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Az Alkotóház szebbnél szebb textil- és fonalcsodákkal telt meg, amelyek zömében a járványidőszak alatt készültek. Az Algyői 
Foltvarrók Körének és a Fürge Ujjak Műhelyének tagjai tárták a nagyérdemű elé alkotásaikat.

Különleges tárlatot rendeztekKülönleges tárlatot rendeztek

Részletek a 6. oldalon

Táncosok ropták a FaluházbanTáncosok ropták a Faluházban

Ülőhely egyáltalán nem, és állóhely is csak alig maradt a Faluházban a Zsibongó Nép-
táncgáláján. A 2012-ben alakult néptáncegyüttes életében már hagyománnyá vált, hogy 
ősszel gálát rendeznek, amelyre vendégfellépőket is hívnak. Részletek a 8. oldalon

1956 még élő és elhunyt hőseire emlé-
keztek október 23-án. A Szent Anna 
templomban ünnepi szentmisét mutattak 
be, amelyen a szabadság jegyében székely 

zászlót is szentelek, majd a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Szent Anna téren 
koszorúztak, ahol ünnepi műsort adtak 
szegedi színészek. Részletek a 3. oldalon

Elárverezték  Elárverezték  
Kopasz Bálint kajakjátKopasz Bálint kajakját
Évek óta a Tisza-parton az egyik hajó-
tárolóban „parkolt” az olimpiai bajnok 
Kopasz Bálint gyerekkori hajója, amelyet 
elárverezett az Algyői Vízisport Egye-
sület. A licitálás lezárult, végül 170 ezer 
forintért vették meg a dedikált járművet. 
Az egyesület egy új mini kajaknégyes ha-
jóra gyűjt. Részletek a 11. oldalon
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Zászlót szentelek és koszorúztak a szabadság ünnepén

„Kapisztrán Szent János áldozópap 
emléknapja és nemzeti ünnep van ma, 
1956 még élő és elhunyt hőseire gondo-
lunk, akiket példaként állítunk magunk 
elé azért, mert ilyen áldozatot vállaltak 
a hazáért, értünk” – hangsúlyozta a ma-
gyar nemzetért felajánlott szentmisén 
Fazakas Attila plébános.

Az október 23-i liturgián arról be-
szélt, hogy a ferences szerzetes, Kapiszt-
rán Szent János egész éltét arra tette fel, 
hogy hirdesse Isten országát Európá-
ban. Hazánkban először az 1456-os 
csata kapcsán találkoztunk a nevével, 
hiszen akkor hadakat toborzott a ke-
resztény szabadság kivívására. „Ha ’56 hőseire tekintünk, akkor 

ugyanez a motiváció mutatkozik meg, 
mert ők is azt az elnyomó hatalmat 
akarták megszüntetni, amely az alapvető 
emberi szabadságban igyekezett korlá-
tozni minden magyar embert. Ugyanígy 
az egyházat is korlátozta a kommunista 
állam. Amellett, hogy ellopták az egy-
ház földjeit és intézményeit, igyekeztek 
a templom falai közé szorítani az egy-
házat, mert úgy ellenőrizhetők voltak 
az emberek. Megfigyelhető volt, hogy 
ki az, aki betér Isten házába. Ebből az 
állapotból lett elege akkor a fiataloknak” 
– mutatott rá prédikációjában a lelki-
pásztor.

Fazakas Attila kiemelte, október 23-a 
a szabadság ünnepe is, éppen ezét a 
szentmisén székely zászlót szenteltek és 
tűztek ki a pápai, a magyar és az algyői 
lobogó mellé. Mint mondta, ezzel sze-
retnék felhívni a mai kor emberének a 
figyelmét arra, hogy Európában vannak 
olyan helyek, ahol a magyar kisebbség 
jogait folyamatosan korlátozzák, például 
a székelyekét Romániában. Megjegyezte, 
ugyan az Európai Unió a zászlajára tűzte 
a kisebbségek szabadságát, de amikor az 
Európa-szerte élő magyar kisebbségekről 
van szó, akkor valamiért megfeledkeznek 

erről a szabadságról. Hangsúlyozta, a 
megszentelt zászló arra is figyelmeztet, 
hogy akár imával, jó szóval és jó cseleke-
detekkel is tehetünk azért, hogy nemzet-
társaink meg tudják élni a magyarságukat 
abban a szabadságban, amelyet az ’56-os 
hősök kivívtak mindannyiunk számára.

Az ünnepi szentmise után a megemlé-
kezők a Szent Anna térre vonultak, ahol 
megkoszorúzták az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulóján, 2016-
ban felavatott emlékművet, amelyet Bán-
völgyi László szobrászművész készített. A 
szabadságra és 1956 szellemiségére em-
lékeztető angyalnál a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei adtak ünnepi műsort.

1956 még élő és elhunyt hőseire emlékeztek október 23-án Algyőn is. A Szent Anna templomban ünnepi szentmisét 
mutattak be, amelyen a szabadság jegyében székely zászlót is szentelek. Ezután az emlékezők a Szent Anna téren ko-
szorúztak, ahol ünnepi műsor is volt.
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Ismét óvatosan számolnak fejlesztésekkel a nagyközségben

Összesen 18 napirendi pontot tárgyaltak 
nyílt ülésen októberben a képviselők. Az 
ott elhangzottakat, illetve a döntéseket 
Molnár Áron polgármester Algyő Fa-
cebook-oldalán foglalta össze videójá-
ban. Mint ismert, a koronavírus-járvány 
miatt nem közvetítik élőben a testületi 
üléseket, ezzel kapcsolatban azt mond-
ta, hamarosan döntés születik arról, 
hogy visszatérnek-e a televíziós közve-
títésekhez.

Új ügyvezető igazgatót keresnek

Tárgyalták a képviselők az önkormány-
zati tulajdonú Gyeviép Nkft. szerveze-
ti és működési szabályzatáról is, amit 
azért kellett módosítani, mert a társaság 
vagyonkezeléséből kikerült az edzőte-
rem és a sportközpont, továbbá a hul-
ladékudvar is. Ezt az előterjesztést elfo-
gadták a képviselők.

Ügyvezető igazgatói pályázat kiírá-
sáról is döntöttek a Gyeviép Nkft.-nél, 
amivel kapcsolatban Molnár Áron el-
mondta, hogy Katona Antal november 
30-áig látja el a cég vezetését, így a no-
vemberi képviselő-testületi ülésen szü-
lethet döntés az új igazgató személyéről.

A Gyevikult Nkft. szervezeti és mű-
ködési szabályzatát is módosították, 
kivezették belőle az ifjúsági klubot, 
amelyet a Sportkör vett át. Ezen felül a 
társaság könyvvizsgálói megbízása név-
vel szerepelt az szmsz-ben, amit szintén 
kivettek, így nem kell újabb módosítást 
eszközölni, amennyiben változik sze-
mélye.

A harmadik önkormányzati cég, a 
Gyevitur Nkft. esetében pedig számos 
fontos változást vezettek át, jóformán 
teljesen új szmsz íródott, amelyet a 
képviselők az eredeti előterjesztéshez 
képest minimális módosításokkal elfo-
gadtak.

Nem támogatták a fejlesztést

A videóban Molnár Áron elmondta, 
hogy a Gyevitur Nkft. működési támo-
gatási kérelméről is tárgyaltak. A cég 
idei üzleti tervének összeállításakor 31 
millió forintot jelölt meg, amire szük-
sége van a működéséhez. A polgármes-
ter megjegyezte, hogy ez a pandémia 
ellenére is előremutató összeg, hiszen 
érdemes tudni, hogy a társaság akkor 
kért és kapott egy évre nagyjából ilyen 

összeget, amikor még csak a fürdőt üze-
meltették. A 31 millió forint azonban 
nem csak működési támogatás, ebből 
23 millió forint tőkevisszapótlás, a ma-
radék nagyjából 6 millió, ami nem tesz 
ki 31 milliót, és most a társaság a külön-
bözetet kérte, ami 1,4 millió forint. Ezt 
meg is szavazták a képviselők.

Fejlesztési kérelemmel is élt a cég, ám 
ezt nem támogatta a többség. A Leven-
dula Hotelnél a zöldségtárolót szeret-
ték volna felújítani, továbbá a fürdőnél 
a beltéri mozaikcsempéket, amelyek 
rendszeresen lepotyognak. Ez utóbbi 
munkát akkor végezték volna el, amikor 
az új medence és kút összehangolásakor 
1-2 hetes leállás lesz. A két fejlesztésre 4 
millió forintot kért a társaság, azonban 
a testületi többség ezt nem támogatta.

