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Interaktív mesés koncerttel búcsúztatták a telet a gyerekek az Algyői Faluházban, akik Micimackóval, Elza királynővel, a Mi-
kulás manójával és Julien királlyal is találkozhattak. A jelmezbe öltözött gyermekeket meg is ajándékozta a programot szervező 
Gyevikult Nkft.

Farsangoló a mesék birodalmábanFarsangoló a mesék birodalmában

Részletek a 11. oldalon

Ízkavalkád Ízkavalkád 
a kolbásztöltő versenyena kolbásztöltő versenyen

A február 5-én tartott versenyre kilenc csapat nevezett és mérettette meg magát. Az 
elkészült ételeket szakmai zsűri bírálta Kothencz Tibor, Kovács Dezsőné Marika, 
Kószóné Szatmári Tímea és Vidács Éva személyében. Részletek az 7. oldalon

Március 1-től új ember került a Gyevi-
ép Nkft. élére Kövér Imre személyében. 
Az Algyői Hírmondónak elmondta, na-
gyon büszke a szülőfalujára, és szeretné, 

ha ez így is maradna, sőt tovább fejlőd-
ne, még vonzóbb, szebb és rendezettebb 
lenne a jövőben. Ehhez járulna hozzá 
munkájával. Részletek a 11. oldalon

Még mindig  Még mindig  
divat az olvasásdivat az olvasás
Hiába a technika fejlődése, a kütyük 
megjelenése, az olvasás még mindig nem 
ment ki a divatból. Ezt bizonyítja az is, 
hogy az Algyői Könyvtárnak több mint 
1900 beiratkozott olvasója van, és közü-
lük csaknem 800 fő rendszeresen kölcsö-
nöz köteteket. Részletek a 9. oldalon
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Tiszta a kubikgödör – köszönet érte

Szeretném megköszönni minden arra sétáló nevében azon az 
önkéntes és névtelen szemétszedők munkáját, akik kitakarítot-
ták a Szent Anna kikötő melletti kubikgödröket.

Dományházi Edit
intézményvezető
Algyői Könyvtár



3

...a Tisza Virága

Kisorsolták a képviselőjelöltek sorrendjét

A jelöltek az alábbi sorrendben lesznek 
feltüntetve: Lázár János (Fidesz-KD-
NP); Márki-Zay Péter (DK, Jobbik, 
Momentum, MSZP, LMP, Párbe-
széd); Szabó Zoltán (Megoldás Moz-

galom); Kovács István (Igen Szolidari-
tás Mozgalom, Munkáspárt); Kis József 
(Magyar Kétfarkú Kutyapárt) és Veres 
Csaba Levente (Mi Hazánk Mozga-
lom).

Hódmezővásárhely honlapján olvas-
ható határozatból az is kiderült, hogy 
noha a Gődény György-féle Normális 
Élet Pártja és a Le az Adók 75%-ával 
Párt megnevezte saját jelöltjét, ők ha-
táridőre nem tudták összegyűjteni a 
nyilvántartásba vételhez szükséges 500 
aláírást.

Az is kiderült a múlt héten, hogy 
várhatóan hat pártlista lesz az országos 
listás szavazólapon április 3-án.

Az országgyűlési képviselők választá-
sán az a párt állíthatott országos listát, 
amely legalább 14 megyében és a fővá-
rosban, legalább 71 egyéni választóke-
rületben állított jelöltet; két párt közös 
egyéni választókerületi jelöltek alapján 
közös pártlistát állíthatott.

A választókerületi választási bizottság sorsolás útján határozta meg, hogy Csongrád-Csanád megyei 4. országgyűlési 
egyéni választókerületben az április 3-i választáson induló egyéni képviselőjelöltek milyen sorrendben szerepelnek 
majd a szavazólapon.
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Elfogadták a költségvetést, döntöttek a civil szervezetek támogatásáról

Az előterjesztésből kiderül, 
hogy 3 milliárd 91 millió 
251 ezer forint bevételi és ki-
adási főösszeggel gazdálkod-
hat idén Algyő. Az ülésen 
Molnár Áron polgármester 
hangsúlyozta, hogy továbbra 
is stabil a bevételi és a ki-
adási oldal, de nagy munka 
volt az egyensúly megterem-
tése. Ennek legfőbb oka a 
kiszámíthatatlan környezet, 
hiszen a legnagyobb bevé-
teli forrást jelentő iparűzési 
adó (IPA) kiszámíthatatlan. 
Jelenleg 900 millió forintos 
IPA-bevétellel számol az 
önkormányzat, amelyből 50 
milliós adókockázati tarta-
lékot is képeztek. Erre azért 
van szükség, hogy ameny-
nyiben visszafizetésekre lesz 
szükség, ebből a keretből 
tudják megoldani. A tervezés 
nehézségével kapcsolatban 
kifejtette, hogy bár március-
ban, majd májusban látszik, 
miként is alakul a bevételi 
oldal, de végül szeptemberre 
derül csak ki, hogy mennyi 
iparűzési adó érkezik a kasz-
szába.

Több normatíva érkezik 
ebben az évben

Elmondta, változás a tavalyi 
évhez képest még, hogy az 
állami normatívák összege 
emelkedést mutat, mind az 
általános működés, mind pe-
dig a köznevelési szférában, 
így azt lehet mondani, hogy 
400 millió fölötti összeg ér-
kezik idén.

Csökkent a Algyő által 
fizetendő szolidaritási adó 
mértéke is, míg tavaly 370 
millió fölött volt, idén 311 
millióval tervezték a költ-
ségvetésben. A polgármester 
rámutatott, ez egyfelől nézve 
jó, hiszen kevesebb pénzt kell 
fizetni, ám ennek az az oka, 
hogy csökkent az adóerőké-
pessége a településnek. Meg-
jegyezte, azt várják, hogy 

megszüntessék ezt az adó-
nemet, mert jelentős kiadás a 
nagyközség életében.

Tartalékokat is képeztek, 
az általános tartalék 36 millió, 
míg a fejlesztési céltartalékba 
32 milliót különítettek el. A 
településvezető emlékeztetett, 
látszik, hogy azok a pluszfor-
rások, amelyeket megszok-
hattak az algyőiek az önálló-
vá válás óta, bizony kopnak. 
Most ki van Algyő szolgáltat-
va a pályázatoknak is, és per-
sze nyernek is a kiírásokon, de 
korábban a saját forrásaikat 
felhasználva dönthettek a fej-
lesztésekről. Molnár kiemelte 
azt is, hogy néhány éve taka-
rékoskodás jellemzi a költség-
vetést, és ezt próbálják úgy 
megvalósítani, hogy a szín-
vonal ne csökkenjen – legyen 
szó az intézményekről vagy 
éppen a cégekről.

Szavaztak a civilek  
támogatásáról

A testületi ülésen megkö-
szönték a helyi civil szer-
vezetek tavalyi munkáját, 

egyúttal a polgármester azt 
kérte, hogy beszámolóik el-
készítésénél legyenek körül-
tekintőbbek. A testület egy-
hangúlag támogatta, hogy 
ettől az évtől dupla elszá-
molást készítsenek a szer-
vezetek, az elsőt november 
közepéig kell benyújtani, így 
lesz elegendő idő az esetleges 
korrekciókra január végéig.

