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Az idei évben is megtartották községünk ünnepét, az Anna-napi búcsút. Minden korosztály számára készült programmal a 
Gyevikult Nkft., a búcsúi szentmise pedig a szokásokhoz híven körmenettel zárult.

Búcsút tartottak körmenettelBúcsút tartottak körmenettel

Részletek a 6-7. oldalon

Ilona nénit köszöntöttékIlona nénit köszöntötték
Szeretettel köszöntötték Maszlag Józsefnét, aki 2022. július 1-jén ünnepelte 90. szü-
letésnapját! A Békéscsabán született Ilona néninek egy mérnök fia, három egyete-
met végzett unokája és három dédunokája van. Részletek az 9. oldalon

Fizetőssé vált és egész nap félóránként, 
csütörtöktől vasárnapig pedig éjjel-nap-
pal közlekedik Vásárhely és Szeged kö-
zött Algyőt is érintve a vasútvillamos. 

Érdemes tudni, hogy az algyői önkor-
mányzat által biztosított külön bérlet-
kedvezmény – megállapodás hiányában 
– megszűnt. Részletek a 3. oldalon

GólyagyűrűzésGólyagyűrűzés
Gyűrűt kapott a három gólyafióka az 
Algyői Könyvtár kéményén található fé-
szekben. Az alkalom különlegessége az 
volt, hogy érdeklődők is részt vehettek 
rajta, és megtekinthették az eljárást. Rá-
adásul az egyik fiókát igazán közelről is 
megfigyelhették. Részletek a 8. oldalon
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...a Tisza Virága

Fizetős lett és gyakrabban jár a tram-train

Augusztustól a vasútvillamos a korábbi 
óránkénti induláshoz képest sűrűbben, 
kora reggeltől késő estig félóránként 
közlekedik, és – üzemszünet nélkül 
– továbbra is óránként jár péntekre, 
szombatra és vasárnapra virradó éjsza-
ka. Egyúttal zónás tarifarendszer beve-
zetésével fizetőssé vált a szolgáltatás, a 
díjszabás három zónából áll:
Szeged (A), Algyő (B) illetve Hódme-
zővásárhely (C).

ABC zóna: a tram-train teljes vona-
lán egyszeri utazásra érvényes teljesárú 
jegy 465 forintba kerül, a jegy 60 percig 
érvényes. A 30 napos bérlet ára 17 ezer 
800 forint, amelyből az ingázóknak a 
munkáltatójuk 86%-ot térít, így a bérlet 

költsége az utazók számára 2492 forint. 
A kerékpáros és a kutyajegy is egyaránt 
235 forint lesz, amelyet a megtett uta-
zástól függetlenül mindig a teljes vonal-
ra kell megvásárolni.

A tram-train jegyek és bérletek – a 
kerékpár- és kutyajegy kivételével – ér-
vényesek a Szeged–Békéscsaba vasút-
vonal Hódmezővásárhely és Szeged 
közötti szakaszán közlekedő vonatokon 
is. A tram-train bérletek érvényesek to-
vábbá a Volánbusz kijelölt járatain Sze-
ged és Vásárhely közötti szakaszon, a 
bérleten szereplő viszonylatban. Ugyan-
akkor autóbuszbérlet a tram-train útvo-
nalával párhuzamos szakaszra már nem 
vásárolható.

A Szeged és Algyő (AB), illetve 
Szeged és Hódmezővásárhely (ABC) 
között utazók vásárolhatnak olyan 
bérletet, amely egyaránt érvényes a 
tram-train járatokra és a szegedi városi 
tömegközlekedésre is. Ezeknek a kom-
binált bérleteknek az ára kedvezőbb, 
mintha külön vásárolnák meg. A kom-
binált bérletek is érvényesek a Szeged–
Békéscsaba vasútvonalon közlekedő vo-
natokon és a Volánbusz kijelölt járatain 
Szeged és Hódmezővásárhely közötti 
szakaszon, a bérleten szereplő viszony-
latban.

Az Algyő zónára (AB vagy BC) ér-
vényes tram-train bérletek Algyőn belül 
bármelyik autóbusz megállóhelyre vagy 
megállóhelyről felhasználhatók. Az 
Algyő és Hódmezővásárhely közötti 
utazásokra a BC zónás, míg Hódme-
zővásárhelyen belül a C zónás jegyek és 
bérletek vehetők igénybe.

Közben Molnár Áron polgár mester a 
nagyközség közösségi oldalán arról tá-
jékoztatta a lakosságot, hogy tram-train 
bérlet vásárlása esetén az eddig az ön-
kormányzat által biztosított dolgozói 
kedvezmény már nem érvényesíthető. 
Hozzátette, az önkormányzat mindent 
megtesz a kialakult helyzet rendezése 
érdekében.

Augusztus 1-jétől fizetőssé vált és egész nap félóránként, csütörtöktől vasárnapig pedig éjjel-nappal közlekedik Hód-
mezővásárhely és Szeged között Algyőt is érintve a vasútvillamos, azaz a tram-train. Érdemes tudni, hogy a munkál-
tatók az ingázóknak továbbra is biztosítanak kedvezményt, ugyanakkor – megállapodás hiányában – az algyői önkor-
mányzat által biztosított külön kedvezmény megszűnt.

A kutya- és a kerékpárjegy kivételével valamennyi menetjegy és bérlet felhasználható az adott díjzónákba eső állomások közötti utazásra, 
a Szeged – Békéscsaba vasútvonalon közlekedő személyvonatokon is.  
A kutya- és a kerékpárjegy kivételével valamennyi menetjegy és bérlet felhasználható az adott díjzónákba eső állomások közötti utazásra, 
a Szeged – Békéscsaba vasútvonalon közlekedő személyvonatokon is.  

*Kutya- és kerékpárjegy esetén valamennyi viszonylatban történő utazásra az ABC zónajegyet kell megváltani.*Kutya- és kerékpárjegy esetén valamennyi viszonylatban történő utazásra az ABC zónajegyet kell megváltani.

ABC: Szeged – Hódmezővásárhely; AB: Szeged – Algyő; BC: Algyő – Hódmezővásárhely; C: Hódmezővásárhelyi Népkert – Hódmezővásárhely. ABC: Szeged – Hódmezővásárhely; AB: Szeged – Algyő; BC: Algyő – Hódmezővásárhely; C: Hódmezővásárhelyi Népkert – Hódmezővásárhely. 
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Üzemet épít Algyőn a Prímaenergia

A Prímaenergia Zrt. a külte-
rület 01780 helyrajzi számú 
ingatlanra már 5 évre szóló 
bérleti szerződést is kötött 
a tulajdonos MOL Nyrt.-

vel. A társaság a bérbe vett 
területen PB-gázpalackok 
tárolását és forgalmazását 
tervezi.

