alkotóház
Fürge Ujjak Műhelye foglalkozás az Alkotóházban.

9 óra Alkotóház:
Tűzzománc kör
17 óra Alkotóház: Algyői
Foltvarrók Köre kéthetente
16:30 Faluház színházterem:
zongora próba

16 óra Faluház emeleti klubterem: Hip Hop tánc Belovai
Ritával
SZERDA
8:30 Faluház nagyterem:
Senior torna

VÁSÁR A
FEHÉR ISKOLÁBAN:
2022. február 7. (H) 9-11 óra
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

13 óra Civilház:
Nyugdíjas
kártya klub

KEDD
10-12 óráig Faluház nagyterem:
Forma Tánc próba

17 óra Faluház kisterem:
harmonika próba

FALUGAZDÁSZ
AZ EZERJÓHÁZBAN
Február 8. (K) 8-12 óráig
Február 22. (K) 8-12 óráig

HÉTFŐ
16-18 óra Alkotóház:
Fürge Ujjak Műhelye
kéthetente

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

14 óra Faluház nagyterem:
Szilver társastánc iskolásoknak
17 óra Faluház emeleti klubterem: Parlandó próba
18 óra Faluház nagyterem: Jóga
Muladi Annamáriával
A Szakkör -nemezelés kéthetente szerdánként az Algyői
Tájházban
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CSÜTÖRTÖK
15 óra Civilház Búzavirág
Asszonykórus próba
17 óra Civilház Algyői Szőke
Tisza Nyugdíjas Klub találkozója
17 óra Faluház nagyterem:
Zsibongó Táncegyüttes próba
19 óra Faluház nagyterem:
fitnesz torna Badar-Kovács
Krisztával felnőttek számára
PÉNTEK
17 óra Alkotóház: Gyevi-Art
alkotók havonta
16:30 Faluház színházterem:
zongorapróba
16 óra Faluház emeleti klub
terem: Stary of Hope-Balett
FALUHÁZ KÁVÉZÓ
NYITVA TARTÁSA
HÉTFŐ13-16
KEDD13-16
SZERDA13-16
CSÜTÖRTÖK14-20
PÉNTEK13-18

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nagy lehetőséget szalasztottak el a lányok
Kikapott Hajdúnánáson január 30-án a Levendula Hotel FKSE Algyő, nem éltek a lehetőséggel, pedig a keleti öt legjobb csapat egyikeként folytathatták volna szereplésüket az ezt követő rájátszásban. A múlt héten Algyőn játszottak a
lányok zárt kapuk mögött, legközelebb pedig Szegeden lépnek pályára.

„Ez nem a mi napunk volt, a betegségekből felépülő játékosok nem tudták
az eddigi szintet hozni. Nem éltünk az
előttünk adódott lehetőséggel, közel

az alapszakasz vége, meg szükségünk
van pontokra, hogy biztosan felsőházasak legyünk” – értékelte a január 30-ai
meccset Farkas József, a csapat edzője. A

csapat Facebook-oldalán a hajdúnánási
meccs előtt még azt írta, nagyon várták
már, hogy bebiztosíthassák, hogy a legjobb csapatok közé tartozhatnak. Hiába
készültek azonban keményen, a Hajdúnánás SK 32–21-re elverte a Levendula
Hotel FKSE Algyőt.
A következő mérkőzésüket múlt hét
csütörtökön, hazai pályán vívták meg a
jelenleg második Eszterházy SC ellenében, zárt kapuk mögött. Aki szeretne szurkolni a lányoknak, legközelebb
február 12-én 18 órakor teheti ezt meg
a a szegedi városi stadionban, amikor is
az NBI/B Női-Kelet alapszakasz 17-ik
fordulójában a PC Trade Szegedi NKE
ellen lépnek pályára. Azt követően pedig február 19-én 16 órakor a Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában
az FTC U19 érkezik Algyőre.

ARTHOME INGATL AN
Bolt Noel
+36 70 701 6728
b.noel@arthomeingatlan.hu

Neked miben
segíthetek?

Ha minket választasz,
gyors és korrekt segítséggel
értéket teremtünk számodra.
BÍZZ MEG MINKET
AZ ELADÁSSAL ÉS
AJÁNDÉKOT ADUNK:
MIÉRT JÓ NEKED, HA AZ
ARTHOME-OT BÍZOD MEG
AZ ELADÁSSAL, KIADÁSSAL?
•

mert tudjuk, mi történik az ingatlanpiacon,
mikor érdemes lépni

•

mert valós eladási adatok alapján adjuk
meg ingatlanod reális értékét

•

home staging szolgáltatással emeljük
az eladási árat és a bérleti díjat

•

•

•

mert a te vevőd is lehet az, aki csak
velünk keres, vagy velünk intézi
hitelügyletét
mert átlagosan 1 hónap alatt eladjuk,
kiadjuk a ránk bízott ingatlanokat
mert karbantartjuk, felügyeljük az
ingatlanod és tartjuk a bérlővel a
kapcsolatot

1.
2.

Az eladáshoz szükséges energetikai
tanúsítvány költségét mi álljuk.
Home staging tanácsadás,
hogy az ingatlanod magasabb
áron és gyorsabban
gazdára találjon.

TUDOD
MENNYIT
ÉR AZ
INGATLANOD?

Ingyenes
felmérésért
keress minket!

Az ArtHome az a hely, ahol valóban
megoldódnak ingatlanügyeid!
: arthomeingatlan

arthome_boltn_577x823.indd 1
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: arthomeingatlan.hu
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Közérdekű

Születések Algyőn

telefonszámok

Molnár-Tarjányi Levente
Szül.: 2021. 11. 12.
Anya: Tarjányi Tímea
Apa: Molnár Balázs

MENTŐK • TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG: 112

GRATULÁCIÓ

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Kabók Sándor és Gajdán Irén Erzsébet
50. házassági évfordulójuk alkalmából
szívből gratulálnak
és nagyon jó egészséget kívánnak:
gyermekeik, vejük és unokáik.

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

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TÁRSASHÁZI
SORMUNKA ÜTEMTERV

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;
K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megküldte a kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemtervekhez kapcsolódóan a 2022. évi munkatervet.
Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy Algyő belterületén a társasházakat érintő sormunkaterv március 1. és
április 29. között lesz elvégezve.
Algyő Nagyközség Önkormányzata

Gyermekorvosi ügyelet
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

FOGSZAKORVOS

Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 06 (62) 517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu
Algyői Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.

Gyevikult Nkft.: 06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu
Gyeviép Nkft.: 06 (62) 765-900
AKTV Kft.: 06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu
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