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A sportolók mellett
a legjobb edzőt is díjazták
Bacsa Bálint, Forgó Noémi és Pácza Dániel kézilabdában, Forgó Dániel fociban, míg Kiss Ákos kajakban nyújtott kiemelkedő
teljesítményt, ezért idén ők érdemelték ki az Algyő „Jó tanulója – jó sportolója” kitüntetést. Zsarkó Dániel Péter is elismerést
Részletek a 3. oldalon
kapott.

Aranyminősítés
a Parlandónak
Két aranyat is bezsebeltek Balatonszárszón az algyői Parlando Énekegyüttes
tagjai. Mozgalmas nyárban lesz része a
csapatnak, számtalan helyen fellépnek,
szeptember 30-án pedig 20. születésnapjukat ünneplik.
Részletek a 9. oldalon

Túrával emlékeztek
meg a nagyárvízről
Csaknem 150-en futottak, sétáltak és kerékpároztak a Tisza mentén az Algyő-Petres Árvízi Emlékfutáson és Teljesítménytúrán. Így emlékeztek meg arról, hogy
1879-ben Petresnél átszakította a gátat a folyó, majd elöntötte Algyőt és Szegedet
a víz.
Részletek a 9. oldalon

Jelentős fejlesztés a szabadstrandon
Részben közösségi munkában tették
komfortosabbá a Tiszavirág Szabadstrandot. Június közepe óta várják a für-

dőzőket, van olyan nyári hétvége, amikor
több százan mártóznak meg Algyőnél a
Tiszában.
Részletek a 7. oldalon
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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

Trianon 101. évfordulójára emlékeztek

„101 esztendeje annak, hogy a
Nagy-Magyarország kétharmadát az
anyaországból kiszakítva idegen földhöz
csatolták, ezáltal pedig sok magyar test-

vérünk teljesen idegen országba került”
– emlékeztetett Fazakas Attila plébános
a békediktátum aláírásának 101. évfordulóján bemutatott szentmisén.

A nemzetünkért felajánlott misén
prédikációjában Illyés Gyulát idézte, aki
azt mondta, hogy magyar az, akinek fáj
Trianon.
„Valóban mindannyian a fájdalmunkat szeretnénk felrepíteni a Jóisten felé.
De ez nem azt jelenti, hogy saját sebeinket szeretnénk nyalogatni, hogy önsajnálatba szeretnénk süppedni, hanem
arra törekszünk, hogy ott legyen az
életünkben az a fajta történelmi tudat,
amely egységgé forrasztja a magyarokat”
– emelte ki.
A szentmise után az Országzászlóhoz
vonultak az emlékezők, akik a Szegedi
Nemzeti Színház művészeinek, Szilágyi
Annamáriának és Borovics Tamásnak az
előadását láthatták. Zárásul pedig az
emlékezés virágait Molnár Áron polgármester, Füzesy István alpolgármester és
Fazakas Attila plébános helyezték el.

Teljesíteni az iskolapadban és a sportpályán nagy munka
Díjazták azokat a fiatalokat, akik nemcsak az iskolapadban állnak helyt napról napra, hanem a sportpályán is kiválóan
teljesítenek. Ez pedig nagyon nagy akaraterőt és munkát igényel. Nemcsak a kitartásukról és küzdőszellemükről tesznek
tanúbizonyságot ezek a gyerekek, hanem példánként járnak társaik előtt.

Algyő nagyközség életében mindig
meghatározó volt a mozgás, a sport. Már
az óvodások körében számos lehetőség
adódik különböző sportágak kipróbálására, az általános iskolában pedig még
jobban elmélyülhetnek a fiatalok a mozgás rejtelmeiben. A sportolási lehetőségek biztosítására nagy hangsúlyt fektet
az önkormányzat is. Nemcsak az oktatási intézményekben, hanem a Sport-

központban, a Faluházban is van mód a
mozgásra. Több egyéni és csapatsportág
közül lehet választani jelenleg is, és a
sportolók rendszeresen sikereket érnek
el.
Az aktív életforma kialakítása egészséges mindennapokat teremt, azonban
hasonlóan fontos a szellem ápolása és
karbantartása is. Lényeges a fiatalabb
nemzedéknek megtanítani, hogy a test
edzésével párhuzamosan a tanulmányaikra is oda kell figyelniük, hiszen
így lehetnek sikeresek és így érhetik el
céljaikat. Az önkormányzat a különböző
sportágak és egyesületek támogatása és
működésének megsegítése mellett, életre hívta az „Algyő jó tanulója – jó sportolója” elismerő címet, hogy ösztönözni
tudja a fiatalokat arra, hogy kiemelkedő
sportolói eredményeik mellett a tanulmányaik során is törekedjenek a legjobbat kihozni magukból.
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Az elismerést a képviselő-testület
2020-ban adta át először, hagyományt
teremtve évente kaphatják majd meg
a nagyközség legjobbjai. Az idei évben
kitüntetést kapott Bacsa Bálint, aki a
kézilabdában elért eredményei mellett
csupa jó jeggyel rendelkezik az iskolában is. Forgó Dániel, aki 3 éves kora óta
futballozik és jó tanuló is egyben. Forgó
Noémi remekel a kézilabdapályán és az
iskolában is egyaránt. Kiss Ákos a kajak
sportágban mutathat fel kiváló eredményeket a szintén kiváló érdemjegyei
mellé. Pácza Dániel, aki amellett, hogy
sikeres az iskolában, a kézilabdát is eredményesen űzi.
A képviselő-testület „Az év algyői
utánpótlás edzője” elismerő oklevelet is
adományoz. Ezt a címet Zsarkó Dániel
Péter, taekwondo edző kapta, aki keze
alatt bajnokok formálódnak.
Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Törékeny az élet, de figyelnek ránk

„Szép kezdeményezés, amely immár hagyománnyá vált” – ezekkel a szavakkal
nyitotta meg Molnár Áron polgármester
az Algyői Szivárvány Óvoda nyugdíjasai számára szervezett közös vacsorát.
Az óvoda vezetőjét, Ozsváth Lászlóné
Valikát a pandémiás helyzet változtatásra késztette, ezért a megszokott karácsonyi ünnepség helyett kerti parti
szervezésével igyekezett vidámságot,
örömet szerezni a régi kolléganőknek.
A polgármester gratulált az ünnepség
színvonalas megrendezéséhez, megköszönve valamennyi óvodai dolgozó áldozatos munkáját, amely az elmúlt időszakot is átölelte az emlékezetes óvodai
évzárókkal együtt.
Ozsváth Lászlóné egy idézettel
kezdte mondandóját, amely megható
volt, hiszen azokra a kolléganőkre emlékezett, akiket az utóbbi időben vesz-

tettünk el: „Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll…”
Nyugodjanak békében: Paulisz Béláné nyugalmazott óvodavezető, Garajszki
Andrásné, Nyírő Károlyné, Csíkos Ibolya
óvónők, Gábor Józsefné dajka néni.
Az óvodai dolgozók nevében köszöntötte a vendégeket, akik közül 18-an
tudtak eljönni, 3-an betegség miatt nem.
Számunkra kedves kezdeményezés,
elég ritka a mai világban, hogy évről évre
gondoskodnak a nyugdíjas kollégákról.
Kedves kis csobogó fogadott bennünket
mindjárt a bejárat mellett. Egy kisfiú és
egy kislány állnak az esőben. Folyton
folyik, csobog a víz, amely nyugalmat
árasztott mindannyiunkra. Az óvodavezető és az óvónők megmutatták nekünk a sok változást, megújulást, ami az
óvodában történt. Az udvar csodálatos,