Közmeghallgatást is tar-
tottak a leendő üzemmel 
kapcsolatban, amelyen Gáti 
Ádám tűzoltó alezredes, 
megyei iparbiztonsági fő-
felügyelő elmondta, hogy a 
társaság végzett már tevé-
kenységet a község terüle-
tén. Egy nagy technológiával 
dolgozó üzemük volt, amely-
ben palacktöltés zajlott, most 
viszont új helyre költözik a 
cég, és csak gázpalacktárolást 
végez majd. Hangsúlyoz-

ta, az üzem maradéktalanul 
megfelel a jogszabályi előírá-
soknak.

Volt olyan lakó, aki tilta-
kozott az üzem létrehozása 
ellen, mert a terület köze-
lében lakik, míg mások arra 
panaszkodtak, hogy a cég 
járművei száguldoznak a 
Téglás utcában. Agócs Róbert, 
a Prímaenergia Zrt. megbí-
zott üzemvezetője erre re-
agálva elmondta, 3-4 évvel 
ezelőtt megállapodtak az 
önkormányzattal arról, hogy 
a gépjárművek a korábban 
megépült elkerülő utat hasz-
nálják, azonban a sofőrök is 

cserélődnek, nem ismerik a 
települést, a navigációs rend-
szer pedig bevezeti őket a 
községbe. Hozzátette, folya-
matosan oktatják a sofőrö-
ket, ezt követően pedig 
nyomatékosan felhívják a 
figyelmüket arra, hogy csakis 
az elkerülő utat használják.

Az üzemmel kapcsolat-
ban elmondta, hogy 26 ezer 
palackot tárolnak majd az új 
területen, ennek fele töltött, 
másik fele üres lesz, koráb-
ban egyébként 100 ezer pa-
lackot tároltak Algyőn.

Forrás: Délmagyarország

Egy veszélyes üzemet tervez létrehozni Algyő külterületén a Prímaenergia Zrt. Közmeghallgatást tartottak a leendő 
üzemmel kapcsolatban, amelyről a Délmagyarország napilap számolt be.
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Összeült az OPSZ Határvédelmi Polgárőr Tagozat

A rendezvényt Batíz István megyei el-
nök nyitotta meg. A déli határ megerő-
sítését végző polgárőr szolgálatellátás 
értékelését Csorba Sándor, az OPSZ 
HVP Tagozat elnöke, Operatív Törzs 
vezetője mondta el. Beszámolójában ki-
fejtette, hogy Magyarország Kormánya 
1036/2022. (II.2.) kormányhatározata 
alapján Bács-Kiskun és Csongrád-Csa-
nád megye polgárőrei kiegészítve a 
mélységi megyék polgárőreivel fokozott 
polgárőr szolgálatot láttak el, a déli ha-

tárterület közbiztonságának érdekében, 
a migráció elleni rendészeti tevékenység 
támogatása, illetve megerősítése végett. 
A két legaktívabban veszélyeztetett me-
gye érdekében már 2022. márciusában 
megkezdődött a fokozott határvédelmi 
feladatok ellátása. Csongrád-Csanád 
megyét illetően 4777 polgárőr látta el az 
illetékes határterületen munkáját több 
mint 52 ezer órában. Ebből a munkából 
az Algyői Faluvédő és Polgárőr Egyesü-
let is kivette a részét. Az értékelő ren-

dezvényen elismeréseket adtak át a kivá-
lóan teljesítő polgárőröknek. Kitüntető 
oklevelet és emlékérmet kapott Kabainé 
Lovas Nikoletta, oklevelet pedig Kabai 
Sándor.

Magyarország kormányának kihívá-
sa a polgárőrség felé a határvédelemben 
való fokozott részvételre nagyon nagy 
feladat volt, mind a szolgálatra való 
mozgósítás, mind a feladatok leszerve-
zése. Ráadásul mindezeket össze kellett 
hangolni a határrendészeti szervekkel. 
Nagy tisztelet jár mind azoknak a pol-
gárőröknek, akik szolgálatukat ellátták.

Az Országos Polgárőr Szövetség Csongrád-Csanád Megyei Határvédelmi Polgárőr Tagozata Algyőn tartotta a déli 
határ megerősítését értékelő rendezvényét. Az összejövetelen elismeréseket is átadtak.

Védőnői hírek az AESZI-től

A védőnői körzetek az alábbiak szerint 
alakulnak a nagyközségben:

1� körzet – Csatári Gabriella (Tel�: 
20/5548-570): Aranyhíd u., Atka, 
Béres u., Bíró u., Boróka u., Búvár u., 
Egészségház u., Fazekas u., Forrás köz, 
Géza u., Gólya u., Görbe u., Gyevi ta-
nyák, Irma major, Korsó u., Kastélykert 
u. 33-38., Könyök u., Külterület-Algyő, 
Lőrinc u., Patkoló u., Pesti u., Sirály u., 
Sport u., Süli A. u., Szamóca u., Szeder 
u., Szomolyai u., Téglás u., Tiszavirág 
u., Tüskevár u. és Szivárvány óvoda.

2� körzet – Kertész Ibolya (Tel�: 30/30-
85-165): Apród u., Bácska u., Bányász 
u., Berek u., Búzavirág u., Csángó u., 
Csónak u., Dália u., Egri u., Farki rét, 
Fűzfa u., Hóvirág u., Kastélykert u. 
1-31. 2-36., Kerekes u., Keszeg u., Ki-
kelet u., Kiserő sor, Kócsag u., Komp 
u., Kosárfonó u., Kőfal u., Ladik u., 
Nagyfa, Nyírfa u., Piac tér, Pipacs u., 
Prágai u., Radnai u., Rodostó u., Sö-
vény u., Sugár u., Szőlő u., Szüret u., 
Törpe u., Tutaj u., Tópart u., Tüzér u., 
Vadvirág u., Vásárhelyi u. és Szivárvány 
óvoda

3� körzet - Schmidinger Andrea (Tel: 
30/74-16-953): Bartók B. u., Csergő 
telep, Rákóczi telep és Algyői Fehér 
Ignác Ált. Iskola 1-8. osztály. Schmi-
dinger Andrea a schmidinger.andrea.
vedono@gmail.com címen is elérhető. 
Tanácsadás ideje: várandós tanácsadás 
hétfő: 13-tól 15 óráig, csecsemő és kis-
gyermek tanácsadás csütörtök 8 és 10 
óra között.

Szabadságok: 
Kertész Ibolya: augusztus 4-től 17-ig. 
Csatári Gabriella: augusztus 05.

Újabb személyváltozásokról számolhatunk be, ugyanis harmadik körzet lett kialakítva július elsejétől. Az új védőnő 
Schmidinger Andrea.
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Idén is remek programok várták a búcsú résztvevőit

Pénteken az ünnepségsorozat egy ki-
állíts megnyitójával vette kezdetét. Az 
Alkotóház hamar megtelt művészekkel, 
hobbiból alkotókkal és érdeklődőkkel, 
ugyanis ebben a hónapban ünnepelte 
az épület és a benne kézműveskedők 
fennállásának 10. évét. Még aznap este 
a Gyevikult Nkft. jóvoltából gyönyörű 
koncert vette kezdetét a Szent Anna 
templomban. St. Martin adott elő va-
rázslatos dallamokat és mesélt kicsit al-
győi gyökereiről is. Nem csak a templom 
padjai teltek meg, volt, aki a templom 
kertben hallgatta a muzsikát.

