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A járvány miatti korlátozások enyhítésére reagált a Gyevitur Nkft. is, a Levendula Hotel teraszán amint lehetett, fogadtak 
vendégeket, május elsején pedig megnyitotta kapuit a Borbála Fürdő is, ahol új beléptető rendszert fogadja a vendégeket. Be-
lépéskor védettségi igazolványt és személyit kell bemutatni.

Megnyitott a Borbála Fürdő és a  Megnyitott a Borbála Fürdő és a  
Levendula terasz is fogad vendégeketLevendula terasz is fogad vendégeket

Részletek a 4. oldalon

Új üzemeltetője  Új üzemeltetője  
van a hulladékudvarnakvan a hulladékudvarnak

Csak a működtető cég változott meg, a nyitvatartási idő és a díjak is maradtak a 
hulladékudvarban. Fontos újítás viszont a számítógépes rendszer, amellyel kiszűrik 
azokat, akik jogosulatlanul szeretnék leadni szemetüket. Részletek a 5. oldalon

Mindössze huszonnégy bűncselek-
ményt regisztráltak tavaly rendőri eljá-
rásban Algyő közigazgatási területén, 
ami jelentős csökkenést mutat a korábbi 

évhez képest – derült ki a Szegedi Ren-
dőrkapitányság összefoglalójából, amely 
a tavalyi esztendő közbiztonsági helyze-
tét taglalja. Részletek a 11. oldalon

A szúnyoginvázió  A szúnyoginvázió  
ellen dolgoztakellen dolgoztak
Kitakarították a fokokat és leeresztették 
a kubikgödrökből a vizet, ezzel meg-
előzve, hogy ott szúnyoglárvák keljenek 
ki. A tanösvényen is folyt a munka, ott 
kivágták a beteg fákat és a hidat is meg-
erősítik. Részletek a 9. oldalon
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Új védekezési szabályok léptek életbe május elsején

Újabb szakaszához érkezett a korona-
vírus-elleni védekezés, a kormány vég-
legesítette az új szabályokat tartalmazó 
rendeleteket, amelyek az alábbiak:
• A kijárási tilalom kezdete éjfélre 

módosul.
• Az üzletekben este 11 óráig lehet 

vásárolni.
• A védettségi igazolvánnyal rendel-

kezőknek este 11 óráig megnyílik 
a vendéglátóhelyek belső tere is. A 
szülők és családtagok a gyermeke-
ket is magukkal vihetik.

• A védettségi igazolvánnyal rendel-
kezők szállodákba is mehetnek és 
a gyermekeket is magukkal vihetik.

• A 2020 novemberében bezárt sza-
badidős létesítményeket védettségi 
igazolvánnyal újra lehet látogatni. 
Algyőn ezek közé tartozik a Falu-
ház, Civilház, Tájház, Ezerjóház, 
Alkotóház, Sportközpont, a Borbá-
la Fürdő, a Levendula Hotel és Ét-
terem, valamint a Könyvtár is.

• Edzőterembe ezentúl csak a védett-
ségi igazolvánnyal rendelkezők és a 
versenyszerűen sportolók korhatár 
nélkül mehetnek.

• A védettségi igazolvánnyal ren-
delkezők és felügyeletük alatt álló 
kiskorúak este 11 óráig a kulturális 
eseményeket és a sportrendezvé-
nyeket is látogathatják.

• A védettségi igazolvánnyal rendel-
kezők és a felügyeletük alatt álló 
kiskorúaknak nem kell maszkot 
viselniük a sport- és kulturális ren-
dezvényeken.

Egyes helyszíneken a védettségi iga-
zolványt nem szerzett dolgozóknak to-
vábbra is maszkot kell hordaniuk. 

Fennmaradnak a magán- és csalá-
di rendezvényekkel kapcsolatban 2020 
novemberében elrendelt korlátozások.

A védettségi igazolvány bemutatá-
sával egy időben a személyazonosság 
igazolására hatósági igazolvány (sze-
mélyigazolvány, útlevél) bemutatása is 
kérhető. A védettségi igazolvány meg-

létének ellenőrzése a helyiség üzemel-
tetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a 
feladata. Amennyiben ennek nem tesz 
eleget, az állam (és nem az önkormány-

zat!) 100 ezer forinttól 1 millió forintig 
terjedő bírsággal, vagy akár egy éves be-
zárással is sújthatja.

Akinek nincs védettségi igazolvá-
nya, az a kormányrendelet értelmében 
nem látogathatja az abban meghatá-
rozott intézményeket. Kérem, hogy 
emiatt panasszal ne az önkormányzat 
és az intézmények vezetői felé éljenek, 
hanem az illetékes kormányhivatal 
felé.

TISZTELT ALGYŐIEK!

Magánemberként nem értek egyet az új intézkedések egy részével, mert szá-
momra megkülönböztető és megalapozatlan döntésnek tűnnek. Polgármes-
terként azonban meg kell kérjem Önöket arra, hogy bármit is gondolunk a 
jelenlegi helyzetről, tartsuk be a hatályos rendeleteket, és ne egymással vesze-
kedjünk, vagy az éppen ezen rendeletek miatt kényszerből eljáró vezetőket, 
tulajdonosokat, üzemeltetőket, szolgáltatókat kérjük számon. Törekedjünk 
arra, hogy a megosztottság helyett az összefogás és a szolidaritás maradjon 
itt Algyőn a jellemző. Legyünk türelemmel egymás felé, remélve azt, hogy a 
helyzet megoldódik rövidesen.

Jó egészséget kívánok mindannyiuknak, vigyázzanak magukra és egymásra!

Tisztelettel:  Molnár Áron 
 polgármester
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Megnyitott a fürdő és a Levendula terasz is fogad vendégeket

„Új beléptetőrendszert telepítettünk a 
fürdőbe, amelynek lényege, hogy az ed-
digi karóra helyett kulcsot kap a vendég, 
amit kaució ellenében lehet átvenni. Ez 
lehet pénzbeli, ez esetben ezer forintot 
kell fizetni, de bármilyen értéktárgy is, 
amelyet a vendég ott mer nálunk hagy-
ni. A szekrényeket így immár kulccsal 
lehet nyitni, míg távozáskor a kiléptetést 
egy elektronikus rendszer segítségével 
lehet elvégezni, és a kulcs leadása után 
a kaució vagy az értéktárgy visszajár” 
– mondta el lapunknak Bella Árpád, a 
Gyevitur Nkft. ügyvezető igazgatója.
Megjegyezte, ez kényelmetlenebb, mint 
a karórás megoldás, ám sokkal stabi-
labban működő rendszer. Kérdésünkre 
elmondta, éves szinten 8 millió forintot 
kellett költeniük az instabil órás rend-
szer karbantartására és szervizelésé-
re, ezért elkerülhetetlen volt a kulcsos 
rendszerre való áttérés. Hozzátette, lu-
xus, hogy havi szinten 700 ezer forintot 
kellett csak arra költeniük, hogy mű-
ködjön az órás rendszer.

A fürdő május elsején 8 órakor nyi-
tott meg, a belépés feltétele pedig az ak-
tuális kormányrendelet szerint védett-

ségi igazolvány bemutatása, valamint a 
személyi igazolvány felmutatása.

„Az új szabadtéri medencét a kivi-
telezővel kötött szerződés értelmében 
június 30-án át kell adnia az építési 
területtel együtt. Erre – úgy tűnik – az 
elmúlt időszak munkálatai joggal lehe-
tőséget is biztosítanak. Jelenleg a gépé-
szeti munkák zajlanak, és június 30-án 
indul a próbaüzem, amikor át tudjuk 
venni a medencét. A nagyközönség ak-
kor még nem, hanem várhatóan július, 
augusztus folyamán vehetik birtokba a 
sikeres próbaüzem után” – mondta Bella 

Árpád. A szolgáltatásbővülés egyébként 
áremelést is hoz majd, újrastrukturált 
árlistát készít a Gyevitur Nkft., amivel 
kapcsolatban fontos tudni, hogy meg-
marad az algyői lakosokat jelenleg is 
megillető kedvezmény, azaz féláron ve-
hetnek belépőjegyet a jövőben is.

A Gyevitur Nkft.-hez tartozó Le-
vendula Hotel már a május elsejei 
könnyítések előtt is lépett egyet előre, 
hiszen megnyithatott a terasz, azaz a 
vendégek akár ott is megebédelhetnek. 
Elérhetővé vált az úgynevezett terasz 
menü, amely keretében napi ajánlattal 
készülnek, illetve a készlet erejéig az 
előfizetéses menüből is lehet választani. 
Bella Árpád elmondta, a tavaly tavaszi 
lezárások után eleinte viszonylag keve-

sen rendeltek menüt tőlük, ám jelenleg 
erre nem lehet panasza, jól bevált a ház-
hoz szállításos rendszer, sokan választ-
ják a főztjüket.

A járvány miatti korlátozások enyhítésére reagált a Gyevitur Nkft. is, a Levendula Hotel teraszán amint lehetett, fogad-
tak vendégeket, május elsején pedig megnyithatta kapuit a Borbála Fürdő is, ahol a beléptető rendszert is átalakították.
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Májustól más üzemelteti a hulladékudvart

Évekkel ezelőtt Algyőn azért nyílt meg 
a hulladékudvar a Kuktor közben, hogy 
minimálisra csökkenjen, esetlegesen 
meg is szűnjön az illegális szemetelés a 
községben és annak környékén. A célt 
elérték, azonban az önkormányzatnak 

évente 29 millió forintba került az ud-
var üzemeltetése, a fenntartó Gyeviép 
Nkft.-t ekkora forrással segítették.

