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190 millió forintot spórolna Algyő
Az idei költségvetés főösszege 3 milliárd 106 millió 114 ezer forint. Több területen is racionalizál a nagyközség, átgondolták
például a civil szervezetek és a sportegyesületek támogatási rendszerének alapjai is.
Részletek a 4., 5. oldalon

Együttműködés
az Élelmiszerbankkal

Megkezdődött
a védőoltások beadása

Tavaly együttműködési szerződést írt
alá az önkormányzat Magyar Élelmiszerbankkal, így hat Csongrád-Csanád
megyei település tekintetében vállalta a
koordinátori feladatokat az élelmiszermentési projektben. Részletek a 13. oldalon

A TARTALOMBÓL

Elindult Algyőn is a koronavírus elleni vakcinák beadása. Az oltást a háziorvosok
végzik, amennyiben kapnak oltóanyagot, illetve oltási pontra küldik a pácienseket a
kormányhivatal által kijelölt névsor szerint.
Részletek a 7-8. oldalon

Már épül
a jégpálya öltözője�������������������� 3

Jelentősen átalakulhat a Tisza partja

Tartási szerződés��������������������� 9

Tovább fejleszthetik a szabadstrandot,
futókör épülhet az ártérben, korszerűbb
lehet a horgásztó. Többek között ezekről
a beruházásokról egyeztettek Algyő veze-

tői a megyei önkormányzattal és az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal
a február végén tartott megbeszélésen a
Részletek a 11. oldalon
nagyközségben.

Jégvilág
az óvodában����������������������������� 6
Korosztályos válogatottban
Major Ernő��������������������������� 14

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon:
06 (70) 774-4184
Országh Miklós
PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
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...a Tisza Virága

Már épül a jégpálya öltözője
Száz százalékos támogatásból lesz öltözőépülete a jégpályának Algyőn, a munka már egy hónapja tart. Az októberben
átadott sportlétesítménynek egyre nagyobb sikere van az egész megyében.

Pótolta a hiányzó 100 millió forintot
a bankadóból az a pénzintézet, ahol az
önkormányzat már több mint két évtizede vezeti a bankszámláját, így februárban elkezdődhetett a jégpálya öltözőjének megépítése.
Molnár Áron polgármester elmondta,
összesen 209 millió forintból hozzák
létre az épületet, a bankadóból származó 100 millió mellé további 109 millió
forintot vállalkozóktól kapták felajánlásként, így sem az önkormányzatnak,
sem a másik építtetőnek, vagyis a Tisza

Volán SC-nek nem kellett erre forrást
elkülönítenie.
Beszámolt arról is, hogy jelenleg konténereket bérelnek, hogy a pályán edző
sportolóknak legyen hol átöltözniük, de
a tervek szerint július végére elkészül az
öltöző épülete, így a következő szezonban már minden feltétel biztosított lesz
számukra.
Az épületben összesen négy öltözőhelyiség lesz kiszolgálóegységekkel, valamint közönségfogadó és előtér is lesz,
hiszen azokra is gondolnak, akik nem
sportolóként, hanem közönségkorcsolyázóként érkeznek a létesítménybe.
Mivel az önkormányzat jövőbeni terve
az, hogy a jégpálya mellé egy kézilabdacsarnok is épüljön, ezért úgy építik meg
az öltözőt, hogy az később bővíthető
legyen.
Ha az ingatlan elkészül, akkor már
csak a parkolók hiányoznak majd ahhoz, hogy teljesen befejeződjön a köz-
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ségben a jégpálya-beruházás. Ennek érdekében a Tisza Volán SC-vel közösen
pályázatot nyújt be az önkormányzat, és
ha sikerrel járnak, akkor év végére a parkolás is megoldódhat.
A pályát egyébként még tavaly októberben adták át Algyőn, azóta pedig
nemcsak helyiek használják, hanem
szegediek, makóiak és hódmezővásárhelyiek is bérlik edzésekre, hiszen ekkora jégpálya nincs másik a régióban. A
településvezető szerint az elmúlt hónapok számai azt mutatják, hogy jó döntés
volt a beruházás, hiszen még a járvány
ellenére is nullszaldósan tudták működtetni, a korlátozások feloldása után
pedig arra számítanak, hogy nyereséges
lesz a sportlétesítmény. Molnár Áron
hozzátette, az pedig különösen nagy
büszkeségük, hogy sikeresen elindult az
óvodások ingyenes korcsolyaoktatása, és
azt remélik, hogy később az általános iskola is él majd ezzel a lehetőséggel.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Százkilencven millió forintot spórolna idén Algyő
Három milliárd 106 millió 114 ezer forint – ez az idei algyői költségvetés főösszege. Molnár Áron polgármester a büdzsé
kapcsán hangsúlyozta, minden feladatát el tudja látni ebben az évben is az önkormányzat és szociális juttatásokra is jut
pénz. Racionalizálni azonban szükséges, 190 millió forint megtakarítással számolnak 2021-ben.

Algyő nagyközség költségvetését nem
a képviselő-testület fogadta el, hanem a
veszélyhelyzet miatt polgármesteri határozat született róla. Molnár Áron ezzel
kapcsolatban azt mondta, természetesen megkapták az előterjesztést a képviselők, és lehetőségük volt véleményezni is az anyagot. Lapunknak kiemelte,
hogy az alapkoncepcióval egyetértettek
a testület tagjai, módosító javaslat nem
érkezett a tervezethez, ezúttal is a civilés sportszervezetek támogatásáról tárgyaltak a legtöbbet.
A polgármester Algyő Facebook-oldalán egy videót is közzétett, amelyben
beszámolt a költségvetés főbb számairól, illetve arról is, miért van szükség
racionalizálásra.
410 millió az államtól
Fontos tudni, hogy a nagyközség az
adóbevételei miatt jóval kevesebb állami
normatívát kap, mint a legtöbb hasonló méretű település. Molnár elmondta,
pont a bevételek kiszámíthatatlansága
okozott problémát a költségvetés ös�szeállításakor. Mivel a normatív állami
támogatásokat már korábban megállapították tudható, mennyi jár Algyőnek,
ám az adóbevételeket csak sejteni lehet.

