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Kopasz Bálint olimpiai bajnok!
„Kilencéves korom óta együtt készülünk édesanyámmal, fantasztikus eredményt sikerült elérnünk!” – mondta a befutót követően
az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, aki a K1-1000 méteres királyszámban végig vezetve, meggyőző fölénnyel ért elsőként a célba.
Részletek a 19. oldalon
Ebben a számban a magyarok legutóbb az 1968-as mexikóvárosi játékokon örülhettek győzelemnek.

Hat érkező
a kézis lányoknál
Gőzerővel készül a másodosztály Keleti
csoportjának küzdelmeire az algyői női
kézilabdacsapat. Az új szezonban Levendula Hotel Algyő néven szerepelnek,
szeptember 12-én pedig hazai pályán mutatkoznak be.
Részletek a 17. oldalon

Élménydús táborok
pályaválasztási tanácsokkal

A TARTALOMBÓL

Wifi- és telefonmentes táborokat rendeztek Algyőn öt héten át a diákoknak. A pályaorientációs táborokban többen ahhoz is segítséget kaptak, hogy milyen szakmát tanuljanak általános iskola után.
Részletek a 13. oldalon
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Új burkolatot kaphat a Farki réti út

Tekerni hív a Nőegylet����������� 12

Több megkeresés is érkezett már az önkormányzathoz amiatt, hogy évek óta
leromlott állapotban van a Farki réti
út. A Magyar Közút Nzrt. Kezelésében

lévő út legrosszabb szakasza kap majd új
aszfaltot, mintegy 1 kilométeren orvosolják a problémát.
Részletek a 3. oldalon
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A GYEVIÉP NONPROFIT KFT.
MUNKATÁRSAT KERES
TEMETŐGONDNOKI
MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁRA.
Feladat
temető rendjének felügyelete,
közreműködés a temetési szertartásoknál,
zöldterület gondozás,
sírásás,
sírhelyváltások ügyintézése,
temető nyitása, zárása.
Munkarend
teljes munkaidő havi munkaidőkeretben.
Bérezés
megegyezés szerint.
Jelentkezéseket várjuk az Algyő, Kastélykert u. 49.
sz. alatti Szolgáltatóházban, vagy
a gyeviep@gyevip.hu
e-mail címen.

PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu

AUGUSZTUSBAN MÉG MINDIG
JÁR A 15%-OS KEDVEZMÉNY
MINDEN KEZELÉSRE!

• 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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Amit nyújtani tudunk az alapvető ellátáson túl:
•

átlagos várakozás kevesebb mint 10 perc

•

TV a fogorvosi szék felett, amin lehet
youtubozni vagy akár a kezelést végig nézni
azzal a nagyítással, amivel a fogorvos lát

•

Néma fúró használat, amit egy modern
aktív zajszűrős fülhallgató biztosít

•

gyerekektől a legidősebbekig mindenkit
szívvel, lélekkel a legnagyobb szakértelemmel látunk el

•

Helyben vagyunk: Bartók Béla utca 76.
Telefon: +36 (20) 333-0313
www.algyoifogcentrum.hu

...a Tisza Virága

Új burkolatot kaphat a Farki réti út

Több megkeresés is érkezett már az
önkormányzathoz amiatt, hogy évek
óta leromlott állapotban van a Farki réti
út, azonban ez nem a település, hanem
a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van.
Éppen ezért az önkormányzat jelezte a

problémát a társaság felé, mely azt válaszolta, hogy a kátyúzó munkálatok már
elkezdődtek, ősszel pedig új burkolatot
kap az út.
Molnár Áron polgármester elmondta,
a legrosszabb szakasz kap majd új asz-

faltot, mintegy 1 kilométeren orvosolják
a problémát. Azonban később további
1-1,5 kilométeren is javítani kell a sül�lyedt, kátyús, töredezett utat. Hozzátette, most a nagyfai bejárótól a néhány éve
megújított részig dolgozik majd a Magyar Közút Nzrt. Beszélt arról is, hogy
az úttest rossz állapotához az is hozzájárult, hogy a 43-as út építésekor a forgalom a Farki réti útra terelődött.
Egyébként most is sok gépjármű fordul meg arra naponta, ugyanis a Batidai
úton keresztül Hódmezővásárhely irányába jelentős személy- és mezőgazdasági járműforgalom bonyolódik itt.
Továbbá a Volánbusz és az Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet járművei
is erre járnak, de az algyőiek és a rákóczi-telepiek közül is többen használják
az utat.

Helyére került a kis híd az ártérben
Huszonöt évvel ezelőtt az Algyői Horgászok Szövetségének tagjai helyezték el az ártérben azt a kis hidat, ami azóta is
szerves részét képezi a tanösvénynek, hiszen összeköti a szabadstrandot és a Szent Anna kikötőt.

A nyár elején a DALERD Zrt. megkezdte a Tisza mellett lévő fokok kitakarítását, amelynek célja az áradás után
megmaradt, pangó vizek visszaterelése volt a folyóba. A munkálatok során

vált egyértelművé, hogy szükség van a
híd felújítására és meghosszabbítására.
A szükséges teendőket a Gyeviép Nkft.
végezte el. Az elkészült és visszahelyezett híd átadásakor Füzesy István alpol-
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gármester elmondta, hogy a hagyomány
szerint azt, aki az avatás után először
megy át a hídon, balszerencse éri. Emiatt
szokás először egy sörös hordót átgurítani rajta. Most sem volt ez máshogy, Molnár Áron polgármester és Katona Antal, a
Gyeviép Nkft. ügyvezetője görgette át a
hordót a kis hídon, amelyet utána csapra is vertek és a Szent Anna Teraszon
megvendégelték belőle a munkálatokban
résztvevőket.
A tanösvény fejlesztése folyamatosan zajlik, nem csak a híd lett felújítva, hanem pihenőhelyekként padokat
és asztalokat is kihelyeztek. Bár a nagy
meleg nem kedvez a szúnyogirtásnak,
a kubikgödrök vizének lecsapolásának
és a szúnyoggyérítésnek köszönhetően
azért kellemes perceket lehet eltölteni a
tanösvényen. Természetesen számos ide
tartozó fejlesztés még hátra van, de már
most is elmondható, hogy az algyőiek
szívesen járnak a tanösvényre egy séta
vagy sportolás erejéig.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Várhatóan további spórolásra kényszerül az önkormányzat
Még a tervezetnél is kevesebb iparűzési adóbevétel várható idén – ez derült ki az algyői képviselő-testület júliusi
ülésén, amelyen több mint 20 napirendi pontot tárgyaltak. Az alapanyagárak változása miatt drágul a közétkeztetés,
novemberre tervezik a közmeghallgatást, illetve a délnyugati lakóparkban megkezdődhetnek a járdák és kocsibeállók
építése, miután kivitelezőt választottak.

Hosszú szünet után júliusban újra ülésezett az algyői képviselő-testület. A
nyílt ülést ezúttal nem közvetítették
élőben, ugyanis a koronavírus-járvány
miatt kialakult bizonytalan helyzetben
nem kötött szerződést az önkormányzat a Szeged TV-vel. Molnár Áron polgármester az Algyői Hírmondónak azt
mondta, amennyiben látszik, hogy rendeződik a helyzet és tartósan a szokott
módon tud dolgozni a képviselő-testület, újratárgyalják a szerződést.
A polgármester immár nem egy személyben hoz döntéseket, ismét ülésezhetnek a bizottságok és testületi ülés is
tartható.
„Egy testületi döntés a polgármesternek is egyfajta visszacsatolás és teherlevétel a válláról, vagyis a döntéshozatalban a megszokott rend visszaállása
pozitív. Igaz, amennyiben sürgősen kell
dönteni valamiről, akkor rendkívüli
ülést kell összehívni, de rugalmasak a
képviselők” – válaszolta a polgármester
arra a kérdésünkre, hogy az egyszemélyes döntések időszaka után milyen
ismét a közös munka. Hozzátette, a
járványhelyzet idején is természetesen
egyeztetett képviselőtársaival.
Tovább kell spórolni
Ebben az évben iparűzési adóból 850
milliót terveztek a költségvetésben,

