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Gyereknapi forgatag a Faluháznál
Ingyenes programkavalkáddal kedveskedtek az algyői gyermekeknek a Faluház melletti szabad területen vasárnap. Meseelőadás, családi sorversenyek, buborékfoci is várta a gyerekeket, míg a hely a civil szervezetek finomságokkal kedveskedtek a
Részletek a 5. oldalon
csöppségeknek, továbbá jótékonysági akciók is várták az érdeklődőket.

Méhészekkel
egyeztettek
A kerti munkát és a gyerekek kinti játékát
is zavarják a méhek Algyőn, mert sokan
félnek tőlük. Nemrég egyeztetésre hívta a
helyi méhészeket az önkormányzat, és ellenőrizték a szabályok betartását is. Közös
megoldást találtak. Részletek a 6. oldalon

Példát mutatnak a fiúk

A TARTALOMBÓL

Ritkán hallani olyan fiatalokról, akik ma kapát és gereblyét ragadnak, valamint palántát
nevelnek és kertet gondoznak. A nyolcadikos Zakar Zsolt és Varga Zoltán mégis ezt
teszi, a közös gazdálkodásukról számoltak be lapunknak.
Részletek a 5. oldalon
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Sportközpont lesz a régi iskolából

A karantén
alatt is kreatívan��������������������� 12

Felfutóban van a kajak-kenu sportág Algyőn is, éppen ezért sportközpontot kapnak a fiatalok a régi Fehér-iskola épületében, amelynek kialakítása megkezdődött,

míg a kikötőben bázissal gyarapodnak.
Már legalább 30-40 fős sportközösség
működik az Algyői Vízisport Egyesület
koordinálásával.
Részletek a 4. oldalon
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Kerti munkák
komplett kertek karbantartása,
felújítása
gyepfelület karbantartása
(vágás, trágyázás,
gyomtalanítás, szellőztetés)
gallyazás
sövénynyírás
öntöző
öntözőrendszer karbantartása
kisebb területek parkosítása
ház körüli munkák
(ereszcsatorna tisztítás, kisebb
javítások, festések, kerti csapok
javítása, kerti kapuk, zárak
javítása, stb.)

Otthoni karbantartás
bútorösszeszerelés
kilincsek, zárak, ajtók, ablakok
javítása
polc, szekrény, képek felszerelése
csap, wc, lefolyó javítása, cseréje
egyéb javítások, felújítások
t
„ezermesteri” tevékenység

Felülettisztítás
terasz, kerti bútor, kerítés, falfelület, térkő és beton felület

tel.: +36 30 82 42 980 email: borgula.garden@gmail.com
KERESSEN BIZALOMMAL SZEGED ÉS KÖRNYÉKÉN!

NYITÁSI AKCIÓ!
JÚNIUSBAN AZ ELSŐ
KONZULTÁCIÓ INGYENES!

PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 (70) 616-2055
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129
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Fontos újdonságok!
Bővült az eszközparkunk:

röntgen,
tv a kezelő egység felett,
speciális fülhallgató, ami kiszűri a fogorvosi fúró
hangát.
• Emellett szakértelemben is bővültünk:
• mostantól gyerekekkel is foglalkozunk,
• Lesz fogszabályozás és szájsebészeti szakrendelés
• félős pácienseknek tudjuk ajánlani a hipnózist
szorongás oldásra, relaxációra,
az időseknek pedig teljes és részleges kivehető pótlásokat készítünk, melyek funkcióban, stabilitásban, és
esztétikában is egyedülállóak országos szinten.
Foglaljon időpontot: +36 (20) 333-0313
Honlap: https://dentalove.hu

...a Tisza Virága

Májusban is népszerű volt az online fogadóóra
Zajlik az élet Algyőn, így egy-egy felmerült és megoldott probléma után sorra jönnek újabbak. Ezért remek alkalom
az online fogadóóra, hiszen ott fel lehet hívni a figyelmet a megoldásra váró ügyekre és személyesen Molnár Áron
polgármesternek tehetik fel a lakosok kérdéseiket és jelezhetik észrevételeiket.

Májusban sem volt ez máshogy. Az
egyórás online bejelentkezés alatt számos kérdés merült fel, többnyire a délnyugati lakóparkkal kapcsolatosan. A
Pipacs és a Búzavirág utca egyirányúsítása miatt felvetődött az egyik utca
zsákutcává tétele, azonban a közelben
lévő intézmények miatt nem zárhatók
le azok az utcák. Az egyirányú közlekedés miatt már így is csak fele akkora
forgalmat kell az elbírnia azoknak. Még
mindig kérdéses a járda és az autóbehajtók építése. Ezek a munkálatok 33
millió forintba kerülnének, amelyek elvégzésére az árajánlatok bekérése folyamatban van, tehát meg lesznek csinálva.
Lakossági jelzés alapján szükség lenne

a Téglás és a Kastélykert utcák kereszteződésénél gyalogos átkelőhely felfestésére. A kérdéses útszakasz a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában
van, így mindenképpen egyeztetni kell
velük. Algyőn a lakosságszám növekedésével a forgalom is nőtt, így a kérdés
mindenképpen megfontolandó.
A nagy népszerűségnek örvendő szabadstrandra az önkormányzat további
fejlesztéseket tervez, amelyre az idei
évben 5 millió forint van elkülönítve.
Az ártér a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. tulajdonában van, de tavasszal
már megkezdték a fokok kitakarítását.
Szükség lesz még az erdősáv kitakarítására, illetve ligetesítés is tervben van.
A Borbála Fürdőben lévő játszóteret
pedig társadalmi munka keretében szeretnék felújítani és áthelyezni a strandra. Elhangzott az is, hogy a Komp utca
aszfaltozására pályázatot nyújtott be az
önkormányzat, a tervek már megvannak
az utca rendbetételére.
Minden évben szó esik Algyőn bicikliutak kialakításáról. Molnár Áron
polgármester elmondta, hogy tervek
már vannak arra nézve, hogy milyen
formában lehetne a kerékpárutakat
megépíteni vagy kijelölni. Az önkormányzat pályázatok kiírását várja, ame-

lyekkel megvalósítható lenne egy ilyen
projekt.
Kérdésre válaszolva szó esett arról
is, hogy a Borbála Fürdő kinti medencéjének június 30-ára kell elkészülnie.
Remélhetőleg a kivitelező tartani tudja
a határidőt, hogy minél hamarabb birtokba vehessék a fürdőzők. A területen
lévő termálkút kezelését már átvette az
önkormányzat.
A temető fejlesztésére is vannak kész
tervek, például a ravatalozó előtti terület ki lesz térkövezve. Többen jelezték az
ott lévő járdák rossz állapotát, a kérdést
a hivatal munkatársai megvizsgálják.
Időről-időre felmerül a csapadékvíz
elvezetésének problémája. Folyamatban
van egész Algyő csapadékvíz elvezetésének megtervezése. Eddig a településen ilyen szintű felmérés nem készült.
Ezután a hivatal munkatársai pontosan
meg tudják majd válaszolni az egyéni
kéréseknél, hogy mit és hogyan szabad
véghez vinni, kialakítani. Addig is a hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportjához lehet kérdéssel fordulni.
Mivel a járványhelyzet miatti korlátozásokat részben feloldották, az intézmények kinyitottak, a polgármesteri
hivatal is a megszokott munkarenddel
áll a lakosok rendelkezésére.