Tizenhat szervezetet tá-
mogat idén anyagilag az ön-
kormányzat az alábbi ösz-
szegekkel: Algyői Általános 
Iskola Alapítvány 300 ezer; 
Algyői Faluvédő Polgárőr 
Egyesület 600 ezer; Algyői 
Gazdakör 50 ezer; Algyői 
Nőegylet 500 ezer, azon be-
lül az Algyői Borbarátok 50 
ezer; Algyői Szőke Tisza 
Nyugdíjas Klub 800 ezer; 
Boldog Gyermekkor Ala-
pítvány 200 ezer; Gyevi Art 
Kulturális Egyesület 500 
ezer; Magyar Vöröskereszt 
helyi alapszervezete 200 ezer; 
Magyarországi Montessori 
Egyesület Dél-Alföldi Te-
rületi Kör 100 ezer; Algyői 
Hagyományőrző Citeraze-

Nyílt ülésen 23 napirendi pontot tárgyalt meg az algyői képviselő-testület februári rendes ülésén. Elfogadták az idei 
költségvetést, több mint 3 milliárd forintból gazdálkodnak idén, illetve a rendezési terv módosításáról is tárgyaltak.
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nekar 200 ezer, Mozgáskor-
látozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete Algyői Csoport 
300 ezer; Gyeviek Baráti 
Köre 300 ezer; Algyői Kutyás 
Egyesület 100 ezer; ALTE és 
azon belül a Running Algyő 
és az Algyői Borbarátok férfi 
csoportja 400 ezret kap; Re-
akció Ifjúsági Közösség 450 
ezer, míg az Algyői Off-Road 
Club Sportegyesület 200 ezer 
forint támogatást kap.

Egy évig még marad az 
ifjúsági alap

Kisebb vita az ifjúsági alap kö-
rül alakult ki, annak megszün-
tetését Torma Tibor ellenezte, 
mondván ha megszüntetik, 
akkor csak a Reakció Ifjúsági 
Közösség marad az érintett 
korosztálynak, ám ennél több-
re lenne szükség szerinte Al-
győn. Emlékeztetett, hogy az 
elmúlt években készült ifjúsá-
gi koncepció, és abban az eset-
ben támogatná az alap későbbi 
megszüntetését, ha semmilyen 
előrelépés nem történik.

Molnár Áron megjegyezte, 
nem az alap meglétén múlik, 
hogy lesz-e ifjúsági önkor-
mányzat a településen, és azt 
érzi, hogy a hivatal nagyobb 
elánnal vágott bele ebbe a fel-
adatba, mint maga az érintett 
korosztály. Kiss Róbert is azt 
javasolta, hogy várjanak még 
egy évet az alap megszünteté-
sével. A szavazáskor nem ka-
pott többséget az ifjúsági alap 
megszüntetése, a benne lévő  
pénz átcsoportosítását viszont 
egyhangúlag támogatták.

A sportszervezeteknek is 
jut anyagi forrás

Mint ismert, Algyőn két ön-
kormányzati tulajdonú sport-

létesítmény van, az edzőterem 
és a sportközpont, ezeket 
korábban a település cége, a 
Gyeviép Nkft. üzemeltette, 
ám tavaly – költséghatékony-
sági szempontok miatt – ezek 
átkerültek az Algyői Sport-
körhöz. Az ülésen elhangzott, 
beváltak az előzetes remé-
nyek, a Sportkör nagyság-
rendekkel kisebb támogatási 
igényt nyújtott be erre az évre. 
Ez 25 millió forint, amelyből 
bérleti díjat is fizetnek a Gye-
viépnek 3 milliót. A Telepü-
lésfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság javaslatát Balázs 
Zsolt elnök tolmácsolta, amely 
szerint a Gyeviéphez befolyó 
bérleti díjat a társaság a sport-
létesítmények karbantartására 
fordítsa.

Az Algyői Úszó- és 
Vízisport Egyesület erre 
az évre 1,2 milliót kért és 
kapott, akárcsak az Algyői 
Vízisport Egyesület.

Átdolgozzák a helyi  
rendezési tervet

A rendezési terv módosítása 
is szerepelt a napirendi pon-
tok között, mivel olyan fo-
lyamatok látszanak, amelyek 
a településkép megváltozását 
vetítik előre.

Ezzel kapcsolatban Mol-
nár Áron azt mondta, a je-
lenlegi szabályozás nem védi 
kellőképpen a település jel-
legét. A nagyközség ugyanis 
felkapott, az ingatlanok te-
kintetében üzletileg is, így 
több olyan fejlesztést kellett 
engedélyezni, amelyek nem 
biztos, hogy a település falu-
sias jellegét megtartó folya-
matot prognosztizálnak. Egy 
befektetőnek ugyanis jó meg-
oldás, ha viszonylag kis telek-
re többlakásos ingatlant épít, 

ám a polgármester szerint 
nem biztos, hogy szerencsés 
egy „kis belvárost” felhúzni 
például a Sövény utcában.

A tervezett módosítások 
az új építésű ingatlanok-
ra vonatkozhatnak majd, a 
meglévőket természetesen 
nem érintik. Ezek között 
szerepel például a jelenle-
gi minimum 20 százalékos 
zöldterületarány 30 száza-
lékra történő emelése, de 
kikötnék azt is, hogy 1000 
négyzetméteres teleknagyság 
esetében csak 1 lakófunkció-
jú ingatlant lehetne építeni, a 
legkisebb kialakítható telek-
méretet 500-ról 720 négy-
zetméterre emelnék meg, 
ezen felül előírás lenne az 
is, hogy a gépkocsibeállót a 
telken belül kellene kialakí-
tani, hogy ne a közterületet 
foglalják el a parkoló autók. 

A testület tagjai egyhangúlag 
támogatták az előterjesztést, 
így megkezdődhet a rende-
zési terv átdolgozása.

Két időpontban is  
lesznek Egészséghetek

Májusban és októberben is 
Egészségheteket rendeznek 
Algyőn, az elsőt május 2-ától 
15-éig, míg októberben 17-
étől egészen 30-áig várják 
majd szűrővizsgálatokra és 
az egyéb kísérőprogramok-
ra a lakosságot. Urológiai, 
érsebészeti, nőgyógyászati, 
szemészeti, bőrgyógyászati 
vizsgálatokat terveznek, to-
vábbá hasi/pajzsmirigy ult-
rahangot és hallásvizsgálatot. 
A célra elkülönített keret 
terhére pótnapokat is tudnak 
szervezni, amennyiben igény 
lesz rá.

optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Algyői Faluházban 
2022.03.11-én Péntek 9:00-12:00-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-10% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.
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Szőnyegtisztítás
Matractisztítás
Autótakarítás

www.expert-clean.hu
06-20-291-4117

Kárpittisztítás
Ablaktisztítás
Lakástakarítás

Itt a TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS ideje!

