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Az Algyői Nőegylet által készített gyönyörű adventi koszorún november 27-én meggyújtották a hit gyertyáját. A Fő téren 
vasárnaponként 16 órára várják a lakosokat a gyertyagyújtásokra, illetve kézműves vásárt is tartanak minden alkalommal, ezzel 
is hozzájárulva az ünnepre hangolódáshoz.

Fellobbant az adventi gyertya lángjaFellobbant az adventi gyertya lángja

Részletek a 7. oldalon

„A Szakkör”-ös  „A Szakkör”-ös  
foglalkozások a Tájházbanfoglalkozások a Tájházban

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával két kézműves foglalkozást indítottak 
az Algyői Tájházban. A nemezelés és a vesszőfonás rejtelmeit ismerhetik meg az 
érdeklődők, méghozzá ingyenesen. Részletek az 11. oldalon

A tavalyi tanévben egy lelkes kis csa-
pat ütőt ragadott és a diákolimpia me-
gyei döntőjének első helyéig jutott. A 
floor ballos ifjú titánok, vagyis az Algyői 

Farkasok nemcsak lelkesek, de tehetsé-
gesek is. A csapat már harminchat főt 
számlál, és immár lányok is csatlakoz-
tak. Részletek a 18. oldalon

Fókuszban az egészségFókuszban az egészség
Több mint ötszázan vettek részt az Őszi 
Egészséghetek kertében meghirdetett 
szűrővizsgálatokon. A legnagyobb ér-
deklődés ismét az ultrahangos has- és 
pajzsmirigy vizsgálatokat kísérte, így hét 
napon keresztül végezték azokat az or-
vosok. Részletek a 17. oldalon
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...a Tisza Virága

A Vöröskereszt is készül az ünnepre

Gonda Károlyné Julika, a Ma-
gyar Vöröskereszt Algyői Szer-
vezetének elnök elmondta, hogy 
november folyamán több mint 
200 kilogramm tartós élelmiszert 
gyűjtöttek össze a Penny Market 
segítségével. Az adományokból 
csomagokat készítenek, és rászo-
ruló családokat ajándékoznak meg 
vele, hogy szebbé tegyék az ünne-
püket. A csomagok kiosztása de-
cember 22-én lesz, ezen a napon 
székelykáposztát és gyümölcske-
nyeret is készítenek az egyesü-
let tagjai a fehér iskolában, ezzel 
kedveskednek azoknak, akiknek a 
csomagokat szánják.

Kétszáz kilogramm tartós élelmiszert gyűjtöttek, továbbá meleg ételt is oszt a Magyar Vöröskereszt Algyői szerveze-
te. Ezzel szeretnék szebbé tenni a nélkülözők karácsonyát.

Kedves algyői lakosok!
Alig vártuk, hogy magunk mögött hagyjuk a pandémiás időszakot, hogy ki-
csit fellélegezzünk, kicsit megkönnyebbüljünk. Sajnos nem mondhatom, hogy 
napjainkban bármi is könnyebb lenne. Nem lett egyszerűbb a dolgunk, nem 
lettek felhőtlenebbek a mindennapok, mert újra ezer felől vesznek körül a 
kétségek bennünket. Mivel fűtsünk, miből fizessük ki a villanyt, mennyibe 
kerül az élelmiszer és el tudunk-e autóval menni a távoli rokonokhoz. Ezekre 
a kérdésekre én sem tudok válaszolni. Kevesen tudnának. Az azonban biztos, 
hogy egymás felé kell fordulnunk.
Mert nem a fizikai dolgoktól lesz ünnep az ünnep, hanem azoktól a lelki, kéz-
zel meg nem fogható mozzanatoktól, amelyekkel kifejezzük figyelmünket és 
szeretetünket egy embertársunk felé. Idén ne azért töltsük együtt, egymásra fi-
gyelve a karácsonyt, mert nem mehetünk máshova, hanem azért, mert minden 
rossz és nehézség ellenére szeretteink ott vannak nekünk. Ők fognak segíteni 
a nehéz időkben. Egy mosoly a gyerekeinktől, egy ölelés a szüleinktől, egy jó 

szó a barátainktól segít átvészelni a megmérettetéseket.
Az adventi időszak a várakozásról, a felkészülésről szól. Legyen ez a négy hét jó alkalom arra, hogy a fizikai javak 
helyett most kézzel nem fogható ajándékokkal lepjük meg egymást. Hiszen azok hozzák igazán közel egymáshoz az 
embereket és az emberekhez az ünnepet.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!

Molnár Áron
polgármester
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Díjemelésekről és a közvilágítás fejlesztéséről is döntött a testület

Összesen 55 napirendi napirendi pontot 
tárgyalt a képviselő-testület novemberi 
rendes ülésén. Az idei költségvetéssel 
kapcsolatban Molnár Áron polgármes-
ter elmondta, takarékosan működtek az 
önkormányzati cégek és intézmények 
egyaránt, és az adóbevételek is job-
ban alakultak a tervezetnél, így stabil a 
nagyközség idei büdzséje. Elfogadták 
az átmeneti gazdálkodásról szóló elő-
terjesztést, majd a 2023-as költségvetési 
koncepciót tárgyalták. Ezzel kapcso-
latban a településvezető megjegyezte, 
nagyon sok a bizonytalanság, így nehéz 
volt a tervezési munka is. Míg koráb-
ban a koronavírus-járvány befolyásolta 
a büdzsét, most az orosz–ukrán háború 
van rá jelentős hatással. Beszámolt arról 
is, hogy a nagyközségnek járó központi 
költségvetési források emelkedést mu-
tatnak, ami segíti a gazdálkodást. Ezek 
célzott források, nagyjából 476 millió 
forint normatív támogatás jár Algyőnek. 
Ezzel szemben áll a szolidaritási adó, 
amelynek mértéke 2023-ban 440 millió 
forint.

„Amennyit kapunk, nagyjából annyit 
el is vesz az állam, így jóformán a saját 
bevételeinkre kell támaszkodnunk” – 
összegzett.

Több támogatás jut Algyőnek
Az előterjesztésben olvasható, hogy 
koncepció szintjén a jövő évre tervezett 
önkormányzati szintű bevételek 3 milli-
árd 430 millió 533 ezer forintot tesznek 
ki. A normatív támogatás a tavalyinál 
nagyjából 3 millióval több, 138 millió 
405 ezer forint a tervezet szerint. Az 
egyes köznevelési feladatok támogatásá-
ra 164 millió helyett 191 milliót kaphat 
Algyő. Szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekétkeztetési feladatokra 112 millió 
helyett 134-et. A könyvtári és közmű-
velődési feladatokra pedig nagyjából 
ugyanannyi állami forrás juthat, mint 
idén, 12,6 millió helyett 12,3 millió fo-
rint. Így a normatívák összesen 476,2 
millió tesznek ki.

Algyőn építményadóból 80 millióval 
kalkulálnak jövőre, iparűzési adóból 1 
milliárd forintra, az egyéb működési be-
vételeknél 28 millióra számítanak, egyéb 
közhatalmi bevétek tekintetében pe-
dig 1,2 milliót terveznek. Ezeken felül 
működés bevételekből 175,8 millióval, 
felhalmozási bevételek soron 50 millió-
val számolnak, míg a felhalmozási célú 
kölcsön visszatérülés 21,4 millió körül 
várható. Maradványokat is tartalmaz a 
tervezet, ezek között osztalékok, kincs-
tárjegy lejáratából származó bevétel és a 
pályázati források szerepelnek. Így ösz-
szességében 3 milliárd 430 millió 533 
ezer forint bevétellel számolnak.

