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Egyszeri, 10 ezer forintos rezsitámogatást kapnak az Algyőn élő hatvanöt év felettiek – erről döntött a képviselő-testület ok-
tóberi rendes ülésén. Abban is egyetértett a grémium, hogy a hagyományos karácsonyi csomagokra is több forrást különítsenek 
el ebben az esztendőben.

Rezsitámogatást kapnak a 65 év felettiekRezsitámogatást kapnak a 65 év felettiek

Részletek a 3. oldalon

Kiss Alexandra jól kifőzteKiss Alexandra jól kifőzte
Kis községünk újra kicsit a rivaldafénybe került, hiszen az Algyőn született Kiss 
Alexandra elindult a TV2 Séfek Séfje című tévés főzőműsorában, és nagyon szépen 
megállta ott a helyét.  A megtett beszélgettünk az ifjú séffel. Részletek az 14. oldalon

Vesszőből, csuhéból, gyékényből és szal-
mából készült csodákból nyílt kiállítás 
az Algyői Tájházban. Mindegyik alko-
tás Szalmáné Simon Éva keze munkáját 

dicséri. A különleges, egyedi tárgyakat 
felvonultató tárlatot előre egyeztetett 
időpontban lehet megtekinteni az Al-
győi Tájházban. Részletek a 11. oldalon

Két év múlva  Két év múlva  
tervezi a befejezésttervezi a befejezést
A magyar szövetség által ismét az év leg-
jobb férfi kajakosának választott Kopasz 
Bálint azt nyilatkozta a közelmúltban, 
jelenlegi terve az, hogy a 2024-es párizsi 
olimpia után befejezi a pályafutását.

Részletek a 18. oldalon
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...a Tisza Virága

Rezsitámogatást kapnak a hatvanöt év feletti algyőiek

„Habár sokan azt gondolták, hogy a 
Covid-19 után visszaáll az élet a meg-
szokott kerékvágásba, ám kiderült, 
hogy ez nem történik meg. A jelenlegi 
helyzetben, amikor olyan infláció van, 
amilyet nem láttunk az elmúlt jó pár 
évtizedben és »rezsiboomal« kell szem-
benéznie a családoknak, úgy gondoltuk, 
erre reagálni kell Algyőn” – fogalmazott 
a nagyközség Facebook-oldalára feltöl-
tött videójában Molnár Áron polgár-
mester.

Hozzátette, az önkormányzat, va-
lamint cégei és intézményei jól ta-
karékoskodtak az elmúlt időszakban, 
továbbá energiahatékonyságot növelő 
projekteket valósítottak meg, így úgy 
tűnik, könnyebben vészelik át a mos-
tani időszakot. Ezen felül takarékos 
költségvetése van a településnek, az 
adóbevételek is megfelelően alakul-
tak, így az évet pici tartalékkal tudja 
zárni Algyő. Ez teszi lehetővé, hogy 
most segítsék az időseket. Molnár 
Áron javaslatát támogatva a képvise-
lő-testület két olyan döntést hozott 
meg, amilyenre még nem volt példa 
Algyőn.

„Minden 65 év feletti lakosnak ala-
nyi jogon 10 ezer forint rezsitámogatást 
nyújtunk. Erről az érintettek tájékoz-
tatást kaptak, a levélben benne voltak 
a részletek. Ez egyszeri támogatás, sok 

mindentől függ, hogy a későbbiekben 
lesz-e még ilyen” – mondta Molnár.

A másik döntés pedig az volt, hogy a 
75 éven felülieknek járó karácsonyi cso-
magok összegét 4500 forintról 5500 fo-
rintra emelték meg. Ezzel kapcsolatban 
a polgármester azt mondta, ez Algyőn 
ezer főt érint.

„Remélem, az életünk úgy alakul a 
közeljövőben, hogy rezsitámogatásokra 
nem lesz szükség, de amennyiben igen, 
minden algyőit arról tudok biztosítani, 
hogy a nagyközség önkormányzata a 
képviselő-testülettel együtt arra törek-
szik, hogy a bajba jutottakat megsegít-
sük” – hangsúlyozta.

A videóban arra is kérte a lakosokat, 
hogy akinek problémája van, bármiben 
segítségre szorul, keresse fel az önkor-
mányzatot, lehetőségeikhez mérten se-
gítenek majd neki.