Szombaton új helyszínen várta a fia-
talokat és a kicsit idősebbeket is a bú-
csú alkalmából rendezett buli. A Szent 
Anna kikötő adott otthont idén első 
alkalommal a zenés mulatságnak. Dj. 
Light, azaz Bakonyi Tamás szolgáltatta a 
talpalávalót. A varázslatos helyszín, a fé-
nyek, a folyó és a finom halételek igazán 
remek kikapcsolódási lehetőséget nyúj-
tottak. Voltak, akik táncoltak, mások 
beszélgettek a kényelmes Szent Anna 
Teraszon.

Vasárnap pedig kezdetét vette a ha-
gyományos búcsúi forgatag. Árusok és 
hintások várták a kilátogatókat. Fazakas 
Attila plébános ünnepi szentmisével és 

körmenettel emlékezett meg templo-
munk védőszentjéről. A plébános el-
sőként leleplezte azt az emléktáblát, 
amelyet a lourdes-i jelenés emlékére 

Az idei évben július 22-24-ei hétvégére esett községünk ünnepsége, az Anna-napi búcsú. Péntektől vasárnapi minden 
korosztály számára készült programmal a Gyevikult Nkft.
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állítottak a csodát ábrázoló installáció 
mellé.

Ezt követően emlékeztetett, két éve 
július negyedik vasárnapját a nagyszü-
lők és idősek világnapjává nyilvánítot-
ták, amelyen Szent Joachim és Szent 
Anna, vagyis Szűz Mária szülei előtt 
tisztelgünk. Ezzel kapcsolatban meg-
említette, bár sokan félelemmel gondo-

lunk erre az időszakra, az időskor sok 
szépséget rejt magában, és a Szentatya 
is arra mutatott rá, milyen gyümölcsei 
lehetnek a család vagy a közösség szá-
mára, ha valaki ebben a korban is aktí-
van segédkezik. A mise végén körme-
netet tartottak: templomi lobogókkal, 
harangszóval kísérve járták körül a hí-
vek a templomot.
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Gyűrűt kaptak a könyvtár kéményén lakó gólyafiókák

Lovászi Péter, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület gólyavé-
delmi programjának a vezetője végezte el 
a gyűrűzést. Magyarországon tanfolya-
mot kell végeznie annak, aki madarakat 
szeretne gyűrűzni, de emellett komoly 
elkötelezettséggel is jár ez a fajta tevé-

kenység. Nem is sokan végzik, hazánk-
ban 400-500 gyűrűzőt tartanak számon, 
ennél is kevesebbet, akik a gólyákkal 
foglalkoznak. A madarak gyűrűzése na-
gyon fontos az életmódjuk kutatásának 
szempontjából. Vonuló madaraink útjá-
ról, telelési helyéről, párválasztásáról és a 
költésről a gyűrűk segítségével tudnak a 
kutatók tájékozódni. 

A gólyák gyűrűzése nem egyszerű 
feladat. A nagytestű madarakat nem le-
het hálóval befogni, ezért csak fiókaként 
tudják gyűrűvel ellátni a madarakat, 
amelyre a 4–6 hetes kor a legideálisabb. 
Ekkor még nem röpképesek a madarak, 
de a lábuk már nem nő tovább, így nem 
zavarja őket a jelzés. A madarak gyűrűi-
nek leolvasása is időigényes és sok türel-
met igénylő tevékenység, de hozzávető-
legesen néhány százas nagyságrendben 
gyűjtenek adatokat. A gyűrűn szerepel 
általában egy felirat, amely a gyűrűző 
központra utal, illetve egy számokból és 
betűkből álló kód, amely alapján beazo-
nosítható a madár.

Az Algyői Könyvtár udvarán kicsik és 
nagyok is végignézhették, ahogy Lovászi 
Péter egy daru és egy kosár segítségével 
lehoz egy fiókát és aprólékosan bemu-
tatja, elmagyarázza a gyűrűzés menetét. 
A lelkes érdeklődők meg is simogathat-
ták a fiókát. A visszahelyezést követően 
a szakember a másik két fiókát is gyűrű-
vel látta el. Miután elment a daruskocsi 
és a gyerekek serege, a kéményen lakó 
gólyapár is visszatért a fiókákhoz. Az 
biztos, hogy nem mindennapi élmény-
ben volt része annak, aki június 29-én a 
könyvtárnál járt.

Június végén gyűrűt kapott a három gólyafióka az Algyői Könyvtár kéményén található fészekben. Az alkalom kü-
lönlegessége az volt, hogy érdeklődők is részt vehettek rajta, és megtekinthették az eljárást. Ráadásul az egyik fiókát 
igazán közelről is megfigyelhették.

10 éves az Algyői Alkotóház

Július 22-én Algyő polgármestere, Mol-
nár Áron nyitotta meg a 10 éves Algyői 
Alkotóház ünnepélyes kiállítását. Al-
győi egyéni alkotók és a Fürge Ujjak 

Műhelye, az Algyői Foltvarrók Köre, 
az Algyői Tűzzománc Kör és az Algyői 
Alkotók Köre tagjai hétről hétre meg-
töltik az Alkotóház termeit, az általuk 
készült munkákból állították ki a leg-
szebb műveket.

A megnyitón Süli-Zakar Zita által 
készített emlékplaketteket nyújtott át 
a kiállító alkotóknak a polgármester. 
Szilágyi-Perjési Katalin és Gonda Ká-
rolyné mondott szívhez szóló sorokat, 
valamint a Parlandó énekegyüttes adott 
elő válogatott kedvenc dalaiból egy cso-
korra valót.

A kiállítás augusztus végéig tekinthe-
tő meg.

Jubileumi kiállítás nyílt az Algyői Alkotóházban, ugyanis kereken egy évtizede fogadják ott a művészeti csoportokat 
és alkotókat. A tárlat a hónap végéig tekinthető meg.
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Segítség a nagy döntésben

A gyerekek ingyen vehetek részt ab-
ban az egyhetes táborban, ahol minden 
nap 2-3 fajta szakmával ismerkedhet-
tek meg, hogy amikor majd oda kerül a 
sor, kicsit könnyebb legyen eldönteniük, 
hogy milyen úton is haladjanak tovább, 
ami a továbbtanulást illeti.

A tábor első napján Csikós Anikó di-
vattervező tanműhelyébe látogattak el 
a fiatalok, ahol betekintést nyerhettek a 

pólókészítés rejtelmeibe. Saját maguknak 
is megtervezhettek majd elkészíthettek 
különböző technikákkal egy felsőt. Dél-
után egészen más vizekre eveztek, hiszen 
VR szemüveget próbálhattak ki a Táj-
házban. A második napon a táborozók 
a Szegedi Szakképzési Centrum József 
Attila Általános Iskola és Szakképző Is-
kolájában jártak, ahol megismerkedtek 
a lakatos, az asztalos, a szociális egész-
ségügyi és kertész szakmákkal. Szerdán 
Mezőhegyesre látogattak és a Ménesbir-
tokot tekintették meg. Ott a lovak és a 
szarvasmarhák tenyésztésének titkaiba 
avatták be a gyerekeket. Azért kikap-
csolódás is járt a komoly programok-
hoz, hiszen ugyanezen a napon Makón, 
a Hagymatikumban és a Lombkorona 
sétányon kapcsolódhattak ki. A tábor vé-
géhez közeledve ellátogattak a C-Mobil 
autószalonba és az Innovariant nyom-
daipari céghez. Végül pedig a cukrász-
mesterségbe is belekóstolhattak.