Molnár Áron polgármester elmond-
ta, ezért, valamint amiatt döntöttek az 
új működtető mellett, mert az önkor-
mányzat nem hulladékfeldolgozó, per-
sze eddig megfelelő feltételekkel sikeres 
volt az üzemeltetés. Május elsejétől vi-
szont már a Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nkft. feladata a hulladékudvar 
fenntartása.

A településvezető leszögezte, ugyan-
olyan feltételekkel kötöttek szerződést 
a szegedi céggel, mint korábban a helyi 
társasággal, tehát a jövőben is minden 
nap 7 és 19 óra között lehet leadni a 
szemetet, az ünnepnapok természetesen 

kivételek ez alól továbbra is. Emellett 
változatlanul egy köbméter hulladék in-
gyen adható le, azon felül pedig marad-
tak a megszokott díjak.

Molnár Áron figyelmeztetett, csak 
az veheti igénybe a szolgáltatást, akinek 
rendezve van a hulladékszolgáltatási 
díja, és ahogyan eddig, úgy a jövőben 
sem vihetik a szemetüket a lerakóba a 
vállalkozások és a nem algyőiek. Ezt 
most már még könnyebben kiszűrik 
majd, ugyanis egyetlen változtatás-
ként számítógépes rendszert vezet be 
a szegedi cég, és mivel ők gondoskod-
nak helyben a kommunális és szelektív 
hulladékszállításról is, látják a befizetett 
díjakat, így még egyszerűbben veszik 
észre az átfedéseket.

Csak a működtető cég változik meg, a nyitvatartási idő és a díjak is maradnak a hulladékudvarban. Fontos újítás viszont 
a számítógépes rendszer, amivel még egyszerűbben kiszűrik majd azokat, akik jogosulatlanul akarják leadni szemetüket.

Zajlik a komposztáló  
edényzetek kiosztása

Összesen 400 darab, egyen-
ként 300 literes komposztáló 
edényzetet nyert el az ön-
kormányzat egy KEHOP-os 
pályázat keretében, amelyek 
kiosztását megkezdték.A la-
kosság részéről beérkezett 
igények és az átvett edények 

darabszáma felett még rendelkezésre áll 93 darab edényzet, 
így azok kiosztását a továbbiakban is folytatni szeretnék. Aki 
eddig az írásos igényét leadta, de még nem vette át, valamint 
olyan lakosok, akik még szeretnének komposztáló edényzetet, 
a továbbiakban igénybejelentés nélkül, személyesen tudják át-
venni azokat.Az edények kiosztásának helye: Algyői Polgár-
mesteri Hivatal, Kastélykert utca 40.

Az edények kiosztása: Április 26-tól, előzetes telefonon 
történt egyeztetés után történik. A 06 (62) 517-517-es szám 
929-es mellékét kell hívni.

Az átvétel során arra kérnek mindenkit, hogy a korona-
vírus-járvány miatti kormányzati kéréseket szíveskedjenek 
figyelembe venni, valamint az átvétel során a szükséges vé-
dőeszközöket használni, továbbá a védőtávolságot is betartani 
szíveskedjenek. 

Az edényzetek elszállításáról mindenkinek magának kell 
gondoskodnia.

POLGÁRMESTERI
HIVATAL

EGÉSZSÉGHÁZ

FALUHÁZ

ALGYŐI
SZIVÁRVÁNY

ÓVODA

BÓBITA 
BÖLCSŐDE

2017. ÓTA A BEÜZEMELT 
NAPELEMEKNEK 
KÖSZÖNHETŐEN!

VILLAMOS ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS

55.94 %
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Női elnököt választottak a polgárőrök

A közgyűlésen részt vett Molnár Áron 
polgármester, Batiz István, a Csongrád 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsé-
ge elnöke és Füzesy István alpolgármes-
ter.

Az egyesület a beérkezett jelölések 
alapján titkos szavazással Kabainé Lovas 
Nikolettát választotta meg elnökének, 
aki elfogadta a megbízást. Új vezető 
tisztségviselőket is választottak Nagy 
István Ferencné és Búsné Baka Erika 
személyében.

Molnár Áron polgármester értékes-
nek, áldozatkésznek értékelte, és meg-
köszönte az egyesület tagjainak a mun-
káját. Kérte, hogy a továbbiakban is 

tegyenek meg mindent a feladat-végre-
hajtás érdekében. Algyő közbiztonsága 
jó, a közterületen elkövetett bűncselek-
mények száma a térségben a legalacso-
nyabb. Sok sikert kívánt a vezetőknek és 
a tagoknak, valamint biztosította őket 
az önkormányzat támogatásáról, szük-
ség esetén segítségéről.

Batiz István szintén jónak értékel-
te az algyői polgárőrök munkáját, amit 
több elismeréssel honoráltak az elmúlt 
években. A tagok magas óraszámban 
hajtottak végre járőrszolgálatot, több 
rendezvény biztosításában vettek részt. 
Azt kérte, hogy ezen a magas színvo-
nalon folytassák munkájukat, amelyhez 

a szövetség és személyes támogatásáról 
biztosította a jelenlévőket.

Batiz István és Kabainé Lovas Niko-
letta is sajnálattal jelezte, hogy a tagság 
átlagéletkora magas, kevés a fiatal, vala-
mint szükség lenne a taglétszám eme-
lésre a szolgálatok optimálisabb szerve-
zése érdekében. Ennek megoldását már 
feladatként is jelezték az új vezetőség 
felé.

Ezért ez úton is kérik, hogy aki szí-
vén viseli Algyő és lakókörnyezete biz-
tonságát, fontosnak tartja a közbizton-
ság szinten tartását, és lehetősége van 
munkájával segíteni fenntartását, az je-
lentkezzen az egyesület tagságába.

Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület április 24-én rendkívüli közgyűlést tartott. Gulyás Sándor korábbi elnök ha-
lála miatt szükségessé vált új vezető választása, és az aktuális feladatokat is átbeszélték.

Algyő 2020-ban is biztonságos település volt

Algyő területén mindössze 24 bűncse-
lekményt regisztráltak tavaly, amely je-
lentős csökkenést jelent az előző évekhez 
lépest, 2019-ben ugyanis 48 ilyen volt. 
A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek és a lopások száma is 10 alatt volt, 
miközben utóbbi például 2012-ben 49 
volt. A vagyon elleni bűncselekmények 
között szerepel tanyafeltörés és telep-
helyre történő betörés, illetve nyomozás 
folyt gépjárműfeltörés és kéziszerszám 
lopás ügyén is. A rendőrségi beszámo-

lóban olvasható, hogy az ilyen eseteknek 
a felgöngyölítésére nagy hangsúlyt fek-
tetnek, hiszen egy település lakosainak a 
biztonságérzetét befolyásolják.

2020-ban garázdaságot, rablást, ki-
fosztást, zsarolást nem regisztráltak, testi 
sértésről pedig két esetről érkezett beje-
lentés. A rendőrség munkáját segíti az 
Algyői Polgárőr Egyesülettel való szoros 
együttműködés is. Az egyesület tagjaival 
az előző évben több mint 260 órában 
láttak el közös szolgálatot, emellett az 
önkormányzati dolgozók, az akkori köz-
terület felügyelő, a mezőőr és a hivatásos 
vadászok is támogatják az Algyőn fela-
datot ellátó rendőrök munkáját.

A település közigazgatási területén 
23 közlekedési szabálysértést követtek 
el. Az ezzel kapcsolatos feljelentések 
számának növekedésében közrejátszik 
a 47-es számú főúton és az M43-as 
autópályán történt fokozott rendőri in-
tézkedések számának növekedése. Al-

győ belterületén a körzeti megbízottak 
a csekély súlyú szabályszegések esetén 
leginkább csak figyelmeztetést adtak. 
Közlekedési balesetet javarészt a nem 
az út- és látási viszonyoknak megfelelő 
közlekedés, illetve az elsőbbségadás el-
mulasztása okozott.

A beszámoló kitér arra is, hogy az 
elmúlt évben meghatározó feladat volt 
a koronavírussal kapcsolatos védelmi 
intézkedések betartatása, de általános-
ságban elmondható, hogy Algyő lako-
sai jogszabálykövető magatartásának 
köszönhetően ez a feladat nem okozott 
problémát. Mindemellett körzeti meg-
bízottjaink az iskolával és az óvodával 
is szoros kapcsolatban állnak az „iskola 
rendőre” és az „ovizsaru” programnak 
köszönhetően.

Összességében elmondható, hogy 
Algyő egy biztonságos település, ahol 
nemcsak a hatóságok, hanem a lakosok 
is sokat tesznek a községért.

Huszonnégy bűncselekményt regisztráltak tavaly rendőri eljárásban Algyőn, ami jelentős csökkenést mutat a korábbi 
évhez képest – derült ki a Szegedi Rendőrkapitányság összefoglalójából, amit a képviselő-testülethez juttattak el az 
előző év közbiztonsági helyzetéről. Rablást, kifosztást, zsarolást például nem regisztráltak a tavalyi év során. 
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Orvosolják a csapadékvíz-elvezetési gondokat két utcában

Folyamatosan dolgozik a Gyeviép Nkft. 
a Gólya utcában, ahol a korábban meg-
kezdett csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítését fejezik be. Ezt követően a 
Pipacs utcában is kialakítják a rendszert.