a sok-sok játék felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt kellemes kikapcsolódást nyújt. Mindenütt a szorgos kezek
munkája látszik. A gyermekkert valóságos partihelyszínné változott, színes
lampionok, napernyők, feldíszített asztalok fogadtak minket. Már a bejáratnál kaptunk a kedves fiatal óvónőktől
egy finom koktélt, a nyakunkba pedig
virágfüzért. Ámultunk a sok szépségen.
A gyönyörű ovifaluban levendulás kert
árasztotta ránk illatát. A kültéri foglalkoztató a hűsölni vágyók kedvére volt
berendezve, amelyet régi fotókkal díszítettek, felidézve a sok szép emléket,
néhány kedves történet mindenkinek
eszébe jutott. Az újabb meglepetés az
ízletes vacsora volt, amelyet finom málnahabos sütemény koronázott meg.
Ajándékkal is készültek számunkra,
emlékül egy szépen feldíszített kiskanalat és egy szál rózsát kaptunk.
Szavakkal nehéz leírni ezt a csodálatos együttlétet. Mi, nyugdíjasok több
hónapig táplálkozunk az eltöltött kellemes délután emlékeiből.
Köszönjük, hogy mindig ilyen szívesen fogadnak! Mindenkinek jó egészséget kívánunk a jövő évi találkozás reményében!
A nyugdíjas óvó nénik, dajka nénik
nevében:
Bai Istvánné

Lélektükör – istenes verseket, novellákat várnak
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre 2021. harmadik negyedévében egy antológiát tervez megjelentetni Lélektükör címmel, amelyben a
Tollforgatók írásai mellett az algyőiek
istenes témájú verseit, novelláit is várjuk. Korhatár nincs!
A kötetet Kovács Miklós algyői keresztekről készült grafikái illusztrálják
majd.
Amennyiben ihletet érez a téma
iránt, és szeretne bekerülni az antológiába, kérjük, 2021. augusztus 1-jéig
küldje el írását (grafikáját) a gyeviart@
gmail.com e-mail címre.

A kötet terjedelmi korlátai miatt a
bekerülést szakmai zsűri dönti el 2021.
augusztus 31-ig, amelyről az érintettek
e-mailben értesítést kapnak.
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Kedves Algyőiek! Verskedvelők!
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók Köre 2005-ben alakult a
könyvtárban, és 16-ik évébe lépett. A
csoport létszáma 14 fő. Programjaink
között szerepelnek: felolvasó- és irodalmi estek, kirándulások, kiállítások, vendégszereplések, együttműködések más
irodalmi csoportokkal.
Szeretnénk bővíteni a körünket írogató és irodalom-verskedvelő fiatalokkal és idősekkel egyaránt, ezért szeretettel várjuk Önöket a csoportunkba!
Ménesi Lajosné,
a csoport vezetője

...a Tisza Virága

Tizenöt millióból újul meg a templom külseje
Egy sikeres pályázat révén szépülhet meg a Szent Anna-templom hamarosan. Most a külsőt renoválják, de bőven
lenne munka a belső térben is.
Fazakas Attila megjegyezte, hogy
bőven lenne még mit felújítani, például
a padlózat cseréje már időszerű lenne,
ahogyan belső festés is, emellett pedig a
fűtés-korszerűsítés is várat magára régóta. Mivel saját forrás nincs rá, így keresik a pályázati lehetőségeket.

Az algyői Szent Anna-templom fejlesztésére is sikeresen pályázott a Szeged-Csanádi Egyházmegye a magyar
templomfelújítási programban. Így a
maximálisan elnyerhető összegből, 15
millió forintból újul meg az egyházi
épület.
Fazakas Attila plébános beszámolója szerint a forrásból a templom teljes
külsejét újrafestik, kijavítják a lábazat

hibáit, valamint a Tisza felőli oldalára
szellőzővakolatot raknak fel. Emellett
a nyílászárók problémáit is orvosolják, a
főbejárati ajtót teljes egészében felújítják.
Jelenleg a szükséges dokumentációkat készítik, és amint megérkezett a
forrás, kivitelezőt keresnek. A plébános
jelezte azt is, szeretnék, ha még az első
fagy előtt elkészülne a beruházás.

A magyar templomfelújítási programban egyébként összesen 1800 templom szépül meg országszerte. A Szeged-Csanádi Egyházmegye mintegy
700 millió forintot nyert erre a célra, így
számos településén fejlesztik a templomokat.

Tisza-parti almás palacsinta az Algyő Ízei szakácskönyvből
Egy ízletes, almás finomságot ajánlunk az Algyő Ízei szakácskönyvből.
A Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg alma
60 dkg kristálycukor
1 liter tej
3 tojás
25 dkg finomliszt
fél liter ásványvíz vagy szóda
fahéj, só, keményítő
étolaj a palacsinta sütéséhez.
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Elkészítése:
A lisztet a tojással és a tejjel simára keverjük. Egy csipetnyi sót és kevés cukrot
adunk hozzá, majd felengedjük a maradék tejjel és a szódával. A palacsintákat
megsütjük. A cukrot karamellizáljuk, az
almát megtisztítjuk, lereszeljük és a karamellen megpároljuk, majd hozzáadjuk az őrölt fahéjat. Közben elkészítjük
a vaníliaöntetet, a tejet a cukorral felforraljuk, és beletesszük a kikapart vaníliát,
majd a liszttel és a keményítővel nem
túl sűrű öntetet készítünk.
A palacsintákat betöltjük az almával
és mellétesszük a vaníliaöntetet.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fontos bőrünk védelme – napozzunk okosan!
Pár nap alatt nem lehet lebarnulni – hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem cikkében. Érdemes figyelembe venni, hogy a napsütés alapesetben is sokkal jobban károsítja a bőrt, mint néhány évtizeddel ezelőtt, hiszen az ózonréteg
kevésbé szűri meg a káros UV-A és UV-B sugárzásokat. A Szegedi Tudományegyetem friss kutatása pedig rámutatott
arra, hogy még azok sem járnak bőrgyógyászati szűrésre és nem ismerik a bőrrák kockázatait, akik magukat egészségtudatosnak gondolják.