A kiadási oldal is ugyanekkora össze-
get tartalmaz, új elemként megjelenik 
benne a rezsivédelmi alap 50 millió fo-
rinttal. Molnár Áron ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy elsősorban cégeik és in-
tézményeik részére szeretnék az alapot 
létrehozni, így amennyiben év közben 
az energiaágazatban negatív változások 
lesznek, akkor tudnak reagálni.

Elmondta, hogy a korábbi évek gya-
korlatát követve takarékos gazdálkodást 
terveznek, a szociális kiadásaiknál nem 

terveznek csökkentést, mint ahogy a cé-
geik és intézményeik működésében sem 
szeretnének semmilyen szűkítést.

A modernizálással is spórolnak
A testületi ülésen elhangzott, hogy a fej-
lesztési koncepció a korábbihoz képest 
két elemmel bővül, egyrészt jelentkez-
nek a Belügyminisztérium járdaprog-
ramjára, másrészt a közvilágítást szeret-
nék fejleszteni. Ez a lámpafejek cseréjét 
és egyéni vezérlés kialakítását tartal-
mazza, hozzávetőleg 15 millió forintba 
kerül. Molnár elmondta, hogy tárgyal-
nak az MVM-mel tárgyaltak, a lám-
patestek LED-esre cserélésével jelentős 
megtakarítást érhetnek el. Idén a közvi-
lágításért 23 milliót fizet Algyő, ugyan-
ezért jövőre nagyjából 66 milliót kellene 
azonos fogyasztási szint esetén. Hang-
súlyozta, nem szeretnék Algyőn lekap-
csolni a közvilágítást részlegesen vagy 
időszakosan sem, ezért is tartja fontos-
nak a lámpafejek cseréjét. Megjegyezte, 
a nagyjából háromszoros áremelkedés 
miatt egy ilyen jellegű fejlesztés hamar 
megtérül, ezért minél hamarabb szeret-
nének árajánlatokat bekérni, és megkez-
deni a korszerűsítést. Az előterjesztést 
egyhangúlag támogatta a testület.

Elhangzott az is, hogy a közvilágítás-
sal kapcsolatban semmilyen korlátozást 
nem szeretnének bevezetni, a díszkivi-
lágításon azonban spórolni szeretnének. 
Így csak december 16-án gyúlnak ki az 
ünnepi fények és január 2-án le is kap-
csolják. 

A következő évben 3 milliárd 430 millió 533 ezer forint bevétellel számol az algyői önkormányzat – derült ki a képvi-
selő-testület novemberi ülésén. A 2023-as költségvetési koncepció mellett adóemelésekről is döntöttek a képviselők, 
illetve arról, hogy korszerűsítik a közvilágítást.
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Felülvizsgálták a helyi adókat
Lakosságot terhelő adó nincs Algyőn, 
a cégeknek és vállalkozásoknak épít-
ményadót, iparűzési adót és idegenfor-
galmi adót kell fizetniük. Mint ismert, az 
elmúlt két évben a koronavírus-járvány 
miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
semmilyen díjtételt nem emelhettek 
az önkormányzatok, az eltelt időszak-
ban tapasztalható áremelkedések miatt 
Molnár szerint viszont elkerülhetetlen 
hozzányúlni ehhez a területhez.

Az építményadó idén 800 forint volt 
négyzetméterenként, míg az idegenfor-
galmi adó 200 forint naponta. A testület 
úgy döntött, hogy előbbit – figyelembe 
véve a környező települések adómérté-
keit – ezer forintra emelik, míg az ide-
genforgalmi adó jövőre 400 forint lesz. 
Ezzel egyébként Algyő elmarad a 2023-
ban alkalmazható adómaximumtól, ami 
építményadó esetében 2190 forint, míg 
az idegenforgalminál 597 forint a vonat-
kozó törvény alapján.

Az iparűzési adó tekintetében pedig 
egy tartózkodás mellett arról döntött a 
többség, hogy az adómentesség határát 
1 millió forintra csökkentik.

Bérleti díjakról is döntöttek
Az önkormányzati tulajdonú termőföl-
dek haszonbérleti díjának mértékéről is 
tárgyaltak a képviselők, amellyel kap-
csolatban elhangzott, hogy nagyon rég-
óta nem emelték meg ezt a tételt, ami 
belterületen 1 forint 50 fillér négyzet-
méterenként évente, míg külterületen 1 
forint. A bizottsági javaslatot szavazták 
meg, így jövőre belterületen 3 forintot 
kell fizetni négyzetméterenként, míg 
külterületen 2 forintot.

Az önkormányzati nem lakáscélú in-
gatlanok bérleti díját is megemelték a 
novemberi ülésen. A különböző szerző-

dések miatt eltérő emelésre számíthat-
nak a vállalkozók, vannak esetek, ame-
lyekben az infláció mértékével egyező 
emelés lehetséges, a többiek pedig 15 
százalékkal fizetnek majd többet jövőre, 
mint idén.

Azoknak is mélyebben kell majd a 
zsebükbe nyúlniuk, akik önkormányzati 
tulajdonú ingatlant bérelnek piaci áron. 
Molnár Áron megjegyezte, az általuk 
piacinak nevezett ár messze alatta ma-
rad a valós díjtételeknek, és már 2018 
óta nem változott a fizetendő összeg. 
Költségalapú bérlakásai az önkormány-
zatban a Búvár utca 9. és az Egészség-
ház utca 42. szám alatt találhatóak. A 
jelenlegi négyzetméterár 534 forint, így 
a lakás méretétől függően 27 ezer és 42 
ezer forint közötti összegeket fizetnek a 
bérlők, előbbi egy 50, utóbbi pedig egy 
csaknem 80 négyzetméteres lakás után 
fizetendő havi szinten. Mindhárom bi-
zottság 30%-os emelést javasolt, ezt el is 
fogadták a képviselők.

Bezár a bankfiók
A Takarékbank helyi fiókja decem-
ber 14-én délben végleg bezár, és az 
ATM-szolgáltatás is megszűnik. A Bú-
vár utca 2. szám alatti, 381 négyzetmé-
teres ingatlant el is adja a pénzintézet, és 
mivel frekventált helyen van, az önkor-
mányzat meg is kezdi a tárgyalásokat a 
megvásárlásáról. A bezárás kapcsán a pol-
gármester hangsúlyozta, a bezárást el kell 
fogadniuk, hiszen egy piaci szereplő dön-
téséről van szó, arra nincs ráhatása egy ön-
kormányzatnak. A bankfiók bezárásánál 
több embert érint, hogy a bankautoma-
tát sem üzemelteti tovább a pénzintézet. 
Molnár Áron elmondta, az önkormányzat 
számlavezető pénzintézetét is felkeresték, 
szerették volna elérni, hogy ATM-et te-
lepítsenek Algyőre. Arról tájékoztatták 

azonban a polgármestert, hogy ezért a le-
hetőségért egyetlen pénzintézet sem kap-
kod majd, hiszen a bankautomaták üze-
meltetése veszteséges, tehát a telepítési és 
a fenntartási költségekhez is hozzájárulást 
várnak el a bankok.

„Mi nem tarthatunk fenn pénzinté-
zetet, mert tiltja a törvény, de fizessünk 
azért, hogy legyen ATM. Ez egy vicc” – 
összegzett Molnár. A telepítéshez 1-1,5 
millió forinttal kellene hozzájárulniuk, és 
az éves fenntartási költségekhez is nagyjá-
ból ennyivel.