ebből május közepéig 574 milliót fizettek be a cégek, a szeptemberben
várható befizetés pedig 167 millió. Ez
az előirányzathoz képest 135 millióval
kevesebb. Építményadóból 6 millióval
kevesebbel kalkulálnak most a 78 milliós előirányzathoz képest – ez is kiderült
a költségvetés módosításáról szóló előterjesztésből.
Az, hogy a járvány miatti korlátozások miként érintették az algyői cégeket,
még pontosan nem látszik, de az már
biztos, hogy kevesebb iparűzési adót
tudnak fizetni az önkormányzatnak.
„Biztos, hogy semmi plusz kiadást
nem tervez az önkormányzat, például
fejlesztéseknél nagyobb volumen nem
lesz. Elkezdtük a spórolást, nagyon
visszafogott volt a tervezés, de most úgy
látszik, ez sem lesz elég” – mondta a településvezető.
Molnár rámutatott, hiába kevesebb a
bevételük, a szolidaritási adó nem változott, és amennyiben az adóbefizetések
a mostani kalkuláció szerint alakulnak,
összességében csaknem 900 millió forinttal kevesebb pénze lesz a településnek, ami a költségvetésük egynegyede,
tehát hatalmas összeg. Hangsúlyozta,
ennek ellenére tudnak működni, a likviditás rendben van.
„A 2021-es év fekete esztendő Algyő
történelmében, legalábbis ez látszik a
számokból” – összegzett.
Változások a cégeknél
A testület tárgyalt három önkormányzati társaság, a Gyevitur Nkft., a Gyevikult Nkft., illetve a Gyeviép Nkft.
vagyonkezelői szerződéseinek módosításáról. Ezzel kapcsolatban a polgármester lapunknak elmondta, hogy már
több ízben tárgyaltak erről, most azért
volt rá szükség, mert a társaságok mér-
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legeredményeit minden évben jelentősen befolyásolják a vagyonkezeléssel
kapcsolatos dolgok, gondoljunk csak az
értékcsökkenésre. Mint ismert, tavaly új
könyvvizsgálót választottak, akinek az
egyik feladata volt, hogy egységesítse
cégenként a vagyonkezelést úgy, hogy
mindez megfeleljen a jogszabályoknak.
Ez indokolta részben, hogy tárgyalt erről a testület, másrészt az, hogy voltak
módosulások a vagyonkezelésben.
„A Gyeviép Nkft. vagyonkezeléséből kikerült a könyvtár melletti edzőterem és a sportközpont, ezeket az
Algyői Sportkör üzemelteti, továbbá
az Ifjúsági Klubot is. Úgy ítéltük meg,
hogy az a legjobb üzemeltető, amelyik
használja az adott létesítményt, ez indokolta a módosításokat. Az Algyői
Sportkört úgy is segíteni szeretné az
önkormányzat, hogy eredetileg a Gyeviép Nkft.-nek a második félévere ezen
létesítményekre szánt támogatását átcsoportosítjuk a sportkörnek. Utóbbi
nem kap annyi működési támogatást, és
az a cél, hogy az önkormányzat számáAPRÓHIRDETÉSEK
Lassú jármű műszakival, forgalmival, terepes és fülkés eladó!
06 (30) 578- 3491
Elektromos 24-es kerékpár (tavaly
ősszel akkumulátor csere) eladó!
06 (30) 578-3491
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
ra olcsóbb legyen a működtetés, vagyis,
hogy spóroljunk egy kicsit” – magyarázta Molnár Áron.

mányzat felé, ez a belső ellenőr javaslata
volt, hogy átláthatóbb legyen, mire is
fordítják a kapott támogatást.

Épülhetnek a járdák

Marad az üzletrész

A délnyugati lakópark második üteme
hamarosan lezárul. Korábban elkészült
a csapadékvíz-elvezető rendszer a Gólya utca egy részén és a Pipacs utcában,
így most ehhez kapcsolódik a járda- és
bejáróépítés, amelyről tárgyalt a képviselő-testület. Négy vállalkozótól kért be
árajánlatot az önkormányzat, a legkedvezőbbet a BELO-Ép Kft. adta, nettó
csaknem 27 millió forintból vállalták a
munkát.
Amennyiben megépülnek a járdák és
a bejárók, már csak a fásítás lesz hátra.
Molnár Áron ezzel kapcsolatban megjegyezte, valószínűleg ezt hasonlóan
oldják meg, mint a Búzavirág utcában,
ahol megvették a fákat, és a lakók közös
faültetéses programot szerveztek.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.
felkereste az önkormányzatot, vételi
ajánlatot tettek az önkormányzat üzletrészére. Az algyői önkormányzat jegyzet tőkéje 100 ezer forint, ezt 50 ezerért vették volna meg. A szegedi társaság
azzal indokolta a vételi ajánlatot, hogy
a Csongrád Megyei Településtisztasági
Nkft. már nem lát el közvetlenül közszolgáltatási feladatot, és meglátásuk
szerint egy egyszemélyes társaság ügyei
egyszerűbb eljárási rendben kezelhetőek.
Molnár ezzel kapcsolatban elmondta, nem látják jelenleg indokoltnak,
hogy féláron megváljanak az üzletrészüktől, nem világos számukra a szegedi
önkormányzat célja, ezért a testület úgy
döntött, hogy kivárnak, azaz nem adták
el az üzletrészüket.

Drágul a közétkeztetés
Bella Árpád, a Gyevitur Nkft. ügyvezető
igazgatója a közétkeztetés díjszabásáról
szóló előterjesztésben kifejtette, hogy az
elmúlt időszak számos nehézsége mellett a Gyevitur Nkft. a közétkeztetési
szolgáltatást teljes körűen ellátta, több
alkalommal többletköltségeket is viselve. A járvány okozta gazdasági helyzet

az alapanyagok beszerzését és annak
árait is megváltoztatta, a kialakult helyzetben nem ritka, hogy egy-egy nyersanyag ára 50-70 százalékkal emelkedett
az előző időszakhoz képest, de a 10
százalékos növekmény minden esetben
realizálódott. A fentiekre tekintettel
áremelést javasolt Bella Árpád 2021
szeptemberétől. A végül megszavazott
áremelés nagyjából 15 százalékos lesz.
Kisegítik a polgárőröket
A társadalmi szervezetek támogatásáról
is tárgyaltak, a polgárőrséget szeretnék
kisegíteni. Miután az egyesület elnöke
elhunyt, a bankban nem tudtak ügyeket
intézni, pénzhez jutni, most méltányosságból a házi pénztárból adtak nekik
támogatást, hogy amíg a pénzintézetnél
nem rendezik a szükséges iratok, addig
is zavartalanul tudjanak működni.
Változás az is, hogy immár szigorúbban kell leltározniuk a szervezeteknek
és jelenteniük a változást az önkor-

Lesz közmeghallgatás
A közmeghallgatást novemberre tervezik, a témák úgymond a szokásosak
lesznek: beszámoló hangzik el majd a
településen megvalósult fejlesztésekről,
szó lesz a járványhelyzet miatti különleges jogrendről is és a következő időszak
elképzeléseiről, fejlesztési terveiről.

Partnerségi egyeztetés – a lakosok véleményét várják
Az önkormányzat Algyő településrendezési eszközeinek (településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat) módosítását tervezi a Bartók Béla utca – Tiszavirág utca találkozásánál lévő beépítetlen telekre vonatkozóan. A belterületi
fekvésű 1771/14 helyrajzi számú telek
a jelenlegi Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület helyett Vt jelű
településközpont vegyes terület átsorolást nyer a beépítési paraméterek változatlanul hagyása mellett. A módosítási
terv elérhető a http://ujleptekbt.hu/tervanyag/algyo/folyamatban/ weboldalon.
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A módosítási tervről legkésőbb augusztus 8-a éjfélig lehet véleményt nyilvánítani elektronikus levélben a jegyzo@algyo.hu címen, vagy papír alapú
levélben a polgármesteri hivatal (6750
Algyő, Kastélykert utca 40.) jegyzői
iroda címén.
A partnerségi egyeztetés helyi szabályait az Algyő településfejlesztési,
településrendezési és településképpel
kapcsolatos feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Háromnapos forgatag volt Algyőn
A Szent Anna-napi búcsú kapcsán július 23-a és 25-e között szórakoztató programokkal, többek között koncertekkel
és bemutatókkal várták az algyőieket. Vasárnap ünnepi szentmise volt a templomban körmenettel. A misén a templom védőszentje mellett a nagyszülőket és az időseket ünnepelték.