Molnár Áron polgármester elmondta, 
korábban már létrehoztak egy szikkasz-
tó árokrendszert, de az csak átmenetileg 
orvosolta helyzetet, egyre több panasz 
érkezett a lakóktól, ezért fontos volt 
mielőbb megkezdeni a munkát. Meg-
jegyezte, eredetileg 2020-ban végezték 
volna el a beruházást, de a járványhely-
zet közbeszólt.

Kiemelte, most viszont nemcsak az 
elvezető árkok készülnek el, hanem jár-
dát építenek, valamint az autóbejáró-
kat is kialakítják beton fedlapokkal. Az 
utóbbi két munka azonban függ attól, 
hogy mekkora bevétele lesz az iparűzési 
adóból az önkormányzatnak, hiszen a 
fejlesztés csak saját forrásból zajlik.

Májusban derül ki az adóbevétel, de 
az árkok addig is készülnek, ha pedig 
minden pénz rendelkezésre áll, akkor 
őszre elkészülhetnek a járdák és a bejá-
rók is.

Elmondta, egyre többen laknak 
ezekben az utcákban, ahogyan a dél-
nyugati lakóövezetben is, eladó telket 
vagy felújítandó házat pedig már az 
egész községben nehezen találni. A 
legfrissebb adatok szerint tavaly ismét 
emelkedett a lakosságszám, így jelenleg 
már 5560-an laknak Algyőn. Mivel az 
intézményi struktúra ezt a lélekszámot 
tudja kiszolgálni, ezért megállnak a la-
kosságszám növelésére irányuló tevé-
kenységgel.

Önkormányzati forrásból oldják meg az esővíz elvezetését a Gólya és a Pipacs utcában is, ahol járda is épülhet majd. 
Ugyanakkor eladó telek vagy ház már alig van a községben, és tovább nőtt a lakosságszám.

Zárva is nyitottak voltak!

Május harmadika előtt nem járt olvasó a 
könyvtárban, de ez nem jelenti azt, hogy 
megállt volna az élet. A legszigorúbb 
korlátozások idején március 8-a április 
11-e között zárva tartottunk, de az ezt 
megelőző időszakban – és jelenleg is – 
minden szolgáltatásunk igénybe vehető: 
kölcsönzünk, nyomtatunk, fénymásolunk.

A tavasz beköszöntével legfrissebb 
könyveinket is kiköltöztettük a teraszra 
egy érintésmentes fertőtlenítővel, így a 
válogatás élményét is igyekszünk vissza-
csempészni.

Programjaink is átkerültek az on-
line térbe, az Algyői Könyvtár Face-
book-oldalán naponta új tartalommal 
jelentkezünk: videókkal, online kvízek-
kel, könyvajánlókkal. Szombatonként 
helytörténeti-családtörténeti sorozat-
tal, minden vasárnap pedig irodalmi 
sorozattal várjuk olvasóinkat és Face-
book-oldalunk követőit.

Harmadik ízben is meghirdettük iro-
dalmi pályázatunkat, amelyre tavaly 160 
szerző csaknem 300 alkotással pályázott. 
Szeretettel várjuk algyői szerzők pálya-
munkáit is! A pályázat kiírását itt ta-
lálják az érdeklődők: https://jelek2021.
webnode.hu

Intézményünk a védettségi igazol-
vánnyal rendelkező, illetve a velük érke-
ző 18 év alatti olvasóink számára május 
3-ától ismét látogatható. A könyvtárte-
raszt továbbra is megtartjuk, jó idő ese-
tén a legfrissebb könyveinket ott lehet 
megtalálni. Kérjük, hogy a könyvtárban 
továbbra is viseljenek maszkot, tartsanak 
távolságot és használjanak a kézfertőtle-
nítőt.

Kérjük, hogy a lejárt határidejű köny-
veket hozzátok vissza a könyvtárba, ezt 
május végéig késedelmi díj megfizetése 
nélkül megteheti bárki.

Az Algyői Könyvtár munkatársai

Az Algyői Könyvtár működését is a több mint egy éve tartó járványügyi korlátozások szabják meg, május 3-ától vi-
szont fogadhatnak újra látogatókat.
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Nagykalácsot kaptak a nehéz sorsúak

Algyőn hagyománnyá vált, hogy a Ma-
gyar Vöröskereszt Algyői Alapszerve-
zete fonott kaláccsal ajándékozza meg 
a nehéz sorsú nagycsaládokat és egye-
dül élő időseket húsvét előtt. Így volt ez 
idén is, nagycsütörtökön nyolcvan, igen 
méretes kalácsot osztottak szét a régi 

fehér iskola épülete előtt, a járványügyi 
szabályokat betartva.

Gonda Károlyné, a szervezet képvi-
selője elmondta, mindig a bölcsőde, az 
óvoda, az iskola és az Algyői Egyesí-
tett Szociális Intézmény dolgozóinak 
segítségével választják ki, hogy kik ré-
szesüljenek az adományban. Emellett a 
szervezet tagjai is folyamatosan figyelik 
azt, hogy a településen élők közül kinek 
lehet még szüksége a segítségre.

Kiemelte, céljuk minden évben az, 
hogy szebbé tegyék a rászorulók hús-
véti ünnepét. Éppen ezért idén a leg-
hátrányosabb helyzetben élő huszonöt 

családnak és idősnek tartós élelmisze-
reket tartalmazó csomag is ajándékoz-
tak. A csomagok tartalmát Miklós Attila 
élelmiszerbolt-tulajdonos ajánlotta fel, 
valamint a templomban is volt ado-
mánygyűjtés Fazakas Attila plébános 
kezdeményezésére.

Kiderült, vannak olyan családok is, 
ahol hatnál több gyermeket nevelnek, 
ezért nekik két kalácsot adtak, hogy 
biztosan jusson mindenkinek. A hús-
véti finomságot ezúttal is a tápéi Balázs 
András péktől rendelték, az adományo-
záshoz pedig az önkormányzat most is 
hozzájárult jelentősebb összeggel.

Most sem maradt el a húsvéti ajándékozás a Vöröskeresztnél, a helyi szervezet tagjai ismét nehéz helyzetben élő idő-
seket és nagycsaládosokat leptek meg kaláccsal. Több élelmiszercsomagot is kaptak.

Online mutatják meg közös varrásaikat

Még legalább egy hétig websétát tehe-
tünk az Algyői Foltvarrók Körének ki-
állításán, amelyet április 23-án nyitottak 
meg a Faluházban, de megtekinteni ed-
dig csak online lehetett. Az ehhez szük-
séges link a tárlatot támogató Gyevikult 
Nkft. Facebook-oldalán érhető el.

Izbékiné Cseuz Gabriella, a kör ve-
zetője elmondta, nagyon hálásak ezért 
a lehetőségért a Gyevikult Nkft.-nek, 
hiszen így most egyszerre tudják meg-
mutatni azokat a varrásokat, amelyeket 
évről-évre közösen készített el a több 
mint tíz tag.

– Hagyománnyá vált, hogy minden 
évben megmutatjuk a nagyközönségnek 
azokat a munkákat, amelyeket az eltelt 
egy esztendőben készítettünk, ezekre az 
alkalmakra pedig egy közös faliképet is 
szoktunk varrni. Most az elmúlt 10-11 
év ilyen közös képét egyszerre mutatjuk 
be, erre még sosem volt példa, mindig 
csak egyenként voltak láthatók – szá-
molt be a részletekről.

Azonban nemcsak a tárlatuk online 
a foltvarróknak, hanem a tavaly őszihez 
hasonlóan az idei tavaszi táborukat is 
interneten keresztül szervezték meg.

– Szerencsére találtunk egy olyan 
előadót, aki vállalta, hogy távolról, on-
line is megtartja a programot nekünk. 

Bár a körnek több idősebb tagja is van, 
de mindannyian sikeresen le tudtuk 
küzdeni a digitális szakadékot, sőt a 
munkába azok is be tudtak kapcsolód-
ni, akik eszközhiány miatt nem tudtak 
jelen lenni online, hiszen papíralapon is 
eljuttattuk mindenkinek a tudnivalókat 
– részletezte.

Izbékiné Cseuz Gabriella elmondta, 
ezúttal egy modernebb technikát sajátí-
tottak el, ez az összefonódó illúzió volt. 

– Ennek lényege, hogy sok-sok há-
romszög alakú anyagot kell összevarrni, 
azt viszont érdemes tudni, hogy alapve-
tően nem egyszerű dolog több három-
szög összevarrása. Így kitartás kellett a 
feladathoz, de 2 nap alatt elkészültünk. 
Faliképeket, asztalifutókat és táskákat 
készítettek a foltvarrók – tette hozzá.

A tábor mellett az Algyői Foltvar-
rók Kör a szokásos találkozóit is online 
tartja tavaly óta, és ez még egy ideig 
így marad a betegség elkerülése érde-
kében.

Május közepéig lehet megtekinteni a foltvarrók faliképeit, amelyeket az elmúlt 10-11 év alatt készítettek közösen, 
egyszerre viszont még sosem állították ki ezeket. Áprilisban tavaszi tábort tartottak online, ezúttal az összefonódó 
illúzió nevű technikát sajátították el.
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A szúnyoginvázió ellen dolgoztak a Tisza-parton

Természetközeli védekezést vetettek 
be a szúnyogok ellen a Tisza-parton, 
ahol folyamatosan dolgoztak a munka-
gépek a fokok kitakarításán, így pedig 
a kubikgödrökből is eltűnik a víz, ahol 
a szúnyoglárvák jelentős része ki szo-
kott kelni. Az önkormányzat a Gyeviép 
Nkft.-vel, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatósággal és a DALERD Délal-
földi Erdészeti Zrt.-vel közösen végzi 
el a munkát.

