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Szent Iván éj alkalmából második alkalommal rendezte meg a Gyevikult Nkft. a grillversenyét, amelyre idén hat csapat neve-
zett. A kilátogatókat jósda és büfé is várta, illetve természetesen színvonalas produkciók is.

Másodjára rendeztek grillversenytMásodjára rendeztek grillversenyt
Részletek a 14. oldalon

„Itt a búcsúnap, indul a csapat...” „Itt a búcsúnap, indul a csapat...” 
Lelkesen készültek az Algyői Szivárvány Óvoda munkatársai május utolsó hetére, 
hiszen a gyermekhét programjait a két nagycsoport búcsúztatásával zárta az intéz-
mény. A színes programkavalkád méltó elköszönés volt a szeptemberben már az 
általános iskolát kezdő gyerekektől. Részletek az 10. oldalon

A közétkeztetés díjának emelése is na-
pirenden volt a képviselő-testület júniu-
si ülésén, de az intézményi szolgáltatási 
térítési díjakhoz is hozzányúltak, illetve 

a Rákóczi-telepiekneknek a jövőben 
többet kell fizetniük a vízszolgáltatásért,  
mégpedig azért, hogy nullszaldós legyen 
a cégnek. Részletek a 4-5. oldalon

Egy csepp Algyő Egy csepp Algyő 
Papp Csilla fantasztikus alkotásai egy 
igazán messzi és varázslatos országba 
látogattak el. Jordánia fővárosában, Am-
manban rendezett divatbemutatón mu-
tatkoztak be a művész ékszerei, aki éve-
ket töltött el algyőiként, és tanította is 
saját technikáját a kíváncsi és bevállalós 
falubelieknek. Részletek a 13. oldalon
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Minden jog fenntartva!

EGY HÉTRE ZÁR CSAK BE A KÖNYVTÁR

Az Algyői Könyvtár a nyári csak egy hét-
re zár be, augusztus 8-a és 13-a között. Az 
intézmény arról tájékoztatott, hogy az adott 
időszakban a rájuk vonatkozó törvény szerint 
teljes körű leltárellenőrzést kell tartaniuk.
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...a Tisza Virága

 Az országzászlónál emlékeztek a nemzeti összetartozás napján

Június 3-án délelőtt emlékeztek meg 
Algyőn Trianonról. Molnár Áron pol-
gármester Füzesy István alpolgármes-
terrel koszorúzott a templom melletti 
országzászlónál. A Gyevikult Nkft. által 
szervezett megemlékezésen civil szer-
vezetek és az önkormányzat cégeinek 
képviselői is részt vettek és virágokkal 
tették tiszteletüket az emlékműnél.

Mint ismert, a trianoni békeszerző-
dés kimondta, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlott, ennek következ-
ményeként Magyarország (Horvátor-
szág nélküli) területe 283 ezer négy-

zetkilométerről 93 ezerre, lakossága 
18,2 millió főről 7,6 millióra csökkent. 
Mintegy 3,2 millió magyar, a magyar-
ság harmada került az új határokon túl-
ra. A magyar nemzetgyűlés 1920. no-
vember 15-én ratifikálta és 1921. július 
26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette 
ki a szerződést. Az Országgyűlés pedig 
2010. május 31-én nyilvánította június 
4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásá-
nak napját a nemzeti összetartozás nap-
jává.

„Percre se feledd, hogy testvéred 
minden magyar, bárhol is éljen” – fogal-
mazta meg Wass Albert.

Százkét éve írták alá az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot. Magyarország akkor elvesztette területé-
nek mintegy kétharmadát, a magyar nemzetiségű lakosság egyharmada pedig az új határokon túlra került. 2010 óta 
június negyedike a nemzeti összetartozás napja, Algyőn is tartottak megemlékezést.

Az AESZI Bóbita Bölcsőde hírei
A bölcsőde 2022� 08� 15� és 08� 31� között 
zárva tart, nyári takarítási szünet miatt. 
Újranyitás időpontja: 2022� 09� 01� 

Augusztus 31-én Családi délelőtt lesz a 
Bóbita Bölcsődében. Szeretettel várjuk az 
újonnan beiratkozott és a bölcsődét foly-
tató kisgyermekeket és szüleit. Az ese-

mény 9.30-kor kezdődik és 11 óráig tart. 
A Bölcsődei ballagás 08. 31-én 17 órakor 
lesz. Várjuk mindhárom csoportunk 
óvodába induló gyermekeit és szüleit. 
A kisgyermeknevelők búcsúznak a gye-
rekektől, a gyerekek pedig lezárnak egy 
periódust a kis életükben. Megjelenés 

alkalomhoz illően.  Szeptember 5-én 17 
órakor bölcsődei szülői értekezlet lesz, 
az újonnan beiratkozott gyerekek szülei 
részére. A megjelenés ajánlott!

Gyömbér Kornélia,
szakmai vezető
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Díjemelésekről is döntött a testület júniusi ülésén

A több napirendi pontot is érintő díj-
változások kapcsán Molnár Áron polgár-
mester leszögezte, külön kell nézni az 
ellátottak, illetve az önkormányzat által 
fizetett összeget, ráadásul sokan jogosul-
tak díjkedvezményre is. Hozzátette, az 
önkormányzat, amíg tudja, megpróbálja 
állni és nem áthárítani a díjtételeket, de 
az emelést elengedhetetlennek nevezte.

Két éve stagnáltak az árak

A Bóbita Bölcsődét érintő napirendi 
pont kapcsán elhangzott, hogy a pan-
démia idején nem lehetett emelni az 
árakat, vagyis két éve minden ugyanany-
nyiba kerül. Azóta a költségek jelentős 
emelkedést mutatnak, amire az intéz-
ményvezető is felhívta a figyelmet. A 
testület arról döntött, hogy a bölcsőde 
szolgáltatásaiért fizetendő legmaga-
sabb személyi térítési díjak az alábbiak 
szerint változnak: a gyermekétkeztetés 

nettó 363 forint naponta, míg a bölcső-
dei gondozás díja nettó 400 forint lesz, 
szintén naponta.

Tárgyaltak a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybe-
vételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról is. A szociális étkeztetést 980 
forintról 1260 forintra emelték, a házi 
segítségnyújtás szociális segélyezés díja 
1365 forintról 2540 forintra emelkedik, 
a házi segítségnyújtáson belül a szemé-
lyi gondozás 630 forintos díját 1110 
forintra emelték, míg a bölcsődei ellátás 
a jövőben nem 1585, hanem 3949 fo-
rint lesz naponta. Természetesen itt is 
az önkormányzat által fizetett díjakról 
van szó.

A rendelet tartalmazza természetesen 
a legmagasabb személyi térítési díjakat 
is, amelyet az ellátást igénybe vevő gyer-
mek törvényes képviselője fizet. Étkezés 
esetén ez 378 forint, a szociális segítés 
és a személyi gondozás egyaránt 300 

forint óránként, míg a bölcsődei gyer-
mekétkeztetés nettó 363 forint, illetve a 
bölcsődei ellátás keretében nyújtott gon-
dozás díja 400 forint naponta.

Módosították az idei költségvetést is, 
ennek több indoka is volt. A főösszeg is 
változott, nagyjából a 3 milliárd 91 millió 
forintról 3 milliárd 709 millió forintra, 
miután a beérkeztek a pályázati össze-
gek. Ezen felül a normatív támogatások 
is véglegessé váltak, illetve a maradvány 
összegek is bekerültek a büdzsébe. Ezek 
indokolták a költségvetés módosítását, 
amit elfogadtak a képviselők.

Időarányos felhasználás

Értékelték az első félévi, szociális ellátá-
sokra szánt keretösszegek felhasználását 
is. Molnár Áron elmondta, hogy a meg-
állapított kerethatárok időarányos elköl-
tésével jól állnak, sehol nem haladja meg 
a támogatások mértéke az elvártat.