Már péntek estétől folyt a bor, főtt a
pörkölt és sült a hal a Faluház melletti
téren, ahol színpadra lépett a Zsibongó Táncegyüttes, a Délikert Möndörgő Táncegyüttes és a Kender zenekar
is. Emellett remek operett slágerekkel
teremtett jó hangulatot az idén 20 éves
Parlandó Énekegyüttes, amelynek meghívására két művész, Kónya Krisztina és
Szélpál Szilveszter is fellépett.
Szombaton a színházteremben folytatódott a program, ahol az Algyőről
elszármazottak, valamint a jelenleg is
helyben és Szegeden élők találkoztak
a Gyeviek Baráti Köre által szervezett
eseményen.
Rády Samirné, a kör elnöke arról
számolt be, hogy százan tudtak kikapcsolódni együtt, a kör további húsz
tagja nem tudott jelen lenni, mert a
részvételhez oltási igazolványra volt
szükség. Elárulta azt is, hogy idén 35
éves a kör, eddig pedig minden évben megtartották a találkozót, ez alól

csak a tavalyi év volt kivétel a járványhelyzet miatt. Délben marhapörköltet
fogyasztottak, azonban a szomjat is
volt mivel oltani, a kör elnöke ugyanis
rendszeresen ágyas pálinkát készít erre
az alkalomra. A bevitt kalóriát pedig
tánccal mozogták le estig, még Meg�gyes Csabi is előadott.
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Eközben a Faluház melletti területen
három algyői kötődésű zenekar, a Flash
Board Band, a Super Colossal és az
Elyzium szórakoztatta a helyieket, akik
eközben a fröccsteraszon hűthették le
magukat.
Vasárnap viszont már az ünneplésen
volt a hangsúly, Szent Annát, a temp-

...a Tisza Virága
totta azért, hogy nyomatékosítsa bennünk azt, hogy a ma emberének van mit
tanulnia Jézus nagyszüleitől, akiknek
helytállása Szűz Márián keresztül vis�szatükröződik. Jelezte, a szülők a teremtő Isten munkatársai, ők az elsődleges
nevelői a gyereknek, nem az állam és
nem is az iskola feladata az. Hozzátette, bár a lexikális tudást mindannyian az
oktatási intézményekben kapjuk meg,
de azokat a tapasztalatokat és ismereteket, amelyek szerint éljük mindennapjainkat, a szüleinktől és nagyszüleinktől

lom védőszentjét ünnepelte a község.
Tíz órától búcsúi szentmisét mutatott
be Balogh Ottó gyulai káplán, aki prédikációjában a nagyszülők szerepére hívta fel a figyelmet Szent Anna és Szent
Joachim, Jézus nagyszüleinek ünnepe
kapcsán.
Emlékeztetett: Ferenc pápa a Szent
Anna napja előtti vasárnapot az idősek
és a nagyszülők világnapjává nyilváníszerezzük meg. Ezért van akkora felelősség rajtuk. A gyulai segédlelkészt egy
évvel ezelőtt, éppen július 25-én szentelték pappá Szegeden, ezért az algyői
híveket elsőmisés áldásban is részesítette a szentmise végén.
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Kistérségi találkozó az algyői Faluházban
Algyő nagyközség életében 1973 óta, immár 48 éve jelentős szerepet tölt be az időskorúakat magában foglaló Algyői
Szőke Tisza Nyugdíjasklub. A kistérségi találkozót is a csapat tagjai szervezik, több mint 40 éve rendszeresen. Idén
sem volt ez máshogyan.

Kellemes nyári időben érkeztek a vendégek a klub meghívására az algyői
Faluházba július 10-én. Fiatalos izgalommal, nagy szeretettel vártuk a nyugdíjasokat és a meghívott vendégeket.
Egy éve még az ijedelem, a felhalmozás,
a felkészülni akarás jellemezte korosztályunkat is a járvány miatt. Azóta felértékelődött a biztonságra való törekvés,
miután nem tudni, lesz-e újabb hullám,
és az mivel járhat. Egy biztos, eddig sikerült, túléltük, itt vagyunk. Vigyázunk
egymásra, vigyázunk magukra!
Az első nagy megyei rendezvény volt ez
az idén a Faluházban. Eljöhettek hozzánk a vendégek és így együtt tölthettük
ezt a szép napot. Csaknem 160 nyugdíjast üdvözölhettünk, a hagyományainkhoz híven szépen díszített asztallal, és
azon finom vendégváró kaláccsal vártuk
vendégeinket.
Az elnök – a rendezvényt megnyitva
– köszöntötte a vendégeket, köztük az
Életet az Éveknek Országos Szövetsége
Csongrád megyei elnökét, Szalai Antalt
is. Nagy szeretettel üdvözölte a vajdasági Martonosról érkezett nyugdíjasokat
és vezetőjüket, Kiss Gizellát. Megtisztelte klubunkat Horváth Gergely mar-

tonosi polgármester, Sándorfalváról az
Őszikék Nyugdíjasklub tagjai és vezetőjük, Siska Antal. Kiskundorozsmáról
az Alkony Nyugdíjasklub és vezetőjük,
Ficsor Mihályné; Szentmihályról is érkeztek nyugdíjasok és klubjuk vezetője, Bessenyeiné Éva; Domaszékről a
Jázmin Nyugdíjas Klub tagjai érkeztek
vezetőjükkel, Ördög Istvánnéval; Tiszaszigetről a nyugdíjasklub tagjai mellett
klubvezető Pető Jánosné is eljött; Petőfitelepről is érkeztek szépkorúak Virág
Istvánné vezetővel, valamint az Algyői
Szőke Tisza Nyugdíjasklub minden
tagját is szeretettel fogadtuk.
Megtisztelte találkozónkat Molnár
Áron polgármester, Füzesy István alpolgármester és Kovács László, a Gyevikult
Nkft. ügyvezetője is.
Az érkezőket egy kis „hangulatjavító” itókával fogadtuk. Az elnök beszámolt a klubban történt eseményekről,
tervekről, az összefogás fontosságáról.
Elmondta, hogy a tervünk most is bőséges, az összegyűjtött tudásunkat próbáljuk megőrizni, sőt most szeretnénk
egy filmet forgatni Algyőről, ami átöleli
a gasztronómián keresztül a településünk szépségét, turisztikai lehetőségeit,
sokoldalúságát, tekintettel a Tisza nyújtotta adottságokat kiaknázva. Ezekre
gondolva kell, hogy legyen egy film,
amely talán lehetőséget ad a következő
nemzedék számára is megismerni múltat, jelent és a jövőt, hiszen fontos tudniuk, hogy milyen nagy összetartó ereje
van egy településnek.
Ezt követően Molnár Áron polgármester ünnepi beszédében szólt az idősek megbecsüléséről, támogatásáról, és
arról, hogy fontos szerepet töltenek be
a közösségi életben Algyőn. Ezután az
Életet az Éveknek Országos Szövetségének Csongrád megyei elnöke, Szalai
Antal szólt az egybegyűltekhez.
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Az ünnepünket az tette teljessé, hogy
köszönthettük azokat a klubtársainkat,
akik az idén ünneplik a 80-adik, és 85ik születésnapjukat. Isten éltessen sokáig minden ünnepeltet!
Apró örömök töltik ki az idős, magányosan élő emberek életét. Nagyon
jó érezni, hogy hasznos tagjai vagyunk
a klubnak, egy számunkra oly fontos
közösségnek. Saját művészünk, Molnár
Istvánné versmondással, majd a szentmihályi táncosok „cintányéros” táncprodukcióval, végül a sándorfalvi klub kiváló énekese, Amálka nótacsokrával zárult
a műsorunk.
Itt megragadom az alkalmat, és köszönetet mondok a polgármesternek és
helyettesének, a képviselőknek, hogy
kezdeményezésünket támogatták, felkarolták, és anyagilag és erkölcsileg is
segítették. Ugyancsak köszönöm a Faluház dolgozóinak a remek hozzáállását, szellemi és technikai segítségét.
A finom ebédet itt helyben készítették a nyugdíjasaink, Molnár István
és Szabó Imre volt a séf, akik a marhapörköltet főzték. A köretet és a savanyúságot az asszonyok szorgos kezének
köszönhetjük. A süteményt a Vámos
Cukrászdából hozattuk.
A bőséges ebéd után következett a
zene és a tánc. Öröm volt látni a felszabadultan táncoló nagyikat, ropták a
csárdást, járták a keringőt is. A kifáradásig tartó tánc után jött a tombolasorsolás. Hála a támogatóknak, sokan
tartoztak a szerencsés nyertesek közé.
Köszönet az adományozóknak, az algyői nyugdíjasklub minden segítő tagjának a munkáját, önzetlen segítségét,
és mindazoknak, akik közreműködtek
abban, hogy valamennyien jól érezhettük magunkat!
Kneip Ferencné
elnök