Néhány év alatt újra kezdenek nép-
szerűvé válni a szakmák, szívesen vá-

lasztják a fiatalok azt a megoldást, hogy 
egy kész munkalehetőség legyen a ke-
zükben. Az, hogy a gyerekek betekin-
tést nyerhettek az asztalos, a kertész, az 
épület- és szerkezetlakatos szakmákba, 
megismerkedhettek a vendéglátással és 
a turizmussal hatalmas előnynek számít 
majd akkor, amikor majd ők állnak dön-
tés előtt. A Csongrád-Csanád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara célja az 
ilyen jellegű táborokkal az, hogy a szak-
mákat közelebb vigyék a gyerekekhez.

Húsz algyői felső tagozatos fiatal kapott segítséget a szakmaválasztásban a „Találd ki magad” elnevezésű pályaorien-
tációs táborban. A nyári programot a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt szervezte meg 
a Gyevikult Nkft. az általános iskolás gyerekeknek.

Kilencven esztendő

Maszlag Józsefné Vári Ilona néni 1932-ben szüle-
tett Békéscsabán. Egy mérnök fia, három egye-
temet végzett unokája és három dédunokája van. 
25 évet dolgozott munkacsoport-vezetőként egy 
kertészetben. Az algyői közéletből is kivette a ré-
szét, hiszen évekig volt a nyugdíjas klub vezetője. 
Nagyon szeretett programokat, kirándulásokat 
szervezni. Tagja a Búzavirág Asszonykórusnak 
is, hiszen számára igazi kikapcsolódás az éneklés.

Népes családja körében ünnepelte meg ezt 
a jeles napot. Algyő Nagyközség Önkormány-
zatának nevében Molnár Áron polgármester 
kedveskedett Ilona néninek egy csomaggal és 
egy csokor virággal, illetve átadott neki egy em-
léklapot.

Szeretettel köszöntjük Maszlag Józsefnét, aki 2022. július 1-jén ünnepelte 90. születésnapját!
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Meglepetés vendégek a táborban

 

Izbékiné Cseuz Gabriella mindig sok időt 
tölt azzal, hogy izgalmasabbnál izgalma-
sabb elfoglaltságokból építse fel a Tájház 
nyári táborait. Idén sem volt ez másként, 
azonban egy igazán különleges meglepe-
tés várta egyik nap a táborozókat. Nyolc 
országból 12 önkéntes fiatal látogatott el 
a táborba, hogy táncokkal, dalokkal, játé-
kokkal és egyéb kulturális finomságokkal 
keltse fel a gyerekek érdeklődését.

A fiatalok Franciaországból, Georgi-
ából, Oroszországból, Portugáliából, 
Romániából, Spanyolországból, Török-
országból és Ukrajnából, a Talentum 
Alapítvány szervezésében, az Európai 
Szolidaritás Testület programjának se-
gítségével jöttek el Algyőre.

Polyák Eszter, az alapítvány nemzet-
közi önkéntesekért felelős koordinátora 
mesélt a programról és az önkéntesség-
ről a Hírmondónak. Viszonylag hosz-
szabb kiválasztási folyamaton mennek 
keresztül azok a fiatalok, akik önkéntes-
ségre adják a fejüket. Az Európai Szo-
lidaritási Testülethez kell regisztrálniuk, 
és pályázatot benyújtaniuk. Sok szem-
pontot figyelembe vesznek a fogadó 
szervezetek, amikor kiválasztják a fia-

talokat. „A hozzánk érkező önkéntesek 
angol nyelvű táborokat tartanak majd 
Szegeden” – mondta.

A lakhatásukról a Talentum Egye-
sület gondoskodik, emellett némi zseb-

pénzt is kapnak az itt tartózkodásuk 
alatt. Önkéntesnek 18-35 év közötti 
fiatalokat várnak, akik szívesen foglal-
koznak gyerekekkel, idősekkel, részt 
vesznek programok szervezésében és 
lebonyolításában.

Az Algyőre érkezett önkénteseknek a 
fogadó szervezet igyekezett bemutatni 
hazánkat, kultúránkat és nyelvünket. A 
kis csoport szívesen hallott Szeged tör-
ténetéről és próbálkoztak a magyar sza-
vak, kifejezések elsajátításával is. Egyik 
erdélyi társuk még a magyar konyha 
rejtelmeibe is bevezette a fiatalokat. 
Eszter, a koordinátoruk mosolyogva 
mesélte, hogy a kezdetekben nehéz volt 
a forinttal megtanulniuk bánni, de ebbe 
is belerázódtak. 

A táborozók örömmel fogadták az 
önkénteseket. Ismerkedtek az külön-
böző országok zászlóival, hangszereivel, 
tanultak angol dalokat és török táncokat 
is. Igazán tartalmas napot töltöttek el a 
külföldi fiatalokkal.

Az idei hagyományőrző kézműves táborban különleges meglepetés várta a gyerekeket, hiszen egy tucatnyi külföldi 
önkéntes érkezett, hogy egy napot a táborozókkal töltsenek. Többek között angol dalokat és török táncokat is tanultak.
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Tükör által homályosan – pályázatot hirdetett a könyvtár
Az Algyői Könyvtár 2019 óta negyedik éve hirdeti meg irodalmi pályázatát.

Az idei pályázatukra szeretettel várjuk és invitáljuk szűkebb pátriánk alkotóit is, mert nagy megtiszteltetés, hogy 
Angliától Dél-Afrikáig ismerik a pályázatunkat és onnan is küldenek be pályaműveket, de célunk az is, hogy a 
közvetlen környezetünkben élőknek is lehetőséget adjunk tehetségük felmutatására.

Idén tematikus pályázatot írtunk ki, hívómondatunk ez a szép bibliai sor: „Tükör által homályosan” –, így az alko-
tásoknak ehhez kell valamilyen módon kapcsolódniuk.

Az érdeklődők a pályázat hivatalos weboldaláról tájékozódhatnak: https://jelek-2022.webnode.hu

A pályaműveket szeptember 15-ig várjuk.

A zsűri tagjai írók, a helyi könyvtárosok és a Holnap Irodalmi Magazin főszerkesztője.

Pályázataink eddigi sikerét jelzi az is, hogy olyan remek alkotók küldték be pályaműveiket, akiknek könyvei azóta 
országszerte kaphatók, mint például Bucsi Mariann, Csukárdi Sándor, Guti Csaba, Radnai István, Tátrai Miklós, 
hogy csak néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül.