A legfontosabb, hogy mindenki tisztában legyen a saját bőre tulajdonságaival
és képességeivel – hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem cikke.
„Az utóbbi években egyre divatosabb
lett a barna bőr, de a világos bőrűek
többnyire nem tudnak jól lebarnulni, ők
egyszerűen vörösödnek és leégnek. A
barnulás folyamata egyfajta sejtkárosodást jelent az ózonréteg elvékonyodása
miatt, és a napsütés sokkal jobban károsítja a bőrt, mint néhány évtizeddel
ezelőtt – közölte Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika klinikai szakorvosa.
A világos bőrűeknek a napozást a
kora délelőtti vagy a késő délutáni órákban érdemes elkezdeniük, amikor jóval
alacsonyabb az UV-sugárzás. Kiemelten
kell ügyelni arra, hogy prémium minőségű, magas fényvédő faktorú krémeket
használjanak a bőr károsodásának elkerülése érdekében.
Nyaraláskor nyilvánvaló, hogy viszünk magunkkal fényvédő krémet, de
a hétköznapi használatban is ajánlatos
a használatuk. Emellett a fizikai fényvédelemre is érdemes ügyelni, például
kalapot is viselhetünk. Megfigyelhető
például, hogy a tar férfiak fejbőrén idős
korban nagyon sok a daganat. A baseballsapka nem ajánlott, hiszen a fül és
a tarkó, vagy fordított viselés esetén a
homlok is leéghet. A karimás kalapok

bizonyulnak a legjobb választásnak.
Nagyon fontos, hogy a gyerekeket
mindig kenjük be napvédő krémmel,
hiszen ők nem tudják, hogy mennyit
tartózkodhatnak a napon. Náluk az is
fontos, hogy a strandon folyamatosan
pótoljuk a fürdőzések után a bekent részeken a védelmet. Napszemüveg viselése is ajánlott, ugyanis a szemben is van
melanocita.
Az UV-A sugárzás a bőr korai öregedéséért, az UV-B pedig a leégésért és
a hólyagos napégésért felelős. Utóbbiak
előfordulásával nő a rosszindulatú bőrdaganatok kialakulásának az esélye. A
bőr nem felejt, a hólyagos napégéseket
„megjegyzi”, ezek pedig szoros összefüggésben vannak a felnőttkori bőrdaganatok kialakulásával a fehér bőrűek
körében.
Egyre gyakoribb a melanoma, a bőr
rákos megbetegedésének előfordulása
Magyarországon, az újonnan diagnosztizált esetek száma évi háromezerre tehető – derült ki egy a témában tartott
sajtótájékoztatón. AZ MTI beszámolója kitért rá, hogy a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján 140 melanomás beteg
bevonásával végeztek kutatást, amelyről Baltás Eszter, az intézmény egyetemi docense elmondta: a kutatás egyik
fontos felismerése, hogy még azok sem
járnak bőrgyógyászati szűrésre és nem
ismerik a bőrrák kockázatait, akik magukat egészségtudatosnak gondolják, és
az egyéb, életkor szerint ajánlott megelőző szűrővizsgálatokon megjelennek.
Szerinte a melanoma korai felismeréséhez elengedhetetlen, hogy előzetesen képekről és informatív leírásokból
is megismerjék az emberek a gyanúra
okot adó elváltozásokat. A rendszeres
önvizsgálatnak akkor van értelme, ha
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tudjuk, hogy mit kell észrevennünk, és
mi az, amivel azonnal orvoshoz kell fordulni.
Lengyel Zsuzsanna egyetemi adjunktus, a pécsi Bőr-, Nemikórtani és
Onkodermatológiai Klinika klinikaigazgató-helyettese szerint ugyancsak a
betegséggel kapcsolatos információhiányt jelzi, hogy a szegedi kutatás eredményei szerint háromból egy beteg még
a melanoma diagnózisát követően sem
érezte úgy, hogy súlyos betegségről lenne szó, 44 százalékuk pedig egyáltalán
nem számított az ebből adódó veszélyes
következményekre.

Felhívta a figyelmet, hogy nemcsak
napozáskor, de egyéb szabadidős tevékenység esetén is fontos a bőr védelme
fényvédő készítményekkel.

...a Tisza Virága

Jelentős fejlesztés a szabadstrandon
Komfortosabbá tették közösségi munkában a Tiszavirág Szabadstrandot. Június közepe óta várják a fürdőzőket, van
olyan nyári hétvége, amikor több százan mártóznak meg.

Sütögetőket, padokat és asztalokat készítettek, felújították a fajárdát, vis�szatették a napvitorlákat, rendezték a
növényzetet, kicserélték a homokot és
a hálót röplabdapályán, valamint a letelepítették a büfét és a szaniterkonténereket is. Többek között így készültek

a június 12-i nyitásra a Tiszavirág Szabadstrandon.
Molnár Áron polgármester rámutatott:
bár minden évben fejlesztettek a 2018ban megnyitott strandon, de az idei munka különleges, hiszen annak jelentős részét társadalmi összefogásban végezték el.

Júliusban is Algyőre
érkezik a kormányablakbusz

A Csongrád-Csanád megye Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat,
azaz a kormányablakbusz szolgáltatásai július 23-án, pénteken 8 és 12 óra
között vehetőek igénybe a Faluház
parkolójában.
A mobilizált kormányablakokban
többek között az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány
igénylése, lakcímváltozás bejelentése,
jogosítvány (vezetői engedély) ügyinté-

Például az algyőiek közösen festették le a partra vezető fehér korlátokat,
együtt telepítették át a Borbála Fürdőből a játszóteret, valamint szintén a fürdőből származó napernyőket is összefogásban telepítették a partra. Ráadásul az
ernyőkre új vásznak kerültek, amelyeket
az Algyői Foltvarrók Köre készített el
ingyen.
A településvezető jelezte, fontosak
ezek a fejlesztések, hiszen egy-egy
nyári hétvégén több százan látogatnak
ki a strandra, hogy megmártózzanak
a Tiszában. A helyiek mellett a környező településekről is érkeznek fürdőzők.
Elmondta azt is, hogy a strandról
a Szent Anna-kikötőbe átvezető tanösvényen is újítanak, oda padokat és
asztalokat tesznek ki, hogy séta közben legyen hol megpihenni vagy piknikezni.

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

zés, parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek, diákigazolvány igényléséhez
szükséges NEK adatlap felvétele, útlevél igénylése és ügyfélkapu regisztráció.
Ezeken felül lehetőség van a hatósági eljárások megindítására szolgáló
kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az ügyfelek az egyes
eljárásokban az ügyintézés menetéről (a
szükséges dokumentumokról, az eljárás
költségeiről, ügyintézési határidőről).
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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.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Szivárványos búcsúzó az oviban
Hagyományainkhoz híven ballagásunkat az óvoda tornatermében tartottuk.

Ezt a meghitt, bensőséges ünnepet
komoly készülődés előzött meg úgy,
ahogy minden évben. Így adunk időt
a gyermekeknek, hogy felkészüljenek
a búcsú pillanatára, ami sosem könnyű
sem a gyerekeknek, sem a velük együtt
lévő felnőtteknek. Segítettük őket, hogy
megértsék, miről is van szó, és átérezzék teljes szívükkel, lelkükkel. Ebben az
időszakban sokat emlékeztünk, felelevenítettük, hogyan is kerültek az óvodába, illetve hogyan teltek el az ovis évek.
Június 9-én, majd azt követő két napon

három nagycsoport búcsúzott az óvodától. Hangulatos, megható műsorral
zárták óvodai életüket a Süni, a Nyuszi
és a Cica csoport gyermekei. A ballagás
napja nálunk igazán ünnepi. A hangulat
megteremtésében segített az udvar színes dekorációja, illetve az újonnan ültetett cserjék, virágok sokasága. Mindent
előkészítettünk a vendégek fogadására.
A legfontosabb az volt mindannyiunk
számára, hogy ünneplőbe öltöztettük

szívünket, egész lényünket. Miután
elmondták búcsúzó verseiket, majd a
csoportjaikban vendégül látták a szülők
gyermekeiket.
A ballagáshoz hozzátartozik a búcsúzás utáni kerti parti, ahol együtt játszhattak, beszélgethettek egy nagyot társaikkal és az óvónőkkel a nyári szünet
megkezdése előtt.
A búcsúzó nagycsoportosoknak sikeres iskolás éveket kívánunk az Algyői
Szivárvány Óvoda nevelőközössége.
Algyői Szivárvány Óvoda

Járdák és gépkocsi beállók felújítására lehet pályázni.