Ingyenes internettel támogatták a diákokat
Az 501/2020-as kormányrendelet írta elő a szolgáltatók számára, hogy a középiskolai, majd utána az általános iskolai
oktatásban résztvevőknek ingyenes internetet biztosítsanak.
A kormány időközben arról rendelkezett, hogy az önkormányzati tulajdonú AKTV Kft. nem jogosult a bevételkiesés
kompenzációjára.
Az AKTV Kft.-től minden jogosult igénylő megkapta a
jóváírást. A kormány támogatása híján Algyő Nagyközség
Önkormányzata több mint egymillió forinttal, saját forrásból segítette az algyői tanulók ingyenes internet hozzáférését.
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Sportközpont lesz a régi iskolából
Felfutóban van a kajak-kenu sportág Algyőn is, éppen ezért sportközpontot kapnak a fiatalok a régi Fehér-iskola épületében, a kikötőben pedig bázissal gyarapodnak. Már legalább harminc-negyven fős sportközösség működik a községben
az Algyői Vízisport Egyesület koordinálásával.

„Újabb mérföldkőhöz érkezett Algyő
azzal, hogy elkezdődött a kajak-kenu
sportközpont kialakítása a régi Fehér-iskolában” – erről Molnár Áron polgármester beszélt, amikor átadták az épületet az
Algyői Vízisport Egyesületnek.
A településvezető elmondta, régi
terve volt már az önkormányzatnak az,
hogy otthont adjanak a felfutóban lévő
sportágnak, ami már legalább 10 éve
meghatározóan jelen van Algyőn. Jelezte, emellett a most létrejövő bázissal
szeretnék megőrizni és továbbvinni azt
a szintet a kajak-kenuban, amit már a
Kopasz Bálint és család elért. Hozzátet-

te, jó partnerre találtak ebben a Magyar
Kajak-Kenu Sportszövetségben, amelynek tagjaitól sok segítséget kapnak a
központ kialakításához.
Megjegyezte, a felújítást követően
öltözők, tárolók, edzőtermi lehetőségek
is lesznek az épületben a szükséges kiszolgálóegységekkel. Emellett a Szent
Anna kikötőben is bázist kapnak az algyői sportolók. Molnár Áron kiemelte,
mindez azért is fontos az önkormányzatnak, mert a sportág felfuttatásával kikapcsolódási és szabadidős lehetőséget
tudnak biztosítani kortól függetlenül
mindenkinek. Úgy véli, a tiszai evezés

érzését nem lehet helyettesíteni, aki azt
egyszer átélte, valószínű, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy ismét megtegye.
Az átadó eseményen jelen volt Sík
Márton, a Vajda Attila Regionális Akadémia menedzsere is, aki jelezte, hogy
januártól akadémiai rendszer működik
a Magyar Kajak-Kenu Sportszövetségnél az eredményes utánpótlás-nevelés
érdekében. Ezt követően arról beszélt,
hogy az önkormányzattal 3-4 éve kezdtek közös munkába, és már 2019-ben
vízitúrát és tábort szerveztek együtt,
ma pedig már 30-40 fős sportközösség
működik a településen. Hozzátette, nagyon jó érzés, hogy Algyőn biztosított
a folyamatos fejlődési lehetőség, amire
a sportágon belül is többen felfigyelnek
majd.
Kövér Imre, az Algyői Vízisport
Egyesület elnöke pedig arról beszélt,
hogy bár nem volt egyszerű a kezdet,
de most már egyre többen jelentkeznek
hozzájuk és a szülők is pozitívan állnak
a kajak-kenuzáshoz. Ezután köszönetet
mondott az épületért, valamint azért,
hogy a község hozzájárult az új mini
kajak megvásárlásához.

TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy
2021. június 26-án, szombaton lomtalanítást végez a település területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (például nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, stb.). A későn kihelyezett hulladékok, valamint az építési törmelékek, üveges ablakok, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (például akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a 06 (62) 425-231-es telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltántól a 06 (30)
563-15-11-es telefonszámon.
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Fergeteges gyereknap a Faluháznál
Ingyenes játékokkal, meseelőadással és családi versenyekkel készült a Gyevikult Nkft. a gyereknapra. A helyi civil
szervezetek is összefogtak, finomságokkal kedveskedtek a résztvevőknek, így egy valóban közösségi napot tartottak
a Faluház melletti területen.
az Anna napi búcsú, ami háromnapos
lesz a tervek szerint. A pénteki napra a
Rockfordulót tervezik, szombaton folknap lesz, a néptáncosoké lesz a színpad,
míg a zárónapon a hagyományos búcsúra várják az algyőieket és az érdeklődőket. Ez volt a második esztendő,
amikor a járványhelyzet miatt elmaradt
a falunap. Az a terv, hogy az Algyő Napi
ünnepségsorozatot kibővítik háromnapos rendezvénnyé, így egy picit pótolni tudják a falunapi hangulatot az őszi
rendezvényen.

„A hosszú lezárás után úgy érzem, hogy
mindenki nagyon ki volt már éhezve
arra, hogy együtt lehessünk és olyan
program valósulhasson meg, ami miatt
érdemes otthonról kimozdulni. Ennek kedvezett az időjárás is, így minden összeállt a vasárnapi gyereknapra”
– mondta Kovács László, a Gyevikult
Nkft. ügyvezető igazgatója.
Hozzátette, nagyon boldogok, mert
mindenki kivette a részét a szervezésből, hozzátett a rendezvény sikeréhez.
„Külön köszönöm azoknak a civil
szervezeteknek, akik aktívan részt vettek a lebonyolításban. Az Algyői Szőke
Tisza Nyugdíjasklub tagjai hagyományos lángost sütöttek, az Algyői Nőegylet palacsintával kedveskedett a gyerekeknek, a Magyar Vöröskereszt helyi
alapszervezete süteményekkel készült,
továbbá játékokat osztottak. Ezen felül
a Szamóca Fagyizó fagyijegyet ajánlott
fel, míg a gyevi szóda szódát biztosított,
amit a büfében így ingyen kínáltak a felajánlásnak köszönhetően” – sorolta. Algyői rendezvényen először vettek részt
a szegedi Mátrix Közhasznú Alapítvány
Bohócdoktorai, akik nagy sikert arattak,
és szintén jótékonykodtak és csokoládét
is osztottak.

Kovács László megjegyezte, a járványügyi szabályok napról napra történő
változása kicsit bonyolította a szervezőmunkát, ám mivel szabadtéren 500 főig
különleges korlátozások nélkül lehetett
rendezvényt tartani, így a Gyevikult
Nkft. csapata rövid idő alatt meg tudta
szervezni a programokat a családoknak.
Arra kérdésünkre, hogy milyen nagyobb programokra készülnek, elmondta, hogy június 26-án Szent Iván
éji rendezvényre várják az algyőieket a
Tájház udvarára. Ezt követi július végén
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Ezeken felül számtalan táborral készül a nyárra a Gyevikult Nkft., ezek
között van még olyan ingyenes, amelyre
várják a jelentkezőket.
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Megoldják a belterületi méhek problémáját
A kerti munkát és a gyerekek kinti játékát egyaránt zavarják a méhek Algyőn, sokan félnek tőlük. Éppen ezért egyeztetésre hívta a helyi méhészeket az önkormányzat, és ellenőrizték a szabályok betartását is. Közös megoldást találtak.