...a Tisza Virága

Újabb testvértelepülésünk lehet
Ezúttal a 230 kilométerrel odébb fekvő Székelyhíd válhat Algyő testvérévé. A polgármesterek már egyetértettek a
kapcsolat magasabb szintre emelésében, most a képviselők döntenek erről. Molnár Áron polgármester július végi
látogatása után augusztus végén ismét a romániai városba megy.
Bár egy romániai községgel, Újvárral
már testvértelepülési kapcsolatban áll
Algyő, most újabb gyümölcsöző kapcsolat veheti kezdetét, ugyanis Molnár
Áron polgármester a Bihar megyei Székelyhíd településvezetőjével, Béres Csabával egyeztetett a közelmúltban.
Molnár Áron elmondta, baráti és
egyben informális megbeszélésen vett
részt, amely úgy zárult, hogy mindenképp testvértelepüléssé szeretne válni
Algyő, és az attól 230 kilométerre fekvő Székelyhíd. Hozzátette, most a helyi
képviselő-testületek elé terjesztik a kezdeményezést, és ha az támogatást nyer,
akkor hivatalossá teszik a kapcsolatot.
A polgármester szerint számos területen tudná egymást támogatni a két

település, valamint közös táborokat és
kulturális eseményeket is szervezetnek
a jövőben, ugyanis sok hasonlóság van
Algyő és Székelyhíd között.
Beszámolt arról is, hogy augusztus
végén ismét a romániai városba látogat,
ugyanis meghívást kapott a felújított
színház átadójára, ahová képviselőtársait is magával hívja majd. Molnár Áron
jelezte, nagy hangsúlyt helyeznek arra,
hogy Algyő testvértelepülésein sok
magyar éljen. Ez Székelyhíd esetében
adott, ugyanis szinte színtiszta magyarlakta város, ami híres például az érmelléki történelmi, régészeti és néprajzi
gyűjteményéről, a Turul-szobráról, valamint a borospincéiről is, amelyeknek
gyakori vendége volt Ady Endre is.

Önkéntes mentőszervezetet hoz létre az ALTE
Több mint 1100 településen működik hazánkban önkéntes mentőszervezet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos
Polgári Védelmi Főfelügyelőségének
kezdeményezésére. Most a katasztrófavédelem megkeresése után Algyőn is önkéntes mentőszervezet
jön létre, amelyet az Algyői Tisza
Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület (ALTE) hoz
létre.

Füzesy István, az ALTE elnöke elmondta, a települési mentőcsoportok
feladata főként az alapvető vízkár-elhárítási, valamint vezetésirányítási, logisztikai tevékenység. Mivel az
ALTE munkája szorosan kapcsolódik a Tiszához, így az árvízvédelmi feladatok ellátása is illeszkedik a
profiljukba.
Jelezte, most a megalakuláson
dolgoznak és várják a jelentkezését
azoknak, akik szeretnének az önkén-

tes mentőcsoport tagjai lenni. A csatlakozási szándékot Füzesy Istvánnál
kell jelezni.
Az elnök beszélt arról is, hogy szeptemberben katasztrófavédelmi gyakorlat lesz Algyőn, amelyen már a most
alakuló csoport is szeretne szerepet vállalni, hogy az árvízvédelmi feladatokat
minél magasabb szinten sajátítsák el.
A szervezet az önkormányzattal
együttműködve és a katasztrófavédelem
iránymutatásával működik majd.

Lélektükör – meghosszabbították a pályázati határidőt
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.
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Amennyiben ihletet érez a téma
iránt, és szeretne bekerülni az antológiába, kérjük, 2021. augusztus 31-éig
küldje el írását (grafikáját) a gyeviart@
gmail.com e-mail címre.
A kötet terjedelmi korlátai miatt a
bekerülést szakmai zsűri dönti el 2021.
szeptember 15-ig, amelyről az érintettek e-mailben értesítést kapnak.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tippek a nyugodt nyaraláshoz
Ebben az évben nagyon vártuk már, hogy végre kiszabadulhassunk, és nyaralni mehessünk. Függetlenül attól, hogy
merre visz az utunk, érdemes néhány területen felkészülnünk, hogy ne találjuk magunkat váratlan helyzetben, csak
azért, mert speciális az étkezésünk, vagy mert bőrünk védelmet igényel.

Ma már sok szálláshelyen (ha étkezést
igénylünk) elég, ha jelezzük speciális
étkezési szükségletünket. Azonban arra
érdemes rákérdezni, mennyire garantálják a mentességet, mert egyes alapanyagok ugyan könnyen beszerezhetőek, és
a „mentes” étel könnyen elkészíthető,
sokunknak viszont fokozottan ügyelni kell arra, hogy az ételünk ne érintkezzen például gluténnal, vagy tejjel.
Ha ennyire fontos, hogy betartsuk az
étkezésünk diktálta szabályokat, akkor
inkább javaslom az önellátást választani, és magunknak elkészíteni az ételt.
Vihetünk magunkkal olyan alapanyagokat, amelyekkel gyorsan és könnyedén „mentes” étel készíthető, vannak
olyan lisztkeverékek (lángos, palacsinta,
kenyér, nokedli, vagy éppen univerzális lisztkeverék), amelyekhez csak víz
szükséges, és vannak olyanok, amelyekhez esetleg kellhet még 1-2 alapanyag,
amely nyaralóhelyünkön is beszerezhető (pl. citromlé, friss élesztő, stb.) Számos olyan készétel, szósz, krémleves,
levespor, konzerv elérhető a naturavagy bioboltokban, amelyek garantáltan

„mentesek”, és könnyű, laktató, finom
nyári étel készíthető belőle pillanatok
alatt az egész családnak is.
Most, hogy még nem lehetünk teljesen biztonságban a koronavírus okozta
fertőzés miatt, ajánlatos kézfertőtlenítőt
tartani magunknál. A gyógyszeres csomagunkba ajánlott tenni baktérium- és
vírusölő hatású készítményeket, gyomorregeneráló, immunerősítő és légút-tisztító teát is.
Manapság nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy bőrünknek szüksége van a
nap káros sugarai elleni védelemre, különösen a vízpartokon, ahol kellemesebb
a hőérzet, ezért azt hisszük, nincs olyan
meleg. A víz tükre felerősíti a nap erejét,
ezért fokozottan ügyeljünk a megfelelő védelemre, amit fényvédő naptejjel
érhetünk el. A fényvédőnk SPF száma
minél nagyobb, annál jobban felerősíti
bőrünk védekező képességét. Ajánlott
30-as vagy 50-es SPF-et használni. Ha
SPF szám mellett + jelet is látunk, vagy
a naptej, napolaj összetétele természetes
alapanyagokat tartalmaz, az garantálja, hogy nem tartalmaz kémiai védele-
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mért felelős anyagokat. A fizikai védelem fényvisszaverő hatású, óvja és egyes
hozzáadott természetes összetevői
ápolják bőrünket. A kémiai fényvédők
reakcióba lépnek a nap sugaraival úgy
ártalmatlanítják őket, ugyanakkor a bőrünkkel is, ami irritációt és károsodást
is okozhatnak. Az arcunkra használjunk
bio vagy kifejezetten az arc bőrére ös�szeállított naptejet, hiszen arcbőrünk
más gondoskodást igényel. Napozás
után használhatunk bőrünk hidratálása
és a barna szín tartósságának érdekében napozás utáni testápolókat. Leégés
esetén bőrünk nyugtatására használjunk
aloé vera, panthenol és allantoin tartalmú krémeket, amelyek gyulladáscsökkentő és regeneráló hatásúak is.
Ez a nyár sem telik szúnyogok nélkül.
Legjobb a védekezés, ügyelve arra, hogy
csak természetes összetevőkből álló szúnyogriasztót fújjunk a bőrünkre, illetve
az illóolajakat is segítségül hívhatjuk.
Figyelem, az illóolajak fokozottan fényérzékenyítenek, ha befújjuk magunkat, kerüljük a napot, mert megéghet a
bőrünk. A csípések okozta viszketés és
fájdalom enyhítésére használjunk zselés
állagú nyugtató krémet.
Vörös Ilona
életviteli tanácsadó, tréner, business&life coach