Az önkormányzat pályázatot hirdet a
nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő belterületi ingatlan előtt
elhelyezkedő közterületi járdaszakasz,
illetve járdával együtt gépkocsi bejáró
kialakítására vagy felújítására, amely
szilárd burkolattal nem rendelkezik
(vagy öntött beton, vagy 40-szer 40

centiméteres, illetve 50-szer 50 centiméteres beton járdalap burkolatú).
A támogatás formája: természetbeni hozzájárulásként, 10-szer 20-szor
6 centiméteres térkő és beton szegély
formájában ingyenesen biztosítja a kérelmező részére az ingatlan előtti közterületi járdaszakasz, illetve járdával
együtt gépkocsi bejáró kialakításához
vagy felújításához szükséges anyagot az
önkormányzat, amelyet a szabályzatban
meghatározott műszaki feltételek szerint kell kivitelezni.
A támogatásként biztosított térkő és
betonszegély elszállítása és a kivitelezéshez szükséges egyéb anyagok beszerzése a támogatott kötelezettsége.
Nem lehet pályázni olyan járdaszakasz felújítására, amely az önkormányzat megrendelése alapján lett felújítva
a szabályzat hatályba lépését megelőző
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tíz éven belül, vagy ahol az utcában egységesen építették ki a járdát.
A pályázat benyújtásának feltételei:A
pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz
Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportjához lehet benyújtani, a kiírás napjától
folyamatosan. A pályázatok elbírálása
beérkezési sorrendben történik.
A pályázat elbírálása: A támogatás elbírálásáról helyszíni szemlét követően a
kérelem benyújtásától számított 15 napon belül a polgármester dönt. A támogatottal az önkormányzat nevében – a
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül – támogatási megállapodást
kell kötni.
Érdeklődni: Berényi Andrásnál lehet
a 06 (62) 517-517-es szám 922-es mellékén, e-mailben pedig a berenyi.andras@algyo.hu címen. A pályázati adatlap letölthető a település honlapjáról.

...a Tisza Virága

Aranyminősítést kapott a Parlando Énekegyüttes
Két aranyat is bezsebeltek Balatonszárszón az algyői Parlando Énekegyüttes tagjai. Mozgalmas nyárban lesz részük,
szeptember 30-án pedig 20. születésnapjukat ünneplik.

Nyolc hónap kihagyás után ismét az
operettdaloké a főszerep az idén 20 éves
Parlando Énekegyüttesnél, a járványhelyzet enyhülésével ugyanis újrakezdődtek a próbák.
De jól látszik, hogy az együttes tagjai
gyorsan visszalendültek, hiszen a többszörösen elhalasztott, majd június 19én megrendezett Országos Nyugdíjas
Ki-Mit-Tud-on, valamint a X. Országos

Népek Tánca-Népek Zenéje Fesztiválon
kiemelt aranyminősítést kaptak. Emellett egyéni produkciójával Antal János is
kiemelt aranyminősítést érdemelt ki.
Hírét vitték Algyőnek Balatonszárszón, ahol többen is jelezték az együttesnek, hogy a későbbiekben szeretnék,
ha a településükön is bemutatkoznának.
Fábián Péter, a Parlando Énekegyüttes
vezetője lapunknak elmondta, folyamatosan érkeznek hozzájuk a felkérések,
így sűrű lesz a programjuk nyáron.
Beszámolója szerint a balatoni döntő mellett júniusban a Szőregi Operettesten is felléptek, július 17-én pedig
a Kelebiában adnak majd különleges
kulturális élményt a nagyérdeműnek.
Hozzátette, akkor már elkezdődik a 20.
születésnapjuk megünneplése, a vajdasági barátaikkal teszik ezt meg.

Ezután július 23-án este, a Szent
Anna napi búcsú előestéjén hallhatunk
majd az együttestől szebbnél szebb operettdalokat, akkor a tervek szerint Kónya
Krisztina és Szélpál Szilveszter is fellép.
Augusztusban a röszkei falunapon és az
Országos Polgárőr Napon is ott lesznek,
utóbbinak idén Mórahalom ad otthont.
A koronát az együttes 2021-es évére a
szeptember 30-ai ünnep teszi majd fel,
akkor emlékeznek vissza ugyanis az eltelt 20 évre, meglepetés fellépők is érkeznek majd.
Kérdésünkre Fábián Péter elárulta,
az előadásaik során régi sanzonokkal
és filmslágerekkel is megörvendeztetik
majd a nézőket, valamint új dalokkal is
készülnek, az viszont meglepetés lesz
mindenkinek, hogy pontosan mit is értett ezalatt.

Túrával emlékeztek meg az 1879-es nagyárvízről
Csaknem 150-en futottak, sétáltak és kerékpároztak június 5-én a Tisza mentén az Algyő-Petres Árvízi Emlékfutáson
és Teljesítménytúrán. Így emlékeztek meg arról, hogy 1879-ben Petresnél átszakította a gátat a folyó, majd elöntötte
Algyőt és Szegedet a víz.

Második alkalommal rendezte meg az
Algyő-Petres Árvízi Emlékfutást és
Teljesítménytúrát június 5-én az Algyői
Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő
és Rekreációs Egyesület (ALTE). Gyalog, futva és kerékpárral is teljesíteni lehetett a 29 kilométeres távot. Csaknem

150-en indultak útnak, ez jóval több,
mint a tavalyi létszám, akkor 100-an
próbálkoztak meg a túrával.
Füzesy István, az ALTE elnöke elmondta, eredetileg a március ötödikéhez, vagyis az 1879-es árvíz emléknapjához közel eső hétvégén szervezték
volna meg a programot, de akkor azt
még a pandémia nem tette lehetővé, így
három hónappal eltolták a dátumot.
Kiemelte, öröm számukra, hogy
nemcsak helyből, hanem a környező
városokból, így például Makóról és Szegedről is érkeztek résztvevők. Ez azért
is nagy siker az alpolgármester szerint,
mert a környékben számos eseményt,
futóversenyt tartottak ugyanabban az
időpontban, mégis sokan inkább Algyőt
választották.
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Úgy véli, az ALTE programja – ami
a MOL támogatásával valósult meg
– különleges, hiszen a Dél-Alföldön
nem igazán akad még egy olyan teljesítménytúra, ami ilyen természeti szépséget, látványt nyújt a Tisza mentén.
Mindemellett pedig azért is lehet népszerű az algyői sportesemény, mert itt
mindenki a saját tempójában teljesítheti
a távot, nem időre megy, sokkal inkább a
részvétel és a közös mozgás számít.
Az önkormányzattal és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal
közösen rendezett eseményen Molnár Áron polgármester, Füzesy István,
az ALTE elnöke és Schilsong János, az
ATIVIZIG szolgálatvezetője koszorút
helyezett el a márciusban felavatott árvízi emlékműnél.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Gyermekhét az Algyői Szivárvány Óvodában