Egyszeri, 10 ezer forintos rezsitámogatást kapnak az Algyőn élő 65 év felettiek – döntött a képviselő-testület októberi 
rendes ülésén. Abban is egyetértett a grémium, hogy a hagyományos karácsonyi csomagokra is több forrást különít-
senek el idén.
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Már a jövő évi költségvetést készítik elő

Zárt ülésen Bogdánné Kato-
na Krisztinát választották a 
Gyevitur Algyői Vendégház 
és Turisztikai Nkft. ügyveze-
tő igazgatójának. A döntésről 
Molnár Áron polgármester 
lapunknak elmondta, hogy 
összesen öten jelentkeztek a 
posztra kiírt pályázatra, egyi-
küké nem volt érvényes, így 
végül négy főt hallgattak meg 
a képviselő-testület ülésén a 
döntés meghozatala előtt.

Jut pénz felújításokra is
A 2023. évi költségvetési kon-
cepció fejlesztési javaslatait is 
tárgyalták olyan formán, mint 
tavaly. Tehát csoportokra osz-
tották az elképzeléseket. Az 
első csoportban zömmel pályá-
zatok szerepelnek, így tartal-
mazza például az új bölcsőde 
befejezését. Ezzel kapcsolat-
ban a polgármester elmond-
ta, rendben halad a projekt, 
november 30-ával kezdődhet 
meg a műszaki átadás-átvétel. 
A jövő évben csaknem 1 mil-
liárd forintot költenek az új 
intézmény befejezésére, ebből 
mintegy 155 millió a saját for-
rás, a többi pályázati pénz.

Ugyancsak előre rangsorol-
ták az intézményi felújításokat 
10 millió forintos kerettel, a 
Tisza-part fejlesztésére pedig 
5 milliót különítenének el. 
Van egy beadott TOP Plusz 

csapadékvíz-elvezetési rend-
szer fejlesztésére vonatkozó, 
továbbá egy a közlekedésbiz-
tonság javítását célzó projekt. 
Ezeket már megnyerték, meg 
is kapták a pénzt, jelenleg a 
terveztetés és az engedélyezte-
tés zajlik. Várhatóan még idén 
kiírhatják a közbeszerzést is. 
További pályázat a Kuktor köz 
felújítására, ez a pályázat még 
nincs elbírálva. Erre 30 mil-
liót költene Algyő, amelyből 
mindössze másfél millió forint 
lenne az önerő. A bölcsőde 
átköltöztetésére is különítené-
nek el pénzt, 5 millió forintot.

A polgármester elmond-
ta, a fejlesztések további két 
csoportjába felsoroltak csak 
akkor valósulnak meg, ha jól 
alakulnak az adóbevételek. 
Ott belterületi utak aszfalto-
zása szerepel, járdaépítés és 
a fürdő fejlesztése. Utóbbira 
30 millió forintot terveznek. 
Molnár hozzátette, a fejlesz-
tési koncepciót egy belügy-
minisztériumi pályázattal 
bővítik. A 20 milliós keret 
mellé ugyanennyi önerőt kell 
biztosítani. Várhatóan útfej-
lesztésre fordítják, ha nyer-
nek a kiíráson.

Februárra lesz végső döntés
„A járdaépítési pályázatra 
idén 5 millió forintot külö-
nítettünk el, ám annyira nép-

szerű, hogy jövőre már 10 
milliót szeretnénk erre köl-
teni” – tájékoztatott Molnár 
Áron. Az előterjesztésben 
továbbiakban felsorolt fej-
lesztésekre jelenleg nem sok 
esélyt lát a településvezető.

Kiemelte, ez az első olvasta 
volt a koncepciónak, amely-
hez bizottsági és képviselői 
javaslatok érkezhetnek, így 
a novemberi testületi ülésen 
már azokkal kiegészítve tár-
gyalhatnak a tervezetről. Vég-
legesíteni februárban tudják, a 
költségvetés elfogadásakor.