– Tavaly felmérést végeztünk az ár-
térben, így derült ki, hogy hét fok is 
rossz állapotban van, most azokat ren-
dezzük, amelyek a Szent Anna-kikötőt 
és a Tiszavirág szabadstrandot összekö-
tő tanösvényen vannak. Tehát azokon a 
részeken avatkozunk be, amelyek hasz-
nálatban vannak. A nagyobb fok rend-
betételét a DALERD végezte el, ugyan-
is tavaszra a beteg nyárfák kivágását 
tervezték az ártérben, azonban ahhoz, 
hogy ez megvalósuljon, a kubikokból 
le kellett ereszteni a vizet – avatott be a 
részletekbe Molnár Áron polgármester.

Az utóbbi fokon ível át egyébként a 
tanösvény hídja, amelyet felújítanak és 
meghosszabbítanak, emiatt erre az idő-
szakra lezárják azt a területet a baleset-
veszély miatt.

A településvezető elmondta, tavasz-
szal még egy fokot rendbe tesznek, ez a 

szabadstrandnál és a régi strandnál van, 
utóbbit egyébként kutyás stranddá sze-
retnék kinevezni idén. Ha ez a munka 
is kész, akkor a kubikok jelentős részé-
ből kiürül a víz, ezzel megelőzve azt a 
szúnyoginváziót, ami a korábbi években 
sújtotta Algyőt. 

Molnár Áron hozzátette, ezt segíti az 
is, hogy a katasztrófavédelem légi kémi-
ai szúnyoggyérítést végzett április 22-
én. Megjegyezte, a megelőzés érdeké-
ben minden évben karbantartják majd 
az ATIVIZIG-gel közösen a most kita-
karított fokokat.

Kitakarították a fokokat és leeresztették a kubikgödrökből a vizet, ezzel megelőzve, hogy ott szúnyoglárvák keljenek 
ki. A tanösvényen is folyt a munka, ott kivágták a beteg nyárfákat, valamint a hidat is megerősítik.

Csoporttagokat várunk

Kedves algyőiek, verskedvelők! A 
Gyevi Art Kulturális Egyesület Toll-
forgatók Köre 2005-ben alakult a 
könyvtárban, és
16-ik. évébe lépett. A csoport létszá-
ma 14 fő. Programjaink között sze-
repelnek felolvasó- és irodalmi estek, 
kirándulások, kiállítások, vendégsze-
replések, együttműködések más iro-
dalmi csoportokkal.

Szeretnénk bővíteni a körünket íro-
gató és irodalom- és verskedvelő fiata-
lokkal és idősekkel egyaránt, ezért sze-
retet tel várjuk Önöket a csoportunkba! 
Bár most a személyes találkozásokban 
korlátozva vagyunk, de reméljük, ha-
marosan találkozhatunk, és a nyári 
programjaink megvalósulhatnak. Ha 
szeretne hozzánk csatlakozni, jelent-
kezzen az Algyői Könyvtárban.
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Gólyapár érkezett a nagyközségbe, új fészket építettek maguknak

Települési bontású adatbázissal ren-
delkezik a gólyafészkekről a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület. A honlapjuk szerint Algyőt 
kedvelik a gólyák, igaz vannak helyek, 
ahol már évek óta nem figyelték meg 
a madarakat, vagy éppen nem küldtek 
adatot az egyesület számára. Korábban 
mindenesetre Nagyfán két fészket tar-
tottak számon, tíz éve pedig még köl-
tött gólyapár a Csángó és Vásárhelyi 
utcák sarkán, a Téglás és Kastélykert 
utcákban és Rákóczitelepen is éltek 
gólyák, a Vásárhelyi utca 31. számnál 
viszont a 2016-os fészekbejelentés 
után a 2019-es adatok szerint már nem 
költöttek a madarak. Tavaly ugyancsak 
nem volt gólya a nagyfai gátőrháznál 
2014-ben kihelyezett, műfészekkel 

ellátott oszlopon, amit valamiért nem 
fedeztek fel maguknak madarak, már 
csak ezért is örömteli hír, hogy a Téglás 
és Géza utcák sarkán új fészket építet-
tek a gólyák.

„A fehér gólya Magyarországon fo-
kozottan védett faj. A BirdLife Inter-
national nemzetközi állományadatokon 
alapuló osztályozása alapján az Euró-
pa-szerte veszélyeztetett kategóriába 
tartozik. Stabil állománya költ Magyar-
országon, mintegy 5.000–5.500 pár, ami 
a világállomány mintegy 4 százaléka. 
Nyugat-Európa nagy részéről kipusz-
tult vagy erősen visszaszorult, ezért is 
fontos feladata a magyar természetvé-
delemnek a faj védelme” – hangsúlyozza 
honlapján a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület.

Igaz, az még nem tudható, hogy a régi 
kispiacnál lévő párnak lesznek-e fiókái, 
de általában a fészekalja áprilisban már 
teljes, és átlagosan 4-5 tojásból áll. A ki-
kelt fiókák négyhetes korukban állnak fel, 
és a 8-9. héten repülnek ki. Hiába van 
azonban 4-5 tojás egy fészekben, ha ki 
is kelnek, nagy részük már az első évben 
elpusztul, míg a legidősebb példányok 30 
évig is élhetnek.A közkedveltség ellenére 
a faj állománya mindenhol alatta marad 
a száz évvel ezelőtti nagyságnak, külö-
nösen Nyugat-Európában. Jelenlegi ma-
gyarországi állománya is csak harmada 
az 1940-es évekből ismert fészkelő párok 
számának, akkor még 15-1 ezer pár köl-
tött hazánkban évente. Az elmúlt évek 
felmérései azonban szerencsére a gólya-
állomány stabilizálódását, helyenként nö-
vekedését mutatták ki szerte Európában.

Fontos tudni, hogy a fehér gólya ha-
zánkban 1901 óta védett, jelenleg fo-
kozottan védett faj, a jogszabály által 
pénzben kifejezett értéke 100 ezer fo-
rint egyedenként. A védelem nem csak 
a kifejlett egyedre, hanem a fiókákra, to-
jásokra, preparátumokra, fészkelőhelyre 
egyaránt kiterjed.

A gólyaadatok egységes gyűjtése ér-
dekében az Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület internet alapú 
adatbázist fejlesztett ki 2005-ben, amely 
a www.golya.mme.hu címen érhető el.

A régi kispiac mellett új gólyafészekre lehetnek figyelmesek az arra közlekedők. A Téglás és Géza utcák sarkán a pár 
új fészke az elmúlt hetekben készült el, remélhetőleg fiókáik is lesznek.

Népszerű volt húsvétváró felhívás
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Toll-
forgatók Köre és az Algyői Könyvtár 
„Húsvétvárás” Facebook-os felhívására 
57 fő csatlakozott a csoporthoz, 36-an 
töltöttek fel fotókat, bejegyzéseket, és 
több ezren tekintették meg az oldalt.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett 
ebben a játékban. Sokan voltak, akik 
hozták a díszeiket a könyvtár kapujára, 
bejárati korlátjára, sokan készítettek fo-

tót, szelfit, de akadtak, akik csak meg-
csodálták a színes húsvéti kavalkádot.
Ígéretünkhöz híven az első három leg-
több lájkot kapó szelfi, tojásfa tulajdo-
nosát a korlátozások feloldása után, egy 
későbbi időpontban jutalmazzuk. A 
nyertesek: Makai Mónika, Canjavec Ta-
más, Tóthné Katalin, különdíjat pedig az 
Algyői Bóbita Bölcsőde kicsinyei kap-
nak. 
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Őszre tervezik népszerű versenyüket az algyői kutyások

Heti rendszerességgel családi kutyás 
foglalkozásokat tartunk az óvodás és a 
felnőtt korú kutyáknak és gazdáiknak. 
Itt alapvetően a gazdákat tanítjuk meg 
arra, hogyan neveljék és képezzék a 
kutyusaikat. A nevelési kérdések meg-
tárgyalása és tisztázása nagyon fontos 
a harmonikus kutya–gazda kapcsolat 
szempontjából, ilyenek a helyes utcai 
séta, a kocsiba beszállás és kiszállás, a 
kapun ki- és bemenetel, a más kutyák-
kal, emberekkel történő helyes viselke-
dés elsajátítása. Megismertetjük a gaz-
dákat azzal is, hogy miként taníthatják 
meg kutyusaiknak az alapvető engedel-
mességi feladatokat: a menetelést, az 
ültetést, fektetést, helyben maradást és 
a behívást többek között. A foglalkozá-
sokon számos eszközzel tesszük érdeke-
sebbé és tanulságosabbá az ott eltöltött 
időt mind a gazdik, mind kedvenceik 
számára, így a kutyák elsajátítják az aka-
dályugrás alapjait, de megtanulhatnak 
átbújni az agility kúszón is.

A nevelési és tanítási elemek mellett 
kiemelten fontos a kulturált kutyatar-
tással kapcsolatos tájékoztatás, ismeret-
terjesztés. Ennek egyik alapvető eleme, 
hogy a kutyaiskolában a foglalkozások 
alatt minden gazdi a kutyája után ösz-
sze kell, hogy takarítsa annak ürülékét, 
miután az elvégzi a dolgát. Nagyon fon-
tos, hogy egy kulturált kutyatartónak 
ezt mindig meg kell tennie, nem csak a 
foglalkozások alkalmával, hanem azon 

túl is, akár Algyő közterületein vagy a 
kutyafuttatásra kijelölt helyeken, példá-
ul a gátoldalban is.