!!! TAVASZI AKCIÓ !!!!!! TAVASZI AKCIÓ !!!    
Kárpittisztítás MÁRCIUS 31-ig 10% kedvezménnyel!Kárpittisztítás MÁRCIUS 31-ig 10% kedvezménnyel!  

  Beköltözés előtti v. felújítás utáni NAGYTAKARÍTÁS! 

Hatékonyan távolítjuk el a poratkákat és egyéb allergéneket a
kárpitozott bútorokból, ezt követően folttisztítást végzünk.

Tisztelt Algyőiek!

A szomszédunkban zajló háborús események miatt kialakult menekülthullám kapcsán a következő tájékoztatást szeret-
ném adni Önöknek!

A humanitárius segítségnyújtást és mindenféle gyűjtést magánemberként támogatok.
Úgy vélem, hogy ez egy testhezálló feladat a civil szféra számára. Átmeneti szállás biztosítására – amennyiben erre 

állami fölkérés érkezik, mivel ennek állami feladatnak kellene lenni – természetesen fogunk reagálni, mindaddig viszont 
nem lenne szerencsés olyan felelősséget a nyakunkba venni, amivel nem biztos, hogy település szinten elbírunk.

Amennyiben bárki fölkeresi az önkormányzatot konkrét kéréssel ez ügyben, akkor megtesszük a szükséges intézke-
déseket, illetve ha más lehetőségünk nincs, akkor a megfelelő szervekhez irányítjuk az illetőt.

Üdvözlettel: Molnár Áron
 polgármester
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Hagyományos verseny, nem hagyományos ízekkel

A február 5-én tartott versenyre kilenc 
csapat nevezett és mérettette meg ma-
gát. Algyő Nagyközség Önkormány-
zata mellett az ALTE, a Borbarátok, a 
Pálinkabarátok, a Szőke Tisza Nyug-
díjasklub, az Algyői Vízisport Egyesü-
let, a Tömlőhuszárok, a Reptér és Paj-
kaszög-Gyeviép elnevezésű csapatok 
töltöttek kolbászt és készítettek egyéb 
finomságokat.

Az ételeket szakmai zsűri bírálta 
Kothencz Tibor, Kovács Dezsőné Marika, 
Kószóné Szatmári Tímea és Vidács Éva 
személyében. Nemcsak az ízvilágot, 
hanem a tálalást és az ételek elkészíté-
sének körülményeit is pontozták. A dí-
jazottak erdélyi fatál készletet vihettek 
haza, illetve a Mangalica Húsbolt fel-
ajánlásával egy parasztsonkát tudhatott 
magáénak a verseny különdíjasa.

A megmérettetés egyik különleges-
ségét a Reptér csapata nyújtotta, hiszen 
egy smoker-ban készítették el kolbásza-
ikat. Nagy Róbert, a csapat egyik tagja 
elmondta, hogy bevált recept alapján 
keverték be tölteléküket, majd több 
órán keresztül készült el a végeredmény. 

A smoker ínyencsége, hogy 130-150 
fok között tartva, forró füstön sül meg a 
kolbász, amelynek így teljesen más lesz 
az állaga, mint a hagyományos módon 
készülőknek. A Tömlőhuszárok csapata 
pedig nem az eljárásban, hanem a tölte-
lékben újított, hiszen Patai Péter elárulta, 
hogy halkolbászt is készítettek. A verseny 

rendszeres résztvevői az Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjasklub tagjai, akik idén tíz-
en készítettek kolbászt, hurkát és fűszeres 
apróhúst. Az ízesítésnek van egy titkos 
összetevője, amelyet Kneip Ferencné Ma-
rika nem árult el, hiszen mint mondta, 
ettől titkos összetevő a titkos összetevő. 

A 2022-es kolbásztöltő versenyen 1. 
helyezést ért el Algyő Nagyközség Ön-
kormányzata, 2. helyet vitte el a Reptér 
csapata, 3. helyen pedig a Pálinkaba-
rátok végeztek. Különdíjat a legszebb 
tálalásért az ALTE vihetett haza, a pa-
rasztsonkát pedig a hagyományos ízvi-
lágért az Algyői Vízisport Egyesület 
kapta meg.

A rendezvény amellett, hogy komoly 
megmérettetést jelent az egyébként 
teljesen más elfoglaltságot űző baráti 
társaságoknak, civil szervezeteknek, re-
mek csapatépítő nap is egyben, hiszen 
a szervezés, a kivitelezés és az ételek el-
fogyasztása is része a programnak. A 12 
órás eredményhirdetést követően sem 
oszlott el a résztvevők serege, hiszen 
egymás ételeit kóstolgatva, szinte közös 
ebéddel zárult a nap.

Idén is nagyon jó hangulatban telt a Gyevikult Nkft. által szervezett Kolbásztöltő verseny, amelyen a hagyományos 
ízek mellett igazi különlegességeket is kóstolhatott a zsűri.
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Maci nap volt az Algyői Tájházban

Az Algyői Tájházban tartott Maci na-
pon többféle technikával készíthettünk 
macit. A kisebbek kedvéért porcelán 
gyurmából formáltunk maci fejet, ki 
barna, ki jegyes medvét. A nagyobbacs-
kák és a szülők kedvére filc anyagból 
macit varrtunk. Biztos vagyok benne, 
hogy igazi kiskedvenc lett a sok gonddal 
elkészült macikból. A legkisebbek ked-
véért pedig színezhető barlangi medvét 
fabrikálhattak a résztvevő érdeklődők.

A következő családi kézműves foglal-
kozásra március 19-én, szombaton Ta-
vaszköszöntő címmel várjuk az érdek-
lődőket. A programon gyöngyfűzés lesz 
és kreatív dekorációt fogunk készíteni. 
A foglalkozáson előzetes regisztrációval 
lehet részt venni. Részletek a plakáton!

Várunk minden kézműveskedni vá-
gyót!

Izbékiné Cseuz Gabriella
Algyői Tájház, Gyevikult Nkft.

Tisztelt Algyőiek!

Az önkormányzat az orosz–ukrán konfliktus következtében hazánk irányába kialakult menekülthelyzet miatt a hatás-
körét képező szükséges feladatok, és a megfelelő humanitárius intézkedések megtétele érdekében felvette a kapcsolatot 
a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei Szervezet 
illetékesével.

Ezek alapján látható, hogy illetékességi területünk jelenleg befogadó állomás tekintetében nem érintett. A Vöröske-
reszt a katasztrófasegélyezési tevékenységét a katasztrófavédelemmel összhangban, valamint az illetékes határrendészeti 
kirendeltséggel egyeztetve látja el.

Sasvári Krisztina megyei igazgató elmondta, hogy jelen helyzetben a menekültek részére legfontosabb a gyors ellátást 
lehetővé tevő csomagok összeállítása és átadása. A határ mellett folytatott munkájuk során szerzett tapasztalatok alap-
ján nem tartják célszerűnek, nem ajánlják az adományok egyéni szervezés alapján történő eljuttatását a helyszínre. Az 
aktuális igények alapján a határátkelőknél a menekültellátás szakavatott szervezése megtörtént, ezért az adományokat a 
Vöröskereszt raktárában javasolják leadni, amelyeket ők szállítanak a megfelelő helyre, és adják át a szükséges, ellenőrzött 
formában, a rászorulóknak.