A településvezető jó hírnek nevezte,
hogy idén először kap általános működési támogatást az államtól Algyő, ezen
a jogcímen 135 millió folyik a büdzsébe.
A másik oldalon viszont ott a 100 millió
forinttal megemelt szolidaritási adó és
a gépjárműadóra sem számíthat az önkormányzat, így a két összeg nagyjából
üti egymást.
„Minden feladatot el fogunk tudni
látni, megfelelő szinten tudjuk működtetni intézményeket és a cégeinket, továbbá szociális juttatásokra is lesz keret”
– hangsúlyozta Molnár Áron.
A költségvetés főösszege 3 milliárd
106 millió 114 ezer forint, amivel kapcsolatban megjegyezte, ez sok pénznek
tűnik, ám a kiadási oldalt mellétéve már
egyáltalán nem az. Az önkormányzat
hivatalának, cégeinek és intézményeinek működtetése 1-1,1 milliárd forintot tesz ki. Ezen felül az államnak 370
millió forint szolidaritási adót is kell fizetni. A bevételi oldalon az államtól 410
milliót kap Algyő, ebből 135-öt általános működésre, köznevelési feladatokra
164 milliót, a szociális feladatokra pedig
110-et. Az iparűzési adóbevétel jelenti
a legfőbb bevételt, amit idén 850 millió forinttal terveztek a költségvetésbe,
és amennyiben mégis magasabb összeg
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folyik be, módosítják a büdzsét. Molnár elmondta, az iparűzési adóbevételek tekintetében folyamatosan növekvő
tendencia volt megfigyelhető, 1,3 milliárddal kalkuláltak, ám a trend tavaly
megfordult a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt, és erre az évre is
20-30 százalékos visszaesést prognosztizálnak, ezért terveztek 850 millióval.
Ezen felül építményadóból 78 millió
forintot, egyéb működési bevételből 27
milliót várnak, míg az ipari parktól 30
millió forint osztalékot. Továbbá várható az étkeztetésből 33 milliós bevétel,
ami így összességében 1 milliárd forintot tesz ki. Céltartalékot is képeznek
202 milliós összeggel. Kiemelte, hogy a
bölcsődeépítés 150 millió forintos önereje is félre van téve, ez nincs benne a
céltartalékban.
Spórolni kell
„Rengeteg racionalizálásra volt szükség,
de továbbiakat is eszközölni kell, mert
voltak olyan folyamatok a költségvetésben, amelyeket érdemes a mostani
korhoz igazítani, és nem biztos, hogy
ami 20 évig működött, azokat fenn kell
tartani. Akár rendszerszintű változtatásokat is el szeretnénk indítani, mert
fontos, hogy olcsóbban tudjunk működni, ellátni feladatainkat úgy, hogy a
színvonal megmaradjon” – magyarázta
Molnár Áron. Hozzátette, tisztában
van azzal, hogy érdeksérelmekkel jár a
spórolás, de szerinte tudatosítani kell az
emberekben, hogy ami valakinek ingyenes, az másnak – jelen esetben az önkormányzatnak – pénzbe kerül.
„Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy minden ingyen legyen. Észszerűbben és olcsóbban kell működnie az
önkormányzatnak, függetlenül a koronavírustól” – szögezte le a településvezető a tájékoztatójában.

...a Tisza Virága
190 millió a cél
A Facebook-on is megtekinthető videóban részletesen kifejtette, hogy mely
területen mennyi megtakarítással számolnak erre az évre, igaz még jelenleg is
folynak tárgyalások.
Az önkormányzati intézményeknél a
bér- és járulékok tekintetében 37 milliót,
az intézmények dologi kiadásán 48 milliót faragnak le, a sport és civil támogatások
pedig idén 12,5 millióval csökkennek.
Az önkormányzat gazdasági társaságainál 57 milliót spórolnak meg: az
AKTV Kft. eddig sem kapott pénzt, a
Gyeviép Nkft.-nél 21 és fél, a Gyevikult
Nkft.-nél 7, a Gyevitur Nkft.-nél pedig
33 és fél milliót jelent a racionalizálás.
A polgármester elmondta, hogy a
Gyevitur Nkft.-nél 3 milliós kerettel
szerepelt korábban az úszósáv bérlés,
ami szintén megszűnik, míg a Gyeviép
Nkft.-nél 29 milliós tétel a hulladékudvar üzemeltetése, amit – ha a tárgyalások
sikerrel járnak – átadnak a szolgáltatónak áprilistól. Kiemelte, hogy a lakosság
a váltásból semmit sem érez meg, ám 25
milliót tudnának spórolni.
Tárgyalások zajlanak a sportközponttal kapcsolatban is, amelynek az
éves fenntartása 15 millió forint. A cél,
hogy a Sportkör átvegye az üzemeltetést júniustól, így további 7 milliót tud
az önkormányzat megspórolni. Ha nem
számoljuk a még két folyamatban lévő
tárgyalássorozatot, akkor is 157,5 milliós racionalizációról van szó, és amen�nyiben megegyeznek a felek, akkor 190
millió forint lehet a megtakarítás.
Reálisabb támogatások
Amikor a költségvetés tervezetét megbeszélték a képviselők, a legtöbb vita a
társadalmi- és a sportszervezetek idei
támogatásával kapcsolatban volt. Molnár az informális ülésen is elmondta,
hogy éves szinten eddig 43 millió forint
volt a sporttámogatás, ami magában
foglalta a direkt és közvetett támogatásokat, így például az ingyenes intézményi használatot. A polgármester ezt

szerette volna lecsökkenteni, amivel
nagyjából egyet is értettek a képviselők.
„Az önkormányzat célja lehet, hogy
minél több embernek lehetőséget biztosítson arra, hogy sportoljon, de itt
nagyjából meg is kell, hogy álljon. Nem
feladata ugyanis az önkormányzatnak,
hogy támogassa valakinek a sportolását, a más településekről ide igazolókét
sem. Algyőn mára kialakult egy olyan
sporttámogatási rendszer, amin változtatni kell” – hangsúlyozta. Példaként az
úszást említette, amellyel kapcsolatban
elmondta, pozitív ha egy önkormányzat
megépíti a létesítményt, az is, ha kedvezményes belépőt biztosít a sportolóknak, ám szerinte a teljesen ingyenes
használat már nem jó.
A helyben működő civil szervezetek
is kevesebb támogatást kapnak idén,
ám itt is koncepcióról, nem pusztán
spórolásról vagy éppen a koronavírus

miatti korlátozásokról van szó. Molnár
Áron megjegyezte, minél több támogatást kapnak ezen szervezetek, annál kevésbé lesznek rákényszerítve arra, hogy
kreatívak legyenek, pedig ez fontos a
civil szerveződéseknél. Hozzátette, az
önkormányzat elsődleges feladata, hogy
lehetőséget biztosítson számukra, vagy
éppen eszközöket a rendezvényeikhez,
ám az már messze nem önkormányzati feladat, hogy fel is állítsák a padokat
és asztalokat, és így a civileknek annyi
dolguk marad, hogy elmenjenek a rendezvényre.
Az Algyői Sportkör idén 16 millió
forint támogatást kap, amelyből 5 millió
a sportközpont bérleti díja. Az Algyői
Vízisport Egyesület és az Algyői Úszóés Vízisport Egyesületet egyaránt 1,2
millió forint támogatást kap az önkormányzattól, továbbá 17 civil szervezet
összesen 5,2 millióval gazdálkodhat.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK

TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 5.204.800
Szervezet neve:
Algyői Általános Iskola Alapítvány
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
Algyői Gazdakör
Algyői Nőegylet
Algyői Női Borbarátok
Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub
Boldog Gyermekkor Alapítvány
EZERJÓFŰ Egyesület
GYEVI ART Kulturális Egyesület
Magyar Vöröskereszt algyői alapszervezet
Magyarországi Montessori Egyesület
Dél-Alföldi Területi Kör
Móra Ferenc Népszínház
Egyesület Algyői Hagyományőrző Citerazenekar
Mozgáskorlátozottak Csongrád
Csanád Megyei Egyesületének Algyői Csoportja
Gyeviek Baráti Köre
Algyői Kutyás Egyesület
ALTE, Running Algyő, Algyői Borbarátok (férfi)
Reakció Ifjúsági Közösség
Algyői Off-Road Club Sportegyesület
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Összeg (Ft)
300.000
550.000
50.000
500.000
50.000
800.000
200.000
304.800
500.000
150.000
100.000
200.000
300.000
300.000
100.000
400.000
200.000
200.000
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Jégvilág az óvodában
Az új évet vidáman kezdtük az Algyői Szivárvány Óvodában. A rendkívüli helyzet ellenére is próbáljuk különleges
élményekkel meglepni a gyerekeket. Célunk, hogy jól érezzék magukat, sokféle tapasztalat birtokába juttassuk őket.

A mindennapos programok mellett, ha
havat nem is sokat láttunk mostanában,
de a tél jellemző jegyeit megismerhettük a Jégvilág projektünk során, amikor
expedícióra indultunk képzeletünk szárnyán. Természetesen ehhez a nagy úthoz,
alapos felkészülésre volt szükség. Ezért a
földgömbön megnéztük, hová is megyünk.
Megterveztük utunkat az ovódánktól egészen az Északi-, illetve Déli-sarkig.
Sok mindent megtanultak az Északi-sark világáról, hogy milyen az élet az

„örök hó birodalmában”. Megismerkedtünk az ott élő állatokkal, életmódjukkal.
Képeket nézegettünk a jegesmedvéről, a
fókáról, a rozmárról, megbeszéltük, mivel táplálkoznak, hogyan mozognak,
miként élnek. Indulás előtt még jó
nagyot szippantottunk a kristálytiszta
levegőből, majd útnak indultunk képzeletünk segítségével a Déli-sarkra, a
pingvinekhez. Búcsút vettünk tőlük,
majd tovább folytattuk utunkat a Jeges-tenger égszínkék vízén, amelyen a

vakító fehér jégtáblák ringatóztak, rajtuk fókák, rozmárok heverésztek, sütkéreztek a melengető napsugarak alatt.
A gyermekek képzeletben máris az
igluban lakó eszkimókkal vacsoráztak,
fókákkal és pingvinekkel együtt hallgathatták a meséket, kísérletezhettek a Jeges-tengerben. A távolban fehér bundás
jegesmedvéket pillantottunk meg. Kipihentük magunkat, majd elindultunk
a nagy felfedezésre, vissza az óvodába,
ahol már a következő programra készülődünk.

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSRÓL

Algyő Nagyközség AESZI Bóbita Bölcsődéjébe az Algyőn bejelentett állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező,
ott életvitel szerűen élő gyermek vehető fel. A bölcsődei ellátás keretében, azon családban nevelkedő gyermekek ellátását
kell biztosítani, akiknek a szülei munkavégzés, nappali tagozatos képzésben való részvétel, tartós, súlyos betegség, vagy
szociális okok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését.
A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek:
•

akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon,
nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője
nevel,

•

akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek
száma a három főt meghaladja,

•

akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége
miatt, az ellátást biztosítani nem vagy csak részben
tudja,

•

akinek megfelelő testi szellemi fejlődése biztosítása

érdekében a bölcsődei ellátásra szükség van,
•

akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként
kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt
elért) hozzátartozója nevel,

•

akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt
a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes
gondoskodni,

•

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülei munkáltató igazolással rendelkeznek.

Az algyői intézményben a 2021-2022 nevelési évre 51 kisgyermek részére igényelnének ellátást a szülők, míg a 20222023 nevelési évre 23 kisgyermeket vettek előjegyzésbe. Előjelentkezni az 06 (62) 517-368-as telefonszámon lehetséges.
Fontnos tudni, hogy az előjegyzésbe vétel nem jelent iratkozást. A 2021/2022 nevelési évre előjelentkezett gyermekek
szülei részére, március végén kézbesítik a felvételi kérelmet tartalmazó leveleket.
A bölcsődei iratkozás időpontja: 2021. április 19-20.

Gyömbér Kornélia szakmai vezető
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Megkezdődött a koronavírus elleni védőoltások beadása Algyőn is
Februárban elindult Algyőn is a koronavírus elleni vakcinák beadása. Az oltást a háziorvosok végzik, amennyiben
kapnak oltóanyagot, illetve oltási pontra küldik a pácienseket a kormányhivatal által kijelölt névsor szerint.
úgy később lesz alkalma meggondolni
magát, de ebben az esetben tulajdonképpen az oltási lista végére kerül.
Az algyői háziorvosok háromféle
oltóanyagot kaptak, de nem lehet előre tudni, hogy éppen melyikből, mikor
és mennyit tud a kormány eljuttatni az
orvosokhoz. Első héten az egyik orvos
a Pfizer-BioNTech által fejlesztett Covid-19 mRNS vakcinával olthatott, míg
a másik háziorvos az AstraZeneca oltását adhatta be.

ben nem szenvedő pácienseink kapták
meg oltóponton. Ismétlőoltás ennél
is szükséges, szintén 28 nappal az első
után. Érkezett hazánkban a kínai Sinopharm vakcinából is, amelyet olyan
18 év felettiek kaphatnak meg, akiknek
krónikus betegségük egyensúlyban van.
Várhatóan néhány napon belül kézhez
kapják a háziorvosok” – magyarázta
Kálmán Antónia.
Fontos tudni, hogy az oltások kizáró tényezői a terhesség, szoptatás,
fiatal életkor, bizonyos oltóanyagok
esetén krónikus betegségek, minden oltóanyagnál a krónikus betegség heveny
fellángolása, heveny fertőző betegség. A
tapasztalatok bővülésével természetesen
változhat a védőoltások alkalmazhatósága betegség csoportoknál.
Mivel a védőoltások többsége még a
kínai Vuhan tartományban fellépő koronavírusból kerültek előállításra, így az
újfajta mutációkkal kapcsolatban jelenleg is folynak a kutatások.