Algyői Könyvtár

ISKOLAKEZDÉSI
TÁMOGATÁS

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
iskolakezdési támogatást nyújt annak a tanköteles korú

személynek, akinek az egy házban élők egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft).

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként: 6000 Ft.
A beiskolázási támogatás iránti kérelem 

benyújtási ideje: 
2022. augusztus 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszak.
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APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonika-
ajtók, szalag függönyök, napel-
lenzők,  szúnyoghálók szerelése. 
5 év garancia! Zsinór és gurtni 
csere, javítások.   
Tel.: 06 (30) 953-0395.

Algyő Informatika: számí-
tógépek, laptopok, tabletek, 
mobiltelefonok javítása, tele-
pítése, karbantartása. Vásárlási 
segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal! Zsigo-
vics Péter, 06 (30) 779-1501.

Csontkovács és akupresszúrás 
kezelésre időpont egyeztetés: 
06 (30) 979-8079-es telefon-
számon. Minden nap, hétvégén 
is! 8-20 óra között. Bakó Tibor 
e.v. Alternatív mozgás- és 
masszázsterapeuta és Bakó 
Ibolya ev. természetgyó-
gyász-akupresszőr.

AESZI Bóbita Bölcsőde hírei

1. Emlékeztető: 08. 31-én családi délelőtt a Bóbita Bölcsődében. Szeretettel várjuk az újonnan beiratkozott és a 
bölcsődét folytató kisgyermekeket és szüleiket. Az esemény 9.30-kor kezdődik és 11.00 óráig tervezzük. 

2. Emlékeztető: a bölcsődei ballagás 08. 31-én 17 órakor lesz. Várjuk mind három csoportunk, óvodába induló gyer-
mekeit és szüleiket. A kisgyermeknevelők búcsúznak a gyermekektől, a gyerekek lezárnak egy periódust a kis 
életükben. Megjelenés alkalomhoz illően.

3. Befizetés a bölcsődében: 2022� 08� 08� 
4. Férőhelyek alakulása a Bóbita Bölcsődében: a 2022/23-as nevelési évre az új bölcsőde megnyitásával, a má-

sodik félévre még van szabad hely. A 2023/24-es nevelési évre a szabad férőhelyek száma 24. Előjelentkezni 
lehet az 562/17-368-as telefonon hét közben 9 és 15 óra között lehet.

5. A bölcsőde 08. 15-e és 31-e között zárva tart. Ebben az időszakban a szolgáltatás szünetel. Nyitás: szeptember 
elsején.

Gyömbér Kornélia
szakmai vezető

Bemutatkoznak a védőnők: Csatári Gabriella
Már 2019. júliusától dolgozom területi védőnőként. Békés 
megye egyik nagyközségében, Kétegyházán kezdtem el a 
hivatás gyakorlását, vegyes körzetben. Munkám során kü-
lönböző sorsú, élethelyzetben lévő családokkal volt szoros 
a viszonyom, mindennapjaikba betekintést nyerhettem, 
problémáik megoldásában segíthettem. Köszönettel tarto-
zom az ott élőknek, hiszen általuk rengeteg oldalát ismer-
hettem meg a védőnői szakmának. Azonban idén a ma-
gánéletemben történt pozitív változások hatására Szegedre 

költöztem, májusban Algyőn álltam munkába és az I.-es körzet védőnői feladatait 
látom el.

A már megszerzett tapasztalataim alapján gördülékenyebben kezelem a különböző 
helyzeteket. Célom továbbra is a lehető legjobb szakmai tudással, elhivatottsággal és 
szeretettel támogatni és gondozni a családokat pont úgy, mint pályakezdésem elején. 

Az alábbi telefonszámon fordulhatnak hozzám bizalommal: 06 (20) 554-8570.
Tanácsadási rend:

 Várandós tanácsadás: Csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
 Szerda 8-10 Csütörtök 10-12

 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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SAJTÓANYAG
Technológiafejlesztés az INNOVARIANT Kft.-nél

2022/07/22.

Az INNOVARIANT Kft. 1996-ben alakult Szegeden, székhelyét 2011-ben helyezte át Algyőre. Fő tevékenysége az 
alábbi termékek gyártása: füzetek, katalógusok, éves jelentések, prospektusok, szórólapok, plakátok, dossziék, élelmi-
szeripari termékcsomagolások (címkék, dobozok), puhafedelű és keménytáblás könyvek, kereskedelmi nyomtatványok, 
naptárak. A folyamatosan változó piaci környezet és az átalakuló, növekvő piaci igényeknek való megfelelés miatt dön-
tött a cég a szervezeti folyamat és technológiafejlesztés, valamint a kapacitásbővítő beruházás megvalósítása mellett.
Napjainkra a nyomdaipar gyorsan fejlődő high-tech iparággá vált. Az olajos, festékszagú géptermeket mára a modern, 
gépesített munkakörnyezet váltotta föl. A versenyképességet innovatív fejlesztésekkel, kreativitással, modern géppark-
kal, hatékony működéssel lehet fenntartani. Ezen pontok mentén állt össze a pályázat tartalma: nyomtatási gyorsaság, 
feldolgozási hatékonyság, pontosság, követhetőség, fenntarthatóság, szervezettség.

A Nyomda algyői telephelyén több mint 50 ember számára biztosít megélhetést. Kulturált, modern, rendezett telephe-
lyen folyamatos belső képzésekkel, oktatásokkal igyekszik fenntartani a szakmai színvonalat.

A 313,67 millió forint európai uniós támogatás segítségével napelemes rendszer telepítése, valamint szervezet-, folya-
mat- és menedzsmentfejlesztés tanácsadás szolgáltatás igénybevétele mellett Heidelberg típusú hajtogató gép és ofszet 
nyomógép, Polar típusú vágógép, Theisen&Bonitz típusú irkatűző gépsor kerül beszerzésre. A beszerzett eszközök 
segítéségével az INNOVARIANT Kft. kapacitás bővítése valósult meg. A fejlesztés eredményeként az új technológia 
segítségével a cég jobban, gyorsabban, hatékonyabban tudja kiszolgálni megrendelőit. A projekt az INNOVARIANT 
Kft. székhelyén 6750 Algyő, Ipartelep 4. címen valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett befejezési ideje 
2022.12.31.

A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében kiírt GINOP PLUSZ-1.2.1-21 „„A mikro-, kis- és középvál-
lalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályá-
zati felhívás keretében valósul meg 448,1 millió forintból, amelyhez a cég 313,67 millió forint feltételesen vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást nyert el. 

A projektről bővebb információt a www.innovariant.hu oldalon olvashatnak.

Az INNOVARIANT Kft� 313,67 millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a 
Széchenyi Terv Plusz program keretében megjelent GINOP PLUSZ-1�2�1-21 – „A mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázaton, 
melynek keretében nyomás tevékenységéhez kapcsolódó kapacitásbővítő beruházást valósítanak meg� 

Jelzések a lakosok igényei alapján
Közúti burkolatjelek felfestésében kezdett július 25-én a Gye-
viép Nkft.. A COOP áruház parkolójában indult a munka, 
ahol felfrissítették a lekopott jelzéseket. A múlt hónap végéig 
a gyalogátkelők és egyéb felfestések – például STOP felirat, 
elsőbbség adás kötelező jel – is elkészültek.