A testületi ülés óta több előrelépés tör-
tént az ügyben, tárgyaltak egy harmadik 
pénzintézettel, így a polgármester remé-
nyei szerint mégiscsak lesz bankautomata 
a nagyközségben. Lapzártánkig ez nem 
dőlt el.

Megvan a közbeszerzési szakértő
Két TOP Pluszos pályázata van Algyő-
nek, az egyik a csapadékvíz-rendszer 
korszerűsítése, a másik pedig közleke-
désfejlesztési projekt.

Előbbi az Aranyhíd, Kócsag, Prágai, 
Tutaj, Bácska és Ladik utcákat érinti. A 
kivitelezés a tervezői értékbecslés alap-
ján nettó 143 millió forint.

A közlekedésfejlesztési pályázat ma-
gában foglalja egy mini körforgalom 
kialakítását a Téglás, Búvár és Géza 
utcák kereszteződésénél. Két új gyalo-
gátkelőhely kialakítását a Kastélykert 
és a Szamóca utcák csomópontjában, a 
Kastélykert és Téglás utcáknál 4 új gya-
logátkelőhely létesítését, a Kuktor köz 
és Kastélykert utcánál további egyet, a 
Kastélykert utca Szeged felőli bekötőút-
jánál pedig a településkaput szeretnék 
biztonságosabbá tenni. Ez a projekt a 
tervezői költségbecslés alapján nettó 93 
millió forintba kerül.
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Közbeszerzési szakértőt választott a 
testület 3 pályázó közül, a legkedvezőbb 
árajánlatot a Maróty és Perényi Ügyvédi 
Iroda adta.

Árat emel a gyógytornász is
Az algyői önkormányzat bizonyos eset-
számokban támogatja, hogy egy gyógy-

tornász a lakosság számára biztosítson 
szolgáltatást. Ennek koordinációját a 
háziorvosok végzik, ez 88 esetet jelent 
havonta. 
Most Bányai Andrea Anna gyógytor-
nász arról tájékoztatta a testületet, hogy 
árat kell emelnie. Idén az önkormány-
zat 2 millió 561 ezer forintot költött 

erre a szolgáltatásra, amellyel kapcso-
latban Molnár Áron megjegyezte, hogy 
kényelmi szolgáltatásnak tekinthető, 
hiszen nincs minden településen ilyen 
lehetőség. Az algyői képviselő-testület 
bizottságai a vizitszámok csökkentését 
javasolta havi 44 alkalomra, ezt egyhan-
gúlag elfogadták a képviselők.

ARTHOME INGATLAN

TUDJA MENNYIT
ÉR AZ INGATLANA? 
Ingyenes felmérésért hívjon!

Az eladáshoz szükséges 
energetikai 
tanúsítvány 
költségét mi álljuk.

BÍZZON MEG
MINKET:

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

segíthetek?

ELADNA VAGY 
VÁSÁROLNA INGATLANT 

ALGYŐN?

Válasszon engem, mert:

Pontos és precíz 
munkát végzek.

Algyői lakos vagyok.

Algyői ingatlan-
értékesítési 
referenciával
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Az ArtHome az a hely, ahol valóban 
megoldódnak ingatlanügyei!

: arthomeingatlan   : arthomeingatlan.hu   : 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 35.
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A karácsony nem az ajándékok,
sokkal inkább a szívünk kinyitásáról szól.
    ( Janice Maeditere)

Áldott ünnepeket kíván  
az Algyői Hírmondó szerkesztősége!
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Fellobbant az adventi gyertya lángja

Sokan gyűltek össze november 27-én, 
advent első vasárnapján a Fő téren, hogy 
részt vegyenek a közös gyertyagyújtá-
son. Molnár Áron a fény jelentőségéről 
beszélt a résztvevőknek, hogy mennyire 

fontos, hogy a nehéz mindennapok kö-
zött is fényt tudjanak az emberek hozni 
saját és egymás életébe. 

Amikor már égett a láng, a Zsibon-
gó Néptáncegyüttes tagjai énekeltek 
karácsonyi dalokat, majd süteménnyel 
vendégelték meg a kilátogatókat. A 
program alatt a Gyevikult Nkft. dolgo-
zói meleg teát és forralt bort osztottak, 

amelyet a Levendula Hotel munkatársai 
készítettek el.

Az idei adventi időszak különleges-
sége, hogy egy kis kézműves vásár és 
kürtőskalácsos is várja a térre érkezőket 
a gyertyagyújtások alatt. Így a fűszeres 
illatok és ízek, illetve az ünnepi dalla-
mok mellett talán mindenkinek kicsit 
könnyebb az ünnepekre hangolódnia. 

Molnár Áron polgármester gyújtotta meg az Algyői Nőegylet által készített gyönyörű és idén is hatalmas koszorún az 
első adventi gyertyát. A lakosokat minden vasárnap 16 órára várják a Fő térre.

ADVENTI ÜZENET

Máté János plébános az Algyői Hírmondónak elmondta, az advent egy ki-
csit a lassításról is kell, hogy szóljon, hogy igyekezzünk a megszokott hét-
köznapi ritmusunkból kilépve egymásra is odafigyelni.

„Fontos, hogy próbáljunk meg minél többet egymásra figyelni és egymás-
ban meglátni az értéket. Ha minden nap megpróbálunk valakiben felfedez-
ni valami jót és bennünk lévő jót is átadni a másik embernek, akkor mire 
eljutunk karácsonyhoz,  valóban megszületik bennünk a fény” – hangsú-
lyozta. A plébános a híveket december 24-én várja az éjféli misére, másnap 
pedig a vasárnapi miserendnek megfelelően fél 10-kor lesz szentmise.
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Az igazi kincsek a szemnek láthatatlanok, de a régészek elővarázsolják azokat

Bár már maga a kiállítás is igen szem-
léletes és számtalan érdekességet tarto-
gat a megtekintőknek, Kovács László, a 
Gyevikult Nkft. ügyvezető igazgatója 
három előadást is társított a megtekint-
hető tárlathoz. Az előadások mind a ki-
állított tárgyak jobb megértését és a ré-
gészeti leletek körülményeinek mélyebb 
szemléltetését szolgálták. Számtalan 
titokra fény derült, amely itt Algyőn, te-
lepülésünk alól került a napvilágra.

Az első előadást Horváth Andrea tar-
totta Indiana Jones a nyomunkba sem ér-
het, vagyis mit csinál az igazi régész cím-
mel. Az előadás során felvázolta, hogy 
miből áll egy régész munkája. Olyan 
műhelytitkokat árult el, amelyeket a tör-
ténelemkönyvekből nem olvashatunk ki. 
Mesélt egy ásatás körülményeiről, hogy 
miként is kerülnek napvilágra a legap-
róbb leletek, például üveggyöngyök. Az 
előadás révén a hallgatóság kicsit kö-
zelebb került a kiállított tárgyakhoz. A 
csontok, edények, ékszerek, használati 
tárgyak hosszú ideig pihentek a földben, 
de hosszú utat tettek meg a vitrinekig is, 
hiszen azokat nagyon aprólékos feltárás 
és kutatómunka övezi.

Sztankovánszki Tibor és Osváth 
Zsófia a szkíta és a szarmata kultúrákról 
mesélt, amelyek kapcsolatba hozhatóak 
az Alfölddel és Algyővel is. Az autópá-
lya építésekor, illetve bizonyos szénhid-

rogén telepek feltárásakor kerültek elő 
sírok községünk mellől. Ez nemcsak azt 
bizonyítja, hogy a település lakott terü-
let volt, hanem azt is, hogy sok minden 
rejlik még a föld alatt, amely Algyő tör-
ténetéről árulkodhat.