Drágul a közétkeztetés, a gondozási és egyéb ellátási díjak, továbbá Rákóczi-telepen a vízszolgáltatás is – ezekről 
döntött a képviselő-testület. Kezdődhet az új bölcsőde eszközeinek beszerzése is, igaz a rendelkezésre álló pályázati 
keret mellé további önerőt kell ehhez biztosítania a településnek.
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Algyőn az eseti ellátások között sze-
repel a rendkívüli települési támogatás, 
az idei évre előirányzott 3,75 millióból 
eddig 534 ezer forintot fizettek ki erre 
a célra. Rendkívüli települési támogatást 
68-an kérelmeztek, ezek közül kettőt 
utasítottak el. Kamatmentes kölcsönt 
senki sem kért az első félévben, teme-
tést két alkalommal támogattak 52 ezer 
forinttal. Helyi ápolási díjat egy jogosult 
kapott, az éves 400 ezres előirányzatból 
így eddig 141 ezer 600 forintot költöt-
tek el. A lakosok gyógyszerköltségeihez 
is hozzájárulnak, az 5,6 milliós keretből 
eddig 1,46 milliót fizettek ki ezekre, il-
letve gyógyászati segédeszközökre és re-
habilitációs ellátásra.

Drágul a közétkeztetés is

„Ma nincs olyan önkormányzat hazánk-
ban, ahol nem foglalkoznának a közét-
keztetés díjával. Két évig nem lehetett 
emelni, az élelmiszerek pedig jelentősen 
drágultak, a cég veszteségét növeltük 
folyamatosan a közétkeztetéssel, most 
viszont van lehetőség van emelésre. Az 
önkormányzat itt is átvállal a költségek-
ből, körülbelül a felét állja” – mondta 
előzetesen a napirendi pont kapcsán a 
polgármester. Emlékeztetett, egyszer 
már próbálkoztak emeléssel, de vissza 
kellett vonniuk az erre vonatkozó hatá-
rozati javaslatot, miután a kormányhiva-
tal kifogással élt.

A szolgáltatást végző Gyevitur Nkft. 
ügyvezetőjének, Bella Árpádnak az elő-
terjesztéséből kiderül, nem ritka, hogy 
1-1 nyersanyag ára 60-130 százalékkal 
emelkedett az előző időszakhoz képest, 
de a 30 százalékos növekmény minden 
esetben realizálódott. A díjszabásoknál 

leírta, hogy a Gyevitur, az önkormány-
zat és intézményei közötti szolgáltatási 
szerződés azt tartalmazza, hogy jelenleg 
100%-os haszonkulcs van érvényben, te-
hát a nyersanyagköltségen felül ugyan-
annyit kell még pluszban megfizetnie 
az önkormányzatnak, mint rezsiköltség, 
kedvezménnyel étkeztetett gyermek 
esetén pedig még többet.

A testület azt a határozati javaslatot 
fogadta el, amelyik 90 százalékos ha-
szonkulcsot tartalmaz, így augusztus el-
sejétől azok, akik teljes árat fizetnek az 
étkezésért, a következő összegeket kell 
fizetniük: AESZI esetében bruttó 1254 
forintot, az iskolásoknak 2048 forintot, 
míg az óvodásoknak 1574 forintra emel-
kedik a díj. Mivel Algyőn sokan jogosul-
tak díjkedvezményre, az imént felsorolt 
összegeket keveseknek kell kifizetniük.

Hat év után nyertek a kiíráson

A Belügyminisztérium minden évben 
kiír járdarekonstrukciós pályázatot, ilyen 
kiíráson hat év után nyert ismét Algyő. A 
felújítás a Kastélykert utca még be nem 
fejezet szakaszát érinti a Szamócától egé-
szen a Kuktor közig. A legjobb áraján-
latot az önkormányzat cége, a Gyeviép 
Nkft. adta. A projekt összköltségvetése 
nagyjából 40 millió forint, ennek a fele 
támogatás, a fennmaradó része pedig 
önerő. Az azonban kérdés, milyen jár-
dalapot raknak le, a Gyeviépnél ugyanis 
megszűnt a térkőgyártás, mert olyan drá-
gává vált, hogy nem érte meg folytatni a 
termelést. A meglévő készletet természe-
tesen felhasználják, ám az nem lesz elég 
az említett szakaszra.

A képviselők tárgyaltak az új bölcső-
de építéséhez kapcsolódó eszközbe-
szerzésről is. Mint ismert, két pályáza-
ti konstrukcióból lesz új intézménye a 
településnek, a Pénzügyminisztérium 
pályázatában szerepel az eszközbeszer-
zés, amihez önerőt is kell biztosítani. 
Ez utóbbira 150 milliót különítettek, 
amelyből 134 millió forint előzetes fel-
használásra vár.

Az eszközbeszerzésre a legjobb 
árajánlatot a Quarto-Sport Kft. adta, 

csaknem 17,3 millióval, ez azonban 
meghaladja a pályázatban erre a célra 
felhasználható összeget, ami 15,2 millió 
volt. Ezért a kötelezően vállalt önerőn 
felül további több, mint bruttó 2 millió 
forintot kell az önkormányzatnak biz-
tosítani. A testület tagjai egyhangúlag 
támogatták az előterjesztést.

Nullszaldós lesz a vízszolgáltatás

A Rákóczi-telepi vízszolgáltatás lakos-
sági és vállalti díjának megállapítása is a 
képviselő-testület előtt volt. Az érintett 
területen a Gyeviép Nkft. a szolgáltató, 
egy cég és négy lakossági fogyasztó veszi 
igénybe a szolgáltatást. A lakosok jelen-
leg 110 forintot fizetnek a vízért köb-
méterenként.

Balázs Zsolt elmondta, a kút fenn-
tartásának számtalan költsége van, az 
engedélyeztetésektől a közüzemi díja-
kon át az esetleges javításai költsége-
kig. Jelenleg a Gyeviépnek ráfizetéses a 
szolgáltatás, így a díjak megemeléséről 
döntöttek. Augusztus elsejétől a lako-
soknak 200 forintot kell fizetniük egy 
köbméter vízért, míg a vállalati díj 250 
forintra emelkedik. Ezekkel a díjak-
kal jön ki nullszaldósra a szolgáltatás 
nyújtása.

Molnár Áron az ülésen kitért arra, 
hogy az önkormányzatok és intézmé-
nyeik, valamint cégeik sok jóra nem 
számíthatnak, hiszen a közüzemi díjak 
tekintetében horrorisztikus áremelke-
dések vannak, például három-négysze-
res áremeléseket prognosztizálnak az 
áramszolgáltatásnál. Csak a közvilágítás 
havi szinten 750-900 ezer forint Al-
győn, könnyű kiszámolni, mennyi ennek 
a háromszorosa. Megjegyezte, ha nem 
kezdtek volna el spórolni és racionalizál-
ni három éve, akkor bizony most nagy 
gondban lenne Algyő.

A közmeghallgatást novemberben 
tartják – erről is döntött a testület. A 
témák úgymond a megszokottak lesz-
nek, a polgármester beszámol majd az 
idei évi fejlesztésekről, illetve a 2023-as 
beruházási és egyéb terveket ismerteti a 
lakossággal.
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Sikeres volt az I. Gyevi Halfesztivál

Nagy érdeklődéssel zajlott le az I. Gyevi 
Halfesztivál. Több, mint harminc csapat 
nevezett különböző halételekkel. Már 
reggel javában folyt a készülődés, akadt, 
aki sátrat állított, más gázpalackot sze-
relt és az ételek alapanyagait készítették 
össze. A szabadstrand egész területén 
zajlott a munka. Dél körül már ínycsik-
landó illatok járták be az egész területet 
a parkolótól egészen a régi strand felé 
lévő sütögetőkig. Amíg a hozzáértők 
precízen készültek a hol hagyományos, 
hol extravagáns finomságokkal, addig a 
családtagok lazíthattak a Tisza partján, 
fürödhettek vagy ugrálóvárazhattak. A 
Szamóca Fagyizó jóvoltából pedig fagy-
laltot is kaptak a kilátogatók. Az érdek-
lődők a szabadstrand büféjében vásárol-
hattak halászlevet és sült halat.