A korábbi lakossági fórumon elhangzott igények alapján a 
táblák kihelyezése – például megállni tilos, 30-as tábla – is 
java részt megvalósult. Fontos, hogy a délnyugati lakóparknál 
is módosultak a szabályok: a Tópart utca már nem lakó-pihe-
nő övezet, hanem 30-as sebességhatárú korlátozott utca. Erre 
érdemes odafigyelniük az ott lakóknak és az arra közlekedők-
nek is.
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Meglátogattuk testvértelepülésünket

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
delegációja július 14-e és 17-e között 
testvértelepülésének meghívására Né-
metországban, Hebertsfeldenben tett 
látogatást.

A kapcsolat 1995 óta él, és 2000-ben 
kötöttünk testvértelepülési megálla-
podást. Ennek keretében szinte évente 
találkozott a két település küldöttsége. 

Ebben a pandémia okozott törést. Két 
évvel ezelőtt a helyi Lindenthaler 100 
éves fennállásának évfordulójára tervez-
tek Algyő részvételével egy nagyszabású 
nemzetközi néptáncgálát. Ez elmaradt, 
és most lehetett pótolni a találkozást.

A delegációt Molnár Áron polgár-
mester vezette. Érkezéskor Karin Ki-
enböck-Stöger polgármester fogadta és 

üdvözölte a küldöttséget, és szinte az 
összes rendezvényen részt vett.

Látogatást tettünk Regensburgban és 
Altöttingben, valamint több lehetőséget 
kaptunk személyes találkozásra a test-
vértelepülés lakosaival kellemes vacso-
rák keretében.

Fontos eleme volt a látogatásnak a 
táncest, amelyen a helyi néptánc cso-
port fellépése mellett az algyői Zsibon-
gó Néptáncegyüttes tartott bemutatót. 
Az előadásokat követően a rendezvény 
mintegy táncház fejeződött be, ahol a 
jelenlévők bajor és magyar tánclépéseket 
tanulva közösen táncoltak, ismerkedtek 
egymás kultúrájával.

A látogatás lehetőséget adott az ön-
kormányzati vezetőknek konzultációra, 
a problémák, lehetőségek megismerésé-
re. Mindkét fél hasznosnak, a testvérte-
lepülési kapcsolat erősítésére alkalmas-
nak értékelte a látogatást.

Hálaadó szentmisével  
búcsúzott Algyőtől a plébános

Fazakas Attila püspök atya 
döntése alapján augusz-
tus elsejétől az algyői Szent 
Anna Plébániáról a felsővá-
rosi Szent Miklós Plébánián 
folytatja munkáját a móravá-
rosi plébánia mellett.

A hálaadó szentmisén 
Algyő Nagyközség Önkor-
mányzatának nevében Mol-

nár Áron polgármester és 
Füzesy István alpolgármester 
köszönte meg neki az együtt 
eltöltött éveket, a sok közös 
programot és Attila atya alá-
zatos munkáját.

További sok erőt kívá-
nunk hivatásához, feladatai-
hoz és várjuk vissza a Szent 
Anna templomba is!

Fazakas Attila július 31-én, vasárnap hálaadó szentmi-
sére hívta a híveket, különösképpen az elmúlt nyolc és 
fél évben általa keresztelt és házasodottakat invitálta, 
hogy közösen adhassanak hálát az elmúlt évek kegyel-
méért.
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AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Augusztus 4� (cs�), 15-17 óra: 
Faluház kisterem
Nyugi-mami klub foglalkozásai.

Augusztus 6� (szo�),  
Tájház:
Generációk éjszakája.

Augusztus 22� (h�), 15-17 óra, 
Faluház kisterem: 
Nyugi-mami klub foglalkozásai.

Augusztus 22� (h)�, 17 óra,  
Alkotóház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása.

Augusztus 24 (sze�), 8:30 óra, 
Faluház színházterem: 
Senior torna

Augusztus 24� (sze�), 18 óra, 
Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával.

Augusztus 24� (sze�),  
Faluház: 
Szabadtéri filmvetítés,  
részleteket lásd a plakáton!

Augusztus 25� (cs�), 15-17 óra, 
Faluház kisterem: 
Nyugi-mami klub foglalkozásai.

Augusztus 26� (p�), 8-12 óra, 
Faluház parkolója: 
Mobilizált Kormányablak busz.

Augusztus 29� (h�), 15-17 óra, 
Faluház kisterem: 
Nyugi-mami klub foglalkozásai.

Augusztus 31� (sze�), 8:30 óra, 
Faluház színházterem: 
Senior torna

Augusztus 31� (sze�), 18 óra, 
Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával.

Szeptember 1� (cs�), 15-17 óra, 
Faluház kisterem: 
Nyugi-mami klub foglalkozásai.

FALUGAZDÁSZ  
AZ EZERJÓHÁZBAN
Augusztus 2. (K) 8-12 óráig 
Augusztus 30. (K) 8-12 óráig 
Időpontfoglalás: Mucsi Krisztina 
06 (20) 915-4575.

AUGUSZTUSI  
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

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

19 óra, Faluház külső színpad: 
fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

KEDD 
17 óra, Alkotóház: Algyői Folt-
varrók Köre kéthetente

SZERDA 
8:30, Faluház színházterem: 
Senior torna 

17 óra, Faluház emeleti klubte-
rem: Parlandó próba 
18 óra, Faluház színházterem: 
Jóga Muladi Annamáriával

CSÜTÖRTÖK 
19 óra, Faluház külső színpad: 
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

PÉNTEK 
17 óra, Alkotóház: Gyevi-Art 
alkotók havonta

BÉRLETÁRUSÍTÁS

A nyári időszakban szünetel a 
bérletárusítás.

A következő alkalom:  
2022. augusztus 31. (sze); 
szeptember 1-2. (cs-p) 9-12, 

12:30-17 óráig Faluház  
kisterem. Bejárat a Faluház 
mögötti parkoló felől!

SZEPTEMBERI ELŐZETES:

Szeptember 3� (szo�),  
Faluház: 
Harc a rák ellen 10. kerékpár-
túra a Nőegylet szervezésében, 
részletek a plakáton!

Szeptember 3� (szo�),  
Tájház:
Generációk éjszakája

Szeptember 10� (szo�),  
Tisza-part, szabadstrand: 
VII. Tisza-parti Party

Szeptember 17� (szo�),  
Faluház színházterem: 
Anyatejes világnap

AESZI Család-és  
Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Az Algyői Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy Algyőn a gyermekjogi képviselő: Illésné Áncsán Éva 
Aranka.
Elérhetősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Dél-alföldi Regionális Iroda 
6726 Szeged, Bal fasor 17-21.
Levelezési cím: 6726 Szeged Bal fasor 17-21
Mobiltelefon: 06 (20) 489-9538
E-mail: aranka.illesne@ijb.emmi.gov.hu



NAPELEMRENDSZER MEGTERVEZÉSE

KOVÁCS MIHÁLY 

kaszkadhungariakft@gmail.com

30/496 67 21

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

PÁLYÁZAT ÍRÁSA

TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS

SZOLGÁLTATÁSAINK

NE FIZESSEN 

TÖBBÉ

VILLANYSZÁMLÁT!