Hagyomány
óvodánkban,
hogy május végén egy egész
héten keresztül ünnepeljük
a gyermekeket. Jó, hogy az
esemény idén is egy egész
hetes volt, mert a vírus miatt ebben a nevelési évben
nem tarthattunk családi
programokat, ennek ellenére
igyekeztünk gondoskodni a
gyerekeknek szóló tevékenységekről,
hagyományaink
megőrzéséről. A felhőtlen
szórakozás költségeit a Boldog Gyermekkor Alapítvány
támogatásával valósulhatott
meg.
A hetet fergeteges koncerttel indítottuk. Molnár
Orsi zenés, táncos mulatsággal jó hangulatot teremtett.
A gyerekek nagy örömmel
vettek részt ezen a délutáni
programon. Kedden óvodánk néptáncosai tartottak
színvonalas bemutatót. A
népviseletbe bújt gyerekek
vidám, jó hangulatú táncházzal készültek óvodánk Gyermekkertjében. A Mandula
Meseszínház programjával
folytatódott rendezvénysorozatunk interaktív meseelőadás keretében repítette el

a két szereplő a gyermekeket
a mesék birodalmába. Csütörtökön a nap is a gyermekekre mosolygott. Minden
csoport ellátogatott a Szamóca Fagyizóba, és voltak,
akik a Riverside Farmhoz
kirándultak, ahol gyönyörű lovakkal találkozhattak.
Élményekkel teli délelőtt
után az óvoda kapuin belül
játékos, ügyességi feladatok-

kal vártuk a gyermekeket az
Ovi-Foci pályán.
Gyermekhetünk záró eseményére nagy izgalommal
készültünk. Díszítettük, dekoráltuk játszóudvarunkat,
hogy a jótékonysági vásár
csalogató
programjaihoz
aktívan mi is hozzájárulhassunk. Az óvoda dolgozói
által készített apró portékákat kínáltuk eladásra. Voltak
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buborékfújók,
szélforgók,
színes nyakláncok, muffinok,
gofrik, csillámtetoválás, kókuszgolyó és lufihajtogatás.
Gyerekek és felnőttek egyaránt sok élménnyel gazdagodtak ezen a héten.
A jótékonysági vásár bevétele a Boldog Gyermekkor
Alapítvány számláját gazdagítja, amelyet ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni. Egy mondás szerint:
„Kétszeres a boldogság, ha
megosztjuk”.
Algyői Szivárvány Óvoda

...a Tisza Virága

FÜRDŐZÉS VESZÉLYEI!!

Kedves Gyerekek!

Megérkezett a vakáció, illetve a nyár. A már sokszor elviselhetetlen melegben igen sokan kilátogatnak a strandfürdőkbe,
illetve a települések mellett található szabadvizekhez. Az utóbbi helyszíneken történő fürdőzés igen nagy veszélyt is jelenthet a fiatalok számára. Az eseménymentes szünidő élvezetes eltöltése érdekében kérjük, hogy az alábbiak betartására
kiemelt figyelmet fordítsatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyarországon csak a strandrésszel rendelkező és hatóságilag felügyelt szabadvizekben megengedett a
fürdőzés. Más vízterületeken, csatornákban, bányatavakban, öntözőtavakban/medencékben, folyókban,
halastavakban, víztározókban tilos a fürdés. Legtöbb helyen tábla is tiltja.
Idegen, ismeretlen helyen – elsősorban szabadvíz esetében – sohase ne ugorj a vízbe, mert nem tudhatod,
mi van a vízfelszín alatt. (fatörzs, kiálló fémrészek, betondarab, stb.)
Mindig a kijelölt fürdőhelyen javasolt és legbiztonságosabb a fürdés!
A strandokon a mélyvízben (tábla is jelzi) csak a biztonságosan úszni tudók merészkedjenek be.
Úszni nem tudó 10 év alatti gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet és a vízparton sem szabad felügyelet nélkül hagyni.
Étkezés után nem tanácsos azonnal fürdeni, 10-20 perc játék után menjetek a vízbe.
Felhevült testtel sohase ugorj a vízbe, mert nagyon könnyen tragédiához vezethet.
Mielőtt „csobbannál” a karod belső oldalaira, a mellrészedre tegyél vizet, így lehűtheted a testedet.
Hidegebb vízhőfok esetén fokozatosan haladva menjetek be a vízbe.
Ügyeljetek arra, hogy a vízben történő játék sohase durvuljon el, mert társaitokban akár komoly félelmet is
kelthettek, ami esetleg rosszul sülhet el.
Strandokon és szabadvizekben egyaránt a túlzott magabiztosság, netán a nagyképűség könnyen megbos�szulhatja magát.
A víztől félni nem kell, de tisztelni igen.

Kedves Gyerekek! Soha, semmilyen körülmények között ne feledjétek el:
hazavárnak benneteket!!
Élményekben gazdag, biztonságos fürdőzést kíván a polgárőrség!
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Egészséges táplálkozás a nyári hónapokban
A kánikula megterheli mindannyiunk szervezetét, azért sem mindegy, mit fogyasztunk ebben az időszakban.

A nyári melegben sokkal kevesebbet
mozgunk, lassabban és nehezebben
emésztünk, szervezetünk takaréklángon ég, ezért jobb, ha nem terheljük
gyomrunkat nehéz, zsíros ételekkel.
Fogyasszunk inkább lassan felszívódó
szénhidrátokat, amelyek hosszabb ideig
teltségérzetet biztosítanak, magas élelmirost-tartalmuk miatt szabályozzák az
étkezés utáni vércukorszint-emelkedést,
a koleszterinszintet, hozzájárulnak a
gyulladásos folyamatok megelőzéséhez,
támogatják a bélflóra egészséges összetételét.
Ajánlott a hazai idénygyümölcsök
és natúr zöldségek nagyobb mértékű
fogyasztása, amelyek természetes vitamin- és ásványi anyag források. A

zamatos és színes zöldségek és gyümölcsök sokoldalúan felhasználhatók,
kitűnően kombinálhatóak sült, grillezett húsokkal, halakkal, tengergyümölcseivel. Fogyasszuk őket frissen párolva,
grillezve, aszalva vagy szárítva, kétségtelenül érezni fogjuk a könnyű nyári étkezés áldásos hatását.
Nyáron sem ajánlatos csupán hideg
ételeket fogyasztani, hiszen ezzel gyengíthetjük az immunrendszerünket és a
lépünket.
Reggelire továbbra is fogyasszunk
cukormentes granolát, müzlit, értékes
gabonákból (zab, rozs, hajdina, quinoa)
készült kását, pelyheket, növényi tejjel
készítve. Ez a reggeli hosszan tartó teltségérzettel ajándékoz meg, egész nap

energikusak leszünk, jól bírjuk a kánikula okozta terhelést. Ráadásul hidegen
friss gyümölcsökkel egy zárható tálkában magunkkal is vehetjük a strandra.
Ebédre, vacsorára készítsünk krémleveseket, grillezzünk húst, zöldségeket
salátával, bulgurral, kölessel, barna riz�zsel, zabtörettel, quinoával, teff maggal
vagy cirokkal, amelyeket párolva, fűszerekkel ízesítve rendkívül jótékonyak
a szervezetünkre, karbantartják a szívés érrendszert, és támogatják a könnyű
emésztést.
Nyáron könnyű, hűsítő desszerteket, fagylaltokat fogyasszunk friss gyümölcsökkel, keressük a cukor-, liszt- és
tejmentes készítményeket, amelyek
emésztése nem igényel plusz energiát,
így a kánikulában is üdék maradhatunk.
A tejtermékek helyettesítésére keressük
a növényi alapú tejeket, vegán joghurtokat, sajtokat, vegafölt, hiszen könnyebben emészthetőek, magas a vitamintartalmuk és frissítenek.
A táplálkozáshoz hozzátartozik az
is, hogy a nyári melegben fokozott a
szervezet folyadékigénye, ezért a napi
legalább 3 liter folyadékot, tiszta forrásvizet, ásványvizet, natúr zöldség- és
gyümölcslevet érdemes fogyasztani.
Vörös Ilona
életviteli tanácsadó, tréner,
business & life coach