Szakemberhiány az óvodánál 

Az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/22-
es munkatervét is tárgyalták a testületi 
ülésen. Ozsváth Lászlóné intézmény-
vezető anyagából kiderült, hogy az 
óvónőhiány immár a nagyközségben 
is megjelent. A polgármester a videó-
ban elmondta, hogy amennyiben nem 

Új vezetőt keresnek az önkormányzati tulajdonú Gyeviép Nkft. élére, jövő márciustól pedig házhoz elindul a házhoz 
menő lomtalanítási rendszer – erről is szó volt a képviselő-testület októberi rendes ülésén, amelyen a jövő évi fejlesz-
tési koncepció első olvasatát is megtárgyalták a képviselők.



5

...a Tisza Virága

történik országos változás, jelentős pe-
dagógushiány várható. Kiemelte, hogy 
az önkormányzat minden tőle telhetőt 
megtesz, például cafetéria-rendszerük-
kel is igyekeznek vonzóbbá tenni az 
algyői intézményeket a munkavállalók 
számára, de immár a települést is elér-
te a szakemberhiány. Megjegyezte, egy 
önkormányzat nem tud versenyezni egy 
külföldön ajánlott munkabérrel, ráadá-
sul lassan annak is örülnek, ha a béreme-
léseket ki tudják gazdálkodni, figyelem-
mel az önkormányzati elvonásokra.

1,6 milliót költöttek nyári táborokra

A testületi ülésen a képviselők elfogad-
ták a nyári táborokról szóló beszámolót 
is. Összesen 1,6 millió forint támogatási 
kérelem érkezett az önkormányzathoz a 
vakáció ideje alatt rendezett táborokkal 
kapcsolatban, az összeggel gyakorlatilag 
a helyi gyerekeket és szüleiket támogat-
ták, hiszen az algyőiek olcsóbban vehet-
tek részt a táborokban a meghirdetett 
árhoz képest. Molnár Áron elmondta, 
gyakorlatilag nem volt olyan hete a va-
kációnak, amikor ne rendeztek volna tá-
bort a településen, és ezek 98%-át támo-
gatták is a helyi gyerekeken keresztül. 
Megjegyezte, a pandémia miatt ez nagy 
segítség volt, hiszen sok szülőnek nem 
maradt a nyárra elég szabadsága, mert 
a tavaszi intézményi bezárások miatt ki 
kellett venniük, hogy vigyázni tudjanak 
gyerekükre az online tanítás idején. A 
videóban köszönetet mondott a táborok 
szervezőinek, hogy összehangolták a 
programkínálatukat és tartalmas időtöl-
tést biztosítottak a gyerekeknek.

A 9-es napirendi pontban a házhoz 
menő lomtalanításról tárgyaltak. Már 
szeptemberben döntöttek arról, hogy 
az éves egyszeri lomtalanítást kivezetik, 
és nem egy központi napot jelölnek ki, 
amikor a lakosok megszabadulhatnak 
bizonyos típusú hulladékaiktól, hanem 
mindenki egyénileg igényelhet lomtala-
nítást. Jövőre március 15-e és november 
közepe között lesz mód az új rendszer 
igénybevételére éves szinten egy alka-
lommal ingyenesen. A lakosok egy köz-

ponti telefonszámon jelenthetik majd 
be igényüket, és a megbeszéltek szerint 
házhoz megy a szolgáltató elszállítani a 
hulladékot. 

A jövő évi fejlesztésekről is tárgyaltak

A 2022-es költségvetés fejlesztési javas-
latait is megtárgyalta a testület. Mint 
ismert, az utóbbi 3-4 évben minél ha-
marabb megpróbálnak egy fejlesztési 
prioritási sorrendet felállítani, így ami-
kor februárban a költségvetésről dönte-
nek, már megtárgyalt és elfogadott kon-
cepció mentén tudnak haladni.

A településvezető megjegyezte, az 
idei évre vonatkozó, valamint a 2022-es 
egyaránt rendhagyó tervezési fázis, hi-
szen nem tudják, hogy tudnak-e majd 
fejleszteni. Emlékeztetett, hogy tavaly 
meghúztak egy képzeletbeli piros vona-
lat, és úgy döntöttek, hogy a felette lévőt 
mindenképp megvalósítják, míg a vonal 
alattit csak akkor, ha lesz rá forrás bevé-
teleikből. Így valósul meg például a Gó-
lya és Pipacs utcákban a járdafelújítás, 
de bejárókat is rendbe tesznek, a délnyu-
gati lakóparkban pedig a Kiserdő sornál 
a szennyvízelvezető-rendszert építik ki.

Az idei évet keménynek értékelte a 
videóban Molnár Áron. Elmondta, hogy 
a tavalyi 1,4 milliárd forintos szintről 
750 millió forintra csökkent az iparűzé-
si adóbevételük, ami jelentős, 650 millió 
mínusz. Megjegyezte, számára a gazda-
sági szereplők támogatása az iparűzési 
adó terhére nem igazán érthető.

Kitért arra is, hogy a most megtár-
gyalt koncepció első olvasata nem tar-
talmazta az európai uniós, TOP-os, 
100%-os támogatottsági arányú kiírá-
sokat, amelyekre terveznek pályázni. 
Előzetesen arra kérték a képviselőket, a 
bizottsági tagokat, a civil szervezeteket 
és intézményvezetőket, hogy tekintsék 
át a TOP-os kiírásokat, tervezeteket 
olyan szempontból, hogy mit lehetne 
ezekből az uniós forrásokból megvaló-
sítani Algyőn. Ez alapján egy sorrendet 
is felállítottak, ezeket is beépítik majd a 
fejlesztési koncepcióba, amelynek kö-
vetkező olvasatát a novemberi képvise-

lő-testületi ülésen tárgyalják meg.
Ezúttal is négy csoportba osztották 

a fejlesztéseket, az elsőben természete-
sen a legfontosabbakat szerepeltetik. Ide 
tartozik például az intézmények és in-
gatlanok rekonstrukciója, a Tisza partra 
is további forrásokat szánnak, valamint 
a régóta tervezett csapadékvíz-elvezető 
rendszerrel kapcsolatos fejlesztésre is. 
Egy javaslatot követően a közlekedés-
biztonsági keret is átkerült az I.-es prio-
ritásba 2,5 millió keretösszeggel.

Tájékoztatót kérnek a Volánbusztól

A Fabebookra feltöltött videóban a 
polgármester beszélt a tram-trainről is, 
miután volt a településen egy rendez-
vény a Hódmezővásárhelyet és Szegedet 
összekötő villamosvasútról. Molnár el-
mondta, továbbra sem erősítették, illet-
ve cáfolták az algyőiek több éve hangoz-
tatott aggodalmát, hogy amennyiben 
elindul a tram-train, az befolyásolja-e 
a buszközlekedést. Erről szerinte már a 
Volánbusznak tájékoztatást kellett volna 
adnia, ám ez nem történt meg eddig, így 
hivatalos levélben kér az önkormányzat 
tájékoztatást a busztársaságtól a jövő évi 
menetrendi tervről. 

Megjegyezte, a helyi lakosok közül 
azoknak pozitív a tram-train indulása, 
akik közel laknak a megállóhoz, ne-
tán biciklivel vagy autóval meg tudják 
közelíteni, de ez korántsem a több-
ség. Felmerült már korábban is, hogy a 
tram-train megállóhoz ki lehetne szál-
lítani az algyőieket a központból, ám 
kérdés, hogy ki oldja meg ezt a belső 
közlekedést. Kijelentette, hogy ez éves 
szinten 30-50 millióba kerülne, és ezt 
szerinte nem az önkormányzatnak kel-
lene megoldania, ráadásul nem is tudják 
vállalni ezt. Úgy fogalmazott, azt sze-
retné, hogy a tram-train plusz lenne, és 
nem helyettesítője valaminek, ezért sze-
rinte a jelenlegi buszközlekedésen nem 
szabad változtatni.

Az októberi képviselő-testületi ülés 
összefoglalójaként közzétett videót Al-
győ nagyközség Facebook-oldalán teljes 
terjedelmében meg lehet tekinteni.
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Foltvarró és kézimunka kiállítás nyílt

A ház szebbnél szebb textil- 
és fonalcsodákkal telt meg, 
amelyek zömében a jár-
ványidőszak alatt készültek, 
egy részük saját ötlet alapján, 
némelyik online térben tar-
tott tábor alatt, de van olyan 
is, ami szűk körben össze-
gyűlve vagy magányosan jött 
létre.