A gyors ellátás érdekében a legfontosabb szükségletek a gyerek felszerelés, pelenka tápszer, cumisüveg, babaétel. To-
vábbá 10-es kiszerelésű papírzsebkendő, törlőkendő, kis kiszerelésű nápolyi, ropi, keksz, 2 deciliteres, szívószálas italok, 
papírpoharas levesek, fél literes ásványvíz. A csomagokat a Vöröskereszt munkatársai állítják össze, ezért célszerű egy-
egy tételből nagyobb mennyiség adományozása, nem csomag formájában összeállítva. Fontos szempont, hogy könnyen 
vihető, és egyszerűen fogyasztható legyen.

Az adományok átadhatók a Szeged, Kossuth Lajos sugárút 119. szám alatt (a Szeged Plázában) található ügyfélszol-
gálati irodában, a Kópé Ponton. Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, Telefon: 06 (70) 933-8045.

Önkormányzatunk a fenti szervezetekkel folyamatos kapcsolatot tart, és amennyiben a témakörben további, illetve 
intézkedést igénylő információ keletkezik, a szükséges intézkedéseket megteszi.

Molnár Áron
polgármester

Február 2-án a népi jóslás szerint, ha kijön a medve a barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor még hosszú tél ígér-
kezik. Ezen a napon volt napsütés is és borús idő is. Így hát kétségek között maradtunk azon a napon.
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Az olvasás még mindig divat

Az Algyői Könyvtárnak 1909 beiratko-
zott olvasója van. Egy 5500 fős települé-
sen azért ez meglehetősen magas szám-
nak számít. Ebből csaknem 800 fő az, aki 
rendszeresen kölcsönöz könyveket. A jó 
hír az, hogy ez egy folyamat és Algyő ol-
vasótábora évről-évre nő. Évente átlago-
san 70 új olvasó iratkozik be. A könyvtár 
idei célkitűzése ennek a számnak a növe-
lése, hogy az év végére 2022 tagja legyen 
az olvasói bázisnak. A nagyon lelkes ol-
vasók évente 12-14 alkalommal visznek 
haza magukkal olvasnivalót, átlagosan 
azonban egy beiratkozó 5-6 alkalommal 
kölcsönöz a könyvtárból.

A tavalyi évben a koronavírus miat-
ti helyzet 4 hónapot elvett a könyvtár 
megszokott életéből, hiszen ezen idő 
alatt zárva kellett lenniük. Azonban ek-
kor sem maradtak a lakosok újdonságok, 
ajánlások és könyvek nélkül. E-mailben, 
messengeren és telefonon tartották a 
könyvtárosok a kapcsolatot az olvasók-
kal és a könyvtár teraszára kihelyezett 
polcokon intézték a könyvek kölcsöna-
dását és visszavételét, illetve azokat a te-
vékenységeket, amelyeket egyébként ők 
látnak el, ilyen például a fénymásolás, 

nyomtatás. A bezártság alatt így is sike-
rült minden reggel nagyjából 200 köte-
tet kihelyeznie Dományházi Editnek és 
Szilágyi-Perjési Katalinnak, hogy az ol-
vasók tudjanak válogatni. A covid előtt 
körülbelül 9000 kölcsönzést bonyolítot-
tak le évente, a korona vírus alatt pedig 
mintegy 5000-et.

Műfajukat tekintve a regények a leg-
népszerűbb olvasnivalók Algyőn, de az 
ismeretterjesztő és életrajzi könyveket 
is szívesen kölcsönzik a lakosok, illetve 
forgatják a folyóiratokat is, amelyekből 
körülbelül 1000 lapszámot ad kölcsön 
a könyvtár. Az olvasótábor egyharma-
dát teszik ki a gyerekek, akik számára a 
kötelező olvasmányok mellett rengeteg 
érdekes és izgalmas, magyar és külföldi 
olvasnivaló kap helyet a polcokon. 

Az Algyői Könyvtár olvasottsági si-
kerlistája nem sokban különbözik az or-
szágos sikerlistáktól. Nyilván ez annak is 
köszönhető, hogy könyvtárosaink folya-
matosan figyelemmel kísérik az aktuáli-
san legnépszerűbb műveket, amelyeket 
rövid időn belül beszereznek és ajánlók-
kal hívják fel rájuk az olvasók figyelmét. 
Talán az egyik legolvasottabb szerző 
volt az utóbbi időben Borsa Brown, aki 
magyar szerző angol írói álnévvel, illetve 
sikerszerző volt a 2021-es évben Karády 

Anna, akinek a Füredi lány című köny-
vét sokan kézbe vették. Az algyői olva-
sók szívesen olvassák a külföldi bestsel-
lereket, de a magyar irodalom remekei 
is sokszor gazdát cserélnek. A kortárs 
szépirodalom legkelendőbb írói Szabó 
Magda, Grecsó Krisztián, Péterfi Gergely, 
Náray Tamás például. Edit és Katalin 
minden évben összeállítja a legnépsze-
rűbb és a legtöbbet kölcsönzött művek 
listáját, a tavalyi dobogósok Owens: 
Ahol a folyami rákok énekelnek, Eger: 
Az ajándék és Karády Anna: A füredi 
lány című regénye volt. A könyvtárban 
megtalálható könyvek számát olvasói 
ajánlások alapján is bővítik törekedvén 
arra, hogy mindenki olvasási igénye ki 
legyen elégítve. Speciális kéréseket is 
igyekeznek teljesíteni, akár könyvtárak 
közötti kölcsönzéssel.

Az olvasószám növeléséhez az Al-
győi Könyvtár akciókkal, programokkal 
és meglepetésekkel járul hozzá. Idén in-
dult el Olvasó Klubjuk, amelyhez bár-
ki csatlakozhat, emellett rendszeresen 
tartanak beiratkozási akciókat. Ilyen 
alkalmakkor minden 5. beiratkozónak 
ajándékkal kedveskednek. A könyv-
tár rendezvényeiről bővebben Face-
book-oldalukon olvashatnak, ahol meg-
találhatják a könyvajánlóikat is.

Hiába a technika fejlődése, a kütyük megjelenése és azok kezelésének elsajátítása a legkisebb korosztálytól egészen az 
idős emberekig, az olvasás még mindig nem ment ki a divatból. Ezt bizonyítja az is, hogy az Algyői Könyvtárnak több 
mint 1900 beiratkozott olvasója van.
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Felhívás: Te Le Szel Ezoterikus- és Szépségnap
Várjuk olyan cégek, vállalkozások, illetve magánszemélyek jelentke-
zését, akik szívesen részt vennének május 21-ei rendezvényünkön 
például termékbemutatóval kiállítóként, vagy természetgyógyász-
ként, akár szépségtanácsadóként, minden olyan tevékenységgel, 
ami az ezotéria, az egészséges életmód és a szépségápolás témakö-
réhez kapcsolódik. 