A sorozat záró témája pedig az algyői 
honfoglaláskori emlékek voltak Varga 
Sándor előadásában, illetve Király Kitti 
mesélt a koponyalékelésről, a betegsé-
gek és sérülések nyomairól antropológi-
ai leleteken. Varga Sándor konkrét algyői 
területen talált sírhelyeket mutatott be 
és az azokban talált viseleti szokásokra 
való utalásokat ábrázolta. A Móra Fe-
renc Múzeum szakemberei egyébként 

készítettek is el olyan ruhadarabokat, 
amelyeket feltételezhetően őseink is 
hordhattak. Ezekből néhány a kiállítás 
részeként fel is próbálható a Faluház-
ban. A trepanációról, vagyis a koponya-
lékelésről igencsak szemléletes előadást 
hallhattak az érdeklődők. Nemcsak 
eszközök és technikák kerültek bemu-
tatásra, de még azt is megtanulhatta 
megállapítani a hallgatóság, hogy a be-
avatkozás után vajon életben maradt-e a 
páciens. Fantasztikus, hogy a tudomány 
ilyen kincseket tár fel és hoz közelebb a 
laikus emberekhez. Talán ezt nevezhet-
jük szemmel látható és kézzel fogható 
történelemnek.

Algyő ezeréves kincsei címmel nyílt kiállítás a Faluházban, amely december 15-éig megtekinthető. A kiállításhoz kap-
csolódóan a Gyevikult Nkft. három különleges előadást is szervezett.
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Beszámoló és tervek a jövőre

A közmeghallgatás két napirendi pont-
ból állt, az első Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2022-es évben elért 
eredményeinek ismertetése, illetve a 
második a 2023-as évre vonatkozó ter-
veinek bemutatása volt.

Molnár Áron a beszámolóját az idei 
évi költségvetés bemutatásával kezd-
te. Elmondta, hogy nehéz helyzetben 
voltak, amikor a 2022-es évet tervez-
ték. Az önkormányzatokkal kapcsolatos 
kormányzati elképzelések miatt megle-
hetősen sok bizonytalanság van az éves 
tervezésben. Idén több volt a normatív 
támogatás, mint az elvonás, amely sze-
rencsés helyzet. Jó hír, hogy az iparűzési 
adóból befolyt összeg az év elején terve-
zettnél magasabb szinten realizálódott, 
és összességében elmondható, hogy Al-
győ költségvetése stabil.

„A fejlesztésink tekintetében a kép-
viselő-testület nagyon erős korlátozást 
vezetett be, prioritás szempontjából 
osztályozták a beruházásokat” – mondta 
el a polgármester.

Beszámolt arról is, hogy az új bölcső-
de építése jól halad, de az eredeti tervek-
kel ellentétben nem idén novemberben 
zárult a projekt, hanem 2023. márciu-
sára lesz kész a létesítmény. Elhangzott, 
hogy a Borbála Fürdőben két fejlesztés, 
az új termál kút bekötésénél december 
elején indul meg a műszaki átadás. Ez 

a projekt a fürdő fűtésének energetikai 
szempontonból való önállósodása mi-
att lényeges. Idén folytatódott a Szent 
Anna terasz szépítése eszközbeszerzés-
sel, illetve a szennyvíztelepre is sikerült 
pályázat útján fejlesztéseket eszközölni. 
Zajlik a járdaépítés a Kastélykert utcán. 
A kisebb utcákra lakossági járdaépítési 
programot alkotott meg az önkormány-
zat, ennek keretén belül a járdakövet és 
a szegélykövet a hivatal állja, a kivite-
lezést pedig a pályázóknak kell végre-
hajtani. A Tisza-part és a szabadstrand 
is szépült az idei évben és vannak még 
tervek, hogy miként lehet még izgalma-
sabb helyszínné varázsolni azokat.

Ebben az évben is igyekezett az ön-
kormányzat különböző támogatásokkal 
segíteni az algyőiek életét. Ezzel kap-
csolatban Molnár elmondta, bár a nap-
pali tagozatos diákok technikailag nem 
ingyen bérletet kapnak, de támogatás 
formájában kifizetik az igénylőknek a 
közlekedés díját. Sikerült 10 ezer forin-
tos rezsitámogatást adni a 65 év feletti 
időseknek, az újszülöttek, vagyis szüle-
ik továbbra is kaptak a hivataltól 100 
ezer forintot. Most a hideg idő beálltá-
val rendelkezésre áll kellő mennyiségű 
tűzifa, amelyet szociálisan rászorulók-
nak tudnak kiosztani. A rotavírus elleni 
védőoltás árát továbbra is átvállalja az 
önkormányzat, amely nagy segítség le-

het a kisgyermekes családoknak. A 75 
év felettiek idén is kapnak karácsonyi 
csomagot, amelynek értékét megnövelte 
a képviselő-testület. A Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázat pedig a 
középiskola után nyújthat anyagi támo-
gatást a pályázóknak. 

Ugyancsak az idei évben történt, 
hogy Algyő Nagyközség Önkormány-
zata 100%-ban megnyerte az iskola 
kivitelezőivel folytatott pert. Ez annyit 
jelent, hogy az önkormányzat jogosan 
lépett fel a hibás teljesítés ellen. Ezzel 
több év perben állás végére került pont.

A 2023-as évről a településvezető 
elmondta, Algyő költségvetése a jövő 
évre vonatkozóan nagyon visszafogott, 
az idén képzett és lekötésben lévő tar-
talékokra is építenek. A prioritás sze-
rinti első csoportba került fejlesztések 
megvalósításán dolgozik majd az ön-
kormányzat, 10 millió forintot különí-
tett el a testület intézményfelújításra, a 
Tisza-part fejlesztésére pedig 5 milliós 
keret áll majd rendelkezésre.

„Két nyert pályázattal rendelkezünk, 
egyik a közlekedésbiztonság javítását 
tűzte ki célul, a másik pedig a csapa-
dékvíz elvezetés fejlesztését. A Kuk-
tor-köz felújítására pedig beadott az 
önkormányzat egy pályázatot, ami még 
elbírálásra vár. Folytatódik majd az asz-
faltozás is, illetve nem mondott le az 
önkormányzat a Kastélykert és a Vásár-
helyi utca felújításáról sem” – mondta el 
a közmeghallgatáson a polgármester.

Az idei projektekről számolt be, illetve vázolta a jövőbeli terveket is Molnár Áron polgármester a november 22-ei 
közmeghallgatáson. Elmondta, 2023-ben is folytatja a takarékoskodást a nagyközség.
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„A Szakkör”-ös foglalkozások az Algyői Tájházban

A nemezelés már a tavalyi évben is 
elindult, idén haladó szinten folytató-
dik tovább. A szakkörökön gyapjúból 
készült tárgyakat készítenek a részt-
vevők, például hagyományos mintával 
ülőpárnát, gyapjú mamuszt, nemezelt 
táskát, falitartót, tolltartót. A progra-
mon különböző nemezelési techniká-
kat és díszítési eljárásokat sajátíthatnak 
el a csoport tagjai. A foglalkozáson 5 fő 

vesz részt, Izbékiné Cseuz Gabriella ve-
zetésével.