A szakavatott zsűri minden ételt 
megkóstolt. Frank Sándor, Venesz-díjas 
mesterszakács, Barta László csárdagazda 
és Molnár Áron polgármester ízlelgették 
a halleveket, a sült halakat és az egyéb 
halból készült különlegességeket. Nehéz 
volt a döntés, hiszen remek és nagyon 

finom ételek készültek. Három minősítő 
címet és egy különdíjat adtak át. Az I. 
Gyevi Halfesztivál étel kiválósága címe-
ket hosszas tanácskozás után végül az 
Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, 
illetve Kovács Dezsőné érdemelte ki az 
általuk készített ízletes halászléért, míg 
Bakó László a sült halért kapta meg az 

elismerést. Különdíjban pedig Marto-
nos csapata részesült, akik hagyományos 
martonosi ízeket és elkészítési módot 
mutattak be az általuk főzött halászlével.

A halfesztivál az eredményhirdetés 
után sem ért véget, hiszen a civil szer-
vezetek, baráti társaságok a helyszí-
nen fogyasztották el a finom falatokat, 
amelyhez nótaszó is járult. Jó alkalom 
volt ez az új lakók, különféle egyesületek, 
munkaközösségek bevonására az algyői 
mindennapokba, hiszen egy-egy ilyen 
rendezvényen nemcsak a faluval, hanem 
egymással is megismerkedhet a lakosság.

Füzesy István, a szervező ALTE el-
nöke elmondta, hogy nagyon örült az 
érdeklődők magas számának és remé-
nyét fejezte ki, hogy a halfesztiválból 
hagyományt tudnak teremteni, hiszen 
mint mondta, a Tisza partján fekvő te-
lepülésnek illik, hogy egy halfesztivállal 
is büszkélkedhessen. A rendezvényt a 
tiszai vízi élet szezonnyitó megemléke-
zésével is szeretnék évente összekötni. 
Ennek keretében Kopasz Bálint olimpiai 
bajnokkal megkoszorúzták Nepomuki 
Szent János szobrát. Jövőre is várják a 
csapatokat és a különleges és rendkívül 
finom halételeket.

Halból készült ételek illata lengte be június 4-én az algyői szabadstrandot. Rotyogtak a bográcsos étkek, sercegett az 
olaj a sült halak alatt a serpenyőkben, de még egy grillmozdony is beindult ízletes lazacfalatokat rejtve magában.



7

...a Tisza Virága

Meggyőző prototípus az I. Gyevi Halfesztiválon

– Honnan jött az ötlet, hogy készítsenek 
egy ilyen gépet?
– A halászlé-passzírozógép ötlete már 2 
évvel ezelőtt felmerült bennem, amikor 
kollégáimmal, köztük az algyői Béres 
Zsolttal akkori munkahelyem színeiben 
a szegedi halászléfőző versenyen in-
dultunk. Úgy gondoltuk, hogy ha már 
csinálunk valamit, hívjuk is meg rá az 
összes barátunkat és tisztelt partnerein-
ket, így 50 liter halászlé főzése mellett 
döntöttünk. Természetesen az alaplétől 
kezdve mindent a helyszínen készítve 
főztünk meg. Nos, nem tudtuk igazán, 
mi a szokás, hiszen első alkalommal in-
dultunk akkor ilyen eseményen. Ennek 
az elgondolásnak 2,5 óra paradicsom-
passzírozó-tekerés lett a vége. Az ered-
mény ugyan kiváló lett, de mély nyomot 
hagyott bennünk az eset. Körülbelül két 
héttel az I. Gyevi Halfesztivál előtt Zsol-
ti egyik reggel azzal köszöntött minket, 
hogy benevezte a csapatot versenyre. Így 
a régi emlékekből kiindulva csinálnunk 
kellett valamit és jött a gép ötlete.
– Mennyi időt vett igénybe a tervezés és a 
megvalósítás?
– Az első héten hétfőtől péntek délutá-
nig tervezgettem, fejben gyűjtöttem az 
ihletet. Közben Zsolt felkészítette lélek-
ben a kollégákat és beszállítópartnere-

inket a jövő héten esedékes villámgyár-
tásra. Az ínycsiklandó halászlé reménye 
bizony lelkesedéssel töltött el mindenkit. 
Aztán pénteken munka után nekiálltam 
a számítógépes modellezésnek és mére-
tezésnek. Vasárnap késő estére elkészült 
a teljes gyártási dokumentáció. Szerdán 
napközben kezdtek műhelyünkbe szál-
lingózni beszállítóinktól az első alkat-
részek. Majd masszív éjszakázásokat 
követően péntek este 6-kor az álom 
valóra vált. A passzírozógép ránézésre 
elvárásainknak megfelelően testet öltött, 
de kipróbálni már nem volt idő. Még 26 
kilogramm hal várt a hűtőben, hogy elő-
készítsük. Így érkeztünk meg szombat 
reggel 7-kor, kissé fáradtan a fesztiválra.
– Hány gépet raktak össze? 
– A prototípussal vágtunk neki a ver-
senynek, kipróbálni sem volt idő. De sze-
rencsére hozta az elvárásokat, a beöntő 
garatrészen majd nagyobbítanunk kell, 
mert a látottak szerint jóval nagyobb 
sebességű feldolgozásra is képes lenne, 
mint amennyit a jelenlegi merőkanalas 
módszerrel be tudtunk adagolni. Igen 
merész vállalkozás volt, de a fesztivál 
és a csapat lelkesedésének felejthetetlen 
hangulata mellett, rendkívül jó alkalmat 
is adott saját magunk és beszállítói lán-
cunk valódi teljesítőképességének fel-
mérésére. 
– Hogyan működik a passzírozógép?
– A gép tulajdonképpen centrifugál. A 
csontokkal teli alaplevet két robosztus 
lapát kényszeríti percenként 1400 körül 
fordulásra egy fekvő elrendezésű cső-
szita belsejében, ahol a nagysebességű 
forgómozgás révén keltett centrifugális 
erő letépi a húsdarabokat a csontokról, 
a lével és egyéb hasznos összetevőkkel 
együtt a szita furatain át kikényszerítik 
őket. Ezután a szitát körülvevő burkolat 
felfogja azokat, és a gép elülső kiveze-
tő csövén keresztül a végső főző üstbe 
folynak. Közben a szitán áthatolni nem 

tudó kemény csontok és szálkák, a la-
pátok precíz szögben való megdönté-
sének köszönhetően a gép belső része 
felé húzódnak a csőben, majd egy külön 
nyíláson keresztül egy másik edénybe 
potyognak.
– Mi az újítás benne?
– A halászlé-passzírozó gép tulajdon-
képpen nagyban hasonlít a kereskedel-
mi forgalomban is kapható gyümölcs-
centrifugákra, csak ez némileg nagyobb 
igénybevételre van szánva. Ami különle-
gessé teszi, az az egykori jól ismert hazai 
gyártású háztartási gépeinkhez hasonló, 
mai világunkban lassan kuriózum szám-
ba menő masszivitás és időtállóság. Ál-
landó üzemre, nagykonyhai terhelésre 
terveztem. Meggyőződésem, hogy a mai 
divatoknál jóval többet tehetnénk a kör-
nyezetünkért és saját életminőségünkért 
azzal, ha valódi minőséget, szakszerű 
karbantartás mellett korlátlan ideig mű-
ködőképes, vagy felújítható eszközöket 
termelnénk. 
– Kizárólag a halas ételekhez lehet hasz-
nálni, vagy van más funkciója is?
– A jelenlegi lapát és szita kialakítása, 
kifejezetten halászlé alaplevének fel-
dolgozására készült. De egyéb extra ki-
egészítőkkel, tulajdonképpen bármilyen 
olyan ételhez jól használható, amelynek 
az elkészítése során szilárd alkotókat kell 
hatékonyan kiválogatni egy levesszerű 
alapfőzetből, és a többi rész pürésítése 
elfogadható, vagy egyenesen kívánatos.
– Bárki beszerezhet egy ilyen gépet?
– A gép kereskedelmi forgalomban nem 
kapható, és a prototípust nem is tervez-
zük értékesíteni. Villámléptekben fejlő-
dő innovatív kis csapatunk hőskorának 
örök mementójaként tervezzük meg-
őrizni az utódoknak, aranyos kis törté-
netével. Viszont egyedi gépgyártókként 
várjuk a megkereséseket, ilyen, hasonló, 
vagy épp egészen más igényekre specia-
lizált szerkezetek gyártására.