Az egyesület tevékenysége eredmé-
nyeként a tavalyi évre sikerült negyed-
éves rendszerességgel coursing edzése-
ket tartani az algyői lovaspálya területén, 
amely mindig hatalmas sikert arat. Eze-
ken az edzéseken egy előre felépített 
pályán kell a kutyáknak minél gyorsab-
ban egy műnyulat kergetniük úgy, hogy 
közben le kell küzdeniük a pálya hir-
telen irányváltásait is, a nagy sebesség 
mellett. Rendkívül népszerű ez a sport 
a környékbeliek körében, egy-egy ilyen 
alkalommal 40-50 kutya–gazdi páros is 
részt szokott venni az edzésnapon. Saj-
nos a világjárvány következtében meg-
hozott szigorú rendelkezések miatt ezt 
a programot szüneteltetni kell jelenleg, 
de amint a lehetőség engedi, tervezzük 
a folytatását.

Várhatóan – ha addigra a járvány-

helyzet is megengedi – ősszel megren-
dezzük immáron ötödik alkalommal az 
Algyő Kupa elnevezésű barátságos, első-
sorban utánpótlás versenyt. Ezen a ver-
senyen a párosok engedelmes, ügyességi, 
nyomkövető és őrző-védő ágazatokban, 
különböző nehézségi szinteken mérhe-
tik össze tudásukat egymással. A családi 
kutyások a K99-es vizsgarendszer kü-
lönböző szintjein mérethetik meg ma-
gukat, a sport és munkakutyások szá-
mára pedig lehetőség van BHI-II-III. 
és IGPI-II-III. szinteken versenyezni. 
A verseny célja, hogy az utánpótlás, még 

kezdő kutyásoktól a profi szinten dol-
gozókig mindenki megtalálja a helyét 
és egy barátságos, izgalmas versengéssel 
teli napot töltsön együtt. A versenyen a 
kezdetekben húsz-harminc, a IV. Al-
győ Kupán pedig már ötven páros adta 
le nevezését. Reményeink szerint ez a 

szám egyre növekszik, és az idén vagy 
legkésőbb a jövő évben elérjük azt a lét-
számot, amikor már kétnapos versenyt 
tudunk rendezni.

Tervezzük az oktatásaink bővítését 
is az algyői kutyaiskolában, a jelenlegi 
heti egy alkalmat szeretnénk a hétvége 
mindkét napjára kibővíteni a nyár végé-
re, valamint az idei évtől – ha meglesz a 
minimális létszám – tervezzük kezdő és 
majd a későbbiekben erre épülő haladó 
engedelmességi tanfolyamok indítását 
is az algyői iskolában.

A jelen helyzetben sem zárt be telje-
sen az algyői kutyaiskola, gazdi jelenléte 
nélküli kutyaszocializációs foglalkozá-
sokkal várjuk a kedvenceket, hogy az 
eddig megszerzett tudás ne vesszen el, 
vagy az újonnan jelentkezők számára 
is elindulhasson a kutyusaik képzése, 
még ha egyelőre a gazda jelenléte nél-
kül is. Ezzel kapcsolatban kereshetnek 
bennünket a Facebook-oldalunkon 
megadott elérhetőségeken, vagy akár 
az oldalnak írt üzenetben, de kereshe-
tik személyesen oktatásszervezőnket, 
Halász Helgát is a 06 (20) 465-7133-as 
telefonszámon.

Sipos Tibor János
AKE elnök

Az Algyői Kutyás Egyesület több mint fél évtizede van jelen Algyő kutyás életében, az elmúlt években számos prog-
rammal színesítették a nagyközség kulturális- és sportéletét. A járványhelyzet alatt is dolgoznak, például gazdi jelen-
léte nélküli kutyaszocializációs foglalkozásokkal várják a kedvenceket.
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Magán Vérvételi Pont
Vé r v é t e l  b e u t a l ó  n é l k ü l

Vá r a k o z á s i  i d ő  n é l k ü l

Online időpontfoglalással

Gyors, elektronikus leletkiadás

K e d v e z ő  v i z s g á l a t i  á r a k

Széleskörű vizgsálati paletta

Cím: 6750 Algyő, Egészségház utca 42
Bejelentkezés: www.corden.hu
+36 1 /800 93 13
+36 30 / 416 9982

Vizsgálataink között szerepel:
• ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

• ALLERGIA- ÉS INTOLERANCIAVIZSGÁLATOK

• TROMBÓZISHAJLAM SZŰRÉS

• PAJZSMIRIGY LABORVIZSGÁLATOK

• TERHESSÉGI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

• MEDDŐSÉGI VIZSGÁLATOK

• VÍRUSSZEROLÓGIAI ÉS BAKTERIOLÓGIAI 

VIZSGÁLATOK

• CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA

• TUMORMARKEREK

• HORMONVIZSGÁLATOK

• INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLAT

Megerősítették a partfalat

Április végén az önkormányzat partfal megerősítő munká-
kat kezdeményezett a Szent Anna kikötő alsó szakaszán. 
Remélhetőleg, hogy ezzel megállítható a partfal további 
omlása – olvasható a nagyközség Facebook-os oldalán.
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Új fogorvos rendel Algyőn

 – Miért választotta a fogorvosi szak-
mát?

 – Nagyon szerettem a biológiát és a 
kémiát, ilyen irányultságú gimná-
ziumba is jártam, ságváris voltam 
Szegeden. Utána nyilvánvaló volt, 
hogy ezen a területen szeretnék 
elhelyezkedni. Ráadásul nagyon 
szeretek emberekkel foglalkozni, 
ez pedig hamar a segíteni akarás és 
a gyógyítás felé vitte az életemet. A 
családunk barátja mondta egyszer, 
hogy legyek fogorvos, hiszen némi-
leg kiszámíthatóbb szakma a töb-
bi orvosi munka mellett, családdal 
is könnyebben összeegyeztethető, 
mert például nem kell ügyeletet vál-
lalni. Ráadásul kicsit zártabb hivatás, 
lehet benne kreatívkodni, előven-
ni a kézügyességünket és fontos az 
esztétikai érzék is. Ezek számomra 
mind fontos tényezők voltak. így ke-
rültem a Szegedi Tudományegyetem 
Fogorvostudományi Karára.

 – Szegedi gimnázium, szegedi egye-
tem. Szegeden is született?

 – Négyéves korom óta élek Szegeden, 
egyébként Szabadkán születtem, de 
a szerb–horvát háború idején átköl-
töztünk Magyarországra. Igazából 
magyarnak is tartom magamat, a 
családomat, hiszen semmilyen kö-
tődésünk nincs a másik országhoz.

 – Hogyan jött szóba Algyő?
 – Algyő egy békés, nyugodt település, 

A családommal itt szeretnénk lete-
lepedni, ezért tűnt jó ötletnek, hogy 
a saját rendelőmet itt nyissam meg.

 – Mit szeret legjobban a hivatásában?
 – Nagyon szeretem a látványos dol-

gokat. A fogszabályozás, ami egy 

lassú folyamat, nem vonz. Viszont 
ha egy első foggal kell dolgozni, 
koronát, hidat vagy fogsort csinál-
ni, azt már nagyon izgalmasnak 
tartom. Az okoz örömet, amikor a 
páciens is látja, hogy miből mi lett 
és elégedetten távozik.

 – Mi a szakmai célja a fogorvoslással?
 – Szeretnék az embereken segíte-

ni. Fontosnak tartom a prevenciót, 
hogy megelőzhető legyen egy-egy 
kialakult probléma. Mindenképpen 
szempont, hogy minőségi ellátást 
tudjak nyújtani, hogy a kezem alól 
kikerült pácienseknek sokáig ne 
legyen újra panasza az adott fogra. 
Illetve számomra fontos az is, hogy 
az ember lelkével is foglalkozzak, 
hiszen a munkám a bizalmon ala-
pul. Sőt, hipnózissal és pszichoterá-
piával is foglalkozom, tehát minden 
helyzetben empatikusan és ember-
ségesen fordulok a betegeim felé.

 – Gyerekekkel foglalkozik-e?
 – Szoktam, de megmondom őszintén 

ez szinte külön szakma. Lesz mellet-
tem egy kolléganő, aki a kisebbeket 
látja majd el. Készülünk egyébként a 
legapróbbak megszólítására is, terve-
zünk fogtündérprogramot, csoportos 
látogatásokat, iskolai szűrővizsgá-
latokat is. Nagyon sok gyerek nem 
magától a fogorvostól fél, hanem a 
helytől, az eszközöktől. Ezekkel a 
programokkal szeretnénk ezt oldani.

 – Nemcsak a gyerekek vannak ezzel 
így, sok felnőtt is tart a fogorvoshoz 
járástól. Lehet ezen változtatni?

 – A mi szakmánk – ahogy már emlí-
tettem – a bizalmon alapul. Fontos, 
hogy megismerjenek a betegeim, 
tudják, hogy bízhatnak bennem. 
A félelem az bennünk ébred, nem 
egy külső tényező. Tulajdonképpen 
a valamihez való hozzáállásunkat 
tükrözi. Egy-két jó tapasztalattal 
ezen lehet változtatni.

 – Miben lesz más az új fogorvosi ren-
delő?