A másik hagyományőrző mesterség a 
vesszőfonás, amelynek fogásait Szalmá-
né Simon Éva szakértelmével tanulhat-
ják meg a résztvevők. A foglalkozásokon 
az alap vesszőfonási technikákat ismer-
hetik meg a tanulók. Készülnek szap-
pantartók, kínáló tálak, különböző ko-
sáraljak, mazsolás kosarak, ceruzatartók.

A szakkörök ingyenesek, a Nemzeti 
Művelődési Intézet biztosítja a szüksé-
ges alapanyagot és szakmai kisfilmeket, 
a Gyevikult Nkft. a helyszín biztosítá-
sával járul hozzá a szakkörök sikeres le-
bonyolításához.

Jövő év tavaszán az elkészült alkotá-
sokból kiállítás készül.

Gyevikult Nkft.

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával két kézműves foglalkozást indítottunk az Algyői Tájházban. A neme-
zelés és a vesszőfonás rejtelmeit ismerhetik meg az érdeklődők, méghozzá ingyenesen.

A Civilházban táboroztak az Algyői Foltvarrók
November végén két napot töltöttek az 
Algyői Foltvarrók a kedvenc elfoglalt-
ságukkal, a foltvarrással. Az őszi tábor 
alkalmával egy újabb patchwork techni-
kával ismerkedtek meg, amellyel egy úti 
takaró készült. Ez alkalommal is Szente 
Györgyi, országosan is neves foltvarró 
mestertől tanulhatták el ezt az új foltvar-
ró technikát.

A foltvarró tábor nem jöhetett volna 
létre a Gyevikult Nkft. támogatása nél-
kül. Külön köszönjük a Berényi család-
nak, hogy minden táborozás idejére szí-
vesen látják vendégül Györgyit.

Izbékiné Cseuz Gabriella
Algyői Foltvarók Köre
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Az 1972-ben végzett öregdiákok találkoztak

A találkozó ötletgazdája Farkas Ilo-
na, Kovács Sándor és jómagam voltunk. 
Először megbeszéltük, hogy mindenkit 
meghívunk, aki Algyőn végzett 1972-
ben, függetlenül attól, hogy melyik osz-
tályba járt. Illetve van egy társunk, aki 
Farkiréten végzett, természetesen rá is 
gondoltunk. 

A legelső teendőnk az időpont kivá-
lasztása volt. Amikor kijelöltük a novem-
ber 12-ei dátumot, egy komoly 2 hó-
napos keresés és kutatás vette kezdetét, 
hogy mindenkit megtaláljunk, akit meg 
szerettünk volna hívni. Helyszínként a 
Civilházra esett a választásunk. 

Az osztálytalálkozón 33 diáktársunk 
vett részt, 12-en sajnos betegség vagy 
egyéb okokból kifolyólag nem tud-
tak eljönni. A hozzátartozókkal együtt 
azonban így is szépen megtöltöttük a 
helyszínt, hiszen 45-en voltunk. Az osz-
tálytalálkozó levezetésére Gonda Andrást 
kértük meg, aki miután mindenkit kö-
szöntött, meggyújtott egy szál gyertyát 
és megemlékeztünk azokról a társainkról, 
akik már nem tudtak csatlakozni hozzánk 
ezen a jeles napon. Sajnos nem kevés, 23 
osztálytársunkra gondoltunk így vissza. 
Az ebédhez a sültes tálakat a Harap6 
Falatozó készítette el nekünk, mindenki-

nek egyéni igény szerint. A bőséges ebéd 
mellé az édes és sós sütemények elkészí-
tését több osztálytárs vállalta, de asztalra 
került házi pálinka és egyéb italok is. Az 
enni- és innivaló beszerzéséért nagyon 
szépen köszönjük a segítséget a Harap6 
Falatozónak és a Viola Kisboltnak.

Nagy meglepetés volt két óriási torta, 
amelyek 50 éves osztálytalálkozó fel-
irattal voltak ellátva. Az egyiket Bálint 
Ilona, a másikat Pataki Sándor felesége, 
Andi készítette. Köszönjük szépen mun-
kájukat, gyönyörű alkotásokkal leptek 
meg minket! Mindezen kívül hálásan 
köszönöm Farkas Ilona, Bera Edit és Pósa 
Zsuzsa munkáját is, akik a Civilház díszí-
tésében és egyéb munkálatokban segítet-
tek, hogy létrejöjjön ez a remek találkozó. 
A Civilház előtti parkban Hegyi Endre 
hódmezővásárhelyi fotós készített rólunk 
csoportképet, amely így örök emlék ma-
rad számunkra. Köszönjük szépen a fotós 
gyors és szép munkáját.

Végezetül szeretném megköszönni 
mindenki részvételét, hogy ott tudtak 
lenni velünk az 50 éves osztálytalálko-
zón, amelyet mindenki örömmel várt! 
Nagyon jó volt ennyi idő után látni egy-
mást! Vidám és örömteli hangulat ural-
kodott végig a programon, mindannyian 

jól éreztük magunkat. Élményekkel teli, 
baráti beszélgetésekkel zártuk az estét. 

A fényképen balról jobbra állnak: 
Németh Györgyi, Gonda András, Belovai 
Mihály, Benárik Gábor, Kiss Antal, Ko-
vács Sándor, Vámos Mihály, Kovács Mi-
hály, Gera Mihály, Lénárt Ferenc, Kovács 
Dezső, Bakos Piroska, Vitéz Tibor, Herczeg 
Sándor, Pataki Sándor, Pósa Zsuzsa, Far-
kas Ilona, Barna Éva. Balról jobbra ülnek: 
Pósa Ilona, Tóth Katalin, Battancs Irén, 
Győrfi Erzsébet, Gáli Mária, Petróczi Má-
ria, Herczeg Erzsébet, Gonda Katalin, Bera 
Edit, Vidács Magdolna, Király Magdolna, 
Herold János, Bálint Ilona, Orbán Margit.

Barna Éva
osztálytárs

Harminchárman vettek részt azon az osztálytalálkozót, amelyet az 1972-ben Algyőn végzetteknek szerveztek. Az 
egyik osztálytárs, Barna Éva foglalta össze az összejövetel előzményeit, emlékezetes pillanatait.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számí-
tógépek, laptopok, tabletek, 
mobiltelefonok javítása, tele-
pítése, karbantartása. Vásárlási 
segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal! Zsigo-
vics Péter, 06 (30) 779-1501.

Csontkovács és akupresszúrás 
kezelésre időpont egyeztetés: 
06 (30) 979-8079-es telefon-
számon. Minden nap, hétvé-
gén is! 8-20 óra között. Bakó 
Tibor e.v. Alternatív moz-
gás- és masszázsterapeuta és 
Bakó Ibolya ev. természetgyó-
gyász-akupresszőr.
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Erdélyi vendégszereplés
Algyő Nagyközség Önkormány-
zata meghívást kapott a XVI. Ér-
melléki Kórustalálkozóra, amelyet 
hagyományosan Székelyhídon 
rendeztek meg november 19-én. 
Algyőt a Búzavirág Dalkör (ko-
rábbi nevén Búzavirág Asszony-
kórus) képviselte. A férfiakkal 
kiegészült kórus betyár- és pász-
tordalokkal mutatkozott be.

A rendezvény lehetőséget te-
remtett az érmelléki népdalkörök 
és kórusok megismerésére, kap-
csolatfelvételre.

Köszönjük Algyő és Székely-
híd polgármesterének – Molnár 
Áronnak és Béres Csabának –, vala-
mint a szervezőknek, hogy ennek 
a színvonalas találkozónak része-
sei lehettünk.