A korábbi évekhez képest jóval több panasz érkezett az algyői önkormányzathoz arról, hogy a helyi méhészek méhei
mások kertjeiben, udvaraiban is megjelentek, ez pedig akadályozza a kertészkedést, a gyerekek kinti játékát. Éppen
ezért májusban egyeztetésre hívták az
összes méhészt.
Molnár Áron polgármester elmondta,
baráti hangvételű megbeszélést folytattak, ennek célja volt, hogy közös meg-

oldást találjanak a kialakult helyzetre,
valamint megnézzék azt, hogy az önkormányzat miként tud segíteni a probléma kezelésében. Emellett szóba került
az is, hogy a lakók mit tehetnek a megelőzés érdekében.
Hozzátette, a gondot az okozhatja,
hogy most belterületen tartják a méhcsaládokat sokan, amíg az akác virágzása nem indul meg. Ráadásul most
belterületen is több virág van, valamint
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a méhészek félnek, hogy ellopják a kaptárral együtt a méhcsaládjaikat a külterületen, ugyanis erre már többször volt
példa mostanság.
Füzesy István alpolgármester jelezte, a 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
szabályozza hazánkban a belterületi
méhtartást, ettől nem térhet el egyetlen
önkormányzat sem. Ennek betartását is
ellenőrizték is az algyői méhészeknél,
szabályszegést egyetlen esetben sem
tapasztaltak. A megbeszélésen egy hozzászólást is meghallgattak arról, hogy a
természet és a társadalom fennmaradásához milyen fontosak a méhek, éppen
ezért óvni kell ezeket a rovarokat, különben kihal a természet.
Az egyeztetésen előrelépés is történt,
az önkormányzat ugyanis felajánlotta,
hogy engedélyezi a méhkaptárok kihelyezését saját területein, bérbe adja azokat. Természetesen mindezt a falu határában, a lakott területtől távolabb. Már
akadt olyan helyi méhész, aki jelezte,
hogy szeretne ezzel a lehetőséggel élni.

...a Tisza Virága

Sok kortársuk példát vehet róluk
Ritkán hallani olyan fiatalokról, akik ma kapát és gereblyét ragadnak, valamint palántát nevelnek és kertet gondoznak. Zakar Zsolt és Varga Zoltán mégis ezt teszi, a közös gazdálkodásukról számoltak most be.

Már második éve termeszt zöldséget
és gyümölcsöt a régi Fehér-iskola udvarán kialakított kertben Zakar Zsolt,
aki tavaly egy barátjával vágott bele
a kertészkedésbe. Elmondta, az ötlet
is a barátjától származott, azonban ő
idén már nem akart részt venni a közös munkában, így Varga Zoltán csatlakozott hozzá. Igen rendezett kertet
tudhatnak magukénak a nyolcadikosok,

akik nemcsak a szabadidejükből fordítanak időt a gazdálkodásra, hanem a
zsebpénzükből is.
Elmondták, most háromféle hagymát,
retket, salátát, krumplit, répát, paprikát,
paradicsomot, uborkát és sárgadinnyét is
termelnek, elsősorban családjaik számára, de ha jó lesz a termés, akkor a helyi
piacon is árusítják majd azokat. Szerintük unaloműzésre és kikapcsolódásra is

jó a kerti munka, ráadásul jól lehet közben barnulni is. Csupán két ellenségük
van, egyik a gaz, a másik pedig a szúnyog.
Előbbi ellen azonban segítséget kaptak a
szülőktől, akik gyomirtóztak, szántottak
és rotáltak is a kertben, így idén már jóval kevesebb gazt kell kikapáljanak a fiatalok. Azt remélik, hogy vérszívóból is
kevesebb megy majd feléjük.
Érdekesség viszont, hogy egyikük
családjára sem jellemző a gazdálkodás,
önszántukból döntöttek úgy, hogy számítógépezés helyett a kertben töltik a
szabadidejük egy részét. Ráadásul a paradicsom-, a paprika- és az uborkapalántákat is maguk nevelték. Megjegyezték, a nagyközségben sokan drukkolnak
nekik, valamint nemcsak a szüleiktől
kapnak támogatást, hanem több helyitől is, például a fóliasátrat és a salátamagot is ajándékba kapták.
Elárulták, a baráti körük tud arról,
hogy kertészkednek, de az osztályukban csak kevesen hallottak eddig a
munkájukról. Bár júniusban elballagnak, a közös kertet megtartják a jövőben is.

Ingyenes pályaorientációs táborok Algyőn
Két turnusban ingyenes pályaorientációs táborokat tart a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gyevikult
Nkft. közreműködésével a nagyközségben. A programokon többféle szakmával és helyi vállalkozásokkal ismerkedhetnek meg az 5-8. osztályos diákjaink.
A július 5-én és július 26-án induló
turnusok alatt játékos foglalkozásokon,
kézműves programokon vehetnek részt
a jelentkezők, amelyeknek az Algyői
Tájház és az Alkotóház ad otthont.
Emellett több helyi cég életébe is bepillantást nyerhetnek a gyerekek, így
például építőipari vállalkozásokhoz,
cukrász és vendéglátóipari, valamint
ipari üzemekbe látogatnak majd. A
kamarai tábor nagyban hozzájárulhat
a tanulók eredményes pályaválasztásá-

hoz. A színes programok lebonyolításában a Faluház dolgozói aktív szerepet vállalnak.
Kőkuti Attila, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
elmondta, hogy a megye vállalkozásainak továbbra is nagy kihívást jelent a
jól képzett szakemberek hiánya, ezen a
helyzeten változtatnának a pályaorientációs tevékenységükkel, amely kiemelt
feladat a CSMKIK-en belül. Kifejtette,
hogy a jelen és a jövő szakmáit a közép-
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pontba helyezve a legújabb technológiák, a robotika és a digitalizáció témáját
szem előtt tartva kell bevonni a fiatalokat a munkába, mivel csak a legújabb
ipari megoldások alkalmazásával lehet
minél nagyobb hozzáadott értéket előállítani, amely hosszútávon a térség gazdasági növekedésének a kulcsa.
A táborokról további információ
Izbékiné Cseuz Gabriellánál kérhető a
06 (30) 415-0435-ös számon, vagy a
tajhaz.algyo@algyo.hu e-mail címen.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Ezer gyereknek szerveztek programokat
Sikeresen zárult az „Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában” című pályázat megvalósítási időszaka
hét intézmény bevonásával. Mintegy ezer gyereknek harminc hónapon keresztül szerveztek témanapokat, foglalkozássorozatot, szakköröket és táborokat.
rön, a drámatáborban és a gyógynövényes témanapokon vettek részt.
A programok megvalósításának elengedhetetlen és legfontosabb alapfeltétele a hét intézmény szoros szakmai
együttműködése volt. A programokat
a Gyevikult Nkft. telephelyein, azaz
a Faluházban, a Tájházban, az Alkotóházban, az Ifjúsági Klubban és az
Ezerjóházban rendezték, amelyek a
pályázatnak köszönhetően rendelkez-