Keleti László a NaS System Kft. ügyvezetője és társa Béres Zsolt egy hasznos és ötletes géppel készült az I. Gyevi 
Halfesztiválra. Aki körbejárt a rendezvényen, találkozhatott is a halpasszírozógéppel, amely megkönnyíti az ízletes 
falatok elkészítését.
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Tájékoztatás az ebnyilvántartás és a kutyatartás szabályairól
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 
42/B. § (1) bekezdése alapján Algyő Nagyközség Önkormány-
zata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Al-
győ Nagyközség közigazgatási területén 2022� július 01� napjától 
2022� október 31� napjáig terjedő időszakban a közigazgatási 
területén belül tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez�

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért fel-
hívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése, és az 
adatszolgáltatás az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége� Több eb 
esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal-
ban (Algyő, Kastélykert u. 40.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.algyo.hu).

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni, és az ebösszeírási időszak lejártá-
ig, azaz legkésőbb 2022� október 31� napjáig a Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni

• a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyes leadással, ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal 
előtt elhelyezett postaládában

• postai úton
• elektronikusan a ludanyi.attila@algyo.hu e-mail címre
A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 

korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni! Az eb összeírás elvégzése után az 
esetleges adatváltozásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni Algyő Nagyközség Önkormányzatához.

Felhívom figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után�

Varga Ákos 
jegyző

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalag függönyök, napel-
lenzők,  szúnyoghálók szerelése. 
5 év garancia! Zsinór és gurtni 
csere, javítások.   
Tel.: 06 (30) 953-0395.

 TISZTELT OLVASÓINK!

Az Algyői Hírmondó szer-
kesztősége sok szeretettel vár-
ja a különböző intézmények, 
szervezetek, civil közösségek 
híreit, sajtóanyagait, fotóit, 
meghívóit!
Címünk a már megszokott: 
algyoihirmondo@gmail.com
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Ókori utazás a nőiség vezérmotívumával

Júniusban második alkalommal ültek 
össze a nőegylet tagjai, hogy egy érde-
kes előadást hallgassanak meg. A Ci-
vilházban egy kis sütemény is innivaló 
mellett ismerkedhettek meg hét ókori 
görög istennővel és a hozzájuk köthe-
tő szerepekkel, motívumokkal. A gö-
rög mitológiában számtalan érdekes és 
izgalmas történetet olvashat az ember, 
azonban érdekes szempont azokat a 
nőiség oldaláról megközelíteni. Dunai-
né Szűcs Katalin a jó és a rossz tulajdon-
ságok felől, a bennünk élő, talán nagyon 
mélyen meglapuló érzelmeken keresz-
tül mutatta be Déméter, az anyaság; 
Persephoné, az engedelmesség; Héra, a 
feleség; Artemisz, a függetlenség; Athé-
né, a bölcsesség; Hesztia, a tűzhely őr-
zője és Aphrodité, a szépség istennőjét.

A női életre biológiailag és érzelmi-
leg is a ciklikusság jellemző. A születés-

től kezdődően egyfajta szerepeket vesz-
nek fel, bizonyos szerepekhez próbálnak 
idomulni. Ezekben is ott rejlenek az ar-
chetipikus motívumok. Az archetípusok 
olyan ősképek, minták, amelyek közö-
sek, fellelhetőek különböző területeken 
élő népek mitológiájában. Mivel egye-
temes jelentésűek, általuk lehetővé válik 
a kommunikáció messzire lévő kultúrák 
között, illetve segítségükkel befogadha-
tóak lesznek más kultúrák üzenetei. Az 
előadásban említett hét istennő tulaj-
donságai, mindannyiunkban megtalál-
hatóak, akár egy-egy életszakasz kap-
csán, de lehet, hogy csak egy döntés, egy 
apró cselekedettel összefüggésben is. Az 
előadó elmondása alapján ezek ismere-
tével könnyebbé válhat megérteni, meg-
vizsgálni az egyénekben élő, felmerülő 
érzelmeket, ezáltal pedig könnyebben 
feldolgozhatóvá válhatnak azok.

Az izgalmas témájú előadás nem csak 
mosolyt csalt a résztvevők arcára, de 
mély üzenetet is hagyott, hiszen volt mi-
ről gondolkozni és beszélgetni a végszó 
után is. Fiatalok és idősebbek is meg-
találhatták a számukra érdekes szálakat 
az előadás szövevényes drapériájában. 
Az előadás a „Közös út közös cél” NE-
AG-KP-1-2022./4-000202 elnevezést 
viselő pályázat keretein belül valósult meg.

Júniusban is érdekes előadásra invitálta az Algyői Nőegylet az érdeklődőket. Sokszínű női szerepek a Görög mitoló-
gia alapján címmel vitte a hallgatóságot Dunainé Szűcs Katalin egy kis időutazásra.

Siker az országos nyugdíjas Ki mit tudon
 A pandémia után újraindult Búzavirág Asszonykórus új névvel 

– Algyői Búzakalász Dalkör – és új tagokkal ismét eredménye-
sen vett részt az országos megmérettetésen. Arany minősítést 
kaptak a „Betyárdalok, pásztordalok” összeállításukra.
Köszönik az önkormányzatnak és Gavallér Istvánné Dezső Pi-
roskának a támogatását!
Szeretettel várják tagjaik közé az énekelni szerető algyőieket. 
Próbáikat csütörtöki napokon tartják Algyőn, a Civilházban.

Algyő Informatika: számí-
tógépek, laptopok, tabletek, 
mobiltelefonok javítása, 
telepítése, karbantartása. 
Vásárlási segít ségnyújtás, 
szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Pé-
ter, 06 (30) 779-1501

Csontkovács és akupresz-
szúrás kezelésre  
időpont egyeztetés:  
06 (30) 979 8079-es  
telefonszámon. 
 Minden nap, hétvégén is!  
8-20 óra között. Bakó  
Tibor e.v. Alternatív  
mozgás- és masszázste-
rapeuta és Bakó Ibolya ev. 
természetgyógyász-akup-
resszőr.
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„Itt a búcsúnap, indul a csapat…”

 

Hétfőn reggel minden daj-
ka és óvónő az udvaron sür-
gött-forgott, hogy mire 10 
óra lesz elkészüljenek a népi 
fajátszóház helyszínei. Volt 
itt fakörhinta, lepénysütö-
gető, labirintus, a gyerekek 
izgatottan tízóraiztak, alig 
győzték kivárni, hogy kint 
lehessenek. Meglepetésként 
kapott mindenki egy fala-
pocskát, hogy azon gyűjtse a 
helyszínek pecsétjeit. Gyor-
san eltelt a délelőtt, min-
denki elfáradt, a finom ebéd 
elfogyasztására senkit sem 
kellett biztatni. Mi mind-
annyian már a keddi napon 
gondolkodtunk, hogy hol le-
gyen a néptánc évzáró.

Előkészítettük a táncos 
ruhákat, megérkezett Gábor 
bácsi, indulhatott a Táncház. 
Tapasztalatuk, hogy a gyere-
kek szeretnek járni a néptánc 
foglalkozásokra. A program 
célját elértük, hiszen a gye-
rekek megismerkedtek népi 
játékokkal, megszerették a 
népzenét, élvezték a fog-
lalkozásokat, érzik a zene 

lüktetését, ritmusát. Sokat 
játszottak, személyiségük 
formálódott a zene, a játék, 
a népi kultúra és a közösség 
erejével.