50 % ÁLLAMI
TÁMOGATÁS NAPELEM

RENDSZEREKRE



17

...a Tisza Virága

A végrendelet

Végrendelkezni csak személyesen lehet, 
tehát meghatalmazott útján nem. A 
végrendeletnek három fajtáját külön-
böztetjük meg. A közvégrendeletet, az 
írásbeli magánvégrendeletet, és a szóbeli 
végrendeletet.
Közvégrendelet: a közjegyzői okiratok-
ra vonatkozó szabályok alkalmazásával 
a közjegyző szerkeszti meg a végren-
deletet. Fontos, hogy a korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, a cselekvőké-
pességében vagyoni jognyilatkozatai 
tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú érvényesen kizárólag közvég-
rendeletet tehet. Aki vak, írástudatlan, 
vagy olvasásra vagy nevének aláírására 
képtelen állapotban van (például írás-
beli végrendelkezéskor sérült kéz miatt 
nem tud aláírni), írásban érvényesen 
szintén csak közvégrendeletet tehet.
Írásbeli magánvégrendelet: a végrendel-
kező által saját kezűleg írt vagy más 
(például ügyvéd) által írt végrendelet.
Szóbeli végrendelet: jogszabályban meg-
határozott kivételes helyzetben tehető.
A végrendelet tartalma: Az örökhagyó 
a végrendeletében egy vagy több örököst 
is megnevezhet. Ha több örököst ne-
vez meg, meghatározhatja azt is, hogy 
az egyes örökösök milyen arányban ré-
szesedjenek a hagyatékából, de úgy is 
rendelkezhet, hogy pontosan megneve-
zi, melyik vagyontárgyat (lakóingatlan, 
nyaraló, termőföld, gépjármű) melyik 
örökösének kívánja juttatni. Ha több 
örökös esetén nem jelöli meg a részese-
désük arányát, akkor az örökösök egy-
más között egyenlő arányban örökölnek.

Lehetőség van helyettes örökös ne-
vezésére is, ha valamelyik örökösként 
nevezett személy kiesne az öröklésből. A 
kiesés azt jelenti, hogy a kiesett személy 
nem örököl. Például a végrendeletben 

örökösként nevezett személy meghal az 
örökhagyó előtt, vagy visszautasítja az 
örökséget.

Ha a végrendelet nem meríti ki a ha-
gyatékot, akkor arra a törvényes örök-
lés rendje fog érvényesülni, ha a Pol-
gári Törvénykönyvünk másként nem 
rendelkezik, vagy a végrendeletből más 
nem következik.

Hagyományrendeléssel is élhetünk, 
azaz egyes tárgyakat meghatározott sze-
mélyeknek juttathatunk. Például ha van 
olyan régi családi ékszer, étkészlet, bútor, 
amelynél számunkra fontos, hogy halá-
lunk után kié legyen, ezt is rögzíthetjük. 
Meghagyást is tehetünk. Ez azt jelen-
ti, hogy az örököst vagy az örökösöket 
harmadik személy javára szóló kötele-
zettséggel terheljük. Például a lakásunk 
örökösének meghagyjuk, hogy a könyv-
gyűjteményünket adja át a helyi könyv-
tárnak. Az örökhagyó azt, aki törvényes 
örököse vagy azzá válhat, kizárhatja az 
öröklésből. A kizárást nem kell indo-
kolni. Ha a kizárt személy kötelesrészre 
jogosult, akkor neki jár a kötelesrész, és 
a kizárás csak a kötelesrészt meghaladó 
törvényes örökrészre vonatkozik. Ezzel 
szemben a kitagadást indokolni kell, mi-
vel csak a jogszabályban meghatározott 
okok alapján kerülhet sor a kitagadásra. 
Lényeges különbség, hogy akit érvénye-
sen kitagadtak, annak a kötelesrész sem 
jár. A hangsúly itt az érvényes kitagadá-
son van. Vagyis jogszabályban meghatá-
rozott okból, és megalapozottan történt 
a kitagadás. Érvénytelen kitagadás ese-
tén ugyanis jár a kötelesrész.

Nagyon fontos, hogy a közvégrendelet, 
az írásbeli magánvégrendelet és a szóbeli 
végrendelet is csak akkor érvényes, ha a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
szigorú alaki és tartalmi követelményeknek 
megfelel. Érvénytelen végrendelet esetén 
a törvényes öröklés rendje érvényesül.

Lényeges az is, hogy az élettárs nem 
számít törvényes örökösnek. Ha tehát 
azt szeretnénk, hogy halálunk esetén az 

élettársunk (is) örököljön, akkor ezt vé-
gintézkedéssel biztosíthatjuk.

Ha korábban már végrendelkeztünk, 
de később megváltoznak a körülmé-
nyek, és módosítani szeretnénk a vég-
rendeletünket, akkor a korábbi végrende-
letet vissza lehet vonni, és lehet helyette új 
végrendeletet tenni.

Mivel a végrendelet egyoldalú nyilat-
kozat, ezért a végrendeletben szereplő 
vagyontárgyakkal továbbra is szabadon 
rendelkezhet a végrendelkező. Tehát 
eladhatja, elajándékozhatja, megterhel-
heti. Szemben az öröklési szerződéssel, 
ahol az így lekötött vagyontárgyakról az 
örökhagyó már nem rendelkezhet.

Az elkészült írásbeli végrendeletből 
a saját példányunkon kívül másnak is 
adhatunk, hogy őrizze meg. Viszont 
az a legbiztosabb, ha a közjegyzői vagy 
az ügyvédi kamara irattárában letétbe 
helyezzük. Ebben az esetben ugyanis 
a végrendelet nem veszhet el, hiszen a 
hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző 
hivatalból érdeklődik, hogy van-e az 
örökhagyó nevére szóló végintézkedés a 
két említett irattárban.

Közjegyző vagy ügyvéd előtti végin-
tézkedéshez szükség van fényképes sze-
mélyes okmányokra (jellemzően szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya), amelyek 
alapján az ügyfél azonosítását elvégzik.

Ha ingatlan van a hagyatékban, ak-
kor szükség van a pontos címre, hely-
rajzi számra, ha ingóság (gépjármű, 
bankszámla) akkor a beazonosításhoz 
szükséges adatokra. Például gépjármű 
rendszáma, alvázszáma, számlavezető 
pénzintézet neve, számlaszám.