Egy adott tevékenységi körből egy szolgáltatót tudunk csak meg-
hívni, mivel a Faluház befogadóképessége korlátozott. A jelentkezé-
seket a beérkezés sorrendjében bíráljuk el. Megértésüket köszönjük!

A standokért helypénzt nem kérünk!
Jelentkezni az Algyői Faluházban személyesen vagy telefonon a 

06 (20) 269-4030-as számon, április 21-ig lehet!

Áramszünet lesz több utcában 
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. értesíti a tisztelt lakossá-
got, hogy Algyő településen áramszünet várható március 10-én 
és 11-én, mindkét napon 8 és 16 óra között az alábbi területeken:

• Bácska u. 16-44.; 13-49. 
• Csángó u. 14-52.; 13-43. 
• Kosárfonó u. 2-46.; 19-51. 
• Kócsag u. 12-44.; 13-45/A. 
• Prágai u. 4.; 3. 
• Tutaj u. 2-400.hrsz.; 3-323/2.hrsz. 

A hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszült-
ség alatt állónak kell tekinteni! Megértésüket és türelmüket 
köszönjük.

MVM Démász Áramhálózati Kft
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Farsangoló a mesék birodalmában

A programot szervező Gyevikult Nkft. 
arra kérte a szülőket, hogy gyermeke-
ik jelmezben érkezzenek a mulatságra, 
amelyen a Pesti Zenés Színpad előadá-
sában a Farsangoló a mesék birodalmá-
ban című előadást tekinthették meg az 
érdeklődők.

Találkoztunk szuperhősökkel, her-
cegnőkkel és katicákkal, de unikorn-
is-jelmezes gyerkőccel is, sőt kalózt és 
méhecskét is láttunk. A pompás öltözé-
kéért minden gyerek ajándékot kapott a 
szervezőktől.

Interaktív mesés koncerttel búcsúztatták a telet a gyerekek az Algyői Faluházban, akik Micimackóval, Elza királynő-
vel, a Mikulás manójával és Julien királlyal is találkozhattak.
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Új ember a GYEVIÉP Nkft. élén

 – Meséljen kicsit magáról, 
hogy a lakosok kicsit jobban 
megismerhessék.

 – 1976-ban születtem Al-
győn, azóta itt is élek je-
lenleg feleségemmel és két 
gyermekemmel. Mindig 
büszkeséggel tölt el, ha bár-
kivel beszélek és kiderül, 
hogy algyői vagyok, hiszen 
a legtöbb esetben dicsérik 
a települést és nagyon jó 
helynek tartják.1999-ben 
végeztem Szegeden élelmi-
szeripari üzemmérnökként, 
a főiskola elvégzése után 
azonban 2 szezont dolgoz-
tam az az USA-ban, ahol 
kertépítéssel foglalkoztam. 
Ez idő alatt is sok tapasz-
talatot gyűjtöttem, amelyet 
remélhetőleg hasznosítani 
tudok a Gyeviép Nkft. ve-
zetőjeként. Ezt követően 
folyamatosan vezetőként 
dolgoztam, embereket irá-
nyítottam élelmiszeripari 
területen a Boppe Kft.-nél, 
kereskedelmi területen pe-

dig a Tesco, Lidl és Met-
ro áruházakban. 1988 óta 
kajakoztam versenyszerű-
en. A sport szeretete máig 
megmaradt, nagyon közel 
áll hozzám a Tisza, mindig 
nagyon kötődtem hozzá. 
2019-ben egy 10 fős csa-
pattal átvettük az Algyői 
Vizisport Egyesület veze-
tését. Célunk a tiszai élet, 
kajak-kenu népszerűsítése, 
megismertetése a gyere-
kekkel Algyőn.

 – Milyen a céljai vannak a 
Gyeviép. Nkft.-vel?

 – Ahogyan már említettem, 
jó érzés, hogy algyőinek 
mondhatom magam, hi-
szen jó véleménnyel van-
nak a településről. Büszke 
lehetek a falumra. Szeret-
ném, ha ez így is maradna, 
sőt tovább fejlődne, még 
vonzóbb, szebb és ren-
dezettebb lenne. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy 
legelőször is megismerjem 
a Gyeviép Nkft. műkö-

dését, az üzemeltetési fo-
lyamatokat. Aztán pedig 
törekedni fogok arra, hogy 
hatékonyabbá, szervezet-
tebbé tegyem az ott zajló 
munkát, megőrizzem a 
pénzügyi stabilitást.

 – Miért jelentkezett a pozíci-
óra?

 – Eddigi munkakörömben 
elvesztettem a motivá-
ciómat és új kihívásokra 
vágyom. Így saját község-
emben dolgozhatom és 
még többet tehetek érte. 
Ismerem a lakosok nagy 
részét, könnyű lesz a kap-
csolatfelvétel, és remélem 
a problémákat, a felmerülő 
kérdéseket, kéréseket mind 
meg tudjuk majd oldani.

 – Tervez-e változtatást a je-
lenlegi munkakörökön, vál-
lalásokon?

 – Korai lenne még erről nyi-
latkoznom. Meg kell is-
mernem a működési folya-
matokat és érdemben csak 
ezután tudok erről nyilat-

kozni. Szeretném minél 
hamarabb látni és megis-
merni a működést. Termé-
szetesen vannak ötleteim, 
amelyeket megvizsgálnék, 
körbejárnék és a későbbi-
ekben tájékoztatom erről a 
lakosságot.

 – Végzett-e hasonló jellegű 
feladatokat korábban?

 – Az Algyői Vizisport Egye-
sület vezetőjeként a mun-
káltatói jogkör gyakorlása 
mellett pályázatokat írunk, 
a gyerekek számára bizto-
sítjuk az eszközöket, a ver-
senyekre való regisztrációt, 
a részvételt, az utazást, a 
folyamatos edzéseket, meg 
kell teremteni a pénzügyi 
hátteret. Ezek a feladatok 
sokban megegyeznek a 
Gyeviép Nkft. feladataival, 
csak kicsiben. Fontos szá-
momra a munkavállalók 
tapasztalatának és tudásá-
nak megőrzése, hogy a leg-
jobb teljesítményt hozzam 
ki a csapatból. Talán az 
egyik legnehezebb feladat, 
a munkavállalók motivá-
lása, lelkesítése. De ezt is 
igyekszem majd legjobb 
tudásom szerint megolda-
ni.

 – Hogyan készült a március 
1-re, amikor munkába állt 
Algyőn?

 – Nagyon vártam a március 
1-jét, tettre készen, tudás-
ra szomjasan. Remélem a 
csapat részéről is hasonló-
an vártak. Szeretném, hogy 
mihamarabb befogadjanak 
és segítsenek a beilleszke-
désben.

Március 1-től új ember került a Gyeviép Nkft. élére Kövér Imre személyében. Az új ügyvezetőt feladatairól, terveiről 
és arról kérdeztük, hogy lát neki a számára is új munkához.
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Tájékoztató!