A Gyevikult Nkft. a Széchenyi 2020
program keretein belül megvalósította az „Algyői kulturális intézmények a
közoktatás szolgálatában” című pályázatban foglaltakat. Az EFOP 3.3.2-162016-00349 kódjelű program célja olyan
programok szervezésére volt, amelyek
lehetővé teszik elsősorban a hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók számára a tanórán kívüli, nem
formális és informális tanulási formák
általi tudásuk gyarapítását. További cél
volt az együttműködő nevelési és oktatási intézmények tanulóinak tanórán
kívüli ismeret- és tudásgyarapításának
kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások,
tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás
kiemelése.
Az elnyert pályázatot a Gyevikult
Nkft. 2018. augusztus 14. és 2021. május 14. között valósította meg. Harminc
hónapon keresztül, 6 oktatási és 1 neve-

lési intézmény aktív együttműködésével
valósultak meg a pályázatban megjelölt
célok. Együttműködő partnerek voltak:
az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola,
az Algyői Szivárvány Óvoda, a szegedi
Tisza-parti Általános Iskola, a deszki
Zoltánfy István Általános Iskola, a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola, a
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor tagiskola és a szőregi
Kossuth Lajos Általános Iskola.
Az öt félév alatt számos témanapot,
foglalkozássorozatot, szakkört és tábort
szerveztek. A résztvevő gyerekek a történelem másképp témanapokon, a földrajz másképp témanapokon, a kreatív
terek-kerámia foglalkozássorozaton, a
Tájházas kézműves foglalkozássorozaton, az óvodás őszi és tavaszi témanapokon, a pályaorientációs és életvezetési
foglalkozássorozaton, a média csoport
foglalkozássorozaton, a dráma szakkö-
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nek az adott oktatásokhoz szükséges
felszereléssel. A foglalkozásokat igény
szerint terepi és iskolai programok is
színesítették. Az elmúlt évben érvénybe
lépő járványügyi korlátozások miatt a
projekt egyes elemeit az online térben
valósították meg.
A projekt elérte a kívánt eredményeket, az intézmények hatékony együttműködésének köszönhetően a megvalósítási időszak alatt a hét partner
intézményből csaknem 1000 diák és
óvodás vett részt a programokon.

...a Tisza Virága

Közösségi összefogással megszépült az Algyői Szivárvány Óvoda udvara
Az óvodába járó gyermekek létszámának növekedésével arányosan vált egyre zsúfoltabbá a játszóudvar, éppen ezért
nevelőközösségünk elhatározta, hogy gazdagabbá, változatosabbá varázsolja az udvari játékeszközöket.

Az interneten búvárkodtunk, ötleteket
gyűjtöttünk és a szülőkkel összefogva
folyamatosan valósítjuk meg elképzeléseinket. Főleg a betonos udvarrész

kínálta lehetőségek színesítésére törekedtünk. Itt most már esős időben is
aktívan el tudják foglalni magukat a
gyerekek. A felfestett ugróiskolákon,
vonalakon, akadálypályákon különböző
módon gyakorolhatják az ugrásokat, járásfeladatokat, szökdeléseket.
Környezetünket parkosítottuk, virágültetéssel szépítettük. Zöld Óvoda lévén fontosnak tartottuk, hogy a
gyerekek tevékenyen vegyenek részt a
kertészkedésben. Nagyon élvezték az
otthonról hozott saját virágok ültetését,
naponta gyönyörködnek a munkájuk
eredményében, a locsolásban a növények
gondozásában is szívesen részt vesznek.
Pillangó- és méhecskebarát kertrészt is
kialakítottunk, ahol virágzó évelőket ültettünk a cserepekből kialakított pillangóitató köré. A bejárat mellé álmodtunk
egy kerti csobogót, amely még hangulatosabbá teszi óvodánkat. Napról napra
készülnek az új cserépfigurák, amelyek a
virágoskertet és az ablakpárkányokat dí-

szítik. Farönkökből kialakított kiülőket
telepítettünk, és raklapbútorok készítése is folyamatban van.
Köszönjük a szülők aktív részvételét
az ötletadásban, a szükséges alapanyagok beszerzésében és a megvalósításban.
Köszönjük Vajda Ármin családjának a
festéket és a kitartó munkát, amellyel
sikerült újjá varázsolni KRESZ-pályánkat. Lippai Péter édesapja meglepett minket virág formájú rajztáblákkal,
amelyeket már birtokba is vettek a gyerekek.
Kakuszi Ildikó

Mire érdemes figyelni, amikor gombát szedünk
Itt a tavasz és lassan a nyár is és ebben
a párás időben megjelennek a gombák.
Aki szereti a gombát, az biztosan szívesen is szedi, ha van ideje és akarata. A
gomba nagyon egészséges, sok fehérjét
tartalmaz, mint a húsok. Mivel nagyon
sok jó gombafaj van, de sajnos a mérgesgombák is szeretnek szaporodni, így
vigyázni kell, hogy a megártó és mérgező gombák ne kerüljenek az életünkbe,
így javasolt a gombaszakértővel megvizsgáltatni. A gombaszakértő a mérgező gombákat el kell, hogy dobja, mert
ha véletlen mérgezőt is ad és azt elfogyasztják, komoly börtönbüntetéssel
büntethető. A gombák mezőn, erdőben
korhadt fákon, farönkön párás esős időben teremnek gombafajtánként különböző időszakokban.

Mostanában termő gombák:
Mezőn szegfűgomba, csiperke, májusi pereszke, harmatgomba, pöfetegek,
tintagombák.
Fákon, farönkön: gyűrűs tuskógomba, gerebengomba, pisztricgomba.
A gombaszedés szabályaira is szeretném felhívni a figyelmet. A gombát lehetőleg kosárba, vödörbe, ládába
érdemes szedni, mert ezekben nem
törődik úgy össze, mint nejlonzacskóban. Érdemes kézzel tőből kivágni (ha
bocskoros, az is rajta maradjon). Az
apró gombákat inkább hagyjuk a tövön, mert ha megnő és elszórja a spóráját később is ott nő majd, ha az időjárás
kedvez neki.
Hivatalosan 1 fő maximum 2 kilogramm gombát szedhet, de nem szoktuk
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ellenőrizni. Fontos, hogy a gombát minél előbb nézze meg szakértő és utána
készítsük el későbbi fogyasztásra. A
megmosott gombát 2-3 percig forró picit sós vízben megfőzzük majd leszűrjük. Kihűlve hűtőben 1-2 napig, de fagyasztóban akár 1 évig is eltartható.
Mindenkit arra kérek, hozza el bevizsgáltatni a szedett gombát. Nem
mindig tartózkodom otthon, de telefonon meg lehet beszélni, hogy mikor
hozhatják a Kócsag utca 50 alá. Vezetékes telefon 06 (62) 268-520-as, vagy
férjem mobil telefonszámán 06 (30)
205-0925-as számon vagyok elérhető.
A vizsgálatért semmit nem kérek.
Tisztelettel,
Zánthó Csabáné

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról
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.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket,
hogy az MOL SZMDK Szénhidrogén
Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) – mint bányavállalkozó
– megbízásából a „Szeged-Délkelet”
kutatási területen lévő bányatelkeken
az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
(1139 Budapest, Forgách utca 11-13.,
cégjegyzékszám: 01-09-886173) „Szeged 3D” szeizmikus mérést végez.
A kutatást a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya a JN/43/02428-23/2019.
számú MÜT engedéllyel hagyta jóvá.
A tervezett teljes mérési terület kiterjedése: 316 km2, érintett települések:
Algyő, Deszk, Domaszék, Ferencszállás, Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza,
Maroslele, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván.
A kutatás az egész kutatási területre
vonatkozóan előreláthatólag 2021. június 1. és 2021. augusztus 15. között zajlik. Egy-egy szűkebb térség (4-5 km-es
körzet) érintettsége a munkálatok során
jellemzően 5-7 nap.