...a Tisza Virága

Tisztelt Betegeink!
A járványügyi készültség 2021. december 18-ig történő meghosszabbítása következtében a háziorvosi rendelőkben
továbbra is érvényben maradnak a korábbi szabályok:
• A váróban és a rendelőben orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.
• A váróban egymástól minimum 1 méter távolságot kell tartani.
• Csak annyian tartózkodhatnak egyszerre a váróban, hogy ezt a távolságot
tartani lehessen.
• Légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg személyes megjelenés
helyett telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával.
Ekkor tisztázandó, hogy felmerül-e Covid-19 fertőzés gyanúja.
• Továbbra is előjegyzés alapján fogadjuk a betegeket annak érdekében,
hogy a tervezett betegellátás keretén belül a praxisok szűrési, gondozási
tevékenysége és a jogszabályok által előírt infekciókontroll megvalósuljon.
• Továbbra is lehetőséget biztosítunk az előzetes időpont nélküli ellátásra,
amennyiben a páciens állapota sürgős ellátást igényel.
• Telemedicinás ellátásra a háziorvosi rendelőkben továbbra is lehetőséget
biztosít a kormányrendelet a hagyományos orvos-beteg találkozáson túl,
amennyiben az egészségügyi ellátás sajátosságai, orvosszakmai megítélése
személyes jelenlétet nem igényel.
Továbbra is szíves türelmüket kérjük, a napi 30-90 darab telefonhívás során
és a rendelői betegellátás mellett nem tudunk mindent telefont azonnal felvenni.
E-mailt, sms-t is küldhetnek, de ezekre másnap áll módunkban válaszolni.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: 

Háziorvosok

Járdát és bejárót építhetnek támogatással
Több mint két millió forintnyi értékű járdalapot osztott szét az algyői önkormányzat a településen élők között. Bejáró- és
járdaépítési pályázatot hirdettek ugyanis,
ezúttal tizenketten kaptak segítséget a településtől.
Molnár Áron polgármester elmondta,
az építőipari árak folyamatosan emelkednek, ezért így szeretnék segíteni a helyiek
építkezését. Megjegyezte, a kiírás keretét
pillanatok alatt kimerítették az algyőiek,
így a tervezettnél hamarabb le kellett zárni
a pályázatot. Elárulta, ezúttal fontos volt
a gyorsaság, hiszen az érkezési sorrendet
vették figyelembe. Emellett pedig ügyel-

tek arra is, hogy azok a lakók kapjanak járdalapokat, akik olyan helyen szeretnének
járdát építeni, ahol az elmúlt tíz évben az
önkormányzat azt nem tette meg. Július
végéig minden nyertes értesítettek.
A településvezető beszámolt arról is,
hogy a későbbiekben újra meghirdetik a
programot, így akik most pályáztak, de
nem jártak sikerrel, előnyt élveznek majd,
ha az igényüket akkor is fenntartják még.
Mindemellett pedig az önkormányzat
is folyamatosan javítja a járdákat szerte
a községben, azonban a járványhelyzet
okozta kiadások miatt tavaly és idén korlátozottabb a lehetőség erre.
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APRÓHIRDETÉSEK
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

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tájékoztató az Algyői Egészséghetekről
természetesen figyelembe vesszük az
adott időszakra vonatkozó járványügyi
előírásokat és arról minden érintettet
tájékoztatunk.
Az Egészséghetek időpontja:
2021. 09. 06. - 2021. 09. 20.

Örömmel adunk tájékoztatást arról,
hogy Egészséghetek keretében ismét
szakorvosi szűréseket biztosít az önkormányzat a lakosság számára 2021.szeptember hónapban.
Utoljára 2019. őszén tudtuk ezt a
fontos és népszerű programot megszervezni, a következő évben a Covid-19 világjárvány miatt nem volt rá lehetőség.
Fontosnak tartjuk –különösen az
elmúlt időszak után – az egészségügyi
szűrésekhez való hozzájutás elősegítését, ezért amint a szabályok engedték,
megkezdtük a programsorozat szervezését. Reményeink szerint a lebonyolítás is problémamentesen zajlik majd,

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt nem
elmaradtak a tavaszi és őszi egészséghetek, várhatóan jelentősen megnövekedett érdeklődésre kell számítanunk
az egészségügyi szűrések tekintetében.
Ezért előjegyzést csak személyesen tudunk adni a megadott napokon, érkezési sorrendben. Mindenki saját részére, illetve az általa eltartott/gondozott,
egy háztartásban élő személy számára
kérhet szűrési időpontot. Tekintettel a
várható jelentkezési számra, az időpontok feltöltése folyamatosan, sorrendben
történik, azok között szabad választást
nem tudunk biztosítani.
Amennyiben várólista alakul ki, azt a
későbbiek folyamán pótszűrések szer-

vezésével oldjuk meg. Telefonon nem
adunk időpontot, csak felvilágosítást az
időpont kérés módjáról.
Kérjük a lakosság türelmét! Azon dolgozunk, hogy valamennyi igényt a lehetőségekhez mérten ki tudjunk elégíteni.
Az egészséghetek keretében megszervezésre kerülő szűrővizsgálatok:
Algyői Egyesített Szociális Intézményben:
• hasi/pajzsmirigy ultrahang
• urológiai szűrővizsgálat
• nőgyógyászati szűrővizsgálat
• bőrgyógyászati szűrővizsgálat
• hallásvizsgálat
• érsebészeti szűrővizsgálat
Algyői Faluházban:
• szemészeti szűrővizsgálat:
További információ: Algyői Egyesített
Szociális Intézmény: Algyő, Piac tér
17., Tel.: 06 (62) 267-048, 06 (20) 5548612.

„Harc a rák ellen…” – ismét tekerni hív a Nőegylet
Idén már 9. alkalommal szervez kerékpártúrát az Algyői Nőegylet, ezúttal
szeptember 4-én 9 órától. Az érdeklődőket az Algyői Faluházhoz, a Búvár
utca 5. szám alá várják.
Nevezési díj:
felnőtteknek: 2000 Ft/fő
gyerekeknek: 1500 Ft/fő
A nevezési díjakat ebben az évben is
maradéktalanul továbbutalják a Kelemen János Alapítványnak, amely a szegedi daganatgyógyításért a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika
működésének támogatása céljából létrejött magánalapítvány. Jelenleg kiemelt
céljuk a betegek hiteles és megalapozott
tájékoztatása és támogatása minél eredményesebb kezelésük érdekében. Az
alapítvány nyitott, minden befolyástól
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mentes, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy
csatlakozhat, amennyiben egyetért az
alapítvány céljaival, és azt támogatni kívánja, anyagi, szellemi, tárgyi felajánlásokkal egyaránt.
Jelentkezési határidő: augusztus 13-a.
Nevezni: az Algyői Szivárvány Óvodában a 06 (30) 972-8229-es telefonszámon, az Algyői Faluházban, valamint a kerekparnoegylet@gmail.com
e-mail címen lehet. Bankszámlaszám:
57600125-11075545
Utalás esetén a nevet és a pólóméretet is kérik feltüntetni a közleményben!
Kérik a nevezési lapokat pontosan
kitölteni!
Regisztráció: a helyszínen szeptember 4-én 7:.30-tól, majd a bemelegítést
a Mozgás Mindenkor Egyesület tartja
8:30-tól.

...a Tisza Virága

Élménydús táborok pályaválasztási tanácsokkal
Wifi- és telefonmentes táborokat szerveztek Algyőn öt héten át a diákoknak. A pályaorientációs táborokon keresztül
pedig többen ahhoz is segítséget kaptak, hogy milyen szakmát tanuljanak általános iskola után.

Száz gyerek önfeledt vakációjáról gondoskodott a Gyevikult Nkft. Öt tábort
szerveztek június 21-től július 31-ig.
Első héten Boldogságtábor volt, ezt követte a gyerekek nagy kedvence, az Öt
nap alatt a Föld körül tábor, majd július
12-től hagyományőrző kézműves tábort
tartottak. Ez utóbbi előtt és után egyegy pályaorientációs tábor is szerveztek
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara programjához csatlakozva.