Ismétlőoltás kell

30 fejlesztés világszerte

A védőoltásokról Kálmán Antónia beszélt.
„A Pfizer oltóanyagot 18 évnél idősebb személyek kaphatják meg, akik
egészségesek, vagy krónikus betegségük
egyensúlyban van. Az oltást egyszer
kell megismételni három hét elteltével.
Az AstraZeneca védőoltást a 18-60 év
közötti krónikus betegségben szenvedő
pácienseknek adhatják a háziorvosok.
Ide sorolhatóak a cukorbetegséggel
élők, a légúti obstruktív megbetegedésben szenvedők, a daganatos betegek, a
szív- és keringésbeli problémákkal küzdő, illetve a szerv- és szövettranszplantáción átesettek. Ezt az oltást is meg
kell ismételni 8-12 hét elteltével, magyar szabályozás alapján 28 nap múlva.
A Szputnyik V orosz vakcinát eddig a
60 évnél idősebb, de krónikus betegség-

A forgalomba hozott oltások között
alapvetően az előállításukban van különbség: lehetnek génbázisú oltóanyagok (RNS- és DNS-vakcinák), vektor
alapú oltóanyagok, fehérje alegység
alapú oltóanyagok, illetve legyengített
élő és inaktivált kórokozót tartalmazó
oltóanyagok.
A génbázisú oltóanyagok, mint például a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinák genetikai anyagot tartalmaznak, amelyek antigén előállítására
utasítják a sejteket. A genetikai anyag
nem tud beépülni az emberi sejtekbe.
A szakirodalom szerint ezeknek az oltóanyagoknak az előnye, hogy viszonylag gyorsan előállíthatóak laboratóriumi
körülmények között, és mivel az antigént a saját szervezet termeli, így erősebb a szervezet immunreakciója.

Az oltóanyagot szigorú sorrend alapján
kaphatják meg az emberek, amely sorrenden a háziorvosok nem változtathatnak.
Szigorú szabályok
A listán kizárólag olyan személyek szerepelnek, akik előzőleg regisztráltak védőoltásra. A páciensek kiértesítésének,
behívásának és magának az oltás beadásának is szigorú szabályai vannak.
„Az oltások átvételét megelőző néhány napban küldik meg a saját listánkat, amely alapján jeleznünk kell a rajta
szereplő személyeknek, hogy mely napon kaphatják meg az oltást. A háziorvosok szervezik meg, hogy mikor oltják
be a betegeket oltóanyagtól függően
6-10 vagy 12 pácienst. A megbontott
oltóanyagot 6 órán belül kell beadni,
lehetőleg úgy, hogy a páciensek ne találkozzanak egymással, és minden oltás
után legalább 15 perc megfigyelés szükséges. Emellett magának az oltásnak
is pontos menete van, minden lépését
dokumentálni kell, és mindenről tájékoztatni kell a pácienseket is” – mondta
az Algyői Hírmondónak Szabó J. Attila
algyői háziorvos. Amennyiben valaki
nem tud megjelenni az orvosánál, vagy
mégsem szeretné felvenni a védőoltást,
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A vektor alapú oltások, mint például az AstraZeneca vagy a Szputnyik V
hordozó vírust használnak, amely tartalmazza a koronavírus részletét, amely
az immunválasz kiváltásáért felelős.
A fehérjealegység alapú oltóanyagok
a kórokozók egy részletét veszik alapul,
amellyel védekező válaszra késztetik az
immunrendszert. Ezzel minimalizálhatók a mellékhatások, viszont az immunreakció is gyengébb. Ilyen típusúakat
még nem forgalmaznak.

Végezetül pedig a legyengített és
inaktivált kórokozót tartalmazó oltóanyagok széles körben elterjedt fejlesztési módon alapulnak. Több ismert
és engedélyezett védőoltás készült már
ezen a módon, például Influenza elleni
oltás is. A koronavírus elleni vakcinák
közül pedig a kínai Sinopharm ilyen védőoltás. Előnyük a jó tárolhatóság, és a
jó immunválasz.
A védőoltásokat folyamatosan fejlesztik, szerte a világban jelenleg több,
mint 30 fejlesztés alatt álló védőoltásról
tudunk.
Jelen helyzetben az oltásra regisztráltak választhatnak az oltóanyagok
közül, de mivel egész Európában nagy
az igény a védőoltásokra, a termelés az
igénnyel nem tud lépést tartani, a háziorvosok is azzal tudnak oltani, amit
kapnak. Ha valaki egyik vagy másik védőoltást elutasítja, a háziorvosok nem
tudják megmondani, hogy mikor adhatják be neki az általa választott vakcinát.

APRÓHIRDETÉSEK
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók,
szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év garancia!
Zsinór és gurtni csere, javítások.
Telefon: 06 (30) 953-0395
Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont egyeztetés: 06 (30)
979-8079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között.
Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgásés masszázsterapeuta és Bakó Ibolya
ev. természetgyógyász-akupresszőr.
Duguláselhárítás. Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184.
Országh Miklós

Magán Vérvételi Pont
Vé r v é t e l b e u t a l ó n é l k ü l

Vizsgálataink között szerepel:
•

ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

•

ALLERGIA- ÉS INTOLERANCIAVIZSGÁLATOK

•

TROMBÓZISHAJLAM SZŰRÉS

•

PAJZSMIRIGY LABORVIZSGÁLATOK

•

TERHESSÉGI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

•

MEDDŐSÉGI VIZSGÁLATOK

•

VÍRUSSZEROLÓGIAI

ÉS

Online időp ontfoglalással
Gyors, elektronikus leletkiadás

BAKTERIOLÓGIAI

CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA

•

TUMORMARKEREK

•

HORMONVIZSGÁLATOK

•

INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLAT

Ke dvező vizsgálati árak
Széleskörű vizgsálati paletta

VIZSGÁLATOK
•

Vá r a k o z á s i i d ő n é l k ü l

Cím: 6750 Algyő, Egészségház utca 42
Bejelentkezés: www.corden.hu
+36 1 /800 93 13
+36 30 / 416 9982
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Tartási szerződés
Az idő múlásával mindenkiben felmerül a kérdés: ki fog rólam gondoskodni, ha önmagam ellátására akár az egészségi
állapotom megromlása, akár az életkorom miatt már nem leszek képes? Lehet, hogy van több hozzátartozónk is, akikre számíthatunk, és az is lehet, hogy egyáltalán nincs. Bármilyenek legyenek is a személyes körülményeink, írásbeli
szerződéssel köthetünk ilyen tartalmú megállapodást.