Szerdán meglepetéssel 
készültek a középső csopor-
tosok a nagyoknak. A ba-
goly csoport köszöntője, a 
margaréták vidám, pöttyös 
labdával koreografált műso-
ra, a pillangók gitárkísérettel 

előadott dalai színesítették 
a délelőttöt. Örömmel fo-
gadták a Macik, a Sünik a 
kis meglepetés ajándékokat. 
Meghatódva nézték a mű-
sort, hiszen ez nekik szólt, 
most ők voltak a nézők, aki-
ket ünnepeltünk. 

Ez a kis kedves búcsú 
előzte meg a másnapi, a tor-
naszobában megtartott óvo-
dai évzárót. Mindkét csoport 
sajátos, egyéni arculatot mu-
tatva ünnepelt a feldíszített 

tornaszobában. Ünneplőbe 
öltöztek a gyerekek, óvónők 
meghatódott szülők, felnőt-
tek vették tudomásul, hogy 
lezárult egy szakasz, kezdő-
dik egy új! Ezek a gyerekek 
ezután iskolások lesznek. Re-
méljük, ballagó batyujukba a 
szerencsét hozó kis ajándé-
kok mellé bekerül majd ez a 
sok felejthetetlen élmény is.

Sok sikert, minden jót kí-
vánunk a Süni, Maci nagy-
csoportosainknak elkövetke-
ző iskolai évekre!

Ezután elkezdődött a 
nyári élet az óvodában, 
amelynek egyik program-
ja hagyományaink szerint a 
nagycsoportosok számára az 
úszás, vízhez szoktatás. Ez-
úton is nagyon köszönjük az 
Algyői Borbála Fürdőnek ezt 
a lehetőséget.

Végül elérkezett a várva 
várt kirándulás Csongrádra, 
a Bokros-tanyára, a „vadnyu-
gat városába”, ahol sokféle 
tevékenység várta őket: pél-
dául patkódobás, labirintus, 
hordólovaglás, aranymosás, 
lovaskocsikázás. A nap vé-
gén a házigazdák vidám mű-
sorral búcsúztak el a gyere-
kektől.

Lelkesen készültünk május utolsó hetére, hiszen a gyermekhét programjait a két nagycsoport búcsúztatásával zártuk. 
De nézzük csak mi minden történt a héten! 
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67 éves osztálytalálkozó

Az öregdiákok volt iskolájuk előtt üdvö-
zölték egymást. Az egykor végzett 22 di-
ákból 9-en, teljes létszámmal megjelen-
tek. A rövid fehér iskolai látogatás után 
egyikük házánál, Algyőn a Kosárfonó ut-
cában bográcsozás közben beszélgettek a 
legutóbbi találkozó óta történt esemé-
nyekről, majd felidézték a nyolc együtt 
töltött év emlékeit. Voltak vidám percek 
és kevésbé örömteli pillanatok. Az eltá-
vozott tanáraik és osztálytársaik emlékét 
örökre szívükbe zárták. Megállapodtak 
abban, hogy lehetőségeikhez mérten to-
vábbra is rendszeresen találkoznak.

A képen balról jobbra állnak: Török 
Ferenc, Kovács Jenő, Berta János, Ger-
csó Sándor, Molnár Béla, Pataki Mihály, 
Kormányos János, Boldizsár Dezső, Bús 
Balázs.

Az algyői általános iskolában 1955-ben végzett diákok – immár nagyapa és dédapa korban – két év kényszer kihagyás, 
azaz a pandémia után június 4-én megtartották a 67 éves találkozójukat.

: 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
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MEGHÍVÓ
Algyő Nagyközség Településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) 2022. évi 
részleges módosítása ügyében tartandó

lakossági fórumára

Algyő Nagyközség Önkormányzatának 66/2022. (II.17.) Kt. határozata alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt 
lakosságot, hogy Algyő Nagyközség Településrendezési eszközeit részlegesen módosítani szükséges, amelynek 
kapcsán az érintett feleket az alábbiakról tájékoztatom:
A módosítás tervezett tartalmáról rövid tájékoztatás elérhető: http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/
elozetes_tajekoztato.pdf
A fentiek alapján a lakossági fórum lesz

2022� július 6-án 16�00 órakor,
 az Algyői Polgármesteri Hivatal nagytermében� 

(Kastélykert utca 40�)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdés c) pontjában 
előírt munkaközi partnerségi tájékoztatás meghirdetése Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Algyő Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel, kapcsolatos feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete alapján történt. A lakossági 
fórumon, valamint az azt megelőző és követő 8-8 napos véleményezési időszakban közölhetik az érdekeltek a mó-
dosítással kapcsolatos észrevételeiket.

Molnár Áron
polgármester

05KAS_1003-1_148x210_hirdetes_a5_kaszkad.indd   1 2021. 04. 14.   9:53
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Egy csepp Algyő Ammanban

Az ékszerek hosszú utat tet-
tek meg, nemcsak térben, de 
időben is. Papp Csilla elme-
sélte, hogy 2021-ben indult 
egy pályázaton a Hagyomá-
nyok Háza rendezésében. A 
Kis Fekete elnevezésű pro-
jekthez egy nyakpánt jellegű 
nyakékkel pályázott. A fela-
dat nem volt éppen egysze-
rű, hiszen a Magyar Állami 
Népi Együttes ruhatárából 
kiragadtak körülbelül 20 kü-
lönböző viseletet és valami-
lyen ezek ihlette műalkotást 
kellett létrehozni. Papp Csil-
la sujtás-technikája nagyon 
egyedülálló, nem meglepő, 
hogy vegyes érzelmeket vál-
tott ki a többtagú zsűriből. A 
pályázat célja volt, hogy a régi, 
hagyományos stílusokat vala-
melyest új, modern formába 
öltöztessék. Bár a Swarovski 

kristályok csillogása eltérőnek 
tűnhet első ránézésre a ha-
gyományos mintáktól, maga 
a sujtásékszerek alapja mégis 
szorosan kapcsolódik ezek-
hez. A pályázat lezárultával 
Csilla alkotásai részt vettek 
egy fotózáson, ezt követően 
pedig a táncos és koreográfus, 
Nemes Szilvia a külföldi di-
vatbemutató kapcsán felvette 
az alkotóval a kapcsolatot. 
Azt gondolnánk, hogy ezzel 
kész is, de a munka nagy rész 
még csak ezután következett.

Június 3-án Magyaror-
szág Ammani Nagykövet-
ségének kezdeményezésére, 
és az Agrárminisztérium 
Hungarikum Főosztályának 
felkérésére a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége szer-
vezte meg a divatbemutatót, 
amelynek keretében 10 ma-

gyar divattervező alkotásaival 
ismerkedhetett meg a közön-
ség. A NESZ-nek megmuta-
tott sujtásékszerek elnyerték 
a tetszését, így Papp Csilla 
remekei is részesévé váltak a 
nagy eseménynek.

Csillán kívül még a kö-
vetkező alkotók munkáit so-
rakoztatták fel: Anni Pásztor 
(Anni Pastor), Attalai Zita, 
Hampel Katalin, Bárczi Eri-
ka és Hargitay-Nagy Zsuzsa 
(Igéző), Katrics Krisztina 
(Örökség), Molnár-Madarász 
Melinda (Meyke), Stumpf 
Imre (Soutache), Torba Ildikó, 
Tóthné Kőrösi Zsófia, Papp Er-
zsébet (ZEMA).

Bár a divatbemutatónak 
nem volt konkrét témája, 
Csilla törekedett arra, hogy a 
hagyományos viseletek, ma-
gyar jellegzetességek ihlette 
darabokat készítsen, amelyek 
tökéletesen illeszkednek nap-

jainkba. Rengeteg háttéris-
meret begyűjtése és munka 
áll az ékszerek mögött, ame-
lyeket végül kiutaztattak a 
bemutatóra. Ihletet például 
a dél-alföldi szűrhímzésből, 
a Deutsch-palota szecessziós 
tulipánjaiból, a Magvető-Be-
regi ház homlokzatának kerá-
mia formavilágából merített a 
művész, de felsejlenek az Al-
föld és a Tisza hangulatai is 
az alkotásokban.