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022� április 3� napjára országgyűlési képviselők választását és országos népsza-
vazást tűzött ki.

A szavazás ideje: szavazni 2022. április 3. (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen, a választási értesítőben 
megjelölt szavazóköri helyiségben, vagy mozgóurnával.

A szavazóhelyiségbe az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, és érvé-
nyes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, a veszélyhelyzet idején lejárt ok-
mányokat azonban érvényesnek kell tekinteni! Az igazolványok érvényessége az alábbiak szerint állapítható meg:

ÉRVÉNYES: a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi 
ideje 2020. március 11-i vagy azt követő időpont.
ÉRVÉNYTELEN: a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvé-
nyességi ideje 2020. március 11. előtti időpont.

A szavazókörök helye, címei Algyőn: 001 szavazókör: 6750 Algyő, Búvár u. 5. (Algyői Faluház); 002 szavazókör: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 106. (Alkotóház); 003 szavazókör: 6750 Algyő, Kastélykert u. 38. (Civil Szervezetek 
Háza);  004 szavazókör: 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. (Algyői Szivárvány Óvoda).

A települési szintű lakóhellyel rendelkező- és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazására kijelölt szava-
zókör a 004 szavazókör.

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 for-
dulhatnak jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken, valamint további információk elérhetőek a https://vtr.valasz-
tas.hu/ weblapon.

Algyő, 2022. március 1.

dr. Varga Ákos 
HVI vezető
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Férőhelyek a Bóbita Bölcsődében
A bölcsődében jelenleg min-
den hely betelt. Várólistán 4 
kisgyermek várakozik.
A bölcsődei iratkozás idő-
pontja: 2022. 04.1 9-20., kedd 
és szerda, mindkét nap, 9-től 
16 óráig.

Az intézményünknél elő-
jelentkezésbe vett gyerme-
kek szülei részére, levélben 
automatikusan megküldjük, 
a felvételi nyomtatványokat, 
március hónap során.

Azok a családok, akik nem 
kérték gyermekük előjegy-
zésbe vételét bölcsődénkben, 
azok március hónapban, sze-
mélyesen igényelhetik a fel-
vételi kérelem nyomtatványt, 
a bölcsőde irodáján. 

Előjelentkezni lehet az  
(62) 517-368-as telefonszá-
mon.

Algyői Bóbita Bölcsőde

MÁRCIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Március 4-5� (P-Szo)  
Civilház: 
Foltvarró tábor – Algyői 
Foltvarrók Köre szervezésében. 
(zártkörű).

Március 5� (Szo) Faluház szín-
házterem: 
Farsangi bál. 
Gyeviek Baráti Köre

Március 8� (K) 18 óra, Faluház 
színházterem: 
Nőnapi műsor.  
Részletek a plakáton!

Március 9� (Sze) 14 óra,   
Faluház aula: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

Március 8� (K) 13 óra, Tájház: 
A Szakkör következő foglalko-
zása, nemezelés.

Március 11� (P) 9 óra, Faluház 
kisterem: 
Fontana Optika szolgáltatása.

Március 11� (P) 17 óra,  
Ezerjóház: 
Borbarátok férfi csapatának 
találkozója.

Március 15� (K): 
Március 15-ei megemlékezés, 
koszorúzás.

Március 16� (Sze) 13 óra, 
Tájház: 
A Szakkör következő foglalko-
zása, nemezelés.

Március 18� (P) 9-16 óra,  
Faluház színházterem: 
Magyar Földtani Egyesület 
konferencia (zártkörű).

Március 18� (P) 17 óra,  
Alkotóház: 
Selyemsál festés Kapronczay 
Évivel, részletek a plakáton!

Március 19� (Szo) 9-14 óra, 
Alkotóház: 
Sújtásékszer-készítés Papp 
Csillával, részletek a plakáton!

Március 19� (Szo) 10 óra, 
Tájház: 
Tavaszváró kézműves foglalko-
zás gyerekeknek. Részletek a 
plakáton!

Március 22� (K) 10 óra,  
Faluház klubterem� 
CSAGYESZ szakmaközi talál-
kozó (zártkörű).

Március 22� (K) 13 óra, Tájház: 
A Szakkör következő foglalko-
zása, nemezelés.

Március 28� (H) 16 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozás  
az Alkotóházban.

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

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

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

13 óra, Civilház:  
Nyugdíjas kártya klub

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

KEDD
10-12 óráig, Faluház színház-
terem: Forma Tánc próba

9 óra, Alkotóház: Tűzzománc kör

17 óra, Alkotóház: Algyői Folt-
varrók Köre kéthetente

16:30 Faluház színházterem 
zongora próba

17 óra, Faluház kisterem:  
harmonika próba

16 óra, Faluház emeleti  
klubterem: Hip Hop tánc  
Belovai Ritával

SZERDA
8:30, Faluház színházterem: 
Senior torna

14 óra, Faluház színházterem: 
Szilver társastánc iskolásoknak

17 óra, Faluház emeleti klubte-
rem: Parlandó próba

18 óra, Faluház színházterem: 

Jóga Muladi Annamáriával

A Szakkör – nemezelés két-
hetente szerdánként az Algyői 
Tájházban.

CSÜTÖRTÖK
15 óra, Civilház: Búzavirág 
Asszonykórus próba

17 óra Civilház: Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjasklub találkozója 

17 óra, Faluház színházterem: 
Zsibongó Táncegyüttes próba

19 óra, Faluház színházterem: 
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

PÉNTEK
16 óra, Faluház emeleti klubte-
rem: Stary of Hope-Balett

17 óra, Alkotóház: Gyevi-Art 
alkotók havonta

16:30 ,Faluház színházterem: 
zongora próba

BÉRLETÁRUSÍTÁS
2022. április 4-5., Faluház.

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  
NYITVA TARTÁSA

HÉTFŐ 13-16
KEDD 13-16
SZERDA 13-16
CSÜTÖRTÖK 14-20
PÉNTEK 13-18

„Tanulni kell, szeretni kell”  
– szavalóverseny gyerekeknek
A Gyevi Art Kulturális Egye-
sület Tollforgatók Köre online 
szavalóversenyt hirdet Nemes 
Nagy Ágnes születésének 100. 
évfordulója alkalmából három 
korcsoportban: óvodások, ál-
talános iskola alsó tagozat és 
általános iskola felső tagozat.
Jelentkezni az űrlap kitöltésé-
vel és visszaküldésével (gye-
viart@gmail.com) lehet 2022. 

március 31-ig,  amely elérhető 
a Gyevi Art Kulturális Egye-
sület honlapján: www.gyeviart.
hu és Facebook-oldalán.
Szabadon választott verssel le-
het nevezni, és egy maximum 
3 perces videót kell elküldeni 
legkésőbb 2022. március 31-ig 
a gyeviart@gmail.com e-mail 
címre. Az eredményhirdetés 
április 11-én lesz.
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Győzelemmel vívták ki a felsőházi tagságot a lányokat

Február elején az Eszterházy SC-t fo-
gadta a Levendula Hotel FKSE-Algyő, 
ám nem tudták itthon tartani a két pon-
tot, 27–32-re az Eger nyerte a találko-
zót. Farkas József a meccs után úgy ér-
tékelt, hogy bár hatalmasat küzdöttek a 

lányok, és a 47. percben még a vezetést 
is megkaparintották, ám a mérkőzést 
eldöntő szakaszban hibákat vétettek, 
amely a végjátékra megbosszulta magát.