Nyolc tábort támogattak
Az algyői lakcímmel rendel-
kező gyerekek helyi táboroz-
tatásához évek óta hozzájárul 
az önkormányzat. A korábbi 
években naponta fejenként 
ezer forinttal, idén pedig 
1500 forinttal támogatták a 
helyi családokat ezzel. Nyolc 
tábor költségeihez járult hoz-
zá idén az önkormányzat, 

több mint 1,2 millió forinttal.
A testületi ülésen 5 mil-

lió forintot különítettek el 
a Bóbita Bölcsőde karban-
tartási munkáira. Az előter-
jesztésben olvasható, hogy 
tavaly repedések jelentek 
meg az épület falán, ame-
lyet kijavítottak, ám idén 
tavasszal egyre nagyobbak 
lettek. Csőtörésre gyana-
kodtak, így több helyen 
bontással is járó feltáráso-
kat végeztek, és eddig már 
mintegy 750 ezer forintot 
költöttek erre. Az egyik 
vizsgálat során kiderült, 
hogy hogy a csapadékvi-
zet elvezető rendszer nem 
látja el funkcióját megfele-
lően, és előfordulhat, hogy 
a talajban felgyülemlő csa-
padékvíz okozza az épü-
let süllyedését is. Mivel a 
Komp utcai parkolónál a 
hibát fel kell tárni és ki kell 
javítani, ezért különítettek 
el erre 5 milliót.

A 2023. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatait is tárgyalták a képviselő-testület októberi ülésén. A Gyevi-
turnak pedig új igazgatója lett, algyőit bíztak meg az önkormányzati társaság vezetésével.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, table-
tek, mobiltelefonok javítása, telepítése, karbantartá-
sa. Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keres-
sen bizalommal! Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501.

Csontkovács és akupresszúrás kezelésre időpont 
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es telefonszámon. 
Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között. Bakó 
Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta 
és Bakó Ibolya ev. természetgyógyász-akupresszőr.
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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
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Csokit vagy csalunk! – halloweeni forgatag Algyőn

A kelták hite szerint október 
31-én este a holtak szellemei 
visszatérnek, és mivel beköl-
tözhetnek az élőkbe, félel-
mükben beöltöztek különféle 

álcázó maskarákba, mert ezzel 
akarták becsapni és összeza-
varni a holtak szellemeit. A 
Wikipédián olvasható, hogy a 
történelem során több hasonló 
római kori ünnep is elvegyült 
a kelta halálkultusz samhain 
nevű ünnepével, ezért ma már 
vidám ünnepi és gasztronó-
miai bolondozást jelent sok 
helyen a halloween, töklámpás 
faragással, jelmezes kéregetés-
sel, beöltözős partikkal.

A halloweenhez kapcso-
lódó szokások idővel elju-
tottak Magyarországra is, a 
bulizós és játékos hangula-
tú harsány szokásokat Al-
győn is ápolják. Ezúttal is a 
Gyevikult Nkft. szervezett 
programokat a nagyközség-
ben a gyerekeknek és szüle-
iknek. 

A mulatság idén is tökfa-
ragással indult, ehhez csak 
eszközt kellett vinniük a 

családoknak. Kovács László, 
a Gyevikult Nkft. ügyveze-
tője elmondta, félszáz tök 
várt arra, hogy kifaragják az 
Algyői Faluház szabadtéri 
színpadán. Ezt követően a 
fiatalok bejárták a falut Mol-
nár Adél vezetésével, a házak 
előtt pedig azt kiáltották: 
Csokit vagy csalunk!

A program tábortűzzel és 
batyus szalonnasütéssel zá-
rult.

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep, amelyet az 1800-as évek közepétől Amerikában, 
a kétezres évektől pedig hazánkban is ünnepelnek. A Gyevikult Nkft. töklámpa készítésre és jelmezes felvonulásra is 
invitálta a falubelieket.
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Modernizálják a Faluház fűtési rendszerét

Hűtés nincs, a fűtés pedig problémás 
– így lehet összefoglalni röviden az Al-
győi Faluház jelenlegi rendszerét. Még 
a szeptemberi képviselő-testületi ülé-
sen hangzott el, hogy régóta húzódik 
az épület modernizációjának kérdése. 
Mert bár mutatós építményről van szó, 
a szigetelés hiánya, a régi nyílászárók és 
a nem megfelelően működő gázkazán 
miatt korántsem nevezhető modernnek.
Az ülésen Molnár Áron polgármester 
elmondta, hogy már évek óta kerestek 
megfelelő pályázati konstrukciót az 
épület felújítására, ám mivel nem va-