Kovács László, a Gyevikult Nkft. vezetője kiemelte, nagy öröm, hogy Algyő
két ilyen tábornak is otthont adhatott,
hiszen ezek ingyenes, korrekt szakmai
programokat kínáltak, a kamara pedig
ügyelt arra is, hogy a lányoknak és a fiúknak egyaránt legyen érdekes esemény.
Hozzátette, a fiatalok számos szakmával megismerkedhettek, ami főként a
felső tagozatosoknak lehet nagy segítség a pályaválasztás előtt állva.
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A gyerekek fagyit főztek és muffint
sütöttek a Vámos Cukrászdában, Szegeden építőipari cégeket látogattak
meg, valamint a megyeszékhelytől nem
messze lévő Fehértói Halászcsárdába is
betértek, ahol a vendéglátással ismerkedtek meg, valamint a természeti kincseket vették szemügyre.
Kovács László beszélt arról is, hogy
a másik három tábornak végig a Tájház
adott otthont, és bár ezek fizetős táborok voltak, az önkormányzat gyerekenként 5 ezer forinttal segítette a szülőket
abban, hogy fedezni tudják a tábor költségeit. Mindemellett a szervezők arra
törekedtek, hogy a fiataloknak olyan
programokat kínáljanak, amelyek mellett nincs szükség wifi-re és mobiltelefonra.
A diákok láthatóan élvezték például
a gólyalábazást, a dominózást, a nemezelést, a közös pogácsasütést és a batikolást is csak, hogy néhány programot
említsünk.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nem lesznek drágábbak az új rendszámok
Nem kell többet fizetni a jelenlegi díjaknál a négy betűből és három számból álló rendszámokért, amelyeket 2022
júliusától adnak majd ki az újonnan forgalomba helyezett járművekre. Megjelent az új formátumhoz igazított díjrendelet, a módosított előírások szerint a hatósági jelzések kiadásának 2009 óta változatlan költségei jövő nyártól sem
emelkednek.
Fotó: ITM

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében azt
írta: az új formátumú rendszámok a latin ábécé szerinti két magánhangzóból
vagy két mássalhangzóból, majd újabb
két betűjelből és három számjegyből
állnak. A táblákon az európai zászlót
jelképező kék mezőben tizenkét sárga

csillag és a fehér H jelzés mellett Magyarország címere is feltűnik.
A jelenlegi karakterkészlet néhány éven
belül kifutott volna, ezért hosszabbodnak
meg egy betűvel a hazai rendszámok 2022
nyarától. A már forgalomban lévő hatósági jelzéseket nem kell új táblákra cserélni,
azok a továbbiakban is használhatók. A

hosszabb rendszámok a járműállomány
fokozatos megújulásával, felmenő rendszerben váltják majd fel a régieket.
A hosszabb formátum bevezetésével
egyidejűleg egyszerűsödnek az ideiglenes rendszámtáblák. Az eddigi „E”,
„M”, „P”, „SP” és „Z” betűjelűek helyett,
szintén felmenő rendszerben, egységesen „I” betűjelűeket adnak ki 2022 júliusától. A jogszabályi környezet változásával például a mezőgazdasági erőgépek
vagy a gyártók, fejlesztők tesztelési célú
járművei esetében 2500 forintos illetékfizetési kötelezettség keletkezik. A
költségek szinten tartása érdekében e
járműköröknél ugyanennyivel csökkennek az ideiglenes rendszámok és kapcsolódó engedélyek díjai. Összességében tehát az új formátumú rendszámok
egyetlen esetben sem növelik a tulajdonosok, üzemeltetők kiadásait – áll a
közleményben.

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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...a Tisza Virága

Fontos tudnivalók a haszonélvezeti jogról
A haszonélvezeti jog nagyon erős jogosítvány, szinte kiüresíti a tulajdonjogot. Gyakori az előfordulása, sokan ismerik,
de sok a vele kapcsolatos tévhit is. Terjedelmi korlátok miatt most is csak néhány fontosabb, a gyakorlatban jellemzően előforduló kérdésre koncentrálva tekintjük át az alapvető tudnivalókat.

– Haszonélvezeti jogot szerződéssel lehet alapítani. Jellemzően adásvételi,
ajándékozási, tartási szerződésben kerül rá sor, de akár külön haszonélvezeti
jogot alapító szerződésben is lehetséges. Továbbá jogszabályon is alapulhat
a keletkezése. Például öröklésnél az
özvegyi jog, amely a túlélő házastárs
holtig tartó haszonélvezeti jogát jelenti.
– Adásvételnél jellemzően akkor fordul
elő haszonélvezeti jog alapítása, amikor a szülők vásárolnak gyermeküknek
lakást a saját haszonélvezeti jogukkal
terhelten. Ajándékozásnál pedig az
ajándékozó fenntartja saját maga számára haszonélvezeti jogát.
– A haszonélvezeti jog azt jelenti, hogy
a jogosult a más személy tulajdonában
álló dolgot (általában lakást, de más
ingatlan, és ingóság is lehet a tárgya)
birtokában tarthatja, használhatja,
hasznosíthatja (például bérbe adhatja)
és hasznait szedheti (például növények
termése, állatállomány szaporulata).
– A haszonélvező a rendes gazdálkodás
szabályai szerint köteles eljárni, csak
ebben a körben alakíthatja át, változtathatja meg a dolgot a tulajdonos
hozzájárulása nélkül.
– A haszonélvező viseli a dologgal kapcsolatos terheket, és őt terhelik a dolog

használatával kapcsolatos kötelezettségek is (például karbantartási költségek, közüzemi szolgáltatások díja). A
rendkívüli javítások és helyreállítások
költségei viszont a tulajdonost terhelik.
– A haszonélvező köteles a tulajdonost
értesíteni a dolgot fenyegető veszélyről
vagy a már beállt kárról, de arról is, ha
valaki őt akadályozza a haszonélvezeti
joga gyakorlásában. Továbbá köteles
tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges
intézkedéseket megtegye.
– A haszonélvező a haszonélvezeti jogát át nem ruházhatja (vagyis magát a
jogot nem lehet eladni, elajándékozni,
és nem is örökölhető), de a birtoklás,
a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását már átengedheti. Az
átengedés történhet ingyenesen, ekkor
nincs megkötés. Ellenérték fejében
viszont csak akkor engedheti át, ha a
tulajdonos nem tart rá igényt azonos
feltételek mellett.
– A tulajdonos ellenőrizheti a haszonélvezeti jog gyakorlását. Ha pedig ez a
joggyakorlás nem rendeltetésszerű,
nem jogszerű, a tulajdonos biztosíték
adását követelheti a haszonélvezőtől.
Ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, akkor a bíróság a tulajdonos kérel-
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mére a haszonélvezeti jog gyakorlását
a biztosíték adásáig felfüggesztheti.
– Ha a haszonélvezet tárgyát képező dolog vagy jelentős rész elpusztul (gépkocsi összetörik, lakás lakhatatlanná válik), a tulajdonos nem köteles a dolgot
helyreállítani, és ilyenkor a haszonélvezeti jog megszűnik. Ha a tulajdonos
mégis helyreállítja a dolgot (gépkocsit
megjavíttatja, lakást újraépíti), akkor a
haszonélvezeti jog is feléled, és a tulajdonos kérheti, hogy a helyreállításra
fordított összeggel arányosan korlátozzák a haszonélvezeti jogot.
– Természetes személyt (embert) megillető haszonélvezeti jog korlátozott
időre és legfeljebb a jogosult haláláig
állhat fenn (holtig tartó haszonélvezeti
jog).
– Jogi személy javára szóló haszonélvezeti jog legfeljebb 50 évre szólhat.
– Ha ingatlanon alapították, akkor az
ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyeztetni.
– Nem közismert, de jogra és követelésre
is lehet haszonélvezeti jogot alapítani.
– Egyidejűleg több haszonélvezője is
lehet a dolognak, ilyenkor egymás közötti viszonyukra a közös tulajdon szabályait kell alkalmazni.
– A haszonélvezeti jogról, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében is le lehet
mondani. Ez bármikor megtehető, de
leggyakrabban akkor alkalmazzák, ha
haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant
kívánnak értékesíteni, mert így az új
tulajdonos tehermentesen szerzi meg
az ingatlant.
– A haszonélvezeti jog egy úgynevezett
vagyoni értékű jog. A pontos értékét az
illetéktörvényben (1990. évi XCIII. tv,
röviden Itv. 72.§) meghatározott számítási mód alapján lehet megállapítani
minden egyes esetben, a haszonélvezet
tárgyát képező dolog értéke, és a haszonélvező életkora alapján. A lényege,
hogy minél fiatalabb a haszonélvező,
annál nagyobb a haszonélvezeti jog ér-

ALGYŐI HÍRMONDÓ
téke, amely a haszonélvező életkorának
emelkedésével csökken.
Összességében tehát, ha haszonélvezeti
jog terhel egy dolgot, akkor a birtoklás,
a használat, és a hasznosítás joga elsősorban a haszonélvezőt illeti meg. A dolog
tulajdonosa ezeket a jogokat csak akkor

gyakorolhatja, ha a haszonélvező nem
él vele. A tulajdonos számára kizárólag
a rendelkezés joga marad. Vagyis a haszonélvezeti joggal terhelt dolgot is átruházhatja (eladhatja, elajándékozhatja)
vagy megterhelheti a dolgot (például zálogjogot lehet rá alapítani). Fentiek miatt
mondjuk, hogy a haszonélvezeti jog szin-

te kiüresíti a tulajdonjogot.
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

Házasságot kötött Születések Algyőn
Mészáros Bernadett
Szül.: 2021. 06. 17.
Anya: Mészárosné Ungor Andrea
Apa:Mészáros István

Pap Luca Diána
Szül.: 2021. 06. 17.
Anya: Dauda Ibolya
Apa:Pap Krisztián Zoltán

2021. 07. 10-én házasságot kötött
Juric Patrik és Jaskó Barbara.
Sok boldogságot!