•

•

•
Szükségleteink, lehetőségeink alapján
választhatunk tartási, gondozási, életjáradéki vagy öröklési szerződést is.
Jelen cikkben elsősorban a tartási szerződéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttem össze, de röviden
kitérek a többire is.
•

•

•

Tartási szerződést nemcsak természetes személyek köthetnek
egymással. Jogi személy (például
idősotthon) is lehet tartásra kötelezettként szerződő fél. amely a tartási szolgáltatást alkalmazottai révén
nyújtja.
Több jogosult javára, sőt harmadik
személy javára is lehet tartási szerződést kötni. Ez esetben a tartási
szolgáltatásokra a szerződésben
megjelölt személy lesz jogosult.
A tartási szerződést kizárólag írásban lehet érvényesen megkötni, de
elegendő az úgynevezett egyszerű
írásbeliség, vagyis a szerződő felek
az írásba foglalt megállapodásukat
aláírják. Jó, ha van, de az érvényességhez nem feltétel két tanú közreműködése. Ha viszont a tartási
szerződést ingatlan tulajdonjoga
ellenében kötik, akkor ügyvéd által

•

•

•

•

ellenjegyzett magánokiratba vagy
közjegyző által szerkesztett közokiratba kell foglalni.
A jogosultat összességében olyan
gondozásban, illetve ellátásban kell
részesíteni, amely mind szükségleteinek, mind körülményeinek megfelel, amelyért a jogosult pedig ellenértéket köteles teljesíteni.
A jogosult a tartási szolgáltatásokat
csak személyesen veheti igénybe, és
a szerződés bizalmi jellege miatt
kizárólag a kötelezettől (alkalmazottjától) köteles elfogadni. Úgynevezett teljesítési segéd igénybevételére csak szűk körben van lehetőség.
Például az ápolási feladatok ellátásához vagy kiskorú kötelezett helyett szülője szolgáltatására.
A tartás kiterjed a jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és
ruházattal való ellátására, gondozására (mosás, takarítás), betegsége
esetén ápolására és gyógyíttatására
(orvosi és gyógyszerköltségek, kezelésekre szállítás), halála esetén illő
eltemettetésére.
A szerződés főszabály szerint a jogosult haláláig áll fenn. Azonban
lehetséges határozott időre (például
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•

•

•

•

a jogosult betegsége, munkaképtelensége idejére) szóló tartási szerződést is kötni.
Ha viszont a kötelezett elhalálozna,
és a haláláig teljesített tartás nem
fedezné az ellenszolgáltatást, a kötelezett örökösei örökölhetik a tartási kötelezettséget.
Mindkét fél érdeke, hogy a szerződésben minél részletesebben rögzítsék, hogy a kötelezett milyen szolgáltatások nyújtására köteles, illetve
a jogosultat mi illeti meg.
Mivel hosszú évekre szól a megállapodás, előfordulhat, hogy a felek
személyes körülményei megváltoznak. Akár közös megegyezéssel szeretnék módosítani, vagy megszüntetni a szerződést, akár jogi úton,
az egymás közötti elszámolásban a
szolgáltatások pontos rögzítése sokat segíthet.
Létezik ingyenes tartási szerződés
is, amely alapján a tartásra jogosult
ellenszolgáltatás nyújtására nem
köteles.
Ha a körülményekből más nem
következik, akkor a közeli hozzátartozók között létrejött tartási
szerződésből folyó kötelezettségek
teljesítéséért ellenszolgáltatás nem
jár.
Fontos, hogy csak akkor kössenek
tartási szerződést, ha valóban a jogosult ellátása a cél. Mert ha igazából más jogügyletet, például ajándékozási szerződést lepleznek vele,
akkor a színlelt tartási szerződés
érvénytelen lesz.
Életjáradéki szerződésnél a tartásra
kötelezett pénzt vagy más helyettesíthető dolgot (termény, tüzelő,
élelmiszer) ad meghatározott időszakonként a tartásra jogosult által
adott ellenérték fejében. Az életjá-
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•

•

•

radékot havonta előre kell teljesíteni.
Gondozási szerződésnél a kötelezett
csak gondozást, ellátást nyújt a jogosultnak, legtöbbször a jogosult
saját költségén. A gondozási szerződés érvényességéhez írásba foglalás

•

ugyan nem szükséges, de ha a felek
között később vitássá válna a megállapodás tárgya, az írásbeli szerződés
segít a tisztázásban.
Öröklési szerződést nemcsak tartás
és életjáradék, hanem gondozás ellenében is lehet kötni. Az öröklési
szerződés végintézkedés, ezért szigorúbb érvényességi követelményeknek kell megfelelnie.
Házastársak is köthetnek egymással tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződést, ez esetben az érvényesség feltétele, hogy a házastárs a különvagyona terhére nyújtsa a tartást,
és a tartási szolgáltatások meghaladják azt a mértéket, amelyre a családjogi szabályok alapján egyébként
is köteles.
Ha a jogosult ellenszolgáltatásként
ingatlan tulajdonjogát ruházza át a
kötelezettre, akkor tartási szerződésnél a szerződéskötéskor bejegyzik az ingatlan-nyilvántartásba a
kötelezett tulajdonjogát, a jogosult

javára pedig tartási jogot lehet bejegyezni. Ezzel szemben öröklési
szerződésnél az ingatlan tulajdonjoga a jogosult halálával száll át a
kötelezettre, a szerződéskötéskor
pedig a kötelezett javára öröklési
jogot jegyeznek be az ingatlan-nyilvántartásba.
• A tartási, az életjáradéki, a gondozási és az öröklési szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés (jogosult halála) esetén
a kötelesrész alapjához hozzá kell
számítani a szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen
nyújtott tartás, életjáradék, illetve
gondozás értékével nem fedezett
részét.
Amennyiben olyan témát szeretnének
javasolni, amelyről szívesen olvasnának
a Hírmondó hasábjain kérem, küldjék
el a dr.borbely@invitel.hu e-mail címre.
Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