lószínű, hogy a következő időszakban 
ilyen megjelenik, a Gyevikult Nkft. a 
saját forrásaiból végeztetné el a szük-
séges átalakításokat. A képviselők előtt 
letett anyagként szerepelt előterjesztés-
ből kiderült, hogy hőszivattyús rendszer 
kiépítésével, illetve a meglévő napelem-
park bővítésével az épület gázfelhaszná-
lást ki lehet váltani. Az önkormányzati 
cég a kivitelezés áfatartalmát kérte tá-
mogatásként a testülettől, amelyet ha 
visszaigényel, természetesen vissza is 
utal majd az önkormányzat számlájára. 
A képviselők támogatták az elképzelést.

„A Településüzemeltetési és Fejleszté-
si Bizottság döntött, a három beérkezett 
árajánlat közül kiválasztották a legjobbat. 
Egy algyői vállalkozás nyert, és a tervek 
szerint hamarosan indulhat is a kivitele-
zés, ezért lesznek az adventi programok a 
kinti színpadon tartva” – tájékoztatott a 
fejleményekről Molnár Áron. Hozzátet-
te, reméli, még a kemény hideg időszak 
előtt kész lesz a fejlesztés, mert ezzel so-
kat tudnak spórolni.

Kovács László, a Gyevikult Nkft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, hogy 2018 
óta folyamatosan spórolnak. A mostani 
beruházás költségeit két tétel fedezi, egy-
részt az eredménytartalékuk, másrészt pe-
dig minden évben költeniük kell az ingat-
lanok állagmegóvására bizonyos összeget, 
és ennek maradványát különítették el.

„A beruházó a legkevesebb kelle-
metlenséget okozva szeretné végezni a 
munkáját, így az Algyői Faluház csak 
a két ünnep között, illetve január első 
másfél hetében lesz zára. Az újévi kon-
certet már a nagyteremben tartjuk” – 
mondta Kovács László.

A projekt nagyjából 30 millió forint-
ba kerül.

Egy hidegebb téli hónapban 500 ezer forint is elment az Algyői Faluház fűtésére. Az elavult gázkazánt most hőszivaty-
tyús rendszere cserélik, így a jövőben az intézménynek nem kell gázszámlát fizetnie. Jó hír, hogy a modernizáció révén 
a nyári klimatizálás is megoldott lesz.

Rendőrségi felhívás – telefonos csalókra figyelmeztettek

A csaló jogosulatlan bankkártya-használatra vagy átutalásra hivatkozik legtöbbször. Személyes 
és pénzügyi adatot valószínűleg nem kér el a beszélgetés során, viszont kéri, hogy egy alkal-
mazást telepítsen az ügyfél az eszközére, jellemzően mobiltelefonjára. Ez egy távoli asztali 
elérést biztosító alkalmazás, amelynek segítségével a csalók hozzáférhetnek minden a készülé-
ken  tárolt információhoz. Legyünk óvatosak, ha bank nevében telefonál valaki!

A beszélgetés elején kérdezzük meg, hogy kit keres, és ha nem tudja a pontos nevünket, 
akkor szakítsuk meg a hívást! Semmilyen programot ne telepítsünk, még a bank nevében 
 telefonáló személy kérésére sem! Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártyaadatokat 
is, ne osszunk meg senkivel telefonon. Ha valóban a bank ügyintézője telefonál, ő ismeri a 
szükséges adatokat.

További információkat az Internet tudatosan – online is biztonságban nevű Facebook-ol-
dalon olvashatnak.

Bankok nevében telefonáló csalók próbálják megszerezni az ügyfelek személyes és pénzügyi adatait – hívta fel a fi-
gyelmet a Országos Rendőr-főkapitányság.
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1956 hőseire emlékezett a nagyközség

Az ünnepség során prózai és zenés részek váltották 
egymást, amelyet a Budapestről érkezett Kiss Tiva-
dar énekművész és Ruzicska László színművész adott 
elő. A műsor során versekkel és megemlékezésekkel 
elevenítették fel 1956. történéseit. A dalbetétek pe-
dig még érzékletesebbé tették, hogy mit jelenthetett 
a haza az akkori és a mostani magyar ember számára.