Sós túrós lepény, ahogy nagymamám szerette

Az Algyő Ízei szakácskönyvből szemezgetünk, ezúttal egy túrós finomság receptjét
osztjuk meg.
Hozzávalók: 2 dkg élesztő, 25-30 dkg
liszt, 1 tojás, 5 dkg zsír vagy vaj, 2 dl tej, só
Töltelék: 0,5 kg túró, 30-40 dkg krumpli,
2 tojássárgája, 1 ek dara, 2 tojásfehérje felvert habja, 2 pohár tejföl
Elkészítés:
A lisztet átszitáljuk, az élesztőt a tejben feloldjuk. A lisztet csipetnyi sóval,

a zsírral elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk
a felfuttatott élesztőt, a tojást, és an�nyi tejet, hogy közepes lágyságú tésztát
kapjunk. A kapott tésztát kétszeresére kelesztjük, majd ujjnyi vastagságúra
nyújtjuk, amit kikent, lisztezett tepsibe
rakunk.
Amíg a tészta a tepsiben tovább kel,
elkészítjük a tölteléket.
A krumplit kockára vágjuk, megfőzzük,
majd a túróval együtt krumplinyomón
áttörjük. A kapott masszát elkeverjük a
tojások sárgájával, a darával, a tejföllel.
Végül összeforgatjuk a felvert tojásfehérje habjával. (Ha házi túróval készítjük a
lepényt, akkor a tejföltől eltekinthetünk.)
A kész tölteléket a tészta tetejére terítjük. 1 pohár tejfölt elkeverünk 1 tojássárgájával és ezt a töltelék tetejére
öntjük. Előmelegített sütőben 150-180
fokon 30-35 perc alatt készre sütjük.
Jót étvágyat!
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...a Tisza Virága

Hat érkező a kézilabdás lányoknál
Gőzerővel készül a másodosztály Keleti csoportjának küzdelmeire az algyői női kézilabdacsapat. Az NB II. Dél-keleti
csoportjának bajnoka az új szezonban Levendula Hotel Algyő néven szerepel majd, szeptember 12-én pedig hazai
pályán mutatkozik be.
Már javában zajlik az algyői női kézilabdázók felkészülése: a lányok a tavalyi
szezonban minden mérkőzésüket megnyerték az NB
II. Dél-keleti csoportjában,
így kivívták a feljutást a másodosztályba. Az NB I./B
küzdelmei az elmúlt évekhez
hasonlóan két csoportban,
Keletiben és Nyugatiban zajlanak majd, az Algyő a Keletibe került. Az új lebonyolítás értelmében azonban a 18
fordulóból álló alapszakasz
végén az első öt helyezett a
felsőházi-, míg a második öt
csapat az alsóházi rájátszásba kerül a nyugati csoport
ugyanezen helyezettjeivel.
– Rendkívül vártuk ezt
az évet, hiszen a tavalyi szezonban minden nap ezért
küzdöttünk, ezzel keltünk
és ezzel feküdtünk. Július
12-én egy új szakaszt nyitottunk meg a csapat életében,
két hét rendkívül kemény
otthoni programmal készül
a csapat, míg 26-án az első
közös edzésünket tartottuk.
Természetesen az állóképesség fejlesztése a fő cél az első
periódusban. Örülök, hogy
sikerült a magot egyben
tartanunk és ehhez tudtunk
további játékosokkal erősíteni. Ez az év teljesen más
lesz, mint bármelyik, hiszen
a lebonyolítás is megváltozott. Tizennyolc bajnoki
mérkőzésünk lesz az alapszakaszban február végéig,
amely mind fizikálisan, mind
mentálisan megterhelő lesz.
Ezután 10 bajnoki mérkő-

zésen kell megmutatnunk
a nyugati ágon szereplő, velünk egy házban lévő csapatok ellen mit is tudunk,
hogy eldöntsük a végső helyezéseket. Küzdeni fogunk,
hogy a felsőházba, a legjobbak közé kerüljünk, végig ez
kell, hogy a szemünk előtt
lebegjen. Rengeteg munka
vár ránk – mondta a csapat
edzője, Farkas József, akinek
munkáját Arany Zoltán másodedzőként, Valaczkai Attila
pedig erőnléti edzőként segíti a szezon során.
Ami pedig a keretbeli
változásokat illeti, a csapattól hárman távoztak: Törökné-Aradi Edina, Kölcze Gabriella és Ladics Vivien már
nem a csapat tagja. Összesen
hat játékos érkezett a csapathoz, Gadányi Maja Kozármislenyről, Szalma Zita Dunaújvárosból, Simon Armilla
Érdről, Zsikó Zsanett és Miklós Kitti a Szegedi NKE csapatától, míg Németh Imola a
Nemzeti Kézilabda Akadémiától érkezett Algyőre.

igazolt elsősorban Algyőre,
eddig még sosem játszott az
ország keleti felén. A szegedi születésű, 21 éves Simon

Miklós Kitti

Simon Armilla
Armilla pedig azt reméli,
hogy a kitartó munka és az
akarat meghozza majd eredményét. Szívesen tért haza
családjához, barátaihoz és
az egyetemhez. A 18 éves

Németh Imola

Szalma Zita

Gadányi Maja
A 23 éves Gadányi Maja
maximalistának tartja magát, az új lehetőség miatt

felsőházba való bejutásért. A
19 esztendős Németh Imola
pedig már régen is játszott
az FKSE-Algyőben és nagyon jó emlékei vannak az
egyesületről. Bízik benne,
hogy könnyen megy majd az

Szalma Zita több ok miatt
is jó választásnak érzi, hogy
Algyőre igazolt: egyrészt
tanulmányait is szerette volna folytatni, ami Szegeden
adott, másrészt motiváló erő
volt számára, hogy jól ismeri
az edzőket. Miklós Kitti is
várakozásokkal tekint a jövőbe, a 21 éves jobbszélső azt
tűzte ki célul, hogy küzd a
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ismerkedés és hamar összeszoknak a játékosok.
Közben a Magyar Kézilabda Szövetség megtartotta
az NB I./B Keleti csoportjának sorsolását is. Ennek értelmében a lányok két hazai
mérkőzéssel kezdik majd az
idényt, a szeptember 12-i
nyitófordulóban a Kispest,
míg egy héttel később az
Orosháza lesz az Algyő ellenfele. A magyar kupában is
sorsoltak, ott azonban játék
nélkül a második fordulóba
jutott a Levendula Hotel Algyő.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kupameccsel kezdenek futballistáink
Mielőtt elkezdődne a bajnokság, az Algyő SK labdarúgóira magyar kupa mérkőzés vár augusztus 7-én: a csapathoz
több új játékos is csatlakozott, míg három játékosra hosszabb ideig nem számíthatnak.
A felkészülési időszak végén jár már
az Algyő SK megyei I. osztályban szereplő labadarúgó-csapata. A fiúkra augusztus 7-én már tétmeccs vár, hiszen
az előző szezonban egészen a döntőig
meneteltek a megyei kupaselejtezők
során, mindez pedig azt jelenti, hogy
kiléphetnek az országos színtérre. Az
MLSZ elkészítette az első forduló
sorsolását, így szombaton 16.30-tól az
immáron a Pest megyei I. osztályban
szereplő UFC Gyömrő lesz a csapat
ellenfele. A Gyömrő az előző szezonban megnyerte a Pest megyei II. osztály Északi csoportját, így került fel
egy ligával fentebbre.
A fiúk több felkészülési meccset is
játszottak, mielőtt tétre menően lép-

nének pályára, és a játékoskeretben is
történtek változások. Abbahagyta a
futballt Pénzváltó Bence, Pataki Sándor
pedig munkahelyi elfoglaltságai miatt
szünetelteti a játékot. A fiatal Heidrich
Bence az NB III.-as Makóhoz igazolt,
hárman pedig komoly sérüléssel bajlódnak. Selyem Zsolt, Kovács Milán és
Bozsóki Dániel játékára még hosszú
ideig nem számíthat Podonyi Norbert.
Érkezők is akadnak, Mohácsi Ozmin, Szabó Márk és Kiss Rihárd egyaránt a Csongrádtól igazolt az Algyőhöz. Mellettük két fiatal, a 17 éves
Szalai Zétény a kecskeméti akadémiától, míg a 19 éves Pécsi Attila Kerekegyházáról csatlakozott a csapathoz.
Újabb algyői nevelésű játékos lesz a

Algyői érmek a Spirit Openen
Tizenhat hónap után először léptek tatamira a hazai versenyzők.