Okiratszerkesztés (adásvételi, egyéb
vagyonjogi szerződések, alapító okiratok,
családjogi szerződések, végrendeletek)
Civil szervezetek (változás)bejegyzése,
cégképviseleti eljárások
Büntetőeljárásban védelem ellátása
Polgári peres eljárásokban jogi képviselet
ellátása
Jogi tanácsadás
dr. Csányi Imre ügyvéd
06 (20) 937-1532
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...a Tisza Virága
MEGEMLÉKEZÉS BORBÉLY JÁNOS
1946-2021 VOLT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐRE
Borbély János algyői szülőktől, Algyőn született 1946. június 18-án. Az általános
iskolát Algyőn végezte, majd Szegeden, a Vedres István Építőipari Technikumban
építész technikus végzettséget szerzett.
Ezt követően a Szegedi Tervező Vállalatnál kezdett el dolgozni. 1971-től 1979ig az Algyői Nagyközségi Tanácsnál, mint építési előadó dolgozott, majd 2003-ig
az ÁFOR-nál volt diszpécser. Innen vonult nyugdíjba.
A rendszerváltás után Algyő Szegedhez tartozása idején részönkormányzati
képviselő volt, Algyő önállósága óta 2006-ig pedig önkormányzati képviselő. A
2006-os választásokon már nem mérettette meg magát. A Szegedtől való leválás
egyik szervezője és oszlopos tagja, szóban és írásban is kifejtette véleményét arról,
milyen feltételek teljesülése esetén kell azért küzdeni, hogy Algyő ismét saját
helyhatósággal rendelkező településsé lehessen. Az Algyői Faluház Alapítvány alapító tagja volt. Mindig aktív társadalmi, közéleti szerepet töltött be. Tagja volt az
Algyői Faluvédő Egyesületnek, és a Gazdakörnek, valamint az Algyői Hírmondó
szerkesztőbizottságának is az első számtól kezdve, számtalan cikkel gazdagította a
helyi újságot. 2017. óta tagja volt a Gyevi Tanácsnak, ahol tanácsaival segített.
Fiatalon közel állt hozzá a sport, részt vett tájékozódási futóbajnokságon, ahol a megyei versenyen III. helyezett lett,
az országoson pedig a 13. helyet szerezte meg. Szerette a természetet és a fantasztikumot. Hitvallása volt: „Az anyagiakhoz képest minél jobb életminőséget teremteni Algyőn.”
Közösségi és közéleti tevékenységének elismeréseként Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. évben Algyő Községéért Érdemérmet adományozott neki.
Képviselő úr hosszan tartó, türelemmel viselt betegsége után 2021. június 20. napján elhunyt.
Kedves János, nyugodj békében!

Algyő Nagyközség Önkormányzata
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Az év legrövidebb éjszakája Szent Iván éjjele
A Gyevikult Nkft. első nyári szabadtéri programján nagyon sokan vettek részt. A Faluház előtti tér megtelt kicsikkel
és nagyokkal, akik kedvükre válogathattak a remek szórakozási lehetőségek, játékok és műsorok között.

leshettek be az érdeklődők és
ki is próbálhatták magukat.
Később megérkezett Jimmy
Bohóc, akik a legapróbbakat
szórakoztatta gólyalábakon,
az idősebbek pedig bekap-

A programokat délután 3
órakor a Fürge Ujjak Műhelye és az Algyői Foltvarrók
„szabadban varrással” nyitotta meg, ahol a kötés, horgolás és a varrás rejtelmeibe

Lakossági

szúnyog
gyérítés
JELENTKEZZEN ÖN IS ÉS A
GYEVIÉP NKFT. A SAJÁT
UDVARÁBAN VÉGZI EL A FÖLDI
SZÚNYOGGYÉRÍTÉST

Jelentkezni lehet:
személyesen: a Gyeviép Nkft.
székhelyén a
Kastélykert u. 49. szám alatt
(7 és 15 óra között)
e-mailen:
gyeviep@gyeviep.hu
telefonon: 62/765-900

Mennyibe kerül?
A gyérítés díja:
3500 Ft / udvar

A szúnyoggyérítés elvégzése
melegködös eljárással történik.
Felhasznált szer: Deltasect Plus 1,2 ULV

Mikor történik a gyérítés?

A fizetés utólag történik.
Ennek módja lehet átutalás,
bankkártya vagy készpénz.

A munkavégzés 21 óra és 24 óra
között történik.

A földi szúnyoggyérítéskor :
Valakinek otthon kell lenni a
megadott időpontban, biztosítani kell
a gépjárművel történő bejutást.
A teljesítést a megrendelő
helyszínen aláírásával igazolja.

Hogyan lehet fizetni?

a

Fontos!
A GYÉRÍTÉS ABBAN AZ
ESETBEN VALÓSUL MEG, HA
MINIMUM 30 MEGRENDELŐ
VAN.

csolódhattak a Bad Boots Linedance country bemutatójába. Badar Kovács Krisztina
vezetésével aerobikkal borzolta a kedélyeket az Algyői
Fitness Csapat, majd Bűvész
Stand Up műsorral varázsolta el a nézőket Boldog Péter bűvész. Szent Iván éjjele
nem telhet el tűzgyújtás nélkül, erről a Hestia Tűztánc
Csoport gondoskodott, akik
egy fantasztikus bemutatóval
tették még emlékezetesebbé
az év legrövidebb éjszakáját.
A délután 5-től este 9-ig
tartó rendezvényen a falu
apraja és nagyja ingyenesen
játszhatott kedvére a felállított játékokkal, például buborékfocival, ugrálóvárral,
trambulinnal, biliárd focival

és rodeóbikával. Emellett
henna festésre is volt mód.
Aki pedig még bátrabb volt,
az a Jósda szolgáltatásait is
igénybe vehette. Akik megéheztek vagy megszomjaztak,
azok a Szent Anna Terasz
várta hűsítő italokkal és finom halételekkel.
Az év legrövidebb és talán
a legvarázslatosabb éjszakáján mindenki megtalálhatta a
kedvére való kikapcsolódást.
A népi hagyomány szerint az
ezen a napon gyújtott tüzek
a megtisztulást, az újjászületést jelképezik. Egy ilyen,
a hátunk mögött lévő nehéz
időszak után reméljük, újraindul a község élete is. Ez a
program méltó kezdete lehet
ennek.

...a Tisza Virága

Pályázati felhívás költségalapú bérlakásra

Az algyői képviselő-testület pályázatot hirdet az Algyő, Búvár utca 9. emelet 3. szám alatt megüresedő költségalapú
bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó
jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:
• vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat
más módon megoldják.
• lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
• egy vagy több gyermeket nevelnek
• első lakásszerzők
Kizáró okok a pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki
felróható magatartás miatt szűnt meg,
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
• valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
A lakás adatai: Algyő, Búvár u. 9. emelet 3. sz.
• 53 négyzetméter alapterület, 2 szoba
• komfortfokozata: összkomfort
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér 28.302 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet.
A pályázatokat Algyő polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2021. július 5-én, hétfő 9
óráig az polgármesteri hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
A pályázatok elbírálásának ideje: 2021. július 08. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben ez a pályázó hibájából nem
történik meg, a bérlőkijelölés hatályát veszti.
A lakás augusztus elsejétől vehető használatba.