 – Ketten jövünk Algyőre az új ren-
delőbe. Modern, felszerelt helyiséget 
nyitunk, ahol nagyon sok problémát 
meg tudunk majd oldani. Én a pro-
tetikával, vagyis a fogpótlással foglal-
kozom, fogsorokat, hidakat készítek. 
A kollégámhoz tartoznak majd a gyö-
kérkezelések, tömések és a gyerekfo-
gászat. Nyilván a szájsebészethez is 
értünk, de nagy implantátumokkal 
biztosan a háttérrendelőnkként szol-
gáló egységhez irányítjuk majd a 
betegeket. Van röntgengépünk, ami 
segíti majd a munkánkat, illetve al-
kalmazunk egy kis külső segítséget 
a kezelések alkalmával, amelyre még 
nem láttam máshol példát: egy zaj-
szűrős fejhallgatót fogunk használni, 
amivel kiszűrhetőek a külső hangok, 
ezzel is kényelmesebbé téve a páciens 
kezelését.

 – Mi volt ez eddigi legnagyobb szak-
mai kihívása?

 – Sok kihívással szembesül az ember 
ebben a szakmában is. A saját szak-
területemen fellépő problémákat 
igyekszem mindenképpen megol-
dani, nem szoktam feladni. Az új 
technikákkal is gyűlt már meg a ba-
jom, de sosem hagytam annyiban. 
Ha újra kellett csinálnom valamit, 
akkor megtettem. Kudarcok mindig 
vannak, de sokat tanulhatunk belő-
le. Törekszem arra, hogy folyama-
tosan képezzem magamat is, hiszen 
mindig van mit tanulni.

 – Ha már szóba hozta a folyamatos 
önképzést, hogyan ismerkedett meg a 
hipnózissal?

 – – Az orvosláson belül is sok lehető-
ség van tovább tanulni, új dolgok-
kal szélesíteni a saját spektrumun-
kat. Az én életemben a hipnózis 
egy komoly betegség megoldásával 
kapcsolatosan került szóba. Azon a 
problémámon tudtam ezzel segíte-
ni, így teljesen belemerültem ebbe 
a módszerbe, nagy szerelem lett a 
fogorvoslás mellett.

Júniustól új fogorvos rendel Algyőn. Velez Róberttel beszélgettünk, hogy a Hírmondó olvasói is jobban megismer-
hessék a fiatal, tervekkel és lendülettel teli fogorvost, hiszen az orvoslás ezen területe is a bizalmon alapszik.
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A koronavírus-világjárvány okozta mentális  
helyzetek egyéni és családi szintű kihívásai és megoldásai

A járvány tartósan az éle-
tünk része lett, ezzel egyre 
mélyebben átformálta az 
egyének és a családok éle-
tét. A rezilienciához, azaz a 
változásokhoz való rugalmas 
alkalmazkodáshoz minden 
esetben szükséges a feltöl-
tődés, a figyelem optimista 
irányba történő terelése és a 
megnyugtató gondolkodás. 
Ez az időszak már mentá-
lisan azok számára is meg-
terhelő, akik egyébként jól 
kezelik a nehézségeket. A 
korábban jól ismert stresz-
sz átalakult. Olyan napokat 
élünk, amikor közeli isme-
rőseink kerülnek intenzív 
osztályra, aggódunk, hogy 
kijönnek-e onnan, vagy ép-
pen a gyász telepszik ránk. 
Nehéz energiák ezek, amit 
a tudatosság szintjére emel-
ve mindenkinek megküzdési 
feladatot adnak. 
A lelki terhet növeli, hogy a 
járvány és az ezt követő in-
tézkedések eddig ismeretlen 
helyzeteket, kiszámíthatat-
lan jövőt és a saját életünk 
feletti kontroll hiányát okoz-
za. Fokozódnak az indulatok, 
(főként az online térben) és 

a beáramló negatív gondo-
latok. Ha mélyítjük a dühöt, 
vagy ellenségesen reagálunk, 
ártunk magunknak és a kap-
csolatainknak. Egy-egy Fa-
cebook-os kommentünkkel 
(ha az negatív vagy bántó) 
önmagunkat minősítjük, és 
ez visszahat a lelki, érzel-
mi folyamatainkra. Ha ez 
tartóssá vagy gyakran visz-
szatérővé válik, fiziológiailag 
blokkolja energetikai rend-
szerünket és megbetegszünk.

Lelki síkon is lezajlik ez 
a leépülés, ami ahhoz vezet, 
hogy mindig a külvilágban és 

másokban keressük a hibát. 
Tiszteljük meg magunkat 
azzal, hogy felelősséget vál-
lalunk saját és családunk tesi, 
lelki jóllétéért, ez megszün-
teti a mások iránti ellenszen-
vet, és képessé tesz minket 
más szemszögből értékelni a 
dolgokat. Ez egyfajta men-
tális megerősödés, amelyről 
gyermekeink is példát fog-
nak venni, ezzel segíthetjük 
át őket ezen az élethelyze-
ten, és megtanulják azokat a 
megküzdési módokat, ame-
lyekkel építjük önértékelésü-
ket és lelki állóképességüket.

A megnövekedett digitá-
lis jelenlét mentális vákuumot 
eredményez, és a hormonok 
felborulásához vezet. Ha a 
gyerek digitálisan tanul, alakít-
sunk ki egy napirendet, amely-
be csempésszük vissza felkelés 
utáni sétát, biciklizést annyi 
időre, míg korábban az iskolába 
vagy óvodába értünk. A legna-
gyobb csapda, hogy feltöltődés, 
programok nélkül próbáljuk a 
megnövekedett terhet viselni. 
Ha lehet, csökkentsük mini-
mumra a negatív híreket, amely 
pillanatok alatt kizökkent lelki 
egyensúlyunkból.

Szánjunk időt a mentális 
jóllétünk ápolására, töltsünk 
sok időt a szabadban, írjunk 
naplót, ami remek alkalom 
az aggodalmas vagy nega-
tív gondolatok elterelésére. 
Alkossunk egy jól átgondolt 
stratégiát, bánjunk jól önma-
gunkkal, és társainkkal, mél-
tósággal és szeretettel visel-
jük, amit a sorsunk ezekben 
az időkben ránk mért.

Vörös Ilona
életviteli tanácsadó, tréner,  

sales&life coach
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Ezekre érdemes figyelni a kivitelezési szerződés megkötésekor

Ha megtörtént a kivitelező kiválasztása, 
van elfogadott árajánlat, akkor a követ-
kező lépés a felek közötti megállapodás 
írásba foglalása. A kivitelezési szerződésre 
vonatkozó hatályos előírások olyan rész-
letesek, hogy terjedelmi okokból e helyen 
kizárólag figyelemfelhívásra van lehe-
tőség. Viszont a Nemzeti Jogszabálytár 
oldalán https://njt.hu/ az érdeklődők el-
olvashatják a hivatkozott jogszabályokat.

A három legfontosabb:
• Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.), amelyben az építés-
üggyel kapcsolatos általános előírások 
találhatók.

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk. 6: 238.§- 
6: 252.§). A kivitelezési szerződés a 
vállalkozási típusú szerződések közé 
tartozik. A hivatkozott részben olvas-
hatók az ezzel kapcsolatos általános 
rendelkezések.

• Az építőipari kivitelezési tevékeny-
ségről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kor-
mányrendelet (Épkiv.), amely kife-
jezetten a kivitelezéssel kapcsolatos 
részletes előírásokat tartalmazza.

Ez utóbbi kormányrendelet több mint 
húsz pontban sorolja fel tételesen (Épkiv. 
3.§- 4/A.§), hogy mit kell tartalmaznia 
egy kivitelezési szerződésnek. Azért ilyen 
részletes, mert az a cél, hogy a szerződő 
felek még a munkavégzés megkezdése 
előtt, tehát előre, és egyértelműen hatá-
rozzák meg megállapodásuk tartalmát, 
ezzel megelőzve egy esetleges jogvitát. Il-
letve a felek közötti véleményeltérés ese-
tén a részletes szabályozás segíti a vitatott 
kérdések eldöntését is.

Egy lakóház építésénél szinte bizto-
san, de akár egy jelentősebb átalakításnál, 
felújításnál is szükség lehet arra, hogy a 
kivitelezési szerződés valamennyi, az Ép-
kiv-ben felsorolt elemet tartalmazzon, azt 
szabályozza. Még egy kisebb kivitelezési 
munkára kötött szerződésnél is szükség 
lehet rájuk. Kevés, ha egy kivitelezési szer-
ződés a szerződő felek adatain kívül csak 

a munka tárgyát, a vállalkozói díj összegét 
és a teljesítési határidőt tartalmazza. Álta-
lánosságban elmondható, hogy mindazon 
kérdésekben, amelyeket a felek egymás 
között előre nem beszélnek meg, és nem 
rögzítenek írásban, teret engednek annak, 
hogy a későbbiekben abból véleményel-
térés, majd jogvita legyen. A hivatkozott 
jogszabályok azért is fontosak, mert a lai-
kusok által nem ismert, vagy esetleg nem 
pontosan ismert, de a gyakorlatban sűrűn 
előforduló és jelentőséggel bíró fogalma-
kat is meghatároznak. 
• Az építtető, az építmény, az épület, az 

építési tevékenység fogalma (Étv. 2. §).
• Építtető felelőssége, feladatai (Étv. 

43.§, Épkiv. 7. §).
• Kivitelező felelőssége, feladatai (Étv. 

40-40/A.§, Épvkiv. 12.§).
• A vállalkozói díj tartalma (Épkiv. 3.§ 

(5) bek.).
• A vállalkozói díj tételes elszámolá-

sa és az átalánydíj fogalma (Ptk. 6: 
245.§).