A megemlékezés után Molnár Áron polgármester 
és Füzesy István alpolgármester helyezett el koszorút 
a Szent Anna téren lévő 1956-os emlékműnél, illet-
ve a Szent Anna templom plébániájának nevében a 
hívek koszorúztak. Az Algyői Szőke Tisza Nyugdí-
jas klub tagjai pedig mécseseket helyeztek ez az an-
gyal lábánál.

Megható és lélekemelő műsorral készült a Gyevikult Nkft. az idei október 23-ai ünnepségre. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hőseire emlékeztek a Pesti Zenés Színpad fellépői.

Tíz éve ropják a Zsibongó Néptáncegyüttes tagjai

„A 2012. őszén alakult együttes tagjai 
fatal, a tánchagyományt megismerni és 
egy jó közösségbe tartozni vágyó szülők, 
akik a fellépéseik során évről-évre bebi-
zonyítják, hogy a néptáncot elkezdeni 
sohasem késő. A csapat vezetői Hegedűs 
Edit és Bogár-Szabó Bálint, akik töre-
kednek arra, hogy mindenféle tájegység 
táncaival megismertessék a tagokat és 
általuk a népes közönségüket.

Éves programjuk mindig sűrű, hiszen 
országhatárokon innen és túl is léptek 
már fel vagy csatlakoztak egy-egy prog-
ramhoz. A helyi hagyományápolásban 
és közösségformálásban is szerepet 
vállalnak. A csoport férfi tagjai elevení-
tették fel a népviseletbe öltözött, lovas-
kocsis húsvéti locsolkodást. Adventkor 
pedig a hagyományos népi karácso-
nyi elemeket jelenítik meg az ünnepi 
táncműsorukkal. Színes koreográfiáju-
kat csodálatos népviseletekben adják 
elő, amelyeket az algyői önkormányzat 
támogatásával és sikeres országos pályá-
zatoknak köszönhetően szereznek be és 
készíttetnek el. 

Aktív hagyományőrző tevékenysé-
güknek köszönhetően a Helyi Érték-
tárba is bekerültek, illetve 2020-ban 
az Algyő Napi rendezvénysorozat al-
kalmával Alkotói díjban részesült az 
együttes.

A mostani jubileumi gálát Gyurcsik 
Andrea moldvai dalai nyitották meg, 
amely megteremtette a gála hangulatát. 

Ezt követően Rábaközi táncokat mu-
tattak be a néptáncosok. A Kárpát-me-
dencei magyar nyelvterület nyugati 
szélén található Rábaközben a német 
hatás ötvöződik a paraszti kultúrával. 
Az archív felvételek alapján összeállí-
tott népviselet alkotóelemeinek elkészí-
tésében Bakos Gáborné Laukó Ivett volt 
a Zsibongó segítségére. A gálaműsor 
színes eleme volt a Délikert Napsugár 
Táncegyüttesnek és a Délikert Tánc-
együttes Möndörgő Csoportjának előa-
dása is. A zsibongótól a műsor során 
láthattunk még szatmári táncokat, kalo-
taszegi legényest, marosmenti csingerá-
lást, nyírségi, majd dél-alföldi táncokat 
is. A gálát pedig Bagi táncokkal zárták 
a néptáncosok. A táncokhoz a zenét a 
Gyantár Zenekar biztosította.

A hangulatos és emlékezetes gálamű-
sor után az együttes és a vendégfellépők 
tagjai tortával ünnepelték a sikeres fel-
lépést és a csapat elmúlt 10 évét.

Reméljük még nagyon sokáig színe-
sítik Algyő életét!

Idén ünnepelte fennállásának 10. évét a Zsibongó Néptáncegyüttes, így a már hagyománynak mondható éves gálamű-
sor most még fergetegesebb volt.
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Ételt 1 mosolyért – Nagy Martin emlékének ajánlották fel a napot

Már nyáron körvonalazódott 
Nagy Zoltánban a gondolat, 
hogy a kerékpártúra helyett 
vagy mellett másképp is meg-
emlékezzenek 2019-ben el-
vesztett fiukról, Nagy Martin-
ról. Az ötletet beszélgetések 
és összefogás követte, majd 
októberben száz adag babgu-
lyást főztek, és azzal vendé-
gelték meg a rászorulókat.