A tárlatot Füzesy István 
alpolgármester nyitotta meg, 
aki arról beszélt, hogy a kiál-
lított munkákat látva a cso-
dálat és a meglepetés érzése 
töltötte el.

„Csodálat, hogy Algyőn 
ilyen remekművek készül-
nek és öröm, hogy helyet 
tudunk biztosítani ahhoz, 
hogy ezeket be tudják mu-
tatni alkotók” – hangsúlyoz-
ta. Mint mondta, a foltvarrás 
az egyik legősibb kézimunka, 
ami Buddhától ered, ugyan-
is ő volt az első, aki kapott 
anyagdarabokból szőnyeget 
varrt. Hozzátette, az évtize-
dek során használati tárgyból 
művészeti terület lett, majd 
abból újra használati tárgy. „A 
művészet, az esztétikum és a 

használhatóság szépen ötvö-
ződik a foltvarrásban, amely 
végtelen tárháza a kreativitás-
nak. Ugyanakkor Fürge Ujjak 
Műhelye által is remek ter-
mékek készülnek, az unokáim 
is gyakran hordozzák maguk-
kal a horgolt állatokat, sokan 
pedig a csodájára járnak an-
nak, hogy Algyőn ilyen játé-
kok készülnek” – részletezte. 
Az alpolgármester beszélt 
arról is, hogy a kézimun-
ka népes közösséget hozott 
létre a községben, azonban 
jó lenne, ha a fiatalok is be-
kapcsolódnának és a mostani 
tagok tovább tudnák adni a 
tudást a jövő generációjának, 
így húsz-harminc év múlva is 
ilyen kiállítás nyílhatna.

Október 16-án rendhagyó kiállítást nyílt az algyői Alkotóházban, amelyen az Algyői Foltvarrók Körének és a Fürge 
Ujjak Műhelyének tagjai tárták a nagyérdemű elé az elmúlt időszakban készült alkotásaikat.
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Bakos Eszter karikatúrái a könyvtárban

A megnyitón a karikaturista 
arról beszélt, hogy már egé-
szen fiatalon festett és ka-
rikatúrákat készített, végül 
az utóbbi ragadta magával. 
Ám sokáig csak hobbiként 
foglalkozott vele a munkája 
mellett, ugyanis az élelmi-
szeripari főiskolán végzett, a 

2016-os év azonban válto-
zást hozott az életében. Egy 
katonai ügyészről készített 
karikatúrát, aki azt taná-
csolta Bakos Eszternek, hogy 
kezdjen el komolyabban fog-
lalkozni az alkotással. Esz-
ter megjegyezte, ekkor vált 
belőle mérlegképes amatőr 

karikaturista, ő ugyanis így 
szokta humorosan jellemez-
ni magát.

Úgy véli, a karikatúra egy 
műforma, mert az több mű-
vészeti ágban is jelen van, így 
például a zenében, az iroda-
lomban, a színművészetben 
és a vizuális művészetben is. 
Hozzátette, egy karikatú-
ra lehet például ironikus és 
szarkasztikus is, ő viszont a 
portrékarikatúrát választotta.

Beszámolt arról is, hogy 
Lugosi Béla színművészről, 
vagyis Drakula grófról készí-
tette a legelső képét, amely 
ugyan fekete-fehér alkotás, 
de a művész szemét színesre 
rajzolta, mert szerinte olyan 

különleges zöld szeme volt, 
amelyet kár lett volna feke-
te-fehérben rajzolni. Kérdés-
re elárulta, kedvenc műve Le-
onard Simon Nimoy amerikai 
színészről készült, akit sokan 
a Star Trek-beli Spock szere-
péről ismernek.

Bakos Eszter kiemelte, 
azokról az emberekről szeret 
karikatúrát készíteni, akik-
nek meghatározó vonásaik 
vannak, akiknek az orruk, a 
szemük és a szájuk különle-
ges. Ugyanakkor nemcsak a 
képeit mutatta be a közön-
ségnek, hanem azt is, hogyan 
készülnek a rajzai. Ezúttal 
Süli Andrásról készített kari-
katúrát.

Egy helyi művész, Bakos Eszter karikatúráiból nyílt tárlat a könyvtárban október közepén. A magát viccesen mérleg-
képes amatőr karikaturistaként jellemző tehetség elmondta, hogy első képét Drakuláról készítette.

Fűszernövényekkel ismerkedtek az alsósok

Hatodik alkalommal szervezte meg 
Ökohetet a Gyevikult Nkft. az Algyői 
Tájházban az országos Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához csatlakozva. Idén a fű-
szernövények voltak főszerepben, ezek-
kel ismerkedtek meg játékos foglalkozá-
sokon az Algyői Fehér Ignác Általános 

Iskola alsó tagozatos diákjai. Izbékiné 
Cseuz Gabriella, a Gyevikult Nkft. mú-
zeumi-közművelődési szakembere el-
mondta, a tájház foglalkoztató termében 
olyan feladatokat csináltak a gyerekek-
kel, amelyekből a tanulók megtudhat-
ták, hogy melyik növény milyen ételek 
ízesítéséhez jó, milyen gyógyhatása van, 
valamint az alapvető tudnivalókról is 
információt kaptak, így a növény latin 
nevéről és származási helyéről.

Hozzátette, a foglalkozásokon meg-
tapinthatták, megszagolhatták a fűszer-
növényeket a fiatalok, akik így képet 
kaptak arról, hogy az üzletekben kis 
tasakokban árusított fűszerek hogyan is 
néznek ki szárítás előtt. Megjegyezte, ez 
azért is fontos, mert a túlzott ízfokozó 
használat miatt nem is tudják, hogy egy 

adott élelmiszerhez milyen fűszernö-
vényt használtak.

A kisebb csoportokban dolgozó diá-
kok először szókirakóztak, a megfejtés 
természetesen egy-egy fűszernövény 
neve volt. Ezt követően üvegekben lévő, 
már szárított növényekről kellett megál-
lapítaniuk, hogy melyik micsoda, majd 
az asztalokra helyezett élő növények ne-
vét kellett kitalálniuk. Jól látszott, hogy 
ki az, aki gyakran kis kuktának áll ott-
hon, hiszen ő több fűszernövényt is jól 
ismert, ám a kapor mindenkinek alapo-
san feladta a leckét.

A program végül kézműves foglalko-
zással zárult, öntözőkanna formájú nö-
vénybeszúrót készítettek a fiatalok, akik 
akár könyvjelzőként is használni tudják 
a remekművüket.

A majoránna, a levendula, a kapor, a zsálya és a kakukkfű is terítéken volt az Algyői Tájházban. Ökohetet rendeztek 
október 18-ától a helyi iskola alsó tagozatosainak.
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Algyői és szegedi táncosok ropták

Ülőhely egyáltalán nem, és állóhely is 
csak alig maradt a Faluházban október 
17-én, amikor is hatodik alkalommal 
rendezte meg a Zsibongó Néptáncgálát 
a Zsibongó Néptáncegyüttes. A 2012-
ben alakult csoport életében már ha-
gyománnyá vált, hogy ősszel gálát ren-
deznek, amelyre több, Algyőhöz közeli 
tánccsoportot is vendégül hívnak.

Így idén a helyi táncosok mellett két 
szegedi, a Délikert Möndörgő Nép-

táncegyüttes és a Délikert Napsugár 
Néptáncegyüttes lépett színpadra. A 
csoportok az ország minden csücskéből 
merítettek a magyarság hagyományai-
ból, a talpalávalót pedig a Gyantár Ze-
nekar húzta nekik.

Zsibongott az egész ház, a közönség 
minden előadást vastapssal jutalmazott. 
Jó kedvből nem volt hiány, tehát a gála 

elérte célját, a csoportokból pedig su-
gárzott a szeretet és az, hogy a táncnak 
milyen közösségteremtő ereje van.

Ahogyan minden évben, úgy 2021-
ben is a szórakoztatás mellett az volt a 
célja a gálának, hogy a táncosok megmu-
tassák milyen koreográfiákat tanultak 
az elmúlt hónapokban. Idén azonban 
nemcsak egy, hanem két évnyi munkát 
vittek színpadra, hiszen a pandémia mi-
att tavaly elmaradt a rendezvény.