– A mérések első fázisában a 2-3 fős
geodéta mérőcsoport megkezdi a tervezett szeizmikus vonalak kitűzését. GPS
segítségével kijelölik és számozott fakarókkal megjelölik az érzékelők pontjait
az ingatlanokon, közutakon és a települések utcái mentén. Zárt, bekerített
ingatlanokat a mérés nem érint, amen�nyiben mégis szükséges lenne érzékelők
elhelyezése, akkor az csak az életvitelszerűen lakott ingatlanoknál, a tulajdonos jelenlétében/engedélyével történik.
– Következő lépésként a kábeles csoportok a kijelölt pontok mellé geofonokat helyeznek el, amelyeket hegyes végükkel a talajba szúrnak. Az érzékelők
nagyjából 7-12 napig maradnak a területen. Ezek a speciális eszközök csak
szeizmikus kutatásra használhatók, más
számára értéktelenek, használhatatlanok.

értelmezése egy olyan geológiai modell
felállítását teszi lehetővé, amely megbízhatóan képezi le a kutatási terület
földtani szerkezetét.
KÉRJÜK A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A REZGÉSÉRZÉKELŐ
MŰSZEREKET NE MOZDÍTSÁK
EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL
SZAKEMBEREINK AZOKAT ELTÁVOLÍTJÁK!
Amennyiben a tevékenység során
kérdései, észrevételei vannak, kezdeményezzen egyeztetést munkatársainkkal
az alábbi telefonszámon:
Romvári Zalán 06 (70) 375-6280
Karvalics Anett 06 (70) 507-0099
APRÓHIRDETÉSEK

– Harmadik fázisként a szeizmikus
jelgerjesztés történik a lenti képen látható önjáró vibrátor gépekkel. A gépek
működése a mezőgazdasági gépekhez
hasonló zajjal jár, valamint vibrációs hatás érzékelhető, amely az épületek biztonságát, állagát nem veszélyezteti.
– A mérési munkálatok végeztével
minden kábelt és jelölőkarót eltávolítunk a terepről.
A mérés eredményeként földtani
keresztmetszeteket (szelvényeket) kapunk, amelyek érzékletesen szemléltetik a szerkezetek mélységét, vastagságát és kifejlődését. Az adatok komplex
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Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók,
szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év garancia!
Zsinór és gurtni csere, javítások.
Telefon: 06 (30) 953-0395
Algyő Informatika: számítógépek,
laptopok, tabletek, mobiltelefonok
javítása, telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen bizalommal!
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501
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 mozgás- és masszázsterapeuta
és Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akupresszőr.

...a Tisza Virága

Nyerjük vissza fittségünket – küzdjük le a depressziót
A járvány lassan visszahúzódni látszik Magyarországon, és elkezdődött a „nyitás”, mégis sok embernek kihívást jelent
a visszarendeződés. Vágyunk arra, hogy minden a régi legyen, de sajnos már semmi sem lesz olyan, mint a járvány
előtti időkben.

Úgy is hívják az elkövetkező
időszakot, hogy az „új normál”. Minden megváltozott,
főként bennünk. Lassan behálózta életünket az elszigeteltség, a félelem és a befelé
fordulás, ami súlyos nyomott
hagyott lelkünkben, sőt lehangolttá tett bennünket.
Mit tehetünk testi-lelki fittségünkért, hogy hátra hagyjuk a nehéz érzéseket?
Töltsünk minél több időt
a friss levegőn, a napsütésben, ami feltölti szervezetünket energiával és D-vitaminnal. Fel a fejjel! Nem véletlen
ez az ősi jó tanács! Fordítsuk
tekintetünket gyakran az ég
felé, vagy például számoljuk
meg hány kéményt látunk
sétálás közben – ezzel ellensúlyozzuk, hogy olyan hosszú
időn keresztül éltünk bezárva, és fordítottuk figyelmünket befelé. Ezzel a gyakorlattal átlendíthetjük magunkat
a pozitív, nyitott tartományba. Ehhez elvégezhetjük a
következő légzőgyakorlatot:

lélegezzünk be friss levegőt
(hasi légzéssel), addig míg elszámolunk magunkban 5-ig,
majd újra számoljunk 5-ig,
amíg benntartjuk a levegőt,
és 5-ig számolva fújjuk ki
lassan, majd újra végezzük
el ezt a légzőgyakorlatot
5-ször. Ez a két gyakorlat
jelentősen javítja majd kedélyállapotunkat. Emellé fogyasszunk boldogító ételeket.
A boldogító ételek sorában
nem is kérdés, hogy a dobogó felső fokán a csokoládé
áll. A csoki és a kakaó pozitív
irányba befolyásolja a boldogsághormonok termelését.
Válasszunk minél magasabb
kakaó tartalmú csokit, ami
az érrendszert, magas flavonoid tartalma pedig a szívet
is karbantartja. A különféle
halak húsa az egyik legkiválóbb omega-3-zsírsav forrás,
amely idegrendszer-nyugtató és boldogságfokozó hatással bír. Azoknál a népcsoportoknál, akik sok halat és
rákot esznek, kimutathatóan

kevésbé gyakori a depresszió,
a bipoláris rendellenességek
és a lehangoltság. Bizonyos
ételek fogyasztásakor a bennük lévő aminosavakból az
emésztés során agyi, idegi
ingerületátvivő anyagok keletkeznek. Ilyen aminosav
például a húsokban, tejben,
tojásban, zabpehelyben, csicseriborsóban, datolyában és
szójában található triptofán,
amelyből az egészséges alváshoz, a depresszió megelőzéséhez nélkülözhetetlen
szerotonin képződik. Ahhoz
azonban, hogy ez az átalakulás zavartalanul megtörténjen, cink és B-vitamin tar-
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talmú élelmiszereket, például
olajos magvakat (szezám-,
napraforgó-, tökmag) is kell
fogyasztani. A szerotonin
szint emelkedését segítik a
keményítőben gazdag élelmiszerek is, például a köles,
hajdina, ciroktészta, vagy a
barnarizs. Szerotonin termelődést fokozó hatásúak a
magas B6-vitamin tartalmú
élelmiszerek is, mint amilyen
a búzacsíra, a zabpehely vagy
a banán. Együk magunkat
boldogra!
Vörös Ilona
életviteli tanácsadó, tréner,
business&life coach

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A karantén alatt is kreatívan
Az algyői művészek és kézművesek a bezártság alatt sem maradtak tétlenül. Volt, aki a saját mesterségét űzte, voltak,
akik új technikákat, művészeti ágakat is kipróbáltak. Az alkotásokat pedig egy kiállításba rendezve mutatták be a közönségnek.
alkotások között. Kiderült, hogy men�nyi minden van a kezekben és mennyi
minden van a szívekben, ami most kifejezésre került” – fogalmazott köszöntőjében Füzesy István alpolgármester.
A kiállítást pünkösdig lehetett megtekinteni. A kreatívkodás azonban ezután
sem áll meg, hiszen a Gyevi Art Kulturális Egyesület meghirdette a „Köves(s)
Algyő” mozgalmat, amely keretében
idézetekkel és motiváló gondolatokkal
ellátott kavicsokat rejtenek el a faluban.