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

Borbély Bernadett Angéla 
egyéni ügyvéd

A Hírmondó júniusi számában ismertetett végintézkedési lehetőségek után most következik a végrendelet, elsősor-
ban a végrendelkezés nyújtotta lehetőségekre és a végrendelet készítésével kapcsolatos néhány alapvető tudnivalóra 
koncentrálva, így az alábbiakban megfogalmazott tájékoztatás nem teljes körű, csak figyelemfelhívó jellegű.
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Szingapúri edzők látogatták meg az algyői kajakosokat

Babella Balázs világbajnok kajakos 14 
éve Szingapúrban él, edzőként dolgozik, 
illetve napjainkban már az edzők men-
toraként foglalkoztatja őt a Szingapúri 
Kajak-Kenu Szövetség. Balázs nagyon 
nagy tapasztalatával igyekszik építeni az 
ottani kajak-kenu kultúrát. A Hírmon-
dónak Komjáti Orsolya elmondta, hogy 
merőben más a szingapúriak szemlélete 
a sportot illetően. Sokkal inkább iskola 
és tanulás fókuszú az ő társadalmuk és 
inkább iskolai kereteken belül műkö-
dik a sportoktatás. Az egyesület szintű 

sportműködtetést szeretnék hazánkban 
megvizsgálni és megpróbálni bevezet-
ni náluk. Összesen 12 edzőt, illetve a 
menedzsment tagjait várják a szegediek 
Szingapúrból. Az első kéthetes etapra 
érkezett a húszas éveiben járó Benjamin, 
Axel és Chen Long. Mind a hárman gye-
rekekkel foglalkoznak. 

A cél az, hogy a legtöbb mintát és 
struktúrát megismerjék itt Magyaror-
szágon. Ellátogattak a szegedi vízite-
lepre, megnézték a pécsi egyesületet és 
nagyon várták, hogy Algyőre érkezze-

nek, ahol egy egészen fiatal egyesülettel 
találkozhassanak. Nem az a cél, hogy 
egy tökéletes recepttel térjenek haza az 
ifjú edzők, hanem az, hogy minél több 
egyesülettel és struktúrával találkozza-
nak, amelyeket majd hazatérve be tud-
nak építeni a kinti szövetség munkájába. 
Minden nap egy prezentációt, összefog-
lalót hallgatnak meg az adott témával 
kapcsolatban, utána pedig gyakorlatban 
próbálhatják ki magukat. Megtekintik 
az Országos Bajnokságot a Maty-éren, 
így abba is betekintést nyerhetnek, hogy 
hogyan szervez meg a szövetség egy 
nagy létszámú versenyt.

„Nagyon nagy sportpolitikai feladat 
nyitogatni ezeket az ajtókat” – mondta 
Komjáti Orsolya, a Szegedi Vízisport 
Egyesület projektmenedzsere. Augusz-
tus 25-én érkezik majd másik kilenc 
fő, ők az ifi VB-t is megtekintik majd. 
Nekik ez nagyon sok tanulást jelent, sok 
tapasztalatot szerezhetnek.

Három szingapúri leendő kajak-kenu edző látogatta meg az Algyői Vízisport Egyesületet. Céljuk az volt, hogy meg-
tekintsék a szerte a világon ismert bajnokokat és olimpikonokat nevelő magyar egyesületeket, és tanulmányozzák a 
hazánkban működő kajak-kenu sport struktúráját és az edzések módszertanát.

Zajlik az élet az Algyői Vízisport Egyesületben

Július 16-án és 17-én a Körös Kupa, 
Sándor Tamás Emlékversenyen szép 
eredmények születtek. Az előkészí-
tő korosztályokban mindenki ügyesen 
teljesítette a feladatokat: Vörös Csongor, 
Mezei Ábel, Kövér Ivett és Kovács Sára.

A nagyobb korcsoportokban is szép 
eredmények születtek. Saját számában 
első lett a Hegedűs Hugó – Laczi Zalán 
alkotta páros, második helyen végzett 

Nyulas Dorottya és Kovács Panna, vala-
mint a Németh Dóra – Kávai Réka al-
kotta páros. Negyedik lett Vörös Henrik 
Zsigmond, Lantos Nándor, ötödik Kö-
vér Imre Márk, hatodik helyen végzett 
Berkes Stella, hetedik lett a Vida Máté 
– Sándor Ádám alkotta páros. Daru 
Mátyás a kilencedik lett, 10-ik helyen 
végzett Győrfi Enikő, 11-ik lett Mezei 
Olivér, míg Lippai Péter a 15-ik helyet 
szerezte meg.

Augusztus 6-án és 7-én rendezik a 
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokságot, 
amelynek a szegedi Maty-ér ad ott-
hont. Idén kiemelt figyelmet fordított 
az egyesület az utánpótlás létszám gya-

rapítására, így ennek a munkának ered-
ményeképpen minden korábbinál na-
gyobb létszámmal, összesen várhatóan 
27 fővel neveznek a megmérettetésre. 

Szeptember első hétvégéjén újra az 
izgalomé a főszerep. Két algyői verseny-
ző, kvalifikálta magát a szegedi Ifjúsági 
és U23 Kajak-Kenu Világbajnokság, 
U12 korosztály számára megrendezett 
csapathajós versenyre, ahol a Vajda At-
tila Regionális Akadémiát MK4 női 
kategóriában Csúri Csenge és Nyulas 
Dorottya az Algyői Vízisport Egyesü-
let színeiben és Varga Vanda (Szegedi 
Vízisport Egyesület), Várnagy Vivien 
(Kajak-Kenu Club Szarvas) képviseli.

Jelenleg a nyári táborok zajlanak az egyesület életében, de pihenni nem sok idő jut, hiszen már augusztus első hétvé-
géjén rajthoz állnak a gyerekek.
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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

születéseK Algyőn

Juhász Benett
Szül.: 2022. 06.03.
Anya: Juhászné Mészáros Kitti
Apa: Juhász Róbert

Boldizsár Borka
Szül.: 2022. 02. 03.
Anya: Boldizsár-Bot Viktória
Apa: Boldizsár Dániel

HázAsságot Kötött

2022. 05. 28-án házasságot kötött
Barna László és Bakos Gabriella.

Gratulálunk!

Kiss Balázs
Szül.: 2022. 06.09.
Anya: Kiss-Gyetvai Tímea
Apa: Kiss Balázs

Igazgatási szünet
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2022. au-
gusztus 21. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban 
igazgatási szünet van. Az igazgatási szünet alatt a rendes 
ügyfélfogadás szünetel. Rendkívüli ügyintézést igénylő 
esetekben az igazgatási szünet tartama alatt minden  hét-
főn, szerdán és pénteken 8.00 és 10.00 óra között tudnak 
ügyfeleket fogadni.
A telefonos, ügyfélkapus és az e-mailben történő ügy-
intézés a továbbiakban is az ügyfelek rendelkezésére áll.



INGYEN POPCORN ÉS 
0,5 LITERES ÁSVÁNYVÍZ

ALGYŐI FALUHÁZ SZABADTÉR

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

AZ ELSŐ 150 VENDÉG RÉSZÉRE

MOZI SZABADTÉRI
ÓR

IÁS
VÁ

SZ
NO

NINGYENES!

MEGJÖTT APUCI
2022. AUGUSZTUS 24. SZERDA, 20 ÓRA