HULLADÉKÉGETÉS
A belterületen a hulladékégetéssel kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet van 
érvényben. A rendelet értelmében: „225. § (1) ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos!”

Mivel az önkormányzat saját rendeletben nem szabályozta a szabadtéri égetést, ezért az Országos Tűzvédelmi Szabályzat elő-
írásai szerint TILOS a szabadtéri égetés.  
Szabálysértés esetén a tűzvédelmi hatóság, tűzvédelmi hatósági eljárást kezdeményez, és a kiszabható bírság mértéke 10.000 
forinttól 1 millió forintig terjed.

Az ingatlanokban keletkezett növényi hulladékot, (falevél, levágott fű, gallyak, egyéb növényi részek, stb.) a Hulladékudvarban 
elhelyezett konténerbe tudják az algyői lakosok elhelyezni.

Kérem a lakosságot, vigyázzunk egymás egészségére. Molnár Áron 
 polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Férőhelyek alakulása az algyői Bóbita Bölcsődében 2021. október hónapban: jelenleg 
az intézmény mind a 36 férőhelye betelt. A következő nevelési évre, 48 gyermek 
jelentkezett eddig. A 2023/2024 nevelés évre 20 kisgyermeknek igényeltek helyet a 
szülők.
Előjelentkezni lehet telefonon, a 06 (62)517-368 számon, vagy személyesen minden 
nap 9-től 14 óráig az intézmény irodájában, Gyömbér Kornélia szakmai vezetőnél 
lehet.
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Szeretetlakatfalat avattak, bemutatták az új kötetet

Szeretetlakatfallal gyarapo-
dott Algyő. Mindennek a 
kezdeményezője a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület Tollfor-
gatók Köre volt. A szervezet 
vezetője, Ménesi Lajosné la-
punknak elmondta, amikor 
szeptemberben Baranya me-
gyében kirándultak, akkor 
Pécset is útba ejtették, ahol 
három lakatfal is van már, és 
ezeket látva döntöttek úgy, 
hogy Algyőn is létrehoznak 
egyet. Kiemelte, ez nemcsak 
a szerelemről szól, hanem az 
itt elhelyezett lakatok a sze-
retetet jelképezik, így a párok 
mellett a családokat, a baráti 

társaságokat és a különböző 
csoportokat is hívják, hogy 
helyezzék el a szeretetet jel-
képező lakatjukat a korlá-
ton. Hozzátette, azért ezt a 
helyszínt választották, mert a 
könyvtárt nagyon sokan láto-
gatják, így bíznak benne, hogy 
sokan csatlakoznak majd a 
kezdeményezéshez.

Az első szeretetlakatot 
természetesen a kör tagjai 
helyezték fel, ezzel is megpe-
csételve hosszú évek óta tar-
tó barátságukat. Ménesi La-
josné megjegyezte, október 
8-án mutatták be a könyv-
tárban a második kötetüket, 

valamint egy héttel korábban 
az ünnepi képviselő-testü-
leti ülésen alkotói díjban 
részesültek, ezért ez volt a 
legalkalmasabb időpont a fal 
felavatására és a lakatjuk el-
helyezésére.

A piros lakatot rögtön kö-
vette egy kék is, amelyet Oláh 
Ernő és felesége, Oláhné Süli 
Ilona helyezett el, köztük már 
több mint 50 éve tart a sze-

relem és a szeretet, ezt erősí-
tették most meg. Oláh Ernő 
elárulta, már mindkét gyer-
mekük házasságban él, de 
mindkét esküvő után öröma-
paként arra hívta fel a figyel-
met, hogy az ő családjukban 
válás nincs. Szerencsére nem 
is történt ilyesmi, azóta már 
négy unokájuk is született.

Forrás: Délmagyarország

A pécsi lakatfalak adták az ötletet a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének, hogy helyben is létrehoz-
zanak egyet. Bárki felhelyezheti a szeretetet jelképező lakatját a könyvtár előtti korlátra.

ISTENES VERSEK ÉS  ÚTSZÉLI KERESZTEK

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre új 
antológiát jelentetett meg, amelynek kiadási költségeihez 
az önkormányzat is hozzájárult. A Lélektükör címet vi-
selő kötet istenes verseket tartalmaz, amelyek többnyire 
algyői tollforgatók írásaiból származnak, Molnár Áron 
polgármester ajánlásával. Olvashatjuk Czirokné Botár 
Éva református lelkész írását is Pannika néniről, aki az 
egyik legrégebbi és leghűségesebb tagja az algyői gyüle-
kezetnek

Helyet kaptak benne a csoporttal együttműködő társz-
szervezetek, úgy mint a hódmezővásárhelyi Kárász József 
és az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör néhány tagja.

Kiemelkedő helyet foglalnak el a kötetben az algyői 
Kovács Miklós útszéli keresztekről készült és bibliai témá-
jú egész-oldalas grafikái.
Az antológia hozzáférhető és megvásárolható az Algyői 
Könyvtárban.
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A NATURMIX 
SEGÍT FELKÉSZÜLNI A TÉLRE

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ  TERMÉKEK
VITAMINOK, ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK, ELIXÍREK
MINŐSÉGI ÉS REFORM ÉLELMISZEREK
NATUR KOZMETIKUMOK, ÖKO TISZTÍTÓSZEREK
KÉZMŰVES SÜTEMÉNYEK, ÉDESSÉGEK, NASIK

A L G YŐ ,  KA S T É L Y K E R T  U .  2 2 .  

(A Z  ÓVODÁVA L  S Z EMBEN  A  BU S ZMEGÁ L L ÓNÁ L )

V Á G J A  K I  E Z T  A  H I R D E T É S T ,  H O Z Z A  B E
Ü Z L E T Ü N K B E  É S

1 0 %  K E D V E Z M É N Y T  A D U N K  A  V Á S Á R L Á S
V É G Ö S S Z E G É BŐ L  

Boldog

SZÜLINAPOT
kívánunk! Andi

Viki
Roli

2021.
 10.02.

1971.
09.25. 10.02.

50

SzületéSek Algyőn

Nagy Ádám
Szül.: 2021. 10. 20.
Anya: Zombori Katalin
Apa: Nagy Zoltán

Silló Bálint
Szül.: 2021. 05. 31.
Anya: Hiti Csilla
Apa: Silló Attila

HázASSágkötéS

2021. 08. 21-én házasságot kötött  
Pálmai Dániel és Baranyi Anita.

Sok boldogságot!

Drága jó férjem, Kiss-Túri Ferenc!

Köszönet mindenért, a velem együtt  
eltöltött boldog és szép 50 évért!

Köszönöm a Jóistennek, a sorsnak,  
hogy Te lettél a párom!

Jó egészséget, további boldog  
éveket kívánok így együtt Veled!

Szerető feleséged,
Kiss-Túri Ferencné Farkas Julianna

1971. szeptember 25. (ekkor esküdtünk)

Ternai Benedek Mihály
Szül.: 2021. 09. 28.
Anya: Bartók Barbara
Apa: Ternai Ádám Sándor
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Elárverezték Kopasz Bálint kajakját

Az egyesületet a közelmúlt-
ban óriási balszerencse érte, 
hiszen az egyetlen mini ka-
jaknégyes hajójuk darabok-
ra tört, azonban ezt pótolni 
szeretnék a tavaszi vízre szál-
lásig, ezért döntöttek úgy, 
hogy eladják Kopasz Bálint 
első minikajakját.

Érdekesség, hogy az ár-
verésre bocsátott hajóval 
szerezte meg első érmeit Ko-
pasz Bálint. Természetesen 
az olimpiai bajnokkal egyez-
tettek az értékesítésről, és ő is 
támogatta az árverést.

Kövér Imre, az egyesület 
elnöke elmondta, az aukció le-
zárult, 170 ezer forintért Vág-
völgyi Tibor helyi vállalkozó 
vásárolta meg az olimpiai baj-
nok által dedikált kajakot. Be-
szélt arról is, hogy egyre több 

gyermek érdeklődik a sportág 
iránt, már 50-nél is több tag-
juk van, ráadásul a 2021-es 
utánpótlás magyar bajnoksá-
gokon párosban és négyesben 
is szereztek ezüst-, valamint 
bronzérmeket. Ezért is van 
nagy szükség az új hajóra, 
amely egymillió forintba kerül, 
a hiányzó összeget többek közt 
rendezvények, adománygyűjté-
sek segítségével pótolják majd.