„Nagyon nagy siker volt. 
Mindenkinek nagyon tet-
szettek az alkotások. Sok-sok 
pozitív visszajelzést kaptunk” 
– így összegezte Papp Csilla 
a nagy utat, amelyet ő is és az 
ékszerek is bejártak.

Időről-időre kiderül, hogy 
községünk milyen fantaszti-
kus kincseket rejt, és milyen 
csodáknak lehetünk szemta-
núi. Gratulálunk Csillának a 
bemutatóhoz!

Papp Csilla fantasztikus alkotásai egy igazán messzi és varázslatos országba látogattak el. Jordánia fővárosában, Am-
manban rendezett divatbemutatón mutatkoztak be a művész alkotásai, aki éveket töltött el algyőiként és tanította is 
saját technikáját a kíváncsi és bevállalós falubelieknek.
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Másodjára rendeztek grillversenyt

Az Algyői Tájház és Ezerjóház udva-
rát délután 3 órakor vették birtokba a 
csapatok, hogy nekilássanak a finom és 
különleges ételek elkészítésének. A ver-
seny különlegessége az a kikötés volt, 
hogy a zsűrinek kínált tálakon a szere-
lem jegyében kellett lennie valamilyen 
piros alkotóelemnek. A fődíjat a Karai 
Hunting csapata érdemelte ki, különdí-
jat pedig Pácol-hat csapata. A kilátoga-
tókat jósda és büfé várta, hogy szurkolás 

közben betekinthessenek a jövőjükbe 
egy hideg ital mellett. Fél 5-kot pedig 
a Jump TSE – Akrobatikus Rock and 
Roll csapata borzolta a kedélyeket. Az 
apróságok megnézhették a Fizi Miska 
a Világűrben című bábjátékot a Tick-
Tack Bábszínház előadásában. A kora 
délutáni órákban élőzenés táncmulat-
ság vette kezdetét, amelyet a Kicsi és 
az Óriás zenekar biztosított. A remek 
ritmusokra sokan táncra perdültek. A 
Szent Iván Éj előtt tisztelegve pedig 
sötétedés után a Hestia Tűztánc Show 
varázsolta el látványos bemutatójával a 
közönséget.

Az idei Szent Iván éj alkalmából második alkalommal rendezte meg a Gyevikult Nkft. a grillversenyét, amelyre idén 
hat csapat nevezett. Természetesen produkciók és előadások is várták a vendégeket.

Algyői balerinák is felléptek Vásárhelyen

Heti egyszer jár át és tanítja klasszikus 
balett alapokra a táncosokat Mérnyei 
Ilona, a Stars of Hope Táncstúdió ve-
zetője. Jelenleg 2 korcsoport indult, egy 
óvodás és egy kisiskolás csoport. Június 
25-én az algyői balerinák és részt vettek 
a Táncstúdió által szervezett Balettgá-
lán, amelynek Vásárhelyen a Bessenyei 
Ferenc Művelődési Központ adott ott-

hon, és amelyen minden csoport meg-
mutathatta, mit tanult az elmúlt pár hó-
napban. Nagyon készültek a lányok az 
eseményre, és nagyon szépen helytálltak 
a színpadon.

Most a nyári hónapokban pihenő kö-
vetkezik, de szeptemberben újra folyta-
tódik a lányok balettoktatása, természe-
tesen Algyőn is.

A hódmezővásárhelyi Stars of Hope Táncstúdió szeptember óta foglalkozik balerinákkal Algyőn. A lányok tehetségü-
ket és tudásukat a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban mutatták be.
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Megdöbbentő tények a diétákról

Egy esetben egy gyerek 7 
hónap alatt 10 kilogrammot, 
a másikban egy felnőtt 2 év 
alatt 20 kilót hízott, és kü-
lönböző további emésztési, 
érrendszeri problémák, illetve 
tartósan megemelkedett vér-
cukor-szint állt elő náluk, ami 
a cukorbetegség előkapuja.

A beszélgetések során 
kiderült, hogy mindketten 
valamilyen „diétán” vannak 
(gluténmentes, tejmentes, di-
abetikus). Mindkettőjüknél 
az alap a gluténmentesség 
volt. A gluténérzékenység, 
más szóval a lisztérzékenység 
egy olyan autoimmun kórkép, 
amelynek során genetikai 
alapon, provokációra, abnor-
mális bélboholy szerkezet és 
felszívódási zavarok alakul-
hatnak ki. A betegség bármely 
életkorban előfordulhat. Di-
agnosztizált gluténérzékeny-
ség esetében a terápia alapját 
az élethosszig tartó, glutén-
mentes diéta jelenti. Tehát a 
glutént, vagy ahhoz hasonló 
szerkezetű fehérjéket tartal-
mazó búzát, rozst, árpát, (a 
gluténnal szennyezett zabot) 
és ezek keresztezett változa-
tait tartalmazó élelmiszere-

ket, illetve a gluténnal szeny-
nyezett élelmiszereket tilos 
fogyasztani.

De mi okozhatja az el-
hízást, és egyéb betegségek 
kialakulását a glutén- vagy 
laktózérzékenyeknél? Sajnos 
az, hogy olyan termékcsalád 
gluténmentes, laktózmentes 
termékeit fogyasztják napi 
szinten, amelyek összetevő-
je (kukorica, rizs, és egyéb 
adalékanyagok) állandó fo-
gyasztása elhízáshoz, szív- és 
érrendszeri, vérnyomás-prob-
lémákhoz és cukorbetegség-
hez vezetnek. Nem azonnal, 
hanem néhány hónap vagy 
akár év alatt, attól függően, 
hogy a szervezetük hogyan 
reagál, és milyen egészségi ál-
lapotban van egyébként is.

Napjainkban az élelmi-
szeripar célja nem az egész-
ség fenntartása, hanem az 
olcsó termékek előállítása, 
bármi áron. Egyes gyártókat 
nem érdekel, hogy termé-
kükkel ártanak-e az emberek 
egészségének, a profit számít 
csak. Olcsó termékeket csak 
olcsó alapanyagokból lehet 
előállítani, ami például mes-
terséges adalékanyagokat is 
tartalmaz, ezzel a minőségét 
rontja, nem számolva azzal a 
következménnyel, hogy to-
vábbi emésztési zavarok, és a 
már fentebb említett beteg-
ségek kialakulásához vezet-
nek. A jelenlegi jogszabály 
azt mondja ki, hogy glutén-
mentes kijelentés, felirat ab-
ban az esetben használható, 
ha egy élelmiszer legfeljebb 
20 mg/kg glutént tartalmaz. 
Ez azt jelenti, hogy amire rá 

van írva, hogy gluténmentes, 
az nem biztos, hogy tiszta 
gluténmentes alapanyagokból 
készült, vagy gluténmentes 
üzemben állították elő.

Sok kérdést felvetnek a 
vegán termékek is. Az igazi 
vegán készítmény ajándék a 
testnek, csak növényi erede-
tű összetevőket tartalmaz, 
amelyből ma már minden 
tejpótló élelmiszer előállít-
ható. A gyártók többsége itt 
is az olcsó előállításra törek-
szik, ezért lehet, hogy növé-
nyi alapanyagokat használ, 
csak ezek többsége az emberi 
szervezet számára haszonta-
lanok, vagy túlzott fogyasztá-
suk betegségekhez vezetnek, 
például egyes növényi ola-
jok, ízfokozók, adalékanya-
gok ártalmassága miatt. Sőt 
olyannal is találkozhatunk, 
hogy a gyártó megtévesztően, 
akár már a márkanevében is, 
használja (ami nem tilos, csak 
etikátlan) például a „DIET” 
szót, ami arra utalhat, hogy 
diétás, és közben nem az, ha 
jobban megnézzük.