• Többletmunka, pótmunka meghatá-
rozása (Ptk. 6:244.§ (1)-(2) bekezdé-
sei).

• A megrendelő utasítási és ellenőrzési 
joga (Ptk. 6:240.§ és 6: 242.§).

• A vállalkozó tervvizsgálati kötele-
zettsége (Ptk. 6:252.§ (3) bek.).

A kivitelezési szerződést írásba kell 
foglalni, és elegendő a szerződő felek alá-
írása, nem szükséges ügyvédi ellenjegyzés 
vagy a szerződés közokiratba foglalása. 
Éppen ezért, ha úgy döntenek, hogy saját 
maguk írják a kivitelezési szerződést, eset-
leg a vállalkozó kivitelezőtől kapnak egy 
sablonszerződést, mindenképpen tájéko-
zódjanak a hivatkozott jogszabályok ha-
tályos rendelkezéseinek megismerésével. 
Annál is inkább érdemes, mert laikusok 
által is érthető módon vannak megfogal-
mazva, ráadásul hiteles források. Az inter-
neten elérhető tartalmak – mint minden 
más esetben – figyelemfelhívásnak ebben 
a témában is jók lehetnek, azonban ezeket 
ellenőrizni szükséges, mert időközben el-
avult, hatályukat vesztett, sőt akár téves tá-
jékoztatást is tartalmazhatnak, így kizáró-

lag ezek alapján dönteni kockázatos lehet. 
Összességében ajánlott még a kivitelezés 
megkezdése előtt alaposan tájékozódni, és 
megismerni a megrendelő és a vállalkozó 
kötelezettségeire, jogaira, a felelősségekre 
vonatkozó hatályos előírásokat.

Végül néhány gyakorlati tanács:
• A szerződések tartalmában a ki-

egyensúlyozottságra törekedjenek, 
vagyis tartózkodjanak attól, hogy 
akár a vállalkozót, akár a megren-
delőt egyoldalúan előnyben részesítse 
a szerződés. Egyformán legyenek a 
vállalkozót és a megrendelőt is védő 
szerződéses biztosítékok.

• A jogszabályi előírásokat, a szerző-
désben foglalt rendelkezéseket, a ha-
táridőket saját maguk is tartsák be, és 
követeljék meg a másik féltől is azok 
betartását. A jogvédelem leghatéko-
nyabb eszköze ugyanis a jogkövető 
magatartás.

• Véleményeltérés esetén először min-
dig egymás közötti egyeztetéssel pró-
bálják tisztázni a kérdést, de ha nem 
vezetne eredményre, akkor se hagyják 
rendezetlenül, tisztázatlanul az ügyet, 
sajnos később akár még nagyobb 
probléma is lehet belőle.

• Ne csak a szerződés legyen írásba 
foglalva, a kivitelezés során felmerülő 
fontos, lényeges kérdéseket is írásban, 
és fényképfelvételekkel dokumentál-
ják, még akkor is, ha nem kötelező 
építési naplót vezetni.

• Sőt, célszerű akkor is építési napló 
vezetni, ha az adott munkára egyéb-
ként nem kötelező.

• Lehetőség szerint írásban kommu-
nikáljanak egymással, ne csak telefo-
non. Egy e-mail emlékeztetőnek is jó, 
de segíthet a vitás kérdések eldönté-
sében is.

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

Folytatjuk sorozatunkat az Algyői Hírmondóban, amelynek célja, hogy gyakorlatias tanácsokkal szolgáljunk. Ezúttal 
a kivitelezési szerződésekről tudhatnak meg többet, Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd gyűjtötte csokorba, hogy mi mindenre érdemes odafigyelni.
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Bajnokok lettek a női kézisek

A Gyomaendrődön aratott, 44–21-es 
sikert követően eldőlt, hogy az NB II. 
Dél-keleti csoportjában idén az élen 
végez az FKSE Algyő. A lányok pazar 
teljesítményt nyújtottak egész szezon-
ban, így nem is volt kérdéses elsőségük, 
a másodosztályba való feljutás azonban 
még nem jelenthető ki biztosan.

„Egy bajnokságot játszunk a bajnok-
ságok között. A hat csoport legjobb két 
csapata jut fel egyenes ágon a másodosz-
tályba, az egész éves teljesítményünknek 
és a gólkülönbségünknek köszönhetően 
most első helyen állunk ebben az össze-
vetésben. Az a célunk, hogy a hátralévő 
mérkőzéseinket is bajnokhoz méltóan 
hozzuk le, és bebiztosítsuk ezt a pozíci-
ót. Az egész évünk viszontagságos volt, 
a járványhelyzet a pályán kívül is nehéz-
ségeket okozott. A pszichológia komo-
lyabb szerepet kapott ezáltal, viszont a 
lányok teljesítményéről szuperlatívu-
szokban tudok beszélni. A klub minden 
dolgozója mindent megtett ezért a si-
kerért, őket is köszönet illeti” – mondta 
Farkas József, a csapat edzője.Az Algyő 
a szezon során sorra aratta a nagyarányú 
győzelmet, így arra voltunk kíváncsiak, 
mi emelte a mezőny fölé a csapatot.

„A kitartás és a küzdőszellem, ez 
emelhetett ki minket a szezon során. 

Mindegy, hogy ki van a pályán, min-
denki maximumot tesz a győzelemért, 
sikerült megtalálnom a közös hangot 
a csapattal, tudom tartani a motiváci-
ós szintet is, és mindenki egymásért is 
küzd” – tette hozzá Farkas József, aki a 
nyáron vette át a csapat irányítását, és ez 
volt az első gárda, amelyet vezetőedző-
ként irányíthatott.

„Sokan kérdezték ezt tőlem, hogy mit 
jelent ez a bajnoki cím, hiszen máso-
dedzőként már több NB I./B-s bajnoki 
címem is van, dolgoztam az NB I.-ben 
is. Nem szeretek elszállni, tisztában va-
gyok vele, hogy sokat kell még dolgozni 
a folytatásban. A lányoknak mondtam 
is, hogy egy dolog vár ránk a továbbiak-
ban: munka, munka és munka. Ezen az 
úton szeretnénk továbbmenni a jövőben 
is” – jegyezte meg az algyői tréner.

Farkas József kitért rá, egyelőre sok a 
kérdőjel a következő szezonnal kapcso-
latban, hiszen amennyiben a feljutásért 
külön játszaniuk kell, akkor ez június 
20-áig is elhúzódhat, a következő évad 
startjával kapcsolatban pedig még nem 
tudni pontos dátumot. A másodosztály 
két csoportjának nyolcadik és kilence-
dik helyén végzett csapata ellen kellene 
osztályozót játszani, amennyiben az NB 
II. hat csoportjának bajnokai közötti 

összevetésben nem végezne első két he-
lyen az Algyő.

„A két osztály között nagy a különb-
ség. Év elején felkészülési mérkőzése-
ken tudtuk bizonyítani, hogy képesek 
vagyunk felvenni a versenyt magasabb 
osztálybeli ellenfelekkel szemben, sőt, 
nyertünk is, de persze ez semmit nem 
jelent. Dolgozunk a keret megerősíté-
sén, de ezt a magot szeretnénk együtt 
tartani” – zárta Farkas József. 

A klub elnöke, Bella Árpád kiemelte, 
a csapat felfele lógott ki ebből a me-
zőnyből, ez meg is mutatkozott az ered-
ményekben. Hozzátette, a következő 
évben egy középmezőnybeli eredményt 
szeretnének elérni a másodosztályban, 
a csapathoz pedig több posztra is ér-
keznek játékosok, de mivel még zajlik 
a bajnokság, így nem szeretnék nyil-
vánosságra hozni a neveket. Az biztos, 
hogy a továbbiakban is Farkas József 
irányítja majd a csapatot edzőként.

Az egyenes ágon való feljutásra is jó eséllyel pályázik az FKSE Algyő női kézilabda-csapata, amely már biztos bajnok-
ként várhatja a bajnoki hajrát. A csapat edzője, Farkas József büszke a csapatára, és úgy érzi, megtérült az egész éves 
befektetett munka.

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, 
szalagfüggönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók szerelése. 5 év garancia! 
Zsinór és gurtni csere, javítások. Tel.: 
06 (30) 953-0395.

Algyő Informatika: számítógépek, 
laptopok, tabletek, mobiltelefonok 
javítása, telepítése, karbantartása. Vá-
sárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal! Zsigovics Péter, 
06 (30) 779-1501

Csontkovács és akupresszúrás ke-
zelésre időpont egyeztetés: 06 (30) 
979-8079-es telefonszámon. Minden 
nap, hétvégén is! 8-20 óra között. 
Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és 
masszázsterapeuta és Bakó Ibolya ev. 
természetgyógyász-akupresszőr.
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Újabb nemzetközi feladatot teljesített Kiss Olivér

Március közepén több helyszín mel-
lett a franciaországi Montpellierben is 
rendeztek olimpiai selejtező tornát a 
férfi kézilabda-válogatottak számára, 
amelyen a házigazdák mellett Tunézia, 
Portugália és Horvátország volt még a 
résztvevő. A tornán játékvezetőként volt 
jelen az algyői Kiss Olivér, aki társával, 
Bíró Ádámmal a Franciaország–Tunézia 
meccset vezethette.