Nagy Miklósné Margit fejéből pattant
ki az ötlet, hogy szervezzenek egy kiállítást, ahol ki-ki megmutathatta, hogy
mivel foglalatoskodott a karantén alatt.
„Az egyik legjobb módja a feszültség
levezetésének, ha azzal foglalkozunk,
amit tudunk. A kézműveskedéssel tudtuk oldani egy kicsit a vágyunkat arra,
hogy közösségben legyünk” – mondta

az önkormányzati képviselő. Az ötletet a Gyevi Art Kulturális Egyesület és
az Algyői Könyvtár felkarolta és több,
mint 26 alkotó művével nyitották meg a
„Mutassátok meg, mit alkottatok a karantén alatt” címet viselő kiállításukat.
A látogatók megtekinthettek festményeket, fából készült mesterműveket,
kavicsokat, horgolt és kötött műremekeket és még sokáig lehetne sorolni a
technikákat, amelyeket az algyői amatőr
és lelkes kézművesek felsorakoztattak.
„Nagyon jó, hogy Algyőn ennyi kézműves van és ők ilyen széles skálán mozognak, hiszen a grafikáktól a horgolt
esernyőig, sok minden megtalálható az
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Maga a kezdeményezés országos szintű,
így nemcsak Algyőn, hanem más városokban, községekben is találkozhatunk
apró meglepetésekkel. Sőt, fel is hívta
Kukk Ildikó, az egyesület alelnöke a figyelmet arra, hogy vigyék el máshova a
köveket, de akár készíthetünk is újakat.
Aki már alkotott, az tudja, milyen
ereje van egy-egy tárgy, dísz elkészítésének és mivel jár az azzal való munka.
Nemcsak önkifejezés ez, hanem a bezártsággal való összehangolódás is. Aki
eddig még nem mert pennát, ecsetet,
horgolótűt ragadni, az tegye meg bátran, hiszen csodálatos művek kerülnek
ki a kreatív kezek alól.

...a Tisza Virága

A közös tulajdon alapvető szabályai
Amikor egy ingatlannak több tulajdonosa is van, közös tulajdonról beszélünk. Például a házastársak, élettársak közösen vásárolnak lakást, házat, vagy esetleg a gyermekek közösen öröklik meg a szülő ingatlanát. A közös tulajdon tehát
mindennapos eset, de vajon ismerjük-e az alapvető szabályait?

–

–

–

–

–

–

–

Közös tulajdon esetén minden tulajdonost egy meghatározott, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett,
úgynevezett eszmei tulajdoni hányad
illet meg (például 1/2-ed, 2/10-ed).
Az egyes tulajdonosok a többiek
jogainak és lényeges érdekeinek sérelme nélkül, de az egész ingatlan
használatára jogosultak.
A tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk arányában jogosultak a
hasznok szedésére. Haszon alatt
minden olyan előnyt értünk, amely
az ingatlan használatával jár, vagy
a hasznosításából származik, mint
például egy bérleti díj.
Szintén a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek az ingatlannal kapcsolatos költségek, kötelezettségek
viselésére (adók, más közterhek) valamint viselik az ingatlanban keletkezett kárt is, feltéve, hogy a kárt nem
valamelyik tulajdonostárs okozta.
Az ingatlan állagmegóvásához és
fenntartásához feltétlenül szükséges
munkálatokat bármelyik tulajdonostárs jogosult elvégezni, és az ilyen
kiadások ráeső részét mindegyik
tulajdonostárs köteles viselni. Ezen
kiadások előtt a tulajdonostársakat
lehetőség szerint értesíteni kell.
Ugyanakkor a többi tulajdonostárs
előzetes értesítésére nincs szükség,
ha például az ingatlan életveszélyessé
vált, és ezért bizonyos munkálatokat
haladéktalanul el kell végezni.
Éppen ezért az ingatlant érintő munkálatokkal felmerülő anyagköltségekről, illetve munkadíjakról szóló számlákat, bizonylatokat, az előtte-utáni
állapotokat rögzítő fényképekkel
együtt őrizzék meg, hogy a későbbiekben azok alapján egymással el tudja-

–

–

–

–

–

–
–

nak számolni, különösen az ingatlant
nem használó, vagy olyan tulajdonostársakkal, akiket előzetesen nem sikerült értesíteni a munkálatokról.
Ha a tulajdonostársak eltérően nem
rendelkeznek, akkor szótöbbséggel,
a tulajdoni hányaduk arányában határoznak a közös tulajdonnal felmerülő kérdésekben.
Ugyanakkor a tulajdonostársak
egyhangú határozata szükséges a
rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz, az egész ingatlan
feletti tulajdonjog átruházásához,
az egész ingatlan megterheléséhez
(jelzálogjog), vagy az egész ingatlant érintő kötelezettségvállaláshoz.
A gyakorlat a rendes gazdálkodás
körét meghaladó kiadásnak tekinti
például az ingatlan felújítását, vagy
az épület bővítését, egy új helyiség
kialakítását. Ha azonban ezeket a
munkálatokat az egyik tulajdonostárs a saját költségére végzi el, akkor
nincs szükség az egyhangúságra.
Saját tulajdoni hányadával a tulajdonostárs jogosult rendelkezni. Viszont tulajdoni hányadára a többi
tulajdonostársat kívülálló, harmadik
személlyel szemben elővásárlási jog
illeti meg.
Ha tehát egy tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadát kívülállónak szeretné eladni, akkor a kapott vételi ajánlatot közölnie kell a tulajdonostársaival.
Ha valamelyik tulajdonostárs a vételi
ajánlatban szereplő vételáron és feltételekkel meg kívánja vásárolni a tulajdoni hányadot, akkor az adásvételi
szerződés közte és az eladó tulajdonostárs között jön létre. Ha több tulajdonostárs is élne elővásárlási jogával, akkor közülük az eladó választ.
A tulajdonostárs az elővásárlási
jogot végrehajtási árverés esetén is
gyakorolhatja.
Talán nem közismert, de a házastárs
a vagyonközösség fennállása alatt és
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annak megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben a
házastársa hozzájárulása nélkül nem
rendelkezhet a házastársak közös tulajdonában lévő, a házastársi közös
lakást magában foglaló ingatlannal, és
nem bocsáthat közös vagyontárgyat
vagyoni hozzájárulásként egyéni cég,
gazdasági társaság vagy szövetkezet
rendelkezésére. A másik házastárs
hozzájárulását ezekben az esetekben
nem lehet vélelmezni, tehát kifejezett
hozzájárulására van szükség.
– A közös tulajdon védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is
felléphet.
– A közös tulajdon megszüntetését
pedig bármelyik tulajdonostárs kérheti, erről a jogról nem lehet érvényesen lemondani.
– A megszüntetésről a bíróság dönt.
Amennyiben az ingatlan természetben megosztható, elsősorban
ezt a megoldást választják.
– Lehetséges az is, hogy a bíróság megfelelő ellenérték fejében egy vagy több
tulajdonostárs tulajdonába adja az ingatlant vagy a tulajdoni hányadot.
– Ha viszont a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel
járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, sor kerülhet az ingatlan értékesítésére, és ez esetben a
vételárat osztják meg.
– Ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak, akár az
ingatlan társasházzá alakításával is
megszüntethető a közös tulajdon.
– Fontos, hogy a bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen
valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.
Amennyiben témát szeretnének javasolni, küldjék el a dr.borbely@invitel.hu
e-mail címre.
Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Algyőn kirándultak, élményeiket tárlaton mutatják be
Egyedi módon mutatják be a községet a szegedi nyugdíjasok, akiknek fotói június végéig tekinthetők meg a faluházban. A képekből készült tárlat megnyitója volt az első olyan esemény Algyőn, amelyet a korlátozások feloldása után
közönséggel együtt tudtak megtartani.
szeretete, valamint az iparművészeti értékek és a helytörténet iránti érdeklődésük tartja össze őket, nagyon szeretnek
együtt kirándulni, így jutottak el Algyőre is. Jelezte, ez már a második olyan
tárlatuk májusban, amelyet közönség
előtt tudtak megnyitni. Hangsúlyozta,
nem profi fotósok, mindezt hobbiból
csinálják.