Csúri Szabolcs, az egye-
sület tagja közölte, a négy-
személyes MK4-es nagyon 
fontos az egyesület életben, 
mert az a csapatevezés ta-
nításának és elsajátításának 
nélkülözhetetlen eszköze, 
továbbá sikerélményt nyújt 
azoknak a gyermekeknek is, 
akik egyedül bizonytalanab-
bak a vízen.

Évek óta a Tisza-parton az egyik hajótárolóban „parkolt” az olimpiai bajnok Kopasz Bálint gyerekkori hajója, amelyet 
a három évvel ezelőtt megalakult Algyői Vízisport Egyesület árverésre bocsátott.

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év garancia! 
Zsinór és gurtni csere, javítások.  
Telefonszám: 06 (30) 953-039.

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, table-
tek, mobiltelefonok javítása, telepítése, karbantartása. 
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen 
bizalommal! Zsigovics Péter,  
Telefonszám: 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.

Eladó egy elektromos rokkant jármű Algyő, Kócsag 
utca 39. szám alatt. Irányár 180.000 Ft. Érdeklődni: 
06 (30) 353-5192.
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TISZTELT  
OLVASÓINK!

Az Algyői Hírmon-
dó szerkesztősége 
sok szeretettel várja 
a különböző intéz-
mények, szerveze-
tek, civil közösségek 
híreit, sajtóanyagait, 
fotóit, meghívóit! 
Címünk a már meg-
szokott: algyoihir-
mondo@gmail.com 

Szervezetünk alapvető fontosságú energiaforrásai – a szénhidrátok 

Az említett három alapvető fontosságú 
energiaforrás szükséges szervezetünk 
optimálisan működéséhez, a megfelelő 
arányban és minőségben optimalizál-
hatjuk velük testsúlyunkat is. Nézzük 
először a szénhidrátokat, amelyek alap-
vető és a legfőbb üzemanyag szerveze-
tünk számára, olyannyira, hogy még az 
agyunknak is szüksége van rá, nélküle 
nem lennénk képesek gondolkodni, 
cselekedni. 

A szénhidrátok a növények által 
termelt szerves vegyületek, forrásai-
kat megkülönböztetjük komplexitásuk 
alapján, miszerint vannak egyszerű és 
összetett szénhidrátok. Csoportosíthat-

juk glikémiás indexük szerint is, hogy 
az egyes szénhidrátokat szervezetünk 
milyen gyorsan képes cukorrá alakítani, 
ezáltal milyen gyorsan és mennyire tar-
tósan emeli meg a vércukorszintet. Az 
étkezés során bevitt szénhidrátokból 
lebontott glükóz vagy más néven vér-
cukor az emberi szervezet legfontosabb 
energiaforrása, amely a vérben keringve 
jut el a test különböző pontjain találha-
tó sejtekbe. Az alacsony GI-jű élelmi-
szerek csak minimális mértékben eme-
lik meg a vércukorszintet, míg a magas 
GI-jű élelmiszerek a glükózszint jelen-
tős emelkedését váltják ki, és fokozott 
inzulinreakciót vonnak maguk után, 
ami pedig nem túl szerencsés helyzet 
hosszabb távon.

Tudatos táplálkozással csökkenthe-
tő a koleszterinszint, megelőzhetőek a 
szívbetegségek és rákos megbetegedé-
sek, elkerülhető az inzulinrezisztencia 
és a 2-es típusú cukorbetegség, emel-
lett tartósan megőrizhetjük az optimá-
lis testsúlyt. A feldolgozott, finomított 

élelmiszerek jellemzően magas glikémi-
ás indexszel rendelkeznek, ilyen például 
a fehér cukor, a fehér búzaliszt, fehér 
rizs, burgonya, ezért érdemes kerülni 
ezeket, nem csak a cukorbetegség miatt, 
hanem magas vérnyomás és az érrend-
szer megbetegedése esetén is.

Fogyasszunk magas rosttartalmú 
ételeket, mivel ezek emésztése és felszí-
vódása hosszabb időt vesz igénybe, és 
kevésbé dobják meg a vércukorszintet. 
A vízben oldódó rostokat tartalmazó 
ételek jobb választást képviselnek, ilyen 
például a banán, a sárgarépa, az eper, az 
édesburgonya, a zabkorpa, zabpehely, 
barna rizs, köles, hajdina, vöröslencse és 
a borsófélék.

Ha rendszeresen tápanyagokban 
gazdag és természetes ételeket eszünk, 
akkor hosszú távon a vércukorszint nem 
fog kellemetlen kilengéseket produkál-
ni.

Vörös Ilona  
életviteli tanácsadó,

tréner, sales&life coach

Szervezetünk energikus és egészséges működésének alapja a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék. Manapság elég ne-
héz tisztán látni, miből mennyit együnk ahhoz, hogy ne jelentkezzen hiányállapot vagy túlzott lerakodás a szerveze-
tünkben.
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AZ ALGYŐI HULLADÉKUDVAR  
NYITVA TARTÁS TARTÁSA ÉS  

ELÉRHETŐSÉGE

Az algyői hulladékudvar nyitvatartása és elérhető-
sége a www.szegedihulladek.hu honlapon található 
térképen bárki számára elérhető, a kék színű kuka 

ikonra kattintva jelenik meg.

Nyitvatartás és elérhetőség:

Márciustól-Októberig: 7.00-19.00 
November, Február: 7.00-17.00
December, Január: 8.00-16.20

Ebédszünet: 
12.00-12.20

Elérhetőség: 
06 (70) 682-0579

KAMILLA ABC
Vásárhelyi u 5.

• napi élelmiszer-
• folyamatosan  

bővülő választék
• udvarias kiszolgálás

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 5.30-19.00

Szombat: 6.00-16.00
Vasárnap: 6.00-13.00

VIOLA KISBOLT 

• lottozó,
• háztartási vegyiáru, 
• papírírószer,
• szezonális termékek
• pb gázpalack csere

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7.00-18.00

Szombar: 7.00-16.00
Vasárnap: 7.00-12.00

A belépés díjtalan, de regisztrációs jegyhez kötött!
A jegyek előzetesen átvehetők (1 fő max. 2 db jegy) 

korlátozott számban a faluházban  
2021. november 26-ig! 

A programot az érvényben lévő  
szabályok betartásával rendezik meg.
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Pályázat a GYEVIÉP Nkft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére

Az ügyvezető feladata:

• a Gyeviép Algyői Településüzemel-
tetési és Fejlesztési Nonprofit Nkft. 
ügyvezetéssel kapcsolatos felada-
tainak ellátása, szakmai és operatív 
feladatok végrehajtásának vezetése, 
ellenőrzése; 

• a társaság hatályos jogszabályoknak, 
az alapító okiratnak, valamint a bel-
ső szabályzatoknak megfelelő gaz-
daságos és hatékony működtetése; 

• a társaság alkalmazottai tekintetében 
a munkáltatói jogkör gyakorlása; 

• kapcsolattartás szakmai szerveze-
tekkel, szolgáltatókkal, partnerek-
kel. 

Pályázati feltételek: felsőfokú végzett-
ség; magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása; minimum 5 éves vezetői 
gyakorlat. 

A pályázathoz csatolni kell: A pályá-
zatban meghatározott feladatok végre-

hajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, 
marketing és PR elképzeléseit rövid 
és középtávra vonatkozóan; a pályázó 
részletes szakmai önéletrajzát; a pályá-
zó felsőfokú képesítését igazoló okira-
tok másolatát; három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt; arra 
vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályá-
zóval szemben nem állnak fenn a Ptk-
ban foglalt összeférhetetlenségi okok; 
nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy 
a pályázó személyes adatait, pályázati 
anyagát a pályázati eljárásban résztve-
vők kezelhessék, illetve nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázatával kapcsolatban 
kívánja-e zárt ülés megtartását. 

A pályázat elbírálása során előnyben 
részesül, aki: műszaki, gazdasági felső-
fokú szakirányú végzettséggel rendel-
kezik; legalább 3 éves, referenciákkal 
igazolt szakmai gyakorlattal rendel-
kezik; településüzemeltetés vagy -fej-
lesztés területén szerzett tapasztalattal 
rendelkezik; hasonló területen működő 

gazdasági társaságban szerzett vezetői 
gyakorlattal rendelkezik; egy világnyel-
vet tárgyalási szinten ismer.