Küzdelmes hétvégét zártak az Algyői
Sportkör ITF Taekwon-do szakosztályának versenyzői a közelmúltban. A
Spirit Taekwon-do Klub által rendezett
X. Spirit Openen hosszú idő után versenyezhettek az algyőiek, hiszen a vírushelyzet miatt 16 hónap után, először
léptek tatamira a hazai versenyzők.
Kiss Levente ifjúsági fiú 56 kilogrammos küzdelemben aranyérmet,

Czine Bendegúz gyermek küzdelemben ezüstérmet, míg Miklós Alexandra
felnőtt női 56 kilogrammos küzdelemben bronzérmet nyert. Az algyőiek vezetőedzője, Zsarkó Dániel Péter
+85 kilogrammos felnőtt férfi küzdelemben állhatott fel a dobogó legfelső
fokára. A versenyzőket Zsarkó Dániel
Péter mellett Stricz Richárd készítette
fel.
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keretben, hiszen az előző évben az
SZVSE NB III.-as keretében védő
kapus, Molnár Krisztián visszatért a
csapathoz, valamint a felnőttel kezdte
meg a felkészülést a 15 éves Dedovics
Rádó, aki az ifjúságiaktól lépett fel az
első csapathoz.
Közben elkészült a megyei I. osztályú bajnokság sorsolása is, ennek
értelmében a csapat augusztus 21-én
Apátfalván kezdi meg a szezont, majd
egy héttel később, augusztus 28-án,
17.30-tól az SZVSE lesz az első vendégcsapat az algyői sportpályán. Ezt
két hazai meccs követi, szeptember
4-én az újonc Deszk, míg szeptember
11-én a Bordány lesz az algyőiek ellenfele hazai környezetben.

Vizes sportos
sikerek
Szegeden rendezték meg az V. Országos Cápa bajnokságot, ahol a hódmezővásárhelyi NIS-HSÚVC színeiben
induló algyői fiatal, Szabó Marcell
Attila négy országos bajnoki címet
is szerzett. A 2010-es születésű fiatal 100 méter mellen, 200 vegyesen,
200 gyorson és 200 méter mellen is
a legjobbnak bizonyult, míg 100 és
200 méter háton másodikként ért célba. Paku Zoltán tanítványa 100 méter
gyorson még egy bronzérmet is szerzett, míg 50 méter gyorson és a 4-szer
100 méter mix vegyes váltó tagjaként
negyedik helyen ért célba.
Szintén Szegeden rendezték meg
az országos evezős bajnokságot, ahol
Szabó Blanka Napsugár bronzérmet
szerzett a női serdülő nyolcas tagjaként. A Maty-éren megrendezett viadalon a női ifjúsági négyes és nyolcas
tagjaként még egy-egy ötödik hely
részese volt, edzője pedig Dani Zsolt.

...a Tisza Virága

Kopasz Bálint olimpiai bajnok!
Fotó: MTI

Fantasztikus futamot ment Kopasz
Bálint a tokiói olimpia döntőjében.
Az algyői sportoló a K1-1000 méteres
királyszámban végig vezetve, meggyőző fölénnyel ért elsőként a célba, így
olimpiai bajnoki címet szerzett!
Pedig nem indult egyszerűen a K11000 méteresek döntője, ugyanis az
első rajtot visszalőtték, így újra fel kellett állniuk a rajtra a versenyzőknek.
A győri színekben versenyző Kopasz

Bálintot ugyanakkor ez egy pillanatra
sem zökkentette ki, valósággal kilőtt
a rajton, és nagyon hamar az élre állt.
Gyakorlatilag féltávnál már eldőlt az
aranyérem sorsa, olyan fölénnyel vezetett az algyői sportoló, ezt pedig csak
tovább tudta növelni a táv második felén. Végül közel két másodpercet vert
a másodikra, aki egyébként az a Varga
Ádám lett, aki a válogatón megverte
Bálintot ebben a számban idén, har-

madik pedig a nagy rivális, a portugál
Fernando Pimenta lett. Ebben a számban a magyarok legutóbb az 1968-as
mexikóvárosi játékokon örülhettek
győzelemnek Hesz Mihály révén, de
érmet is 1976-ban szereztek legutóbb,
akkor Csapó Géza második lett.
„Nagyon erős rajttal indultam, általában jobban szoktam leskelődni,
de most nem is figyeltem a többiekre. Nagyon örültem ennek az erős
hátszélnek, csak előre kellett koncentrálnom. Örültem volna, ha tavaly
tartják az olimpiát, akkor jó formában
éreztem magam. Nem jelentett olyan
sokat ez az egy év a halasztással, hiszen fiatal vagyok még. Az olimpiára
időzítettük a csúcsformát, év elején
ugyan volt egy kis visszaesés, de tudtam, hogy édesanyám pontosan tudja,
hogyan kell majd időzítenem ebben
az évben. Elmondhatatlan érzések
vannak bennem az olimpiai bajnoki címmel, borzasztóan örülök, hogy
az elmúlt 15 év munkája kijött ezzel
az eredménnyel. Kilencéves korom
óta együtt készülünk édesanyámmal,
fantasztikus eredményt sikerült elérnünk!” – mondta a befutót követően
az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, akinek felkészülését édesanyja, Demeter
Irén segítette edzőként.

Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben
Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A Nébih fokozott körültekintésre hívott fel, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás
okozza. A csapadékmentes időjárás és a

hőség kiszárította az erdők avarrétegét,
ami gyorsan terjedő felszíni tüzek és
ezekből percek alatt fejlődő koronatüzek kialakulásához vezethet.
A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a
külterületi erdőkben és fásításokban,
valamint a kétszáz méteres körzetükben, még a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, bírsággal sújtható!
Érdemes tudni, hogy fokozott tűzveszély időszakában az erdőgazdálkodó az
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erdőbe való belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja.
A korlátozás időtartama a 6 hónapot
nem haladhatja meg. Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos
módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a
www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon lehet részletesen
tájékozódni.
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Aktualitások
a Bóbita Bölcsődéből

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.00-16.00; K, Cs, P: 8.00-12.00.
Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária (Tel.: 06 (62) 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30
Törökné Dr. Kálmán Antónia (Tel.: 06 (62) 267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.30-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Dr. Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;
K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00
Gyermekorvosi ügyelet
Gyermekklinika B részleg (Szeged, Temesvári krt. 35-37.), a balesetes
gyermek ellátása pedig a Gyermekklinika A részlegén (Korányi fasor).

FOGSZAKORVOS

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

GYEVI PATIKA

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 06 (62) 517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu
Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.
ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata: 06 (62) 765-980,
6750 Algyő, Piac tér 17.
Gyevikult Nkft.: 06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu
Gyeviép Nkft.: 06 (62) 765-900
AKTV Kft.: 06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

A Bóbita Bölcsőde 2021. augusztus 11-e és 23-a között
zárva tart. A gyermekeket augusztus 24-én, reggel 6.30-tól
fogadjuk újra.
Előjelentkezés az Algyői Bóbita Bölcsődébe 2022/2023 nevelési évre:
Kedves Szülők!
Előjelentkezni lehet intézményünkbe a 2022/23-as nevelési évre. Jelenleg 41 kisgyermek szerepel nyilvántartásunkba.
Előjelentkezni az 06 (62) 517-368-as telefonszámon lehetséges. Az előjegyzésbe vétel nem jelent iratkozást. Felves�szük a gyermek adatait és 2022 márciusában automatikusan
megküldjük a felvételi kérelmet a megadott lakcímre.
Családi nap a bölcsődében
Kedves Szülők és Gyerekek!
Szeretettel meghívunk benneteket a bölcsődei családi napunkra, ahol színes programokkal készülünk nektek. A családi ismerkedős délelőttöt a 2021/22-es nevelési évre beiratkozott, valamint a bölcsődét folytató gyermekek és szüleik
részére rendezzük. Limonádéval és pogácsával kedveskedünk mindenkinek.
Ideje: augusztus 23-a, 8.30-tól 10 óráig. Helyszín: Bóbita
bölcsőde udvara
Szülői értekezlet
Augusztus 24-én délután 16.30-tól a bölcsődét kezdő gyermekek szülei részére értekezletet tartunk. Téma: családlátogatás, bölcsődei beszoktatás, információk. A részvétel ajánlott!
Gyömbér Kornélia
szakmai vezető