15

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Fontos tudnivalók a használati megosztásról
Folytatjuk sorozatunkat az Algyői Hírmondóban, amelynek célja, hogy gyakorlatias tanácsokkal szolgáljunk. Ezúttal
a használati megosztásról osztunk meg fontos információkat.

Osztatlan közös tulajdon nem csak
családon belüli közös lakásvásárlással
vagy örökléssel keletkezhet. Előfordul,
hogy egy helyrajzi számon két, esetleg
több különálló lakás, lakóház szerepel,
amelyeket más – más családok laknak.
Jellemző, de nem kizárólagos esetei például az ikerházak, a sorházak, vagy ha
emeletráépítés, esetleg a tetőtér beépítése miatt létrejön egy új lakás, amelyet
más használ. Ilyen esetekben szükség
lehet arra, illetve célszerű, hogy a tulajdonostársak a közös tulajdonú ingatlan
egymás közötti használatát szabályozzák. Ugyanakkor a használat megosztásában bármilyen közös tulajdonú ingatlan esetében megállapodhatnak.
• A használati megosztási szerződést
a gyakorlat alakította ki, nincs ilyen
nevű, a Polgári Törvénykönyvben
szabályozott szerződés, ellentétben
az adásvételi, vagy bérleti szerződésekkel.
• A szerződés lényege, hogy a tulajdonostársak, illetve ha vannak, akkor az ingatlan haszonélvezői egymás között akár térben, akár időben
megosztják az ingatlan használatát.
• Ezt a szerződést nem csak írásban
lehet megkötni, hanem szóban, és
ráutaló magatartással is. Ha például
az ingatlan használatának a tulajdonostársak, esetleg haszonélvezők
között az évek során hallgatólagosan kialakult egy kölcsönösen elfogadott, és egymás között nem vitatott rendje, akkor ilyen, úgynevezett
ráutaló magatartással is megtörténhet a megosztás.
• Ha az érintettek csak egymás között szeretnék rendezni az ingatlan

•

•

•

•

•

•

•

•

használatát, a hallgatólagos elfogadástól, és a kifejezett szóbeli megállapodástól is egyértelműbb, és biztosabb megoldás a megállapodásuk
írásba foglalása, amelyet két tanú
előtti aláírással is megerősíthetnek.
Ha viszont a használati megosztásra például banki hitel felvétele miatt lenne szükség, akkor már ügyvéd
által ellenjegyzett, vagy közokiratba
foglalt használati megosztási szerződésre van szükség.
A szerződést valamennyi érintett
írja alá, tehát az ingatlan tulajdonosain kívül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti vagy
használati joggal rendelkezők is.
Tartalmazza a szerződő felek alapvető személyes adatait, mint például
a viselt név, születési név, születési
hely és idő, anyja neve, lakcíme.
Valamint az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatait: a címét, a helyrajzi számát, a
területét, a művelési ágát (például:
kivett, lakóház, udvar).
A tulajdonosi viszonyokat a tulajdoni hányadokkal, a haszonélvezeti,
özvegyi jog jogosultjait, használókat.
A lakóépület, esetleg a lakás jellemzőit: az egyes helyiségek fajtáit és
darabszámát, szükség esetén a területek nagyságát.
Részletesen a külön használatú, és
ha vannak, akkor a közös használatú helyiségeket, épületrészeket,
területeket.
Meg kell állapítani, hogy vannak-e
külön közüzemi mérőórák, vagy
esetleg közös mérőóra van. Közös
mérőóra vagy közös használatú helyiség esetén a költségek viselésének
és szükség esetén elszámolásának
módját.
Rögzíteni kell azt is, hogy a megosztás következtében minden érintett a
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megosztás során megjelölt részeket
kizárólagosan jogosult használni.
Amennyiben pedig hitelt kívánna
felvenni, akkor a jelzálogjog, illetve
az elidegenítési és terhelési tilalom
kizárólag az érintett tulajdoni hányadra kerüljön bejegyzésre.
Területi alapú megosztás esetén
– ha rendelkezésre áll – célszerű a
lakás, lakóház alaprajzát is mellékelni, és azon is bejelölni az egyes
tulajdonostársak által kizárólagosan
vagy éppen közösen használt ingatlanrészeket.
Szükség esetén arra jogosult földmérők is készítenek vázrajzot a használati megosztáshoz. Az ilyen vázrajz
ugyan nem kerül ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, de benyújtható a
földhivatali iratokhoz.
Egy ingatlan használata nemcsak
területi alapon, hanem akár időben
is megosztható. Nyaralók esetében
például megállapodhatnak arról,
hogy időben felváltva használják az
ingatlant.
A használati megosztásban akár
arról is rendelkezhetnek, hogy a
megállapodásukat a jogutódokra is
kiterjesztik.
A használati megosztási szerződés
nem szünteti meg a közös tulajdont, és nem érinti a tulajdonostársak elővásárlási jogát sem. Viszont
alkalmas arra, hogy egyértelművé
tegye az egyes külön vagy éppen
közös használatú részeket és azt,
hogy azokat kizárólagosan vagy közösen jogosultak-e használni.
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

...a Tisza Virága

Nagy sikere van az Algyői Gyermek Labdarúgó Ligának
Két korosztály számára rendezett többfordulós tornát az Algyő SK a sportpályán. A hét klub részvételével zajló kezdeményezés remek lehetőséget biztosít a kis labdarúgóknak, a tervek szerint a következő években is megrendeznék az
Algyői Gyermek Labdarúgó Ligát.
emlékpólót” – mondta Kárász Dávid, az
Algyő SK utánpótlás szakmai vezetője.
Hozzátette, remélik, a kezdeményezés
hosszú éveken át működik majd, hiszen
az Algyő SK elsősorban a kiváló helyi
infrastruktúrában szeretné versenyeztetni az utánpótlását. A ligában külön
rendezték a két korosztály mérkőzéseit,
de mint Kárász Dávid kitért rá, lehet,
hogy a következő szezonban mindig
egyszerre lesznek a két korosztály mérkőzései.
A 2020-21-es szezonban indult el az
Algyő Gyermek Labdarúgó Liga nevű
tornarendszer, amely U9-es és U11-es
korosztályban, hét klub részvételével
zajlik, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia két csapattal vett részt a tornán.
Három tavaszi és három őszi fordulót
rendeztek, a sorsolás után a nyolc csapat két négyes csoportra oszlott, majd
az első két csapat a felső-, míg a harmadik-negyedik csapat az alsóházban
folytatta, ahonnan kieshettek és fel is
juthattak a csapatok, így folyamatosan
kiegyenlített meccseken vehettek részt
a kicsik. Az őszi utolsó fordulót ugyan
a koronavírus miatt nem tudták megrendezni, de a többi öt fordulót megrendezték az algyői sportpályán. Az