Legyünk tudatosak, néz-
zük meg mit veszünk le a 

polcokról, hol vásárolunk, fő-
ként speciális élelmiszereket, 
mint például gluténmentes, 
vegán, diabetikus termékek 
esetén. Kérjük az egészséges 
táplálkozáshoz értő szak-
ember segítségét, vásároljuk 
olyan élelmiszerüzletben, 
ahol hozzáértő az eladó, hogy 
a speciális étkezési igényün-
ket milyen termékekkel tud-
juk egészséges összetevőket 
tartalmazó élelmiszerekkel 
megalapozni. Legyünk tuda-
tosak, nézzük meg, hogy mit 
tartalmaznak a termékek.

Minden esetben válasszuk 
a természetes alapanyagok-
ból, a lassan felszívódó szén-
hidrátokból és adalékanyagok 
nélkül készült élelmiszereket, 
amelyek támogatják egész-
ségünket és még a kilóinkat 
is kordában tartják. Ezeket 
az élelmiszereket nem csak 
gluténérzékenyek, hanem 
bárki fogyaszthatja, aki sze-
retne tenni egészsége érdeké-
ben és sok-sok évig egészsé-
gesen, fitten szeretne élni.

Vörös Ilona
életviteli tanácsadó,  

sales&life coach

Egyre gyakoribb jelenség, hogy az előírt gluténmentes, diabetikus vagy vegán étrendet folytatók néhány hónap alatt 
sok-sok kilóval gyarapodnak.
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JÚLIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Július 2� (Szo�),  
Faluház: 
Kistérségi Nyugdíjas Találkozó.

Július 4-10�,  
Algyői Tájház és EzerjóHáz:
Kreatív Kávé  
nyári élménytábora.

Július 8� (P�) 14 óra,  
Ezerjóház:
Borbarátok férfi  
csapatának találkozója.

Július 8� (P�) 17 óra,  
Faluház kisterem? 
Gyeviek Baráti Köre  
vezetőségi ülés – zártkörű!

Július 11-15�,  
Algyői Tájház: 
Hagyományőrző  
kézműves tábor gyerekeknek.

Július 11� (H�) 17 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Július 13� (Sze�) 13 óra,  
Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

Július 22� (P�) 8-12 óra,  
Faluház parkolója: 
Mobilizált kormányablakbusz.

Július 22-23-24� (P-Szo-V):
Algyői Búcsú rendezvénysoro-
zat. – Részletek a plakáton!

Július 25-29�,  
Algyői Tájház: 
Találd-ki-magad pálya-
orientációs tábor gyerekeknek.

Július 25-29�,  
Algyői Alkotóház: 
Gyevi-Art kézműves  
tábor gyerekeknek.

Július 25� (H�) 17 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN

Július 12. (K) 8-12 óráig

Időpontfoglalás: Mucsi Krisztina 
06 (20) 915-4575

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

9 óra, Alkotóház: 
Tűzzománc kör

16 óra, Faluház  
színházterem:
Harmónika próba

17 óra, Alkotóház: 
Algyői Foltvarrók Köre kéthe-
tente

SZERDA

8:30, Faluház színházterem: 
Senior torna

17 óra, Faluház  
emeleti klubterem: 
Parlandó próba

18 óra, Faluház színházterem:
Jóga Muladi Annamáriával

CSÜTÖRTÖK

15 óra, Civilház: 
Búzakalász Népdalkör 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

17 óra, Alkotóház:  
Gyevi-Art alkotók havonta

BÉRLETÁRUSÍTÁS

A nyári időszakban szünetel 
a bérletárusítás. A következő 
alkalom: 2022. augusztus 31. 
(sze.) szeptember 1-2. (cs-p.) 
9-12, 12:30-17 óráig Faluház 
kisterem. Bejárat a Faluház 
mögötti parkoló felől.

AUGUSZTUSI ELŐZETES:

2022� augusztus 8-21-ig az 
Algyői Faluház és épületei 
zárva tartanak�

FALUHÁZ KÁVÉZÓ   
NYITVA TARTÁSA

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

Az AESZI Védőnői Szolgálat hírei

A védőnői két körzetet ellátó védőnőknél májusban személyváltozás történt. 
Az 1. számú körzet új védőnője Csatári Gabriella. Elérhetősége: 06 (20) 554-8570. Tanácsadás ideje: szerdán 8-tól 10 
óráig kismamák számára, csütörtökön 10-től 12 óráig csecsemők és kisgyermekek részére.
A 2. számú körzetet továbbra is Kertész Ibolya látja el. Elérhetősége: 06 (30) 308-5165. Tanácsadás ideje: kedden 13-tól 
15 óráig várandósok részére, csütörtökön 12-től 14 óráig csecsemők és kisgyermekek részére.
A tanácsadásokra előre egyeztetett időpontokban várjuk a gondozottakat.
A helyi gyermekorvosi ellátásnál júliusban és augusztusban rövidített rendelés lesz. A rendelések 10 és 12 óra között 
lesznek, szerdán pedig 13 és 15 óra között. Csütörtökön betegrendelés 10-től 11.30-ig, tanácsadás egészséges gyerekek-
nek 11.30-tól 13.00 óráig.
Július 1-je Semmelweis nap, az egészségügyi intézmények zárva tartanak.
Szép nyarat kívánunk mindenkinek! Csatári Gabriella és Kertész Ibolya
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Amikor az apró darabok egy nagy egésszé állnak össze

– Hogyan találkozott a folt-
varrással és vált az élete köz-
ponti elemévé?
– Már a ’90-es évek elején 
láttam egy idegen nyelvű 
könyvet a foltvarrásról, de 
akkor még a gyerekeim na-
gyon picik voltak, a velük 
való foglalatosság minden 
időmet lekötötte. 10 évnek 
kellett eltelnie, mire 2004-
ben be tudtam iratkozni az 
akkori lakóhelyemen, Kecs-
keméten egy 3 napos alapo-
zó tanfolyamra, ahol megis-
merkedhettem a szükséges 
eszközökkel és a tradicioná-
lis foltvarrás néhány techni-
kájával. További ismereteket 
a helyi foltvarrókör foglal-
kozásain, és többnapos nyári 
táborokban sajátíthattam el. 
Néhány év múlva már ok-
tatónak is felkértek az egyik 
táborba, Karcagon. Szere-
tek oktatni, jó érzés átadni 
a tudásomat és látni, milyen 
a boldogságot tud okoz a 
tanulóknak egy-egy táska 
megvarrása, vagy egy újabb 
technika elsajátítása.

– Miket készít szívesen?
– Én használati tárgyakat, 
takarókat, neszesszereket, 
táskákat szeretek varrni, mert 
vallom, hogy csodás dolog 
úgy átélni az alkotás örömét, 
hogy a késztermékünkkel a 
mindennapjainkat tesszük 
színesebbé, egyedibbé, vidá-
mabbá.
– Melyek a kedvenc színei, 
motívumai?
– Ez változik az életkorom-
mal, azt kell mondanom. 
Sokáig az őszi színeket sze-
rettem inkább, de ma már a 
türkiz, a kék és a zöld külön-
böző árnyalatai a kedvence-
im. De leginkább az élénk 
színeket szeretem. Inkább 
harsánynak, hangsúlyos-
nak lehet nevezni a kedvelt 
színvilágomat, mint vissza-
fogottnak. A geometrikus, 
szabályos, logikusan megal-
kotható képeket, varrásmó-
dokat – ezeket nevezzük mi 
technikának – kedvelem a 
legjobban. Az elvont, a sza-
bálytalan, aszimmetrikus 
alkotások tetszenek, elisme-

rem a befektetett munkát, de 
nem mozgatják meg a fantá-
ziámat.
– Milyen kapcsolat fűzi Al-
győhöz?
– Az Algyői foltvarró csoport 
évek óta hív oktatni, ahova 
nagyon szívesen, örömmel 
járok, mert egy nagyon lel-
kes, szorgalmas, vidám és 
ügyes, kreatív csoportnak 
taníthatok többnyire tradi-
cionális technikákat. Ezeket 
gyakran valamilyen táska, 
vagy falikép formájában ta-
nuljuk meg.
– Alkotni vagy tanítani szeret 
jobban?
– Egyformán szeretem mind 
a kettőt. Egy új kép vagy 
táska megvarrásakor is az 
motivál, hogy olyan tetsze-
tős legyen, amelynek láttán 
a foltvarró barátnőim rögtön 
megkérdezik, hogy ezt mikor 
oktatom.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki 
foltvarróvá váljon?
– Azt szoktam mondani, 
hogy ha van varrógépe, amin 
tud biztosan egyenesen varr-