„Hatalmas nagy elismerés, hiszen 
olimpia vagy olimpiai selejtező köze-
lében 2000 óta nem járt magyar játék-
vezető páros. Szakmailag könnyű mér-
kőzés volt a miénk, de úgy gondolom, 
ez jól jött nekünk, hiszen egy kicsit mi 
is megismerkedhettünk a légkörrel, a 
csapatok pedig velünk. Ez egy nagyon 
jó lépés volt a mi pályafutásunkban. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert 
a hazai férfi és női bajnokságokban is 
olyan csapatoknak vezethetünk mér-
kőzéseket, amelyeknek játékosai a világ 

legjobb válogatottjaiban szerepelnek. A 
tempót tekintve nem volt semmi várat-
lan számunkra, úgy érzem, jól vettük 
az akadályt” – mondta lapunknak Kiss 
Olivér. 

Úgy látja, bár ezzel is nagy lépést 
tettek, a 2024-es olimpiai szereplés to-
vábbra is reálisabb lehet számukra, mint 
az idei, tokiói játékokon való bíráskodás.

„A tokiói játékok úgynevezett hosz-
szú listáján is ott van a nevünk. A férfi 
világbajnokság kapcsán is úgy gondol-
tuk, kevés esélyünk lesz, de tartalék-
ként ott voltunk. Sőt, már meg is volt 
az időpontunk, hogy mehetünk a vb-re, 
de a társam pozitív PCR-tesztje miatt 
lemaradtunk erről. Két nappal később 
már negatív tesztet produkált, a vérvétel 
pedig kimutatta, hogy hónapokkal ko-
rábban volt fertőzött. Sosem gondolná 
ezt az ember, hogy ez pont vele vagy a 
társával történne. Napokba telt, amíg 
ezt elrendeztük magunkban, de már 

magunk mögött hagytuk a történteket, 
és a jövőre koncentrálunk” – tette hoz-
zá Kiss Olivér. A koronavírus-járvány 
továbbra is sok kérdőjelet okoz a sport 
világában, így egyelőre hivatalosat nem 
lehet mondani az olimpia megrendezé-
sével kapcsolatban sem – így természe-
tesen a játékvezetői kerettel kapcsolat-
ban sem dőlt még el semmi.

„Egyelőre a tokiói játékok játékve-
zető küldésével kapcsolatban sok a bi-
zonytalanság. Először is folyamatosan 
meg kell felelni a nemzetközi szövetség 
előírásainak, ellenőrzésének, ha pedig 
valaki hibát vét, akkor nagyon köny-
nyen kikerülhet a listáról” – mayaráz-
ta. Kiss Olivér úgy látja, késő tavasszal, 
kora nyáron lehet végleges döntés az 
utazók listájáról, hiszen ezt követően 
egy hosszú felkészítő tanfolyamon kell 
részt vennie a játékvezetőknek. Hasonló 
online felkészítőn egyébként már részt 
vettek Bíró Ádámmal, hiszen a férfi vi-
lágbajnokság előtt is el kellett végezniük 
egy felkészítőn.

A páros egyébként egy mérföldkövet 
így is maga mögött tudhat, hiszen nem-
rég a női Bajnokok Ligáját követően a 
sorozat férfi ágában is bemutatkozhat-
tak, hiszen ők vezették a Barcelona–El-
verum mérkőzést.

Az algyői kézilabda játékvezető társával, Bíró Ádámmal a franciaországi olimpiai selejtezőben bíráskodhatott, és be-
mutatkozhatott a férfi Bajnokok Ligájában is. Az idei ötkarikás játékokkal kapcsolatban továbbra is sok a bizonyta-
lanság, de Olivér neve is ott szerepel a lehetséges utazók között.
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ÚJRANYITOTTAK A GYEVIKULT TELEPHELYEI
Kedves Vendégeink! Május 3-ától megnyitották kapuikat a Gyevikult Nkft. telephe-
lyei, azaz a Faluház, a Civilház, a Tájház, az Ezerjóház és az Alkotóház.

Fontos tudni, hogy az új szabályozás alapján a védettségi igazolvánnyal rendelkező 
személyek látogathatják kizárólag telephelyeinket, továbbá a felügyeletük alá tartozó 
18 év alattiak. A védettségi igazolvány meglétét ellenőriznünk kell, ebben kérjük segí-
tő együttműködésüket.

Továbbra is kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat az aktuális 
információkért.

Vigyázzanak Magukra és Egymásra!

 A Gyevikult Nkft. munkatársai

Kajakosaink a Maroson és a Kőrösön

Áprilisban a frissen alakult Vajda Atti-
la Regionális Akadémia szervezésében 
közös edzéseken vettek részt az Algyői 
Vízisport Egyesület kajakosai. A régió 
egyesületeivel együtt, korosztályonként 
csoportokra bontva a járványügyi sza-
bályokat betartva a Maros folyón Ma-
kóról indultak és Szegeden kötöttek ki. 
A 28 kilométeres távon a korosztályok 
motorcsónakos kíséret mellett haladtak 
együtt. Az egyesületet Pap Henrietta, 
Hegedűs Hugó, Kiss Ákos, Mezei Olivér 
és Laczi Zalán versenyzők képviselték. 
Ugyancsak közös edzést tartottak Bé-
késen az U13-U14 korosztályok részére, 
ahol Pap Henrietta, Vágvölgyi Előd és 
Vágvölgyi Szilárd ragadtak lapátot a Kő-

rösön. Ezen a helyszínen már 2000 mé-
teres időmérőt és hosszú evezést szer-
veztek a kajakosoknak, ezzel is edzve 
őket az éles versenyekre. 

„A tavalyi nyári szezon után maga-
sabbra tettük a szintet. A téli edzések 
során a gyerekek megfelelő alapozást 
kaptak és az időjárás is kedvezett a ko-
rai vízreszállásnak. Az akadémia közös 
edzései visszajelzést adnak az edzők-
nek és versenyzőknek egyaránt a téli 
edzések eredményességéről. Jó úton 
járunk és a munkát folytatjuk tovább” – 
mondta Kis-Bicskei Márk, az egyesület 
edzője.
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A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége: 

06 (20) 852-0673

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

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
Gyermekklinika B részleg (Szeged, Temesvári krt. 35-37.), a balesetes  
gyermek ellátása pedig a Gyermekklinika A részlegén (Korányi fasor).

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 

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.

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

SzületéSek Algyőn

Kovács Mira
Szül.: 2021. 02. 18.
Anya: Kovácsné Tóth Brigitta
Apa: Kovács Tamás

HázASSágot kötött

2021. 04. 09-én
Korom Mihály és Kabók Mónika.

Gratulálunk!

APRÓHIRDETÉSEK

Algyőn 1,5 szobás 54 m2-es panellakás erkéllyel eladó. 
Irányár 19,5 millió Ft. Tel.: 06 (30) 549-9689.



Pályázati felhívás

Az „Esély Otthon az algyői fiataloknak” (EFOP-1.2.11-16-2017-00045) pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó utca 
16. szám alatti ingatlanban 13 lakást alakítottak ki. Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a lakásingat-
lanok kedvezményes használatára az alábbi feltételekkel: 

A bérbeadás jogcíme: A bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény igazolt re-
zsiköltségének (áram, gáz, víz, internet), valamint 15.000 forint közös költség megfizetésére köteles havonta.

A pályázatnak tartalmaznia kell: formanyomtatványon benyújtott pályázati adatlapot; formanyomtatványon benyúj-
tott összeférhetetlenségi nyilatkozatot; formanyomtatványon benyújtott jövedelemigazolást, illetve 100.000 forint ösz-
szegű kaució megfizetését vállalja.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani, 2021� május 14� napjáig�

A pályázatra jelentkezhetnek azon 18–35 év közötti személyek, akik Algyő településen lakcímmel rendelkez-
nek, akik Algyőről elszármazottak és visszaköltöznének, valamint akik Algyőn letelepednének. 

A bérlakásokra pályázatot nyújthat be, aki önkormányzati bérlakással, társbérleti lakásrésszel, illetve saját 
tulajdonú belterületi lakástulajdonnal nem rendelkezik.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli 
hozzátartozói viszonyban van. Nem lehetnek a beköltözők az önkormányzat, illetve konzorciumi partne-
re(i) vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Polgári Törvénykönyv 
(2013. évi V. törvény) szerinti közeli hozzátartozói. A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező kö-
zösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Egy fiatal vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven 
keresztül lehet lakója a projekt keretében kialakított ingatlan(ok)nak.

A pályázat elbírálása során előnyben részesíthető:
a. a pályázó, aki Algyő településen lakcímmel rendelkezik;
b. beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál a 30. életévüket el nem érő pályázók, valamint a gyer-

mekes családok;
c. aki a projekt keretében megszervezett mentorprogramon (életpálya tervezést segítő helyi programok), 

képzésen –  ide nem értve az (1) bekezdés d) pontban meghatározott programot –, részt vesz;
d. aki foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázat elbírálása:
A támogatás elbírálásáról a Humán és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület 
zárt ülés keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Ha az azonos feltételek mellett pályázó, előny-
nyel nem rendelkező pályázók száma meghaladja a szabad lakások számát, akkor a lakáshoz jutást nyilvánosan 
tartott sorsolás útján állapítják meg. Azon pályázók, akik a sorsolás alkalmával nem jutottak lakáshoz, és a 
jövőben is fenntartják igényüket, lakás megüresedése esetén előnyt élveznek a későbbi pályázókkal szemben. A 
képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A lakásingatlanok 2021� augusztus 01� napjától vehetők használatba.

Érdeklődni Horgos Nóránál a 06 (30) 248-0051-es számon, vagy a horgos.nora@algyo.hu e-mail címen lehet.