Kedves Olvasóink, kedves Algyőiek!
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket az Algyői Könyv-
tár új szolgáltatására: 2023. januárjától minden hónap 
harmadik hétfőjén 16 és 18 óra között ingyenes jogi 
tanácsadással próbálunk segíteni nektek.

Ha elakadt az ügyintézés vagy nem ismeritek a vo-
natkozó jogszabályt, vagy nem találjátok a kiutat a jogi 
útvesztőkből, akkor keressetek bennünket!

2023-ban az első alkalom: január 16-án lesz.
A jogi tanácsadás mellett tematikus előadásokkal is 

készülünk: januárban a fogyasztóvédelemről fogunk 
beszélgetni. Sok hasznos információval, személyre sza-
bott tanácsadással vár benneteket önkéntes ügyvédünk, 
Borbély Bernadett Angéla.

GUMISZERVIZ-UTÁNFUTÓ  
KÖLCSÖNZŐ

• Gumiszerelés abroncsjavítás  
(szgk,tgk, ipari, mezőgazdasági)

• Utánfutók bérbeadása  
(magasított, hosszanyagszállító)

47-ES FŐÚT ALGYŐI BEKÖTŐÚT  
KÖRFORGALOMNÁL  

ÉS ALGYŐ KOSÁRFONÓ U� 11�

TELEFONSZÁM:  
06 (70) 330-4616
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Bemutatkoznak a védőnők: Kertész Ibolya
Kertész Ibolya vagyok. 1977. 
július 28-án születettem Bé-
késcsabán. Gyermekkoromat 
testvéremmel együtt Kamu-
ton (Békés megye) töltöttem.

1991-ben a gyulai Erkel 
Ferenc (a későbbi Bay Zol-
tán) Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolába 
nyertem felvételt. Itt érett-
ségiztem 1995-ben, és ezzel 
általános ápoló és általános 
asszisztens végzettséghez 
jutottam. A szakközépiskola 
közben (1994-ben) sikere-
sen elvégeztem egy gépíró és 
titkárnőképző tanfolyamot 
is.

1995 és 1999 között a sze-
gedi Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
Főiskolai karának Védőnői 
tagozatára jártam és itt vé-
geztem kitűnő eredménnyel.

A főiskola negyedik éve 
során mentálhigiénés előspe-
cializációs képzésen vettem 
részt. A következő két évben 
(1999-2000) bővítve tudáso-
mat, családgondozó szakvé-
dőnői posztgraduális képzé-
sen vettem részt a főiskolán. 

1999 augusztusától dolgo-
zok, a 2000-res év óta, pedig 
tanító védőnőként is segítem 
a főiskolai hallgatók képzését. 

1999-től 2012-ig Székkuta-
son voltam körzeti és iskola 
védőnő. Költözés miatt ez-
után Szegeden dolgoztam 
7 évig. 2019 áprilisától itt 
dolgozom Algyőn, a 2. kör-
zet tartozik hozzám. Az itt 
eltöltött 3,5 év alatt sok min-
denkit megismertem és úgy 
érzem, hogy jól be tudtam il-
leszkedni az itteniek életéhez.

1999 tavasza óta házas-
ságban élek. Három gyer-
mekünk van: Tekla, Misi 
és Panna. Szabadidőmet a 
gyermekeimre fordítom, de 
szívesen kertészkedek és ol-
vasok.

Kedves Gondozottak, Algyőiek!

Az Algyői Védőnői Szolgálat mindenkinek Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog, kiegyensúlyozott, sok babamo-
sollyal teli Új Évet kíván!

Köszönjük szépen az év során kapott támogatásokat, 
együttműködést.

Egész december folyamán, ünnepek között is valamelyik 
védőnő mindig elérhető lesz.
Csatári Gabriella a 06 (20) 554-8570-es számon, Kertész Ibo-
lya a 06 (30) 308-5165-ös mobilszámon, míg Schmidinger 
Andrea a 06 (30) 741-6953-as számon hívható.

Tervezett szabadságok:
Csatári Gabriella:12. 27-30.
Kertész Ibolya:12. 09-13, 16-19, 21-23, 30-01.06.
Schmidinger Andrea: 12. 27-29.

ZÁRVA LESZ A BÖLCSŐDE

Az algyői Bóbita Bölcsőde december 24-e és 2023. 
január elseje között zárva tart. 
Nyitás 2023. 01. 02-án. 
Az algyői Bóbita Bölcsődében jelenleg minden hely 
foglalt, az intézmény telt házzal működik – tájékozta-
tott Gyömbér Kornélia szakmai vezető.
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NAPELEMRENDSZER MEGTERVEZÉSE

KOVÁCS MIHÁLY 

kaszkadhungariakft@gmail.com

30/496 67 21

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

PÁLYÁZAT ÍRÁSA

TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS

SZOLGÁLTATÁSAINK

NE FIZESSEN 

TÖBBÉ

VILLANYSZÁMLÁT!

50 % ÁLLAMI
TÁMOGATÁS NAPELEM

RENDSZEREKRE
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az algyői képviselő-testület pályázatot hirdetett a Gyevikult Nkft�  ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére� 
              
Az NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló szervezet.

Az ügyvezető feladata:
• A vezető a jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata, szabályzatai, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testület határozataiban meghatározott feladatok szerint irányítja a Társaságot;
• A vezető köteles az általa irányított Társaság Alapító Okiratban, valamint a közhasznú tevékenység folytatására 

az Alapítóval kötött szerződésben meghatározott feladatok szerint biztosítani a Társaság sikeres és eredményes 
működését;

• Munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett;
• Az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése;
• Mindazon feladatok ellátására, amelyeket az Alapító utasítja.

Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; vagyonnyilatkozat téte-
li eljárás lefolytatása és minimum 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki: legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal; hasonló 
területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik; egy világnyelvet tárgyalási szinten 
ismer.

Elvárt kompetenciák: felelősségteljes, önálló munkavégzés; kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó 
készség; megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:
• Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program;
• A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata;
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a 

tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
• Vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás;
• Nyilatkozatot arra vonatkozó, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlen-

ségi okok;
• Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának meg-

ismeréséhez;
• Írásbeli nyilatkozat, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

A megbízás 2023. február 1. napjától 2028. január 31. napjáig tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az 
egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni). 

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a 
pályázat elbírálásáról.
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2023. évi januári soros Képviselő-testületi ülésen (2023. január 19.) bírálja el. A 
pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: 
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2023. január 10. napján 12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, „Gyevikult NKft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.



DECEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

December 2� (P), 17 óra, 
Tájház:
Adventi készülődés a tájházban.

December 2� (P), 18 óra,  
Faluház klubterem:
Zsibongó karácsonyi  
záró rendezvény. – zártkörű.

December 4� (V), 14 óra,  
Faluház színházterem:
Jön a Mikulás! – ingyenes  
műsor gyerekeknek!

December 4� (V), 16 óra,  
Főtér:
Adventi műsor a Főtéren. – 
Részletek a plakáton!

December 5� (H), 17 óra,  
Faluház előtér:
Rajzpályázat kiállítás megnyitó-
ja. – Részletek a plakáton!

December 6� (K), 17 óra, 
Tájház:
Algyői Foltvarrók  
Köre foglalkozása.

December 7� (Sz), 13 óra, 
Tájház:
A Szakkör – nemezelés  
foglalkozás.

December 9� (P), 17 óra  
Tájház:
Borbarátok férfi  
csapatának találkozója.

December 11� (V), 16 óra, 
Főtér:
Adventi műsor a Főtéren. – 
Részletek a plakáton!