Hangolódjunk a tavaszra!
Kezdetét vette a böjti időszak, azaz a táplálkozás meghatározott ideig tartó, részleges vagy teljes korlátozása.
A napjainkban divatos böjtök leginkább egyfajta idealista egészségfilozófiát
tükröznek, amelynek már nincs hagyománya. Leginkább a tavaszi megújulás
időszakához igazítják, célja a téli időszakban, szervezetünkben elraktározódott „feleslegektől” való megszabadulás.
A böjt strukturált időkeretben zajlik. A
teljes böjt esetében nincs semmilyen tápanyagbevitel, a szervezet gyakorlatilag
éhezik. Folyamatosan böjtölni egészségileg nem ajánlott, hiszen kiürülnek az
életfenntartáshoz szükséges tápanyagok,
vitaminok, ásványi anyagok a szervezetünkből. Leginkább a szakaszos, vagy a
csökkentett adagokkal folytatott böjtöt
ajánlatos alkalmazni. Az elindított böjt
így is meghozza eredményét, károsodások nélkül.

A szakaszos böjt során a böjt ciklikusan ismétlődik, alkalmanként 12-16 (maximum 24) órán át áll fenn. Választhatjuk
azt is, hogy az igazi böjt helyett kis men�nyiségű ételadagokat fogyasztunk, és napi
3-4-szer étkezünk. A böjtnek, akármelyik
verzióját választjuk, van rávezető, illetve
levezető szakasza, amelyben felkészítjük a szervezetünket a kevesebb táplálék
fogyasztására, illetve annak elhagyására,
a végén pedig visszavezetjük a „normál”
étrend alapú táplálkozást. Mindkét szakaszban a legfontosabb a fokozatosság.
Jó, ha a „normál” étrend visszaállítását egy életmódváltás is követi, hiszen a
szervezetünkben elindult pozitív folyamatok megtarthatóak általa. A böjt nem
fogyókúra, ettől függetlenül a böjti periódusban a testtömeg csökken.
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A böjt kísérője legyen a testi (étkezési) kontroll mellett a lelki-szellemi
befelé figyelés, hiszen a böjtnek a lelki
megtisztulás, a régi berögződések elengedése, a kapcsolati problémák átgondolása is része, így lesz teljes az átalakulás.
Amikor böjtölünk, sokkal több folyadékot (és ebből főként vizet) kell fogyasztanunk. Ennek az időszaknak egy
helyreállító folyamatnak kell lennie a
szervezet számára. Fogyasszunk vízben
oldódó nyomelemeket, vitaminokat, ásványi anyagokat, ami segít fenntartani
szervezetünk energia szintjét. Bármilyen betegségben szenvedőknek, várandós édesanyáknak a böjt nem ajánlott!
Vörös Ilona életviteli tanácsadó, tréner,
Sales&Life Coach

...a Tisza Virága

Jelentősen átalakulhat a Tisza partja
Tovább fejleszthetik a szabadstrandot, futókör épülhet az ártérben, korszerűbb lehet a horgásztó. Többek között
ezekről a beruházásokról egyeztettek február végén Algyő vezetői a megyei önkormányzattal és az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal.

Az algyői önkormányzat évek óta kiemelt szerepet kap a megye vízi turizmusának fejlesztésében a Tiszához kapcsolódva. Éppen ezért február 25-én a
településre látogattak a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat tagjai és
az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési
Központ képviselői, hogy áttekintsék,
milyen attrakciói vannak jelenleg Algyőnek a folyó partján és a következő
években milyen beruházásokat lenne
érdemes végrehajtani.
Füzesy István alpolgármester elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek az
ökoturizmusra, vagyis arra, hogy termé-

szetközeli módszerekkel fejlesszék a Tisza-partot, így ezt helyezték az egyeztetés fókuszába. Emellett javaslatot tettek
arra is, hogy a tramtraint a megye kapcsolja be a turizmusba is Algyő bevonásával, fejlődjön a jelenleg elhanyagolt
Lénia út a nagyközség és Sándorfalva
között, alakítsanak ki kerékpáros átkelési lehetőséget a 47-es főúton lévő
hídon, valamint Algyő belterületén is
épüljön több, a parthoz vezető bicikliút.
Szóba került még a szabadstrand infrastrukturális fejlesztése, a volt fehér iskola átalakítása, a tetőterasz kialakítása
a Szent Anna kikötőben lévő étterem-

nél, valamint az is, hogy futóköröket
hozzanak létre az ártérben.
Az alpolgármester megjegyezte, továbbra is napirenden van az a 2020-as
tervük, hogy felújítsák a tanösvényt a
parton, de ezt tavaly a koronavírus miatt
nem tudták megvalósítani. Most abban
bíznak, hogy a fentiekben említett beruházásokra és erre is pályázatot tudnak
benyújtani idén a megyei önkormányzat és a központ közreműködésével.
Zárásként pedig arról is beszámolt,
hogy mindezek mellett a horgászokra is
gondolnak, így tervben van a horgásztó és a pihenőházak rekonstrukciója is,
amihez szintén forrást szeretnének igényelni.

TÁJÉKOZTATÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
(HATÁRIDŐ: 2021. MÁRCIUS 31.)
Az egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 634/2020 (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. január 1.
napján hatályba lépett rendelkezése módosította a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseit.
A Korm. rendelet 31. §-a szerint „a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”
A Korm. rendelet 4. melléklete tartalmazza a választható vendéglátóhely üzlettípusokat és azok jellemzőit.
Választható üzlettípusok: 1. Étterem, 2. Büfé, 3. Cukrászda, 4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, 5. Italüzlet, bár, 6. Zenés- táncos szórakozóhely, 7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, 8. Gyorsétterem,
9. Rendezvényi étkeztetés, 10. Alkalmi vendéglátóhely, 11. Mozgó vendéglátóhely.
A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a kereskedő 2021. március 31. napjáig köteles bejelenteni a vendéglátó üzlettípust a „Vendéglátóhely üzlettípus bejelentése” elnevezésű nyomtatványon az Algyői Polgármesteri Hivatalnál telefonon (06-62/517-517/913) előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy postai úton.
A nyomtatvány letölthető: https://www.algyo.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok oldalról (27.
Vendéglátóhely üzlettípus bejelentése)
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Sikeres volt a farsangi fánksütő verseny
Dömőkné
Salamon
Csilla lett a Gyevikult
Nkft. által meghirdetett
I. Online Fánksütő verseny győztese, így egy
tésztagéppel gazdagodott. A győztes recept:
Narancsmártással tálalt
túrófánk. Hozzávalók
a fánkhoz: 25 dkg tehéntúró; 2 db tojás; 2 ek
porcukor; 1 dl tejföl; 1 citromból nyert citromhéj; 15 dkg finomliszt; 0.5 csomag sütőpor; 3 dl napraforgó olaj. Mártáshoz: 15 dkg
finomliszt; 5 ek cukor; 7 dl tej; 1 csomag vaníliás cukor; 1 narancsból nyert narancslé; 1 narancsból nyert narancshéj; Elkészítés: A
túrót összekeverjük a tojással, reszelt citromhéjjal, porcukorral, sütőporral és a tejföllel. Majd amikor már krémes állagú, hozzáadjuk
a lisztet. Hűtőben egy órát pihentetjük. Majd evőkanál segítségével
beleszaggatjuk a forró olajba, és készre sütjük (hamar sül). Mártáshoz: 5 dl tejet felforralunk, hozzáadjuk a narancs levét, reszelt
héját. Közben lisztet, porcukrot, vaníliás cukrot a maradék 2 dl tejjel simára keverjük, és ezzel besűrűsítjük a narancsos tejet. Kihűtve
tálaljuk a fánkok mellé.

INGYENES MENTORPROGRAM
Találd meg munkahelyed, indítsd el vállalkozásod,
fejleszd képességeid a Mentorprogram segítségével! 16-35 éves fiatalok jelentkezését várjuk márciusban induló ingyenes Mentorprogramra.
• Önismeret, Karriertervezés, Önéletrajz és motivációs levél;
• Munkahelykeresés és munkahelyek feltérképezése, Állásinterjú;
• Pénzügyi tervezés, Életvezetési tanácsok, Vállalkozóvá válás.
A program tervezett kezdése: 2021. március 18.
A program várható időtartama: 2-3 hónap (online/digitális és személyes formában)
A program helyszíne: Algyő
A programot elvégzők előnyt szereznek Algyő
Nagyközség Önkormányzata által 2021. évben kiírásra kerülő „Esély Otthon az algyői fiataloknak”
lakhatási támogatásnál. További információ és jelentkezés: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.), Horgos Nóránál a 06 (30) 248-0051-es számon, vagy a horgos.
nora@algyo.hu e-mail címen.

Emlékezzünk a márciusi ifjakra!
2021. március 8-án,

Online ünnepi műsor

NŐNAPON a Gyevikult Nkft.

2021. március 15-én a
Gyevikult Nkft. facebook oldalán

kellemes zeneszóval

Közreműködők:
Szilágyi Annamária
Borovics Tamás
Gömöri Krisztián

és egy szál virággal vár
minden kedves algyői hölgyet,
a faluház bejáratánál!

Koszorút helyez el Algyő Nagyközség
Önkormányzata.
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...a Tisza Virága

Együttműködés az Élelmiszerbankkal
Tavaly januárban Algyő Nagyközség Önkormányzata együttműködési szerződést írt alá a Magyar Élelmiszerbankkal, amely szerint hat Csongrád-Csanád megyei település tekintetében vállalja a koordinátori feladatokat az élelmiszermentési projektben.

A fenti megállapodás azt jelenti, hogy
az önkormányzat saját intézményén
keresztül – amely az Algyői Egyesített
Szociális Intézmény – vállalja 6 település napi élelmiszer szállításának koordinálását a szegedi Auchan áruházból,
illetve heti egyszer, szerdai napon, Algyőn osztják ki az aznapi áruházi szállítást. Az adományozható áru men�nyisége rendkívül változó, napi 30-200
kilogramm között lehetséges.
A települések önkéntesen csatlakoztak ehhez a projekthez, néhányan már
korábban is együttműködtek az Élelmiszerbankkal, így például Röszke, Ma-

roslele és Kübekháza, de új szereplők
is csatlakoztak, úgymint Klárafalva és
Ferencszállás.
A heti egyszeri élelmiszer adományosztás Algyőn minden szerdán történik a kiértesített személyek, családok
számára, 12-18 óra között az Algyői
Egyesített Szociális Intézmény székhelyén, a Piac tér 17. szám alatt. Itt várjuk
azok jelentkezését, akik szeretnének részesülni az adományokból, illetve tudnak olyan személyről, családról, akiknek
szükségük lenne erre a segítségre. Az
AESZI-t a 06 (62) 267-048, vagy a 06
(20) 554-8612-es számokon lehet elérni.
Az adományozottak listáját a helyi
szakemberek tapasztalata, jelzései, illetve a jelentkezők és a jelzések alapján
állítják össze.
Az élelmiszeradomány kiosztásával
járó feladatok a következők:
– Az adomány áruházból történő kiszállítása, amelyet az önkormányzat saját gépkocsival a mezőőr, illetve annak
távollétében a műszaki csoport valamelyik dolgozójával old meg.
– Az adomány átvétele, átcsomagolása, az adományozottak értesítése, az
átvétel dokumentálása, elszámolások
postára adása. Ezeket a feladatokat az

AESZI nappali ellátásában dolgozói
látják el.
– Az elszámolások összesítése, ellenőrzése, feltöltése az Élelmiszerbank
számítógépes rendszerébe, valamint a
6 település koordinálásával összefüggő
feladatokat az AESZI vezetője végzi.
A rendszeres áruházi elszállításon
kívül az Élelmiszerbank időnként lehetőséget biztosít saját raktárából történő szállításra. Ebben az esetben nagyobb mennyiségű árut ajánlanak ki a
települések számára. Idén január 21-én
érkezett Algyőre vegyes, tartós élelmiszer, raktárból történő szállítással. A
kiosztható áru mennyisége összesen a
6 település számára: 2260 kilogramm
volt, egy főnek 3 kilogramm jutott. A
csomagok vegyesen tartalmazták az
alábbi termékeket: liszt, cukor, olaj, rizs,
száraz tészta, keksz, csokoládé, bébiétel,
konzervek, tea. A csomagok kiosztása
zökkenőmentesen lezajlott az Élelmiszerbank által adott 1 hetes időtartam
alatt, január utolsó napjáig.
Elsősorban nagycsaládosoktól és
egyedülálló idős személyektől kaptunk
eddig sok pozitív visszajelzést. Örülünk,
hogy segíthettünk.
Algyői Egyesített
Szociális Intézmény