U9-esek kétszer tízperces meccseket,
fordulónként három mérkőzést játszottak, míg az U11-esek kétszer 15 perces
találkozókat vívtak.
„Nagyon tetszett a gyerekeknek és a
kollégáknak is az idei torna, éppen ezért
lehet, hogy jövőre középső csoporttal
is elindítjuk a tornát. Több mint száz
gyerek lépett pályára, az MLSZ előírásainak megfelelően nincs eredményhirdetés és külön díjazás. Sajnos a koronavírus itt is közbeszólt, így az utolsó
fordulók voltak csak nyíltak a szülők
számára, de száz-százötven fő így is
kilátogatott egy-egy napon. A két korosztályból minden csapatból kiválasztottunk egy játékost, aki a ligaválogatott tagja lehetett ezáltal, és kaptak egy

A torna válogatottja:
U9-es korosztály, Algyő SK: Mezei
Ábel, Sándorfalvi SK: Petrács Gergő,
Bordány SK: Jakus Bálint, Móravárosi
Kinizsi: Radoi Fanni, Szeged-Csanád
Grosics Akadémia A: Varga Levente,
Szeged-Csanád Grosics Akadémia B:
Csuka Márk, FK 1899 Szeged: Kárász
Nimród, HFC: Szobácsi Gergő. U11-es
korosztály, Algyő SK: Buder Botond,
Sándorfalvi SK: Bősi Csanád, Bordány
SK: Balogh Dominik, Móravárosi Kinizsi: Raffai Zsombor, Szeged-Csanád
Grosics Akadémia A: Guba Zsombor,
Szeged-Csanád Grosics Akadémia B:
Farkas Brendon, FK 1899 Szeged: Hajagos Albert, HFC: Petrecz Barnabás.

Felemás érzésekkel zárt az Algyő SK
A megyei I. osztályú labdarúgócsapatban több is volt a 2020-21-es szezonban, az újra életre hívott második számú
csapat azonban ezüstérmet szerzett a megyei IV. osztályban. A célok jövőre is változatlanok, minél több fiatal, helyi
játékos kapjon szerepet az Algyő SK-ban.
Ötödik helyen végzett a megyei I. osztályban az Algyő SK labdarúgó-csapata:
a gárdának ugyan sokáig esélye volt egy
érem szerzésére is, végül ez nem sikerült.
„Részben csalódás az ötödik hely,
mert az őszi szereplésünk jobb volt.
Hozzá kell tenni, egy-két játékosunk

kiesett, eligazolás vagy sérülés miatt.
A kupában való szereplésünk pozitív,
illetve az is, hogy a csapat közel negyven százaléka kicserélődött, ezt pedig
fiatal játékosokkal pótoltuk. Ez a klub
filozófiája, hogy a fiatal játékosokat felnőtt szintű labdarúgásra építsünk fel,
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ezzel is segítve a további pályafutásukat.
Ugyanakkor azt gondolom, több van a
csapatban az ötödik helynél” – összegzett Podonyi Norbert, a csapat edzője.
A magyar kupában egészen a döntőig menetelt a csapat, ahol a Tiszaszigettől 2-1-es vereséget szenvedtek a fiúk.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
Viszont már a döntős szereplés garantálja,
hogy ott lesz az országos főtáblán az Algyő.
„Ellenfelünknek megvolt az a kicsi
rutinja, ami egy ilyen meccset el tud
dönteni, reméljük, ez később nálunk is
meglesz már. Szeretnénk minél tovább
jutni a főtáblán, és mivel augusztus
7-én, 8-án már meccset játszunk, így
akkora már jó formában kell lennünk,
ennek szellemében zajlik a felkészülésünk” – tért ki a kupára Podonyi Norbert.

Az új vezetőség felállásával a 202021-es szezonra ismét sikerült elindítani
egy második számú csapatot, amely a
megyei IV. osztály Homokháti csoportjában versenyzett hétről-hétre. A keretet
korábbi algyői játékosok alkották, akik
vagy abbahagyták már a futballt, vagy
korábban megfordultak már a klubnál.
„Egy algyőiekből álló baráti társaságról van szó, vannak olyanok is, akik
megjárták a magasabb osztályt is. Sajnos
nem sikerült megnyerni a bajnokságot,
de első évben a második helyezés is egy

nagyon jó eredmény” – mondta az ezüstérmet nyert csapatról Podonyi Norbert.
Az algyői játékosok július 6-án kezdik meg a felkészülést annak érdekében,
hogy augusztus elejére már top formában legyenek. A csapat főleg megyén
kívüli ellenfelekkel gyakorol majd, a keretben nem várható nagy változás. An�nyi viszont biztos, hogy Pénzváltó Bence,
a csapat kapitánya visszavonult, így őt
szeretnék pótolni a védelem tengelyében, illetve az utánpótlásból felkerülő fiatalok is szerepet kapnak a felnőtteknél.

Kopasz Bálint ott lesz az olimpián
Ismét Európa-bajnok lett a győri színekben versenyző algyői Kopasz Bálint. A K-1 1000 méteres távon szerzett aranyérme után eldőlt, Bálint ott lesz a tokiói olimpián.
telmében Kopasz Bálint két számban is indulhat majd a tokiói játékokon, K1-1000 méter mellett K4-500 méteren is
vízre szállhat majd.

Nagyszerűen rajtolt a Poznanban megrendezett Európa-bajnokság K1-1000 méteres számának döntőjében Kopasz Bálint. Hatszáz méterig vezetett is, majd ugyan kicsit a portugál
Fernando Pimenta vette át a vezetést, de Bálint 250 méterrel a
cél előtt indított hajrájával már egyik rivális sem tudta felvenni a tempót. Kopasz Bálint így közel másfél másodpercet vert
a portugál ellenfelére.
„Nem lepett meg ez a jó forma, hiszen mióta kiérkeztem, éreztem, hogy ilyen formában vagyok, dinamikusabb és
erősebb voltam. Ez annak köszönhető, hogy sok versenyen
vettem részt, hiszen egyedül készültem eddig, a versenyek
pedig folyamatosan építettek. Szükségem volt már erre az
eredményre, hogy egy kis plusz lendületet kapjak a szezon
hátralévő részére. Négy emberre biztosan számítok, akikkel
nagy csatákat vívhatok a későbbiekben. Ez volt a taktika a részemről, hogy az olimpiára jöjjön ki a csúcsforma, addig nem
gyilkoljuk le a testemet. Pontosan annyit tettem bele eddig,
amennyit kellett eddig” – nyilatkozta az Eb-győzelmet követően Kopasz Bálint.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége elfogadta
Hüttner Csaba szövetségi kapitány javaslatait, kialakult az
olimpián résztvevő kajak-kenu csapat összetétele. Ennek ér-
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...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

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

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

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

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

Születések Algyőn
Alfaro Hanna Bella
Szül.: 2021. 05. 08.
Anya: Juhász Ildikó
Apa: Alfaro Carlos Ernesto

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).

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően 2021. augusztus 2. napjától 2021. augusztus 22. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

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

Az igazgatási szünet alatt a rendes ügyfélfogadás szünetel.

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben az igazgatási
szünet tartama alatt minden héten hétfőn, szerdán és
pénteken 8.00 és 10.00 óra között tudunk ügyfeleket
fogadni.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

A telefonos, ügyfélkapus és az e-mailben történő ügyintézés a továbbiakban is az ügyfelek rendelkezésére
áll.
A nyomtatványok letölthetők a https://www.algyo.hu/
onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok oldalról, azokat kitöltve a hivatal előtti postaládába kérjük bedobni, vagy elektronikus formában a
titkarsag@algyo.hu e-mail címre megküldeni.

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.

Megértésüket előre is köszönjük!
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dr. Varga Ákos
jegyző