December 12� (H), 14 óra, 
Tájház:
A Szakkör-vesszőfonás  
foglalkozás.

December 13� (K), 17 óra, 
Tájház:
Algyői Foltvarrók  
Köre foglalkozása.

December 13� (K), 14 óra, 
Faluház színházterem:
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának évzáró találkozója.

December 14� (Sze), 14 óra, 
Faluház kisterem:
Borbarátok női  
csapatának találkozója.

December 15� (Cs), 13 óra, 
Faluház színházterem:
Nyugdíjas klub  
karácsonyi rendezvénye.

December 16� (P), 9 óra,  
Faluház színházterem:
Idősek karácsonya. - Algyő 
Nagyközség rendezvénye.

December 16� (P), 17 óra,  
Faluház kisterem:
Gyeviek Baráti Köre  
vezetőségi ülés.

December 18� (V), 16 óra, 
Főtér:
Adventi műsor a Főtéren. – 
Részletek a plakáton!

December 21� (Sz), 18 óra, 
Faluház színházterem:
Jóga Kövi Szabolccsal. –  
Részletek a plakáton!

December 29� (Cs), 16 óra, 
Faluház színházterem:
Gyeviek Baráti  
Köre szilveszteri bálja.

December 31� (Szo), 16 óra, 
Civilház:
Algyői nyugdíjas  
klub szilveszteri rendezvénye.

FALUGAZDÁSZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Ügyfélfogadás helye: Algyői 
Faluház, Búvár utca 5. 
December 13. (K) 8-12 óráig 
Időpontfoglalás: Mucsi Kriszti-
na 06 (20) 915-4575

DECEMBERI  
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

HÉTFŐ
16-18 óra Tájház: Fürge Ujjak 
Műhelye kéthetente

13 óra Civilház: Nyugdíjas 
kártya klub

17:30 óra Hip-Hop Tánccso-
port

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

KEDD
9 óra Alkotóház: Tűzzománc 
Kör foglalkozása

17óra Civilház: Harmónika 
próba

17 óra Tájház: Algyői Foltvar-
rók Köre kéthetente

17:30 óra Faluház emeleti klub-
terem: Hip-Hop Tánccsoport

18 óra Faluház színházterem: 
Zumba

SZERDA
8:30 Faluház színházterem: 
Senior torna

14 óra Faluház színházterem: 
Szilver táncpróba

17 óra Faluház emeleti klubte-
rem: Parlando próba

18 óra Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával

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
16:30 óra Faluház emeleti klub-
terem: Stary of Hope-Balett

JANUÁRI ELŐZETES:
2023. január 13. Pro Musica új 
évi koncerje az Algyői Faluház-
ban.

2023. január 2-január 8-ig az 
Algyői Faluház felújítás miatt 
zárva tart! Nyitás: 2023. január 
9-én!

ADVENTI VASÁRNAPOK:
December 4. Advent II. 
December 11. Advent III. 
December 17. Advent IV.

FALUHÁZ KIÁLLÍTÁS:
ALGYŐ EZREDÉVES 
KINCSEI című kiállítás 
megtekinthető 2022. december 
15-ig, látogatható a faluház 
nyitvatartási idejében. A belépés 
ingyenes!

TÁJHÁZ KIÁLLÍTÁS: 
A TERMÉSZET CSODÁI 
című kiállítás megtekinthető 
előre egyeztetett időpontban,  
06 (30) 415-0435.

TISZTELT ALGYŐIEK!

Megköszönöm a 2022. évet, amit ügyfélként, ba-
rátként, ismerősként együtt megéltünk. Minden-
kinek kívánok fenyőillatú csodás karácsonyt és 
nagyon boldog új esztendőt, békességben, szere-
tetben és jó egészségben.

Dr. Valastyán Pálné
Bizti-96. Bt. 
Biztosítási Főtanácsadó
06 (20) 954-7365
valastyan.judit@generalimail.hu
valastyanj@gmail.com
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Sikeresek voltak az Őszi Egészséghetek

November 7-e és 28-a között várták a 
lakosokat az Őszi Egészséghetekre. Az 
évek óta megszervezett rendezvényre 
egy évben kétszer, tavasszal és ősszel 
invitálják az algyőieket. A program-
sorozatot az önkormányzata biztosít-
ja képviselő-testületi döntés alapján a 
lakosság számára. A szervezésben és 
lebonyolításban az Algyői Egyesített 
Szociális Intézmény (AESZI) közre-
működik partnerként. Fontos kihang-
súlyozni, hogy bár szakorvosok végzik a 
vizsgálatokat, nem szakorvosi ellátásnak 
minősülnek, csupán szűrővizsgálatnak, 
amely elsősorban az egészségi állapot 
felmérésére, betegségek megelőzésére 
szolgál. Akinek konkrét panasza van, 
azzal háziorvosához kell fordulnia, aki 
tanácsot tud adni a továbbiakhoz. A 
vizsgálatok alkalmával sajnos minden 
félévben találnak sürgős, további ellá-

tást igénylő eseteket a szűrést végző or-
vosok, azonban ez alátámasztja, meny-
nyire fontosak a lakosság számára ezek 
a vizsgálatok. A szűréseken évente egy 
alkalommal lehet térítésmentesen részt 
venni, így aki egy félévben jelen volt, az 
egy év múlva jelentkezhet újra. 

Idén ősszel több mint félezer lakos 
vett részt a szűrővizsgálatokon. A je-
lentősen megnövekedett érdeklődésre 
tekintettel a szűrésekre előjegyzést csak 
személyesen tudtak adni az AESZI 
munkatársai. A lakosság türelmének 
és együttműködésének eredményeként 
mind az előjegyzések, mind a vizsgá-
latok zökkenőmentesen zajlottak le. 
A lakosok ellenőriztethették egészségi 
állapotukat has- és pajzsmirigy, uro-
lógiai, érsebészeti, bőrgyógyászati és 
szemészeti szűrővizsgálattal. A legna-
gyobb érdeklődés ismét az ultrahangos 

has- és pajzsmirigy vizsgálatokat kísér-
te, amelyek 7 napon át tartottak. Az őszi 
szűrések közül kimaradt a szintén sok 
lakost megmozgató nőgyógyászati szű-
rés, amelynek pótlását tervezik, amint 
lehetőség nyílik rá, a következő évben. 
A bőrgyógyász által végzett melanoma 
szűrést gyerekek számára is biztosítot-
ták. Valamennyi vizsgálat az AESZI 
székhelyén, a Piac tér 17. szám alatt, az 
AESZI dolgozóinak segítségével való-
sult meg, amelyet köszönünk. A látás-
vizsgálathoz szükséges feltételeket az 
Algyői Faluház biztosította.

A szervezők remélik, hogy ennek a 
fontos és népszerű programsorozatnak 
a lebonyolítására a következő évben is 
lehetőség nyílik, hiszen az egészség a 
legdrágább kincs.

A szervezők

Több mint ötszázan vettek részt a meghirdetett szűrővizsgálatokon. A legnagyobb érdeklődés ismét az ultrahangos 
has- és pajzsmirigy vizsgálatokat kísérte, így hát napon keresztül végezték azokat az orvosok.