„Nincs okunk szégyenkezni, nüan-
szokon múlt egy ilyen erős ellenfél ellen 
a pontszerzés és a győzelem, dicséret il-
leti a lányokat. Gratulálok az egri alaku-
latnak és Zsadányi Sándornak, sok sikert 
kívánok nekik!” – olvasható a csapat Fa-
cebook-oldalán.

Szegeden, az Etelka sori sportcsar-
nokban viszont 25–34-es végeredmény-
nyel kiharcolták a felsőházi tagságot a 
lányok.

„A mérkőzés végeredménye nem 
mutatja milyen kemény találkozón va-
gyunk túl. Rendkívül fegyelmezetten 

hajtották végre a lányok a támadási és 
védekezési stratégiát, a mérkőzés egé-
szében jól akadályoztuk meg ellenfelün-
ket, ezt a kapott gólok és a több mint 40 
megállító fault is mutatja. Támadásban 
ennek köszönhetően a második játék-
részben magabiztosan, stabil kapustel-
jesítménnyel és iszonyatos győzni aka-
rással megszereztük a győzelmet és a 
felsőházi jogosultságot. Büszke vagyok a 
csapatomra, egész évben a szívüket-lel-
küket kitették a pályára, ennek meglett 
az eredménye” – értékelte a PC Trade 
Szegedi NKE elleni győzelmet a tréner.

A következő az FTC elleni meccs 
volt, azon 28–39-re kikaptak a lányok, 
ezzel a tabella ötödik helyén zárták az 
alapszakaszt.

Mozgalmas február áll az FKSE Algyő mögött. Igaz az Egert nem tudták legyűrni, ám az NBI/B Kelet alapszakasz 17. 
fordulójában a PC Trade Szegedi NKE ellen győztek, így kivívták a felsőházi tagságot.

Területi övvizsgának adott otthont nagyközségünk

Február utolsó hétvégéjén rendezték 
meg Algyőn, a Községi edzőteremben a 
téli, területi ITF Taekwon-do övvizsgát. 
Algyőről, Hódmezővásárhelyről, Maros-
leléről és Szarvasról is érkeztek harcmű-
vészek, hogy megszerezzék új övfokoza-
tukat. Az embert próbáló eseményre, 38 
sportoló érkezett. A vizsgáztató, Máté 
Zoltán 7. Danos mester, a Magyar ITF 

Taekwon-do Szövetség alelnöke volt. A 
jelenlévők számot adtak tudásukról, bá-
zistechnikák, formagyakorlatok, célpont-
rúgások, valamint erőnlét terén is.

Az esemény sikeresen zárult, hiszen 
minden harcművész megszerezte új öv-
fokozatát.

„Szeretnénk megköszönni az idő-
pontcserét az Algyői Vízisport Egyesü-

let elnökének, Kövér Imrének. Az ifjúsági 
klubot,ahol vendégül láttuk a mestereket, 
Bogdán Tamásnak, a Sportkör elnökének 
és Vámos Zoltánnak az akciós süteménye-
ket” - mondta Zsarkó Dániel Péter, veze-
tőedző.
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Edzőváltás az Algyő SK csapatánál – átalakult a keret is

A csfoci.hu számol be róla, hogy a keret-
ben az alábbi változások történtek: Deák 
Donát az SZVSE-be, Lajkó András és 
Varga Gergő a Tiszaszigethez, Szalai Zé-
tény a Szeged-Csanád GA U19-es csa-
patához igazolt, míg Mohácsi Ozmin és 
Szabó Márk szintén távozhat Algyőről.

Az érkezők oldalán a rutinos védő, 
Vastag Balázs neve áll, aki legutóbb az 
SZVSE-ben játszott. Törköly Tamás a 

Sándorfalvától, Bogdán Bence a Kecske-
mét U19-es csapatától, Puskás Attila a 
Kiskundorozsma U19-es csapatától szer-
ződött Algyőre, és az őszt az SZVSE-ben 
töltő Bakó András is az algyőieknél foly-
tathatja. Itt nem állna meg az érkezők 
listája, az elképzelések szerint még egy-
két játékost szeretnének igazolni – ám az 
átigazolási határidő a mai napon lejár.

„Váratlanul ért a megkeresés, de nagy 
örömmel vágtam bele a munkába. Ki-
hívásként tekintettem erre a feladatra, 
azonban a sok távozót nehéz volt pótol-

ni. Kicsit még össze kell hangolódnunk, 
nyüzsög az öltöző, de bízom benne, 
hogy a bajnoki nyitányra lenyugodnak 
a kedélyek és összeállunk – mondta el 
a csfoci.hu-nak Szabó Zsolt, az algyőiek 
új mestere.

A tavasz kapcsán az algyői edző 
elmondta, szeretnének a középme-
zőnyben végezni az idény végére – az 
Algyő a hatodik helyről várhatja majd 
a tavaszi rajtot, március 5-én az Ap-
átfalvát fogadják majd az első idei 
meccsükön.

Új edzővel zajlik az Algyő SK felkészülése: a csapatot az ősszel irányító Podonyi Norbert ugyanis a Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia U19-es csapatához távozott. Az algyőiek irányítását a legutóbb Kiskundorozsmán dolgozó Szabó 
Zsolt vette át.

Algyőn tartották a kajak-kenusok idei első régiós felmérését

Egy tucatnyi egyesület és több mint kétszáz 
versenyző vett részt a programon, amellyel 
párhuzamosan a szülőknek a Faluházban 
tartott sportpszichológiai előadást Baky 
Dániel a sportolók lelki támogatásáról, fel-
készítéséről és a kamaszkor rejtelmeiről. 
A rendezvény vendége Bodonyi Dóra olim-
piai bajnok kajakos volt. Érdemes tudni, 
hogy a Héraklész Fizikai Felmérő a szö-
vetség tehetség-menedzselési programjá-

nak fontos eleme, hiszen az utánpótlásko-
rú kajak-kenusok életkori sajátosságait is 
szem előtt tartják az állapotfelmérés során. 
Ezzel nem csupán egy-egy fiatal fizikai 
fejlődését tudják nyomon követni, hanem 
ez a februári verseny a téli felkészülésről is 
visszajelzést ad az egyesületeknek.

Gratulálunk az Algyői Vízisport Egye-
sület versenyzőinknek az elért eredménye-
kért!