ni, a többit már megtanítjuk 
neki a tanfolyamokon vagy a 
táborokban. A többi már a ta-
nulni vágyón múlik. Vigyázni 
kell, mert a foltvarrás köny-
nyen függőséget tud okozni.
– Mennyire költséges hobbi 
ez?
– Átlagosnak mondanám. 
Nem kell feltétlenül a leg-
drágább textileket, varrógé-
peket megvenni ahhoz, hogy 
csodákat lehessen alkotni. 
De természetesen nincs az 
a pénz, amit ne lehetne el-
költeni anyagra, eszközökre, 
könyvekre. Nagyon komoly 
iparággá nőtte ki magát a vi-
lágon a quilt és a patchwork 
szerelmeseinek szánt anya-
gok, eszközök, varrógépek 
kereskedelme.
– Milyen tanáccsal látná el 
azokat, aki azon gondolkoz-
nak, hogy nekivágjanak a 
technika kitanulásának? 
– Néhány alapeszközt min-
denképpen meg kell venni, 
ahhoz, hogy élvezze a varrást. 
És mindenképpen iratkoz-
zon be egy alaptanfolyamra.

A foltvarrás napjainkban virágkorát éli. Legyen szó neszesszerekről, táskákról, lakástextíliáról vagy babakelengyéről, 
az ezzel a technikával alkotott dolgok igazán szemet gyönyörködtetőek. Azonban, ahogy minden kézműves techniká-
nál, ebben az esetben is érdemes elsajátítani az alapokat. Ebben segít évről-évre Szente Györgyi az alkotni vágyóknak 
itt Algyőn is. A foltvarrók körében igen ismert alkotó a tradicionális foltvarró technika mestere.
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Algyői sikerek a nagyvilágban

Takács Adél heti hat napot 
edz az SZRSC színeiben 
Szabó Erzsébet edző szárnyai 
alatt. Egy-egy edzés 1-1,5 
órát vesz igénybe, amely al-
kalmakkor 6-8 kilométert 
fut. A tanulás mellett eny-
nyi edzést vállalni komoly 
feladat, de Adél megállja a 
helyét. Bár reggel elindul 
iskolába, ahol sportedzőnek 
tanul és este ér haza minden 
nap, mégis kitartóan és lelki-
ismeretesen csinálja.

A fiatal sportoló a T20-as 
kategóriába tartozik, mert 
kicsi kora óta tanulási nehéz-
ségekkel küzdött. 2018-ban 
kezdődő hosszas kivizsgálás 
és elemzés után került be a 
paraatléták közé. Az egyes 
kategóriákba való besorolás 
laboratóriumi mérések, or-
vosi kutatómunka alapján ki-
dolgozott, sportágspecifikus, 
nemzetközi standardokra 
épülő, a Nemzetközi Para-

limpiai Bizottság által sza-
bályozott eljárás keretében 
történik. Ráadásul kétévente 
szigorú felülvizsgálaton esik 
át minden parasportoló. Adél 
általános iskolás kora óta ép 
versenyeken vett részt, így 
kipróbálhatta magát minden 
mezőnyben. Azt mondta, 
nincs különbség, hiszen a pa-
raatléták között is erős a me-
zőny, és keményen meg kell 
dolgozni az eredményekért.

Idén tavasszal Adél a Ta-
tai Olimpiai Központban 
eltöltött két hét edzőtábor-
ral készült nyári versenyeire. 
Edzőtábor után a magyar 
paraatléta-válogatott csapat 
tagjaként május 2-a és 8-a 
között Olaszországban, Jeso-
loban Grand Prix versenyen 
vett részt és T20 kategóriá-
ban 100 méteres síkfutásban 
1. helyezést, távolugrásban 
pedig 3. helyezést ért el. 
2022. június 9-én és 10-én 

Párizsba utazhatott a World 
Para Athletics Grand Prix 
Handisport Open Paris 2022 
elnevezésű atlétikai verseny-
re, hiszen bekerült abba a 15 
főbe, akik részt vehettek a 
versenyen Magyarországról. 
Adél itt is kiválóan szerepelt 
a magyar paralimpiai csapat-
tal, hiszen távolugrásban 6. 
helyezést, 400 méteres síkfu-
tásban pedig 8. helyezést ért 
el.

A külföldi versenyről 
megérkezve már másnap, 
Szolnokon a Magyar Spe-
ciális Olimpia Szövetség 
Országos válogató atlétikai 

versenyén indult, ahol 100 
méteres síkfutásban és távo-
lugrásban is 1. helyezést ért 
el. A munka nem áll meg, hi-
szen hamarosan Csehország-
ba utazik speciális versenyre. 
Szeptembertől pedig kezdő-
dik az alapozás.

Adél távja a 100 méte-
res síkfutás és a távolugrás, 
de egyre jobb 400 méteren 
is. Mindig törekszik a jobb 
időeredmények elérésére, az 
motiválja, hogy egyre jobb 
legyen. Példaképei Baji Ba-
lázs és Ekler Luca. Azért 
dolgozik, hogy olimpián is 
képviselhesse hazáját.         

Egy átlagos fiatal lány nem éppen átlagos mindennapjait éli Algyőn. Takács Adél mosolyogva mesél hobbijáról, az 
atlétikáról, szerényen megemlítve azokat a sikereket, amelyeket kemény munka árán ér el itthon és a nagyvilágban.
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...a Tisza Virága

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

Bakó Milán
Szül.: 2022. 06.16.
Anya: Bakó Anetta
Apa: Bakó Ferenc

Komáromi Zsombor
Szül.: 2022. 06. 10.
Anya: Csikós Blanka
Apa: Komáromi Tamás

HázAsságot Kötött

2022. 05. 28-án házasságot kötött
Molnár Andor és Kun-Szabó Klaudia.

Gratulálunk!

Igazgatási szünet

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően 2022. július 18. napjától 
2022. augusztus 21. napjáig az Algyői Polgármesteri Hi-
vatalban igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet alatt 
a rendes ügyfélfogadás szünetel.
Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben az igazgatá-
si szünet tartama alatt minden héten hétfőn, szerdán és 
pénteken 8.00 és 10.00 óra között tudunk ügyfeleket fo-
gadni.
A telefonos, ügyfélkapus és az e-mailben történő ügy-
intézés a továbbiakban is az ügyfelek rendelkezésére áll.
A nyomtatványok letölthetők a https://www.algyo.hu/
onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatva-
nyok oldalról, azokat kitöltve a Hivatal előtti postaládába 
kérjük bedobni, vagy elektronikus formában a titkarsag@
algyo.hu e-mail címre megküldeni.
Megértésüket előre is köszönjük! Varga Ákos
 jegyző



ANNA-NAPI 
BÚCSÚ 

2022. JÚLIUS 22. PÉNTEK
17.00 óra  Alkotóház

10 ÉVES AZ ALGYŐI 
ALKOTÓHÁZ- 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

A kiállítást megnyitja Molnár Áron 
polgármester

19.00 óra  Szent-Anna templom

ST. MARTIN 
KONCERT 

A belépés díjtalan!

2022. JÚLIUS 23. SZOMBAT 
10.00 óra  Faluház Színházterem 

GYEVIEK BARÁTI 
KÖRE TALÁLKOZÓ

19.00-02.00 óra 
 Szent-Anna kikötő

ANNA-NAPI BÚCSÚ 
PARTI A KIKÖTŐBEN 
DJ. LIGHT-TAL 

2022. JÚLIUS 24. VASÁRNAP 
Kastélykert utca és Tüskevár utca 

BÚCSÚI FORGATAG

11.00 óra  
 Algyői Szent-Anna templom 

ÜNNEPI BÚCSÚI 
SZENTMISE 
ÉS KÖRMENET 

Algyő-2022