Változnak a temetői szolgáltatási díjak a 2023-as évtől

I� Sírhely, urnasírhely és kriptahely árai
 egyszemélyes sírhely 31.500,- Ft/25 év
 kétszemélyes sírhely 62.990,- Ft/25 év
 háromszemélyes sírhely 71.440,- Ft/25 év
 négyszemélyes sírhely 95.000,- Ft/25 év

 Gyerek sírhely 15.750,- Ft

 Gyeptéglás temetkezési forma
 egyszemélyes sírhely 20.300,- Ft/25 év
 kétszemélyes sírhely 40.710,- Ft/25 év
 háromszemélyes sírhely 61.110,- Ft/25 év
 négyszemélyes sírhely                81.510,- Ft/25 év
 Családi urnasírhely (méret: 70x140 cm)
 a temető kijelölt helyén 31.500,- Ft /25 év
 Kriptahely: (bruttó m2)
 a temető erre kijelölt helyén 17.080,- Ft/m2/60 év
 Urnafülkék használati díja
 szokványos kivitelű urnafülke díja
 férőhelyenként, 10 évre  11.870,- Ft

A helyi köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló ren-
delet részletesen tartalmazza a további díjtételeket. Ez elérhe-
tő a nagyközség honlapján.

A képviselő-testület novemberi ülésén módosította a helyi köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 2 önkor-
mányzati rendeletét. Jövőre az alábbi díjtételek lesznek érvényesek.
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Ütőt ragadtak az Algyői Farkasok

A csapat története egy év-
vel ezelőttig nyúlik vissza. 
A szentesi sportcsarnokban 
történt tűzeset miatt, Al-
győn, a Fehér Ignác Álta-
lános Iskolában szervezték 
meg a 2021/2022-es floor-
ball diákolimpia döntőjét. 
Ekkor merült fel Horváth 
Ádám tanító fejében az ötlet, 
hogy az iskolának is lehetne 
saját csapata. Az első hónap-
ban mindössze egy csapatra 
elég játékos jelentkezett az 
edzésekre, azonban a létszám 
hamar felduzzadt, hiszen a 
gyerekek egymás között is 
népszerűsítették. Tanítójuk, 
aki közben megszerezte a 
floorball játékvezetői szak-
vizsgáját a fiúk edzője lett 
és elkezdődött az a munka, 
amelynek köszönhetően a 
csapat ma már bátran kiáll-
hat bármely riválisa ellen.

A csapat neve az Algyői 
Farkasok, a gyerekek közös 
megegyezésével jött lét-
re, ugyanúgy ahogy a csa-
pat logója is. Az induláskor 
a kezdeti versenyeken régi 

hagyományos ütőkkel ját-
szottak, azonban intézményi 
támogatással sikerült profi 
versenyütőket beszerezni-
ük, amellyel a játék is sokkal 
könnyebb. A csapat a kezde-
tektől fogva élvezi a tanári 
kar és az intézményvezetés 
támogatását.

Az új tanévben már 36 
gyermek tartozik a farkasok 
családjához, és lányok is csat-
lakoztak az aktív társasághoz. 
A csapat szellemiségéhez hoz-
zátartozik egy olyan közösség 
létrehozása, ahol a gyerekek 
új barátokra és bajtársakra 
lelhetnek. Nem telik el úgy 
nap, hogy az iskola folyosóin 
ne hangzana el a „Hajrá Far-
kasok” felkiáltás, ez sokszor 
olyan tanulóktól érkezik, akik 
nem játszanak a csapatban.

Az egyesület nyugati 
sportcsapatok felépítését és 
értékrendjét követi, ennek 
köszönhető az is, hogy már 
Facebook-on és Instag-
ram-on is megtalálhatóak. 
Az csapatban minden évben 
megválasztják az év floorball 

játékosát, amely cím jelenlegi 
tulajdonosai: Dömösi Zente és 
Tóth Bulcsú. Ez évtől minden 
év decemberében a közösség 
csapatkapitányt is választ 
magának, aki egy évig birto-
kolhatja a címet. A rengeteg 
munkának és gyakorlásnak 

meg lett az eredménye is: a 
floorball csapat a 2022/23-as 
diákolimpia megyei döntőjé-
ben bajnoki címet szerezett. 
Ez az első igazi győzelme a 
csapatnak, amely óriási lendü-
letet ad következő időszakra, 
hiszen várja őket az országos 
elődöntő.

A munka nem áll meg, 
hiszen a jövőben is rengeteg 
program vár a floorballosok-
ra. A diákolimpiai megmé-
rettetések mellett tavasszal 
helyi versenyek és akár nem-
zetközi versenyek is kilátás-
ba kerülhetnek. A farkasok 
célja a folyamatos fejlődés 
és egy olyan közösség létre-
hozása, amely összeforr az 
intézmény nevével és ami-
re méltán büszkék lehetnek 
az iskolába járó gyermekek, 
szüleik és a település is.

A tavalyi tanévben egy lelkes kis csapat ütőt ragadott és a diákolimpia megyei döntőjének első helyéig jutott. Az ifjú 
titánok nemcsak lelkesek, de tehetségesek is.

Gyerekprogram a könyvtárban

Ingyenes gyerekprogram 5-8 éves gyerekek számára 
2023. januárjától kéthetente a könyvtárban.
Önkéntesek és könyvtárosok közreműködésével szeret-
nénk útjára indítani az Algyői Könyvtár mesefoglalko-
zását, amelynek címe Mese-Dallal.
A foglalkozásokat 50 percesre tervezzük: az első felében 
élőszavas mesét hallgatnak a gyerekek, másik felében 
pedig egy dalt tanulnak, énekelnek.
A program egyik feltétele, hogy a szülők vállalják, hogy 
aznap este mindenféle média hatás nélkül feküdjön le a 
gyerek aludni. Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeket minél 
gyakrabban érjék tiszta ingerek. A hang alapján közvetí-
tett mese az egyik legalkalmasabb eszköz, és a mesében 
kapott élményt a dal még mélyebb rétegekre viszi a gye-
rek lelkében.
A programra 5-8 éves gyerekeket várunk, a maximális 
létszám 15 fő.
Az első foglalkozás 2023. január 5. csütörtök 16 óra.
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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 Gyermekgyógyászati Klinika „B” részlegén (Temesvári krt. 35.) 

Baleseti ellátás
Gyermekgyógyászati Klinika „A” részlegén (Korányi fasor 14-15.)

Infóvonal 16-22-óráig: 06 (62) 342-500.

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 (62) 765-975, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

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

KözérdeKű  
telefonszámoK

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően 2022. december 19. nap-
jától 2023. január 6. napjáig az Algyői Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás  
az alábbiak szerint alakul:

Személyes ügyintézési lehetőség: 2022. december 19. és 
21. napokon 8:00 és 10:00 óra között.

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a 
Hivatal zárva tart, 8:00 és 15:00 óra között rendkívüli 
ügyintézést igénylő esetekben kollégánk az alábbi ügye-
leti telefonszámon érhető el: 06 (20) 280-1154.

Megértésüket előre is köszönjük!

Varga Ákos
jegyző

Szeretnék párna lenni.
Édes álmokat kilesni.
Szeretnék paplan lenni.
Drága testedet befedni.
Szeretnék tükör lenni.
Kék szemedben  
gyönyörködni.

Szeretnék csillag lenni.
Mindenhova elkísérni.
Szeretnék napsugár lenni.
Szemedbe egy  
könnycseppet tenni.
Ragyogással körbevenni.
Életen át úgy szeretni.

Köszönöm az eltelt 50 évet!
Szerető feleséged,Irén
Farkas Sándor és Szőke Irén Aranka
1972.december 16.



Karácsonykor az ember  
mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én,  
hanem az egész világ,
az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.
   

(Márai Sándor)

Boldog karácsonyt kíván
a Gyevikult Nkft.!