Elvárt kompetenciák: felelősségtel-
jes, önálló munkavégzés; kiváló kom-
munikációs, szervező- és problémameg-
oldó készség; megbízhatóság, szakmai 
elhivatottság.

A megbízás 2021. december 1. napjá-
tól 2026. november 30. napjáig tölthető 
be. Próbaidő: 3 hónap. Bérezés meg-
egyezés szerint (a fizetési és az egyéb 
juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a 
pályázatban megjelölni).

A pályázatokat a képviselő-testület 
a 2021. évi novemberi soros képvise-
lő-testületi ülésen (2021. november 18.) 
bírálja el. A pályázat eredményéről az 
érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatot egy példányban, zárt 
borítékban, 2021. november 10. nap-
ján 12:00 óráig az Algyői Polgármes-
teri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40.) kell benyújtani, „Gyeviép Nkft. 
ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.

Algyő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot hirdet a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési 
és Fejlesztési Nkft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére. Az Nkft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100%-
os tulajdonában álló szervezet.

Keresik Csongrád-Csanád megye tortáját

A Csongrád-Csanád Megyei Önkor-
mányzat 2021. június 4-én, Trianon 
101. és a megye névváltoztatásának 
első évfordulója alkalmából hirdet-
te meg a „Csongrád-Csanád megye 
tortája” versenyt. Erre kreatív, izgal-
mas ötletekkel megalkotott, lehetőleg 
Csongrád-Csanád megye járásainak 
gyümölcseivel, jellegzetes ízvilágával 
készült, vagy a megyével összefüggésbe 
hozható tortákat várunk. A versenyre 
csak cukrászdák, vagy vendéglátó te-
vékenységet folytató vállalkozások 

nevezhetnek, magánszemélyek nem. 
Minden versenyző maximum 2 tortá-
val nevezhet.

A szakmai zsűri kétfordulós értéke-
lés után hirdeti ki a győztest. Az első 
körben a nevezett tortákból járáson-
ként választja ki anonim módon a zsűri 
a nyertes tortát, majd a második körben 
a járások nyertes tortái mérettetnek 
meg. Az előre meghatározott értékelé-
si szempontok szerint a zsűri döntése 
alapján 8 torta jut tovább a döntőbe: 
járásonként egy-egy, a szegedi járás-

ból pedig kettő. Közülük kerül ki végül 
a megye legjobbja. A megye tortáját 
2022-ben Ópusztaszeren mutatják be.

A verseny szakmai fővédnöke Erdé-
lyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületének szakmai el-
nöke.

A nevezéseket november 15-éig 
várják a megyetorta@csongradcsanad.
hu e-mail címre. A nevezési lap mel-
lé csatolni kell a receptet, az elkészítés 
pontos technológiai leírását, valamint 
a tételes, teljes árkalkulációt is.

November 15-éig várják a nevezéseket a „Csongrád-Csanád megye tortája” felhívásra. A győztes alkotást jövőre mu-
tatják be a nagyközönségnek.
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Foglaló vagy előleg?

Foglaló: A foglalót a szerződő felek 
a kötelezettségvállalásuk megerősí-
téseként adják, ez egyfajta biztosíték, 
amely mindkét felet a szerződés telje-
sítésére ösztönzi. A lényege, hogy ha a 
szerződés teljesítése olyan okból hiúsul 
meg, amelyért a foglalót adó fél a fele-
lős (adásvételnél a vevő), akkor az adott 
foglalót elveszíti. Ha a szerződés teljesí-
tésének meghiúsulásáért a foglalót kapó 
fél (eladó) a felelős, akkor a kapott fog-
lalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 
Így a vevő is, és az eladó is tulajdonkép-
pen a foglaló összegét kockáztatják. Ha 
a szerződés teljesítése olyan okból hiú-
sul meg, amelyért egyik fél sem felelős, 
vagy éppen mindkét fél felelős, akkor a 
foglaló egyszerűen visszajár.

Amennyiben ingatlan adásvételi 
szerződésnél foglalót szeretnének ki-
kötni, az alábbiakra figyeljenek:
 – Foglalót nem kötelező kikötni, ez 

csak egy lehetőség a szerződő felek 
számára, ha úgy döntenek, hogy ezzel 
is megerősítik teljesítési szándékukat, 
ez egy szerződési biztosíték.

 – Ha a szerződést teljesítik, akkor a 
foglaló összege beleszámít a vétel-
árba, a vételár egy részlete lesz, tehát 
nem a vételár összegén felül fizeten-
dő. Éppen ezért az adásvételi szerző-
désben pontosan rögzíteni kell a fog-
laló összegét, vagyis azt, hogy a teljes 
vételárból a szerződő felek mekkora 
összeget tekintenek foglalónak.

 – A foglaló összege nem lehet eltúlzott. 
Általában a vételár 10%-a körüli ösz-
szeget fizetnek foglalóként, és ezt a 
bírósági gyakorlat sem tekinti eltúl-
zottnak, de lényeges, hogy ezt a kér-

dést mindig az adott ügyben egyedi-
leg kell mérlegelni.

 – Fontos az is, hogy a foglaló elvesz-
tése vagy kétszeres visszatérítése a 
szerződésszegés következményei alól 
nem mentesít, de a kötbér és a kár-
térítés összege a foglaló összegével 
csökken.

 – A teljesítés meghiúsulásáért való fe-
lelősségnél azt vizsgálják, hogy kinek 
az érdekkörében merült fel az az ok, 
ami miatt a szerződés meghiúsult. 
Ha például a vevő nem kapja meg 
az igényelt hitelt, így nem tudja kifi-
zetni a vételárat, és ezért meghiúsul 
a szerződés – hacsak a felek másként 
nem állapodnak meg –, akkor ez az 
ok, az ő érdekkörében merült fel, és 
elveszti az adott foglalót. A szerző-
dési szabadság elve alapján viszont 
a szerződő felek megállapodhatnak 
úgy is, hogy a fenti esetet olyannak 
tekintik, amelyért egyik fél sem fele-
lős, és ez esetben a foglaló már visz-
szajár a vevőnek. Nagy jelentősége 
van tehát annak, hogy a felek hogyan 
állapodnak meg a szerződés részletes 
tartalmában.

Előleg: Az előleg tulajdonképpen egy 
vételárrészlet, és ha a szerződés bármely 
okból meghiúsul, akkor visszajár. Itt 
nem számít, hogy milyen okból, esetleg 
kinek a hibájából hiúsult meg a szerző-
dés teljesítése, az előleg visszajár. Vagyis 
a szerződő felek nem vállalnak olyan 
kockázatot, mint a foglalónál, amelyet 
elveszíthetnek. Az előleg mértéké-
re sincs előírás. Gyakorlatilag minden 
egyes vételárrészlettel előleget fizetünk 
addig, amíg a teljes vételárat meg nem 
fizetjük. Ha tehát a szerződés aláírása-
kor a teljes vételár egy összegben meg-
fizetésre kerül, akkor nem beszélhetünk 
előlegről.

Függetlenül attól, hogy kikötünk-e 
az ingatlan adásvételi szerződésben 
foglalót, vagy „csak” előleget fizetünk, 
a megfizetésükre lehetőség szerint az 

adásvételi szerződés, vagy legalább egy 
előszerződés aláírásakor kerüljön sor, 
amikor már nemcsak az ingatlan mű-
szaki állapotát ismerték meg, hanem 
a tulajdoni lapot, és a térképmásolatot 
is, és megállapodtak a szerződés tartal-
mában. Fentiek ismerete és a szerződés 
tartalmában való megállapodás nélkül, 
mindössze egy átvételi elismervény 
alapján foglalót vagy előleget fizetni 
vagy átvenni rendkívül kockázatos.

Jelen írásban elsősorban az ingatlan 
adásvétellel összefüggésben foglalkoz-
tunk a foglalóra és az előlegre vonatko-
zó általános előírásokkal. Viszont fon-
tos megemlíteni, hogy foglalóval vagy 
előleggel nem csak (ingatlan) adásvé-
teli szerződés kapcsán találkozhatunk. 
Utazási szerződésnél például mindket-
tő előfordul, de bérleti szerződésnél is 
szóba kerülhetnek. Sőt, egyedi igények 
alapján előállított termékre szóló meg-
rendelésnél is kérhetnek foglalót vagy 
előleget a vállalkozók.