Algyői séta címmel nyílt tárlata a Faluházban a szegedi Nap-Fény Fotókörnek. A kör tagjai tavaly nyáron többször
is a községbe kirándultak, ekkor kapták
lencsevégre például a tájház kiállítását, a
helyi fodrászt és kiemelkedő épületeket
is a településen.
A kiállítás megnyitóján Kovács László, a Gyevikult Nkft. ügyvezetője elmondta, jó érzéssel tölti el, hogy újra
élettel telt meg a ház, hiszen a korlátozások feloldása óta ez volt az első olyan
eseményük, amelyen már látogatókat
is fogadtak. Hozzátette, érdekes látni
azt, hogy mások, nem a községben élők
miként is látják Algyőt. Megjegyezte,
tavaly, amikor először találkozott a kör
tagjaival, már akkor tudta, hogy gyümölcsöző lesz a kapcsolat.

Ezt követően Csurgó Edit, a NapFény Fotókör elnöke adott számot a
mindennapjaikról. Így derült ki az, hogy
2011-ben alakultak meg baráti körként,
a tagok között pedig van orvos, tanár,
jogász, mérnök és kertész is, éppen ezért
tudnak ilyen színes albumokat készíteni. Elmondta, a fotózás és a természet
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A megnyitón a kör társegyesülete, a
Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör
Egyesület is fellépett. Védettségi igazolvánnyal egészen június 28-ig lehet
megtekinteni a kiállítást. Emellett a képekből egy album is készült, ezt a NapFény Nyugdíjas Fotókör Facebook-oldalán lehet szemügyre venni.

...a Tisza Virága

Jelek 2021 – szeptember közepéig várják a pályamunkákat
Az Algyői Könyvtár idén is meghirdette immár hagyományosnak mondható irodalmi pályázatát Jelek 2021 címmel.
Szeptember közepéig várják a verseket, novellákat határon innen és túlról egyaránt.

A 2020-as világjárványos évben pályázatunkra 166 pályázó 273 pályaművel jelentkezett: a legnagyobb utat egy
Ausztráliából érkezett pályázat tette
meg.
Pályázatunkkal szeretnénk ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a
magyar nyelven írt alkotásokra, miköz-
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ben egy-egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak.
Célunk az irodalmi nyelv ápolása és
ösztönzés új irodalmi művek alkotására.
Pályázatunkra amatőr, kezdő és már
publikáló szerzők tollából várunk verseket és novellákat határon innen és
túlról. Alsó életkori határ: betöltött 16.
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életév. Egy pályázó vers kategóriában
maximum 2 alkotással, novella kategóriában 1 alkotással pályázhat.
Sok szeretettel és kíváncsian várjuk
algyői alkotók jelentkezését is!
Pályázat beküldési határideje: 2021.
szeptember 15.
Pályázati kiírást és a már beérkezett
pályaműveket a pályázat honlapján
olvashatják az érdeklődők: https://jelek2021.webnode.hu/
A pályázatra érkezett és a zsűri által
kiválogatott pályaművekből antológia
készül. Minden résztvevőt megillet egy
példány a készült antológiából, abban
az esetben is, ha pályázata nem kapott
helyet benne.
A kötet megjelentetéséhez szívesen
vennék algyői vállalkozók támogatását
is.
Algyői Könyvtár

2021. 04. 14. 9:53

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Isteni testek – Megjelent Bakos András első verseskötete
Bakos András újságíró, szerkesztő első, Isteni testek című verseskötetét az Algyői Könyvtárban mutatták be elsőként.
A szerzővel Orcsik Roland, a Tiszatáj folyóirat szerkesztője, költő, műfordító beszélgetett.

„Végül is minden költő egyik alapvető
feladata a tragédia megközelítése. Hogyan cserkészem be, mint holmi vadat,
hogyan érintem, képes vagyok-e megszelídíteni, képes vagyok-e a szolgálatomba állítani, látom-e jobban általa azt
az örvényt, azt a sivatagot, azt a parádét,
azt a jóvátehetetlen pazarlást vagy veszteséget, amiben benne vagyok: vagyis

az életet. Bakos András a manapság oly
divatos, objektív és tárgyilagos alanyiság
artikulációjával szemben a közösségi ethosz nyelvi formái felé fordul. Van én,
van elbeszélő, de ez az én mindig valaki
relációja miatt a valakikhez, valamiféle
helyzetekhez való tartozás miatt működik. Szelíden, pontosan, különösebb
erőfeszítés nélkül írja meg a társas drá-

mát, a magyarok vizsláját, egy erdélyi
utazás szorongató különösségét, egy
szomszéd sistergő dühét, egy kápolna
építésének körülményeit, a kiterített,
idős férfitest kiváltotta emlékeket. Az
élő és elfogyó emberi testeket, melyek
Isten képmásai. De mintha szűk kézzel
mérne szenvedélyt, érzelmet. Mintha
kevesebbet adna, mint amennyi a lírai
élményből kifacsarható. Mintha megspórolna dühöt, csalódást, vágyat. De
nem! Mert egyszerre összeszorul az
ember szíve. Hiszen ahogy halad versről
versre az olvasó, rádöbbenhet, megkapott mindent, ami a katarzis szívveréséhez kell. Megkapott hazát, benne élő
embert, múltat, jelent és jövőt, és egy
tiszta tekintetet, aminek manapság an�nyira híján van a kor” – így ajánlja Darvasi László József Attila-díjas író, költő,
drámaíró Bakos András első verseskötetét leendő olvasóinak.
A Tiszatáj Könyvek sorozatának új
költészeti darabját az Írók Boltja mellett a Líra csoport könyvesboltjaiban
lehet majd kapni, de a kötet megrendelhető a tiszataj@tiszataj.hu címen is.