Algyőn rendezte meg a Héraklész Fizikai Felmérőt a Vajda Attila Regionális Akadémia az U8-U14 korosztály ka-
jak-kenusai számára február 19-én. Természetesen az Algyői Vízisport Egyesület tagjai is részt vettek az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskola sportcsarnokában rendezett felmérőn.
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Országos döntőt rendeztek Algyőn

A 2021/2022. tanév Floorball Diáko-
limpia Országos Döntőjében az I-VI. 
korcsoport versenyzői csapatban mér-
ték össze tudásukat, a küzdelem vé-
gén pedig a legjobbak megszerezték a 
„Magyarország diákolimpiai bajnoka” 
címet. Ez amellett, hogy hatalmas meg-
tiszteltetés, 10 felvételi többletpontot is 
jelent a felsőoktatási felvételik során. A 
floorball népszerűségét mutatja, hogy 
több mint 4500 nevezővel vették kez-
detüket a körzeti versenyek, amelyekből 
96 csapat került az országos döntőbe. A 
rendezvény házigazdája a Magyar Di-
áksport Szövetség és a Csongrád Me-
gyei Diáksport Egyesület volt.

A háromnapos sporteseményt Szabó 
Zoltán Ferenc, Szentes  polgármestere, 
Molnár Áron algyői polgármestere, Kiss 
Attila, a Csongrád Megyei Diáksport 
Egyesület elnöke és Vincze József, az 
MDSZ Dél-Alföldi Regionális Iroda 
vezetője nyitotta meg. Az eredetileg 
Szentesre szervezett rendezvénynek a 
2021. decemberében történt tűzeset mi-
att adott otthont az algyői sportcsarnok. 
Szabó Zoltán Ferenc háláját fejezte ki 
köszöntő beszédében és kiemelte, hogy 
Molnár Áron polgármester és Algyő 
volt az első, aki segítségét ajánlotta fel 

Szentes városának a rá szakadt nehéz 
időkben. Vincze József a diákok figyel-
mét hívta fel arra, hogy így működik 
egy összefogás az életben. Hiszen nem-
csak a csapatunkban fontos az együtt-
működés, hanem a mindennapokban is.

„A Diákolimpia a diáksport egyetlen 
országos tanulmányi versenye Magyar-
országon, amely idén mitnegy 60 ver-
senyt foglal magába. Az országos dön-
tőbe minden korosztályban 8-8 csapat 
kerül be az ország több pontjáról. Az 
idáig eljutott csapatok először helyileg, 
járási szinten mérettetik meg magu-

kat, majd megyei szinten is lezajlanak a 
mérkőzések. A megyei legjobb csapatok 
pedig egy országos elődöntőben vesz-
nek részt” – magyarázta a Hírmondó-
nak Vincze József. 

Az idei megmérettetésen a borsodi 
iskolák szerepeltek kiemelkedően, ösz-
szesen 8 érem került a megyébe, közü-
lük 6 Miskolcra. Ezen kívül 3-3 érmet 
vihetett haza Mélykút, továbbá Eger és 
Szigetszentmiklós is.

Bár Algyőn még nincs floorball csa-
pat, a sportok iránti nagy érdeklődést 
látva nincs kizárva, hogy néhány éven 
belül akár a mi diákjaink is szerepelhet-
nek hasonló tornán.

Az idei évben községünk adott otthon a Floorball Diákolimpia Országos Döntőjének. Február 4-e és 6-a között nagy-
jából 600 diák versenyzett az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában.
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: arthomeingatlan   : arthomeingatlan.hu

Az ArtHome az a hely, ahol valóban 
megoldódnak ingatlanügyeid!

• 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

MIÉRT JÓ NEKED, HA AZ 
ARTHOME-OT BÍZOD MEG 
AZ ELADÁSSAL, KIADÁSSAL?

Ha minket választasz,
gyors és korrekt segítséggel 
értéket teremtünk számodra.

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

TUDOD 
MENNYIT 
ÉR AZ 
INGATLANOD? 
Ingyenes 
felmérésért 
keress minket!

Az eladáshoz szükséges energetikai 
tanúsítvány költségét mi álljuk.

Home staging tanácsadás, 
hogy az ingatlanod magasabb 
áron és gyorsabban 
gazdára találjon.

1.
2.

BÍZZ MEG MINKET 
AZ ELADÁSSAL ÉS 
AJÁNDÉKOT ADUNK:

ARTHOME INGATLAN

Neked miben 
segíthetek?

arthome_boltn_577x823.indd   1arthome_boltn_577x823.indd   1 2022. 01. 24.   10:24:502022. 01. 24.   10:24:50

APRÓHIRDETÉSEK

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

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

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 
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MENTŐK •  TŰZOLTÓSÁG   
RENDŐRSÉG: 112

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.00-16.00; K, Cs, P: 8.00-12.00.

Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Dr. Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.30-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

Gyermekorvosi ügyelet
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati  

Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén  
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

FOGSZAKORVOS
Dr. Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:  
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.

Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.  
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  06 (62) 517-517 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu 

Algyői Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu 
Bóbita Bölcsőde:  06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői  Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu  
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17. 

Gyevikult Nkft.:  06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

Gyeviép Nkft.:  06 (62) 765-900
AKTV Kft.:  06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

KözérdeKű  
telefonszámoK

születéseK Algyőn

Lipka Eleonóra
Szül.: 2022. 01. 08.
Anya: Papp Petra
Apa: Szülei Lipka Tamás

FELHÍVÁS DÉLVIDÉKI  
COVID-ÁRVÁK MEGSEGÍTÉSÉRE

A Boldogok a Szegények Alapítvány összefogásra szó-
lítja fel az együttérző embereket és szervezeteket.

Teleki Júlia, aki 1 évesen túlélt egy szerb haláltábort, 
túlélte édesapja méltatlan tömegsírba tételét, most 78 
éves korban túlélte ugyan fia koronavírusban történő 
elvesztését, de két árván maradt unokája nagyon nehéz 
anyagi helyzetbe került. Az alapítvány az ő megsegíté-
sükre szervez adománygyűjtést.

Minden összeg nagy segítség, akik azonban 50 ezer 
forinttal tudják támogatni a határon túli gyerekeket, 
bronz, akik 100 ezer forinttal, ezüst, akik pedig 200 ezer 
forinttal, azok arany fokozatú adománylevelet kapnak.

A köztársasági elnök és feleségének védnökségével 
jótékonysági koncert is lesz március 27-én 15 órakor 
Szegeden, a dómban. Jegyeket 3000 forintos áron, elővé-
telben Szegeden, a Victor Hugo utca 1. szám alatt lehet 
vásárolni.

Számlaszám, ahova az adományokat várják:
ERSTE Bank 11600006-00000000-59028527

Mély tisztelettel:
Boldogok a Szegények Alapítván

Mészáros-Zsikó Áron
Szül.: 2021. 10. 04.
Anya: Pintér Szilvia
Apa: Mészáros-Zsikó Gábor

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.



Szent Anna templom

8.30 Ünnepi Szentmise 
Országzászló

9.30 Ünnepség és koszorúzás 
 "Ez az otthonunk..." - verses zenés összeállítás
 A műsorban közreműködik: Zámbó Brigitta és Szelle Szilárd

2022. március 15-én
az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezésre.

Algyő Nagyközség Önkormányzata  Tisztelettel meghívja Önt és Családját,