Talán látható az is, hogy a szerződő 
felek az említett szerződési szabadság 
elve alapján, az egyedi megállapodása-
ikkal – természetesen a jogszerű kere-
tek között –, de az általánosan irányadó 
szabályoktól jelentősen eltérhetnek. 
Éppen ezért bármilyen konkrét szer-
ződést, vagy általános szerződési felté-
telt (Ászf ) az elejétől a végéig mindig 
figyelmesen olvassanak el. Mert ha a 
felek a jogszerű keretek között, de az 
általános szabályoktól mégis eltérően 
állapodnak meg, akkor egy érvényes 
szerződés esetén a megállapodásukra 
az lesz az irányadó, ami a szerződésben 
szerepel.

Amennyiben olyan témát szeretné-
nek javasolni, amelyről szívesen olvas-
nának a Hírmondó hasábjain kérem, az 
alábbi elérhetőségeim juttassák el ré-
szemre. Mobilszám: 06 (30) 432-7025, 
e-mail: dr.borbely@invitel.hu.

Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd 

Fenti kérdés gyakran felmerül egy ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor, ezért az alábbi rövid összeállítással 
szeretnénk segíteni a tájékozódásban.
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NOVEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
November 4� (Cs), 14 óra, Tájház: 
Értéktár kerekasztal beszélgetés.

November 6� (Szo), 9 óra, Alkotóház: 
Sujtásékszer készítés Papp Csillával.

November 9� (K), 10 óra, Faluház emeleti 
klubterem: 
CSAGYESZ szakmaközi találkozó.

November 10� (Sze), 13 óra, Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői  
csoportjának találkozója.

November 10� (Sze), 14 óra, Tájház: 
A Szakkör első foglalkozása, nemezelés.

November 11� (Cs), 14 óra, Ezerjóház: 
Borbarátok női csapatának találkozója.

November 12� (P), 17 óra ,Ezerjóház: 
Borbarátok férfi csapatának találkozója.

November 13� (Szo), 9 óra, Algyői Tájház: 
Süthető gyurma ékszer készítés  
Kurucz Irmával.

November 19� (P), 18 óra,  
Faluház színházterem: 
Grandpierre Attila előadása.

November 19� (P), 17 óra, Alkotóház: 
Gyevi-Art adventi kézműves foglalkozása.

November 20� (Szo), 9 óra, Alkotóház: 
Selyemkendő festés Kaproczay Évával.

November 26� (P), 8-12 óra, Faluház 
parkoló: 
Kormánybusz ügyfélszolgálat, minden hó-
nap negyedik péntekén.

November 26� (P), 17 óra, Alkotóház: 
Gyevi-Art adventi kézműves foglalkozása.

November 27� (Szo), 19 óra, Faluház szín-
házterem: 
New York csalogánya – színházi előadás.

November 28� (V), 16 óra,  
Fő tér és Faluház: 
I. Advent részletek a plakáton.

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN
November 16. 8-12 óráig 
November 30. 8-12 óráig

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

HÉTFŐ
16-18 óra, Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye kéthetente

13 óra, Civilház: 
Nyugdíjas kártya klub

19 óra, Faluház nagyterem: 
Fit-feeling fitnesz felnőttek számára

KEDD
10-12 óráig, Faluház nagyterem: 
Forma Tánc próba

9 óra, Alkotóház: 
Tűzzománc kör

17 óra, Alkotóház: 
Algyői Foltvarrók Köre kéthetente

16 óra, Faluház emeleti klubterem: 
Hip Hop tánc Belovai Ritával

17 óra, Civilház: 
Asszonykórus próba

SZERDA
14 óra, Faluház nagyterem: 
Szilver társastánc iskolásoknak

17 óra, Faluház emeleti klubterem: 
Parlandó próba

18 óra, Faluház nagyterem: 
Jóga Muladi Annamáriával

CSÜTÖRTÖK
17 óra, Civilház: 
Algyői Szőke Tisza  
Nyugdíjas Klub találkozója 

17 óra, Faluház nagyterem: 
Zsibongó Néptáncegyüttes próba

17 óra, Faluház emeleti klubterem: 
Harmonika szakkör

19 óra, Faluház nagyterem: 
Fit-feeling fitnesz felnőttek számára

PÉNTEK
17 óra, Alkotóház: 
Gyevi-Art alkotók havonta

16 óra, Faluház emeleti klubterem: 
Stary of Hope-Balett

DECEMBERI ELŐZETES:
December 1-2� szerda-csütörtök, Faluház:
Bérletárusítás

December 3� péntek 16:30 óra: 
Mikulás műsor a Faluház színháztermében.

December 3� péntek, 17 óra: 
Adventi készülődés az Algyői Tájházban, 
részletek a plakáton.

FALUHÁZ KÁVÉZÓ  
NYITVA TARTÁSA:
HÉTFŐ 13-16
KEDD 13-16
SZERDA 13-16
CSÜTÖRTÖK 14-20
PÉNTEK 13-18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSRA

Az Algyő, Búvár utca 9., földszint 1. szám alatti költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására hirdettek 
pályázatot. Házaspárok, élettársi kapcsolatban élők és egyedülállók egyaránt jelentkezhetnek.
A lakás 55 négyzetméteres, 2 szobás, összkomfortos. A költségalapú lakbér mértéke 29 ezer 370 forint havonta, további 
években a képviselő-testület dönt a mértékéről.
A pályázatokat a polgármesterhez, (6750 Algyő, Kastélykert utca 40. szám) alá kell benyújtani 2021� november 10-e, 
szerda 12 óráig a polgármesteri hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével� A pályázat elbíráslásnak határ-
ideje: november 19-e.
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Kapaszkodnak futballistáink

A Hódmezővásárhelyi FC II.-től hazai 
pályán kikapott, ám ezt követően veretlen 
maradt a további három októberi mérkő-
zésén az Algyő SK. Az UTC és a DAFC 
Szeged otthonában is egyaránt 2–1-re 
tudott nyerni Podonyi Norbert együttese, 
amelytől az igazi bravúr ezután követke-
zett. A 11. fordulóban ugyanis a listave-
zető Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
II.-t fogadták a fiúk, és kiváló első félidei 
játékot követően Selyem Zsolt találatainak 
köszönhetően kétgólos előnyben voltak. 
A szegediek ugyan egyenlítettek, de is-
mét sikerült előnybe kerülni: a fordula-
tos meccs végül döntetlennel zárult, ám 
az algyőiek teljesítményére így sem lehet 
panasz, a bajnokesélyes csapatot alaposan 
megszorongatták.

A csapat így kilenc bajnokit követően 
16 pontot gyűjtött, amivel a tabella hete-
dik helyéről várhatja az őszi idény hajráját. 
Novemberben ugyanis véget ér a bajnok-
ság első fele a megyei I. osztályban, az 
algyőiekre pedig még négy mérkőzés vár, 
bár ebből az Apátfalva elleni meccs idő-
pontja egyelőre nem ismert.

A csapat így kilenc bajnokit követő-
en 16 pontot gyűjtött, amivel a tabella 
hetedik helyéről várhatja az őszi idény 
hajráját. Ez viszont nem a teljes képet 
jelenti, az algyőieknek ugyanis két mér-
kőzése is elmaradt még az idény elején, 
így a többi csapathoz képest, amelyek 
11 bajnokin vannak már túl, a mieink 
csupán kilenc mérkőzést játszttak le. 
A pótlásra azonban már nem kell so-

kat várni, a téli szünetre már várható-
an kiegyenesedett tabellával vonulhat 
el a bajnokság mezőnye. Novemberben 
ugyanis véget ér a bajnokság első fele a 
megyei I. osztályban, az algyőiekre pe-
dig még négy mérkőzés vár, bár ebből az 
Apátfalva elleni meccs időpontja egye-
lőre nem ismert. 

Bár hazai vereséggel folytatták, a hónap második felében szép eredményeket ért el az Algyő SK labdarúgó-csapata, 
amely számára az őszi idény végjátéka következik a folytatásban.

AZ ALGYŐ SK  
NOVEMBERI PROGRAMJA

November 6., szombat, 13.30: 
Kiskundorozsma–Algyő

November 13., szombat, 13.30: 
Algyő–Makó II.