„Az előző két jótékony-
sági kerékpártúrát augusztus 
utolsó két hétvégéjén ren-
deztük meg, ám a pandémia 
hozadéka, hogy besűrűsöd-
tek a programok, számtalan 
rendezvény várta Algyőn és 
Szegeden is az embereket eb-
ben az időszakban idén, ezért 
segítettünk most másképp” 
– magyarázta az édesapa. 
Beszélt egy algyői szakács-
csal, Matovics Sándorral, aki 
elvállalta, hogy a mentorálja 
a főzést, majd helyi üzletek, 
vállalkozók és magánszemé-
lyek csatlakoztak felajánlá-
saikkal, így sikeres volt az 
„Ételt 1 mosolyért” akció.

„Martin fiunk alaptulaj-
donsága volt, hogy önzet-

lenül segített embereknek, 
de mindez azután derült ki 
számunkra, hogy elveszí-
tettük őt. Egy szülő mindig 
másképp látja a gyerekét, így 
a barátaival beszélgettem, 
kíváncsi voltam, miként lát-

ták őt. Olyan történeteket 
hallottunk, amelyek nagyon 
megleptek bennünket, és 
még büszkébbé is tettek. Sok 
esetben tanulhatok a fiam-
tól! Ezért is jött ez az ötlet, 
mert úgy érzem, fel kell nyit-

ni az emberek szemét, hogy 
figyeljenek oda egymásra, és 
segítsenek, ha tehetik” – fo-
galmazott Nagy Zoltán.

Hozzátette, sok segítsé-
get kaptak a mostani akció 
során az AESZI-től, hiszen 
helyet biztosítottak nekik a 
főzéshez és ételporciózás-
hoz, valamint az ételjegyeket 
is kiosztották. Kimondot-
tan a gyerekeknek is tudtak 
kedvezni, hiszen támoga-
tó partnerek édességeket is 
felajánlottak, amelyeket a 
rászoruló gyerekeknek oda 
tudtak adni. Ráadásul annyi-
ra jól és bőségesen sikerült a 
babgulyás, hogy jutott még 
az Algyőieken kívül a Csa-
ládok Átmeneti Otthonának 
és a Hajléktalan Szállónak is. 
Az Ételt 1 mosolyért akciót 
támogatta a Harap-6 Fala-
tozó, a Családi Zöldséges, a 
Priváthús Mórahalom Kft., 
a Napsugár ABC, a Kamil-
la Viola ABC, a szegedi Pa-
pír-írószer-nyomtatványbolt, 
míg a magánadományozók 
között volt Szencziné Kata-
lin, Nagy Szabolcs és Nagyné 
Takács Éva, Szöllősi József és 
Kukoláné Mészáros Irén.

Nagy Zoltán kiemelte, 
buzdítani szeretnék az em-
bereket arra, hogy figyelje-
nek oda a környezetükben 
élőkre, lássák meg a napi 
küzdelmeiket és segítsenek 
azoknak, akik rászorulnak. 
Úgy értékelt, a főzéssel és 
ételosztással méltó módon 
megemlékezhettek Martin-
ról is, hiszen ő mindig segí-
tett másoknak.

Nagy Martin mindig önzetlenül segített az embereknek, azt vallotta, hogy jót tenni jó! Emléke előtt tisztelegve ok-
tóberben ételt osztottak algyői rászorulóknak. Martin édesapjának a célja minél több ember szemét felnyitni, hogy 
figyeljenek oda a körülöttük lévőkre, ez az akció is ezt szolgálta.
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GUMISZERVIZ-UTÁNFUTÓ  
KÖLCSÖNZŐ

• Gumiszerelés abroncsjavítás  
(szgk,tgk, ipari, mezőgazdasági)

• Utánfutók bérbeadása  
(magasított, hosszanyagszállító)

47-ES FŐÚT ALGYŐI BEKÖTŐÚT  
KÖRFORGALOMNÁL ÉS ALGYŐ KOSÁRFONÓ U. 11.

TELEFONSZÁM: 06 (70) 330-4616

 TISZTELT OLVASÓINK!

Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel 
várja a különböző intézmények, szervezetek, civil 
közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meg hívóit! 
Címünk: algyoihirmondo@gmail.com
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Csodát alkotott a természet segítségével

A tárlatot Molnár Áron pol-
gármester nyitotta meg, aki 
többek közt arról beszélt, 

hogy ez a tudás, amellyel az 
alkotó rendelkezik, csak sok-
sok gyakorlással