Megújult a híd a tanösvényen
A kikötőket és a Levendula-stéget összekötő kis út május
közepétől újra látogatható, miután a felújított híd visszakerült a helyére.
Ahogy beszámoltunk róla, kitakarították a fokokat és
leeresztették a kubikgödrökből a vizet, továbbá beteg fákat
vágtak ki az ártérben áprilisban. Az önkormányzat a Gyeviép Nkft.-vel, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal és a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.-vel közösen
végezte el a munkát, amelynek részét képezte az egyik fokon átívelő híd felújítása és meghosszabbítása is. Amíg a
tanösvényen lévő híd nem került vissza a helyére, le volt
zárva a terület a balesetveszély miatt.
A fokokat és a kubikgödröket egyébként részben azért
tették rendbe, hogy minél kevesebb életteret hagyjanak a
szúnyoglárvák fejlődésének, és így remélhetőleg a szokásosnál kevesebb vérszívó keseríti majd meg a lakosok mindennapjait.
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...a Tisza Virága

Második helyek a válogatón
Kopasz Bálint olimpiai reményei nem szálltak el, de a győri színekben versenyző algyői kajakos számára immáron már
kevés lehetőség adódik arra, hogy ott legyen a tokiói olimpián.
Fotó: MTI

A döntőbe jutott a szegedi Maty-éren megrendezett
kajak-kenu olimpiai válogatón Kopasz Bálint a királyszámban: a Győr színeiben versenyző kajakos a K1
1000 méteres számban azonban második helyen zárt,
miután az országos bajnokság után ezúttal is legyőzte őt
a KSI-ben versenyző Varga Ádám.
Bálint 500 méter után tudott robbantani, és 750
méternél már-már befutónak is tűnt, viszont az utolsó
40 méteren óriásit hajrázott Varga Ádám, és így ismét
megelőzte az algyői kajakost.
„Mindkettőnknek egyforma volt a pálya, győzött a
jobb, gratulálok Ádámnak. Nagyszerű verseny volt, és
rendkívül kemény, sokat fejlődtek az ellenfelek az elmúlt években itthon ebben a számban. Örülnék neki,
ha mindketten indulhatnánk az olimpián K-1 1000 méteren, nem tudom, hogy erre nekem milyen esélyem van
még” – mondta a futam után Kopasz Bálint.
A szintén olimpiai számnak számító K2 1000 méteres számban Kopasz Bálint a szegedi színekben versenyző Nádas Bencével ült össze és állhatott rajthoz a
válogató döntőjében, azonban itt is második helyen zárt.
Ezúttal más volt a verseny ritmusa, a győztes Noé Bálint,
Kulifai Tamás duó ugyanis óriási előnyre tett szert, amit
meg is tudott őrizni a végéig.
A válogatóverseny ezzel véget ért, azonban a tokiói
olimpiai keret véglegesen majd csak a lengyelországi
Poznanban esedékes Európa-bajnokság után alakul ki,
azaz Kopasz Bálint sorsa nem dőlt el véglegesen, hiszen
az Eb-n még van esélye majd arra, hogy kiharcolja az
olimpiai csapatba való bekerülést.
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Bronzérmesek a férfi kézisek
Remek hajrát produkálva, odaért a dobogó harmadik fokára a QSM Algyő férfi kézilabdacsapata. Pásztor István tanítványai így egy csillogó bronzéremmel zárták a szezont.

Remek formában várhatta a sorsdöntő,
Köröstarcsa elleni idegenbeli mérkőzést
a QSM Algyő férfi kézilabdacsapata az
NB II. Dél-keleti csoportjának utolsó
fordulójában. Ez a találkozó ugyanis
arról döntött, melyik csapat zárhatja a
harmadik helyen a bajnokságot, az algyőiek pedig ezt megelőzően nyolc
meccsükből hatot is megnyertek, és csupán egyet veszítettek el.
„Teljesen más felkészülést is igényelt
ez a meccs, mert belső posztokon három meghatározó emberünk is sérült
volt, Blaskó Tamás, Branyiczki György és
Magyar Dávid pedig iskolai elfoglaltság
miatt nem tudott jönni. A szerkezetünk
is alacsonyabb lett ezáltal, nyitott véde-

kezéssel készültünk, a fiatalokra pedig
nagyobb szerep hárult. Az első perctől
a végéig mindent megvalósítottunk abból, amit megbeszéltünk, ezért sikerült
nyernünk” – mondta Pásztor István, a
csapat edzője.
Az idegenbeli sikerrel tehát nagyszerű eredményt értek el a fiúk, akikkel
szemben nem volt elvárás a dobogós
helyezés, viszont ahogy haladt az idény,
egyre inkább szerették volna megszerezni az érmet.
„Év elején négy-öt rutinos játékossal,
valamint a hozzájuk az ifiktől felhozott,
2000-2003. között született játékosokkal indultunk. Az elnök elvárása a
középmezőny, vagy a dobogóhoz kö-

zeli eredmény volt. Jól sikerült az alapozásunk, és bár a pandémia közbeszólt
nálunk is, de nem egyszerre terítette le
a csapatot, így majdnem minden mérkőzésre teljes kerettel állhattunk ki. Tavasszal már nem voltak ilyen problémáink, ezért is sikerülhetett így az utolsó
néhány meccsünk. Korábban már megbeszéltük, hogy szeretnénk a dobogóra
odaérni, ebben pedig mindenki partner
volt a játékosok közül” – tette hozzá
Pásztor István.
Az edzéseket is úgy próbálták tervezni, hogy a feladatokban is úgy kerüljenek össze a fiatalok és a rutinosabbak,
hogy tudjanak egymásnak segíteni.
„A fiatalok kiegészítő emberként végig sokat tudtak segíteni a szezon során,
ez is erősítette a csapategységet, hogy
számíthattunk rájuk” – mondta a csapat
edzője annak kapcsán, hogy a kevesebb
rutinnal rendelkező játékosok mekkora
szerepet töltöttek be a sikerben.
Pásztor István megjegyezte, május
utolsó hetében még edzett a csapat,
majd egy csaknem kéthónapos szünet
következik. Az új idényre való felkészülést július végén, augusztus elején kezdik, és hasonlóan elszántan játszanának
a következő szezonban is. Egyelőre úgy
tűnik, mindenki maradna a keret tagjai
közül.

Az Algyői Vízisport Egyesület egy új,
különleges hajóval nyitja meg a szezont.
Az edzők és az ifjú sportolók nagy örömére a hajók száma egy négyszemélyes
kajakkal gazdagodott, amelyet már ki
is próbálhattak kicsik és nagyok is a
Tiszán. A hajó beszerzését az egyesület
önerőből, illetve Molnár Áron polgármester és a REWOX cégcsoport támogatásával valósíthatta meg.
Csúri Szabolcs, az egyesület tagja elmondta, hogy a 4 személyes MK-4

minikajak a csapatevezés tanításának,
elsajátításának nélkülözhetetlen eszköze, a legjobb mód arra, hogy a gyerekek megismerjék és egy életre megszeressék a kajakozást. Az utánpótlás
korosztály számára alkalmas a fiatalok
oktatására, technikai képzésére. Fontos
a csapategység formálása, kialakítása
szempontjából mindamellett, hogy a
sikerélményt nyújt azoknak a gyerekeknek is, akik bizonytalanabbak egyedül a
vízen.

Új kajak, új kihívás
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...a Tisza Virága
GYEVI PATIKA

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

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

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

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

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 8.00-12.00
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).

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

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

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

DentaLove Telefon: +36 (20) 333-0313, E-mail: dentalovealgyo@gmail.com,
Cím: 6750 Algyő, Bartól Béla utca 76. I/5., Fb oldal: DentaLove,
Honlap: www.dentaLove.hu, nyitvatartás: H, K és Cs 14.00-20.00

Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

TISZTELT
OLVASÓINK!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége
sok szeretettel várja
a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek
híreit, sajtóanyagait,
fotóit,
meghívóit!
Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com
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