November 20., szombat, 13.30: 
Algyő–SZVSE

05KAS_1003-1_148x210_hirdetes_a5_kaszkad.indd   1 2021. 04. 14.   9:53
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Zsarkó Dániel Péter világbajnok

A versenyt egyhetes felkészítő edzőtá-
bor előzte meg Dunavarsányban, ahol a 
light-contact és kick-light szakág Dan-

csó Zoltán szövetségi kapitány és segítő-
je, Olasz Attila vezetésével készült.

A magyar kick-box válogatott tag-
jaként, az Algyői Sportkör ITF Ta-
ekwon-do Szakosztály versenyzője és 
vezetőedzője, Zsarkó Dániel Péter is 
rajthoz állt. 

A szegedi Combat „D” SC színeiben, 
Péter két kategóriában is, light – con-
tact és a combrúgásokat is engedélye-
ző, kick-light szabályrendszer 94 kg-os 
súlycsoportjában is elindult a megmé-
rettetésen és jutott be a kategóriák 

döntőibe. Előbbiben lengyel, orosz és 
szlovén ellenfelekkel, utóbbiban indiai, 
olasz és lengyel versenyzőkkel küzdött 
meg. A light-contact szabályrendszer 
döntője után az ő kezét emelték a ma-
gasba és lett a kategória világbajnoka. 
Kick-light szabályrendszerben egy na-
gyon kemény, szoros, ugyanakkor sza-
bályos mérkőzésen a lengyel ellenfele 
nyert, így ezüstéremmel zárta a világe-
seményt.

Felkészítő mestere Stricz Richárd, 
míg nevelő mestere Máté Zoltán volt.

Október 14-től 24-ig rendezték meg Olaszországban, Jesolo városában a WAKO Kick-box Világbajnokságot, ame-
lyen 65 ország mintegy 1400 versenyzője mérte össze tudását a több mint egy hét alatt.

Eredményes hónap a kézisek mögött 

Sűrű és eredményes hónap van az al-
győi kézilabdaklub mögött: az NB I./B. 
Keleti csoportjában szereplő felnőtt női 
csapat például mindhárom bajnokiját 
meg tudta nyerni, ezzel pedig hét mér-
kőzés után pozitívba fordult a mérlege, 
és négy győzelemmel az ötödik helyről 
várhatja a folytatást.

Az NB II.-ben szereplő férfi csapat 
mindkét idegenbeli meccsét nyerte, itt-
hon viszont kikapott a Köröstarcsától, 
így hat meccs után két győzelemmel és 
négy vereséggel áll.

Az algyőiek eredményei októberben:
NB I.B/ női felnőtt, Keleti csoport: 
Levendula Hotel Algyő–Tempo KSE 
33–27; Csepel DSE–Levendula Hotel 
Algyő 21–27; Levendula Hotel Algyő–
Hajdúnánás SK 26–21. NB II., férfi 
felnőtt, Dél-keleti csoport: Pick Szeged 
U23–QSM Algyő 34–37; QSM Al-
győ–Köröstarcsai KSK 26–31; Túrkevei 
VSE–QSM Algyő 32–36. Női ifjúsági 
II., osztály, Keleti csoport: Eszterházy 
SC–FKSE Algyő 30–32; FKSE Algyő–
Debreceni Sportcentrum SI 34–23; 

FKSE Algyő–ÓKSI Kézilabda Kft 23–
26. Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti cso-
port:  Balmazújvárosi KK–FKSE Algyő 
21–28; FKSE Algyő–VS Dunakeszi 
29–35; Pénzügyőr SE–FKSE Algyő 
23–30. Leány serdülő II. osztály, Keleti 
csoport: Eszterházy SC–FKSE Algyő 
24–35; FKSE Algyő–Ferencvárosi TC 
II. 36–27; XVI. Ker. KMSE–FKSE Al-
győ 36–37. Gyermekbajnokság, lányok, 
U15, I. osztály: Dabas KC VSE–FKSE 
Algyő 23–28; FKSE Algyő–Békéscsa-
bai Előre NKSE 23–27.
Gyermekbajnokság, lány, U14, terü-
leti: PC Trade SZNKE 09–FKSE 
Algyő 24–30; FKSE Algyő–Oxxo 
Energy Orosházi NKC 24–20; FKSE 
Algyő–Makói KC 34–10; FKSE Al-
győ–Mezőhegyesi SE 29–6. Gyermek-
bajnokság, lány, U13, területi: FKSE 
Algyő–Hódmezővásárhelyi LKC 16–
14; PC Trade SZNKE 09–FKSE Al-
győ 22–9. Gyermekbajnokság, fiú, U13: 
FKSE Algyő–KIKI-Sport Kft 25–6; 
FKSE Algyő–Kecskeméti Sportiskola 
13–15. Gyermekbajnokság, fiú, U12: 
Kecskeméti Sportiskola–FKSE Algyő 

12–30; Gézengúz UKC–FKSE Algyő 
10–30; Pick Szeged–FKSE Algyő 31–
23; Makó KC–FKSE Algyő 2–38.

Az algyőiek hazai meccsei november-
ben:
November 6., 16 óra: Levendula Ho-
tel Algyő–PC Trade SZNKE (női NB 
I./B); November 13. 16 óra: QSM Al-
győ–Mezőtúri AFC (férfi NB II.); No-
vember 20., 14 óra: FKSE Algő–DVSC 
Schaeffler II. (leány serdülő); Novem-
ber 20., 16 óra: FKSE Algyő–DVSC 
Schaeffler II. (női ifjúsági); November 
27., 16 óra: QSM Algyő–FISE-Új-
kígyós (férfi NB II.); November 27., 
18 óra: FKSE Algyő–Kazincbarcikai 
KSE (férfi ifjúsági); December 4., 14 
óra: FKSE Algyő–Kazincbarcikai KSE 
(leány serdülő); December 4., 16 óra: 
Levendula Hotel Algyő–Békéscsabai 
ENKSE (női NB I./B); December 4., 
18 óra: FKSE Algyő–Kazincbarcikai 
KSE (női ifjúsági); December 11., 16 
óra: QSM Algyő–Szolnoki KCSE (férfi 
NB II.); December 11., 18 óra: FKSE 
Algyő–Mizse KC (férfi ifjúsági)

Szép győzelmeket arattak az algyői kézilabdázók a mögöttünk hagyott hónapban: a másodosztály keleti csoportjában 
szereplő női csapat három sikert is elkönyvelhetett.
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MENTŐK •  TŰZOLTÓSÁG   
RENDŐRSÉG: 112

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
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati  

Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén  
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

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 

Algyői 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. 

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

közérdekű  
telefonSzámok

TISZTELT TERMELŐK!

Tájékoztatom önöket, hogy

2021. november 16-án és
2021. november 30-án

kedden

8-tól 12 óráig a szokott helyen
ügyfélfogadást tartok.

Mucsi Krisztina falugazdász

ÉRKEZIK A KORMÁNYABLAKBUSZ

Algyőn november 26-án, pénteken 8 és 12 óra között a 
Faluház parkolójában várja a lakosságot a kormányab-
lakbusz, ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhe-
tő számos ügytípust intézhetnek, továbbá lehetőség van 
a hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek 
benyújtására, illetve tájékoztatást kaphatnak az egyes 
eljárásokban az ügyintézés menetéről.

Többek között az alábbi ügyek intézésére van lehető-
ség: személyi igazolvány igénylése; lakcímváltozás beje-
lentése; jogosítvány ügyintézés; parkolási igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyek; diákigazolvány igényléséhez szüksé-
ges NEK adatlap felvétele; útlevél igénylése és ügyfél-
kapu regisztráció.



Advent I.  
 2021. NOVEMBER 28. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
MOLNÁR ÁRON 
POLGÁRMESTER

Faluház színházterem 
16.20 óra

ZSIBONGÓ TÁNCEGYÜTTES 
ÜNNEPI MŰSORA

Advent II.  
 2021. DECEMBER 05. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
FAZAKAS ATTILA 

PLÉBÁNOS

Faluház színházterem 
16.20 óra

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÜNNEPI MŰSORA

Advent III.  
 2021. DECEMBER 12. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
OZSVÁTH LÁSZLÓNÉ
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Faluház színházterem 
16.20 óra

ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 
ÜNNEPI MŰSORA 

17.00 óra
HÍRMONDÓ KARÁCSONY 

TOMBOLASORSOLÁS

Advent I V.  
 2021. DECEMBER 19. 

(VASÁRNAP)
Főtér 

16.00 óra

Gyertyagyújtás: 
CIVIL SZERVEZETEK, 

FKSE ALGYŐ

Advent
2021

Algyő