Farsang az Algyői Szivárvány Óvodában
Ebben az évben óvodánkban háromnapos farsanggal búcsúztattuk a telet.
Az óvoda összes gyermeke részt vett a
három télboszorka elkészítésében. A
bábúkra színes ruhák, szalagok, szemüvegek kerültek.
Erre az alkalomra az óvoda tornatermében Télboszorka-lakot rendeztünk be,
amelyet lufikkal, lampionokkal tettünk
vidámabbá. Itt gyűjtöttük össze a télűző
kívánságcédulákat, amelyre a gyerme-
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kek lerajzolták félelmeiket. Az óvoda
gyermekkertjének kemencéjében közös
„zajkeltés” és kereplés közepette el is
égettük azokat.
A nagy farsangi mulatságon a csoportokban ötletes jelmezek születtek. A
sok finomság fogyasztása mellett vidám
játékokkal, közös jelmezes felvonulással
vettünk búcsút a fagyos téltől.
Algyői Szivárvány Óvoda

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Korosztályos válogatottban szerepelt az algyői futballista
Major Ernő kezdőként léphetett pályára az U19-es válogatott horvátok elleni felkészülési mérkőzésén. Az Európa-bajnokságot eltörölték, ám a fiatal algyői futballista azon van, hogy a későbbiekben is ott legyen a nemzeti csapatban.
Fotó: mlsz.hu

Horvátország ellen gyakorolt a magyar
U19-es labdarúgó-válogatott. A korosztályos csapat kezdőjében pedig egy
algyői fiatalember is helyet kapott, Major Ernő ugyanis a kezdő sípszótól ott
volt a mérkőzésen.
„Óriási megtiszteltetés volt, volt bennem ugyan egy kis drukk, de jól éreztem
magam a pályán. Örülök, hogy ott lehettem, és egy ilyen színvonalas mec�csen játszhattam” – emlékezett vissza a
Mol Fehérvárban futballozó játékos.
Ernő korábban egyszer volt az U15ös válogatott összetartásán, ám ez volt
az első nemzetközi mérkőzése. Az Algyőről indult játékos korábban szélső
támadót játszott, most viszont balhátvéd poszton szerepel: itt is számítottak
rá az U19-es válogatottnál.
„Nagyon sokat fejlődtem az elmúlt
egy-másfél évben, úgy érzem, kiérdemeltem a meghívót. A mai modern
labdarúgásban nagyon sokat számít a
szélső védők szerepe, akiknek támadásban és védekezésben is jól kell játszaniuk. Egyfajta mindenes poszt az enyém.

Magyarországon és a nemzetközi labdarúgásban is hiányposzt a ballábas
balhátvéd poszt, ebben nagy potenciál
lehet” – fejtette ki a 18 éves játékos.
Ernő karrierje Algyőről indult, majd
játszott a Tisza Volánban és a Hódmezővásárhelyi FC-ben. Ezt a Budapest
Honvéd akadémiája követte, ahonnan
két éve, 2019. februárjában igazolt jelenlegi klubjához, a Mol Fehérvárhoz,
ahol már az NB III.-as felnőtt csapatnál
is számítanak rá.
„Előrelépésnek érzem a karrieremben
a váltást. Rengeteg új dolgot tanulhattam a fehérvári csapatnál, és folyamatos játéklehetőséghez jutottam. Az NB
III.-ban kulcsszerepem van, teljesen jól
érzem magam itt. Kiugró tavasz előtt
állhatok, ha sikerül fenntartanom ezt a
formát, akkor nagy előrelépés lehet, és
akár az osztályváltás is szóba jöhet az év
végén” – mondta el a jövőről.
Bár a debütálás jól sikerült számára,
a koronavírus-járvány miatt az UEFA
úgy döntött, hogy idén nem rendezik
meg az U19-es korosztály számára az
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Európa-bajnokságot. Mindez negatívan érinti Ernőt, hiszen jövőre már nem
játszhat ebben a korosztályban, csak az
U21-es válogatottnál jöhet szóba.
„Minden futballista álma, hogy egy
nemzetközi tornán vehessen részt és a
saját hazáját képviselhesse. Óriási fájdalom ez most, de nincs mit tennem,
így hozta az élet, remélem, megadatik
még egyszer” – mondta a döntés kapcsán.
Ernő testvére, Szabolcs a Győr korosztályos csapatában játszik. A futballszeretet már generációkra vis�szanyúlik, hiszen a fiúk édesapja és
nagyapja is labdarúgó volt, így nem volt
nehéz megszeretniük a sportágat.
„Keveset tudok Algyőn lenni, hiszen
az NB III.-as bajnokságban vasárnap
vannak a mérkőzések, így ez az egész
hetemet felöleli. Amikor otthon vagyok,
akkor a családommal és a párommal
töltöm az időt. Nem vesztettem el a kötelékeimet Algyőről, csak nem vagyok
otthon annyit, amennyit jó lenne” – zárta Major Ernő.
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Születések Algyőn
Geiszt Márton
Szül.: 2021. 02. 09.
Anya: Gub Andrea
Apa: Geiszt Dávid

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

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 06 (62) 517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu
Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.
ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata: 06 (62) 765-980,
6750 Algyő, Piac tér 17.

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

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

FOGSZAKORVOS

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

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

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

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673
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Sikerrel zárult a farsangi jelmezverseny
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Gyevikult Nkf. által meghirdetett online versenyekre számos gyermek és játékos
kedvű felnőtt nevezett be. Ezúton gratulálunk a győzteseknek és szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek,
hogy velünk tartott!

I. ONLINE JELMEZVERSENY
GYŐZTESEI:
Egyéni kategória
1. Gomba – Tóth Szilárd
2. Batman – Gera Olivér
3. Pantomim – Németh Kamilla
Családi kategória
1. Vad motorosok –Krasznavölgyi Hunor
és Krasznavölgyi Kornél
2. Ninjago és Katica – Song Noel és Song Elíz
3. Boszorkány és Sárkány – Cserkó Frida
és Cserkó Ede
4. Különdíj: Az összes versenyzőnek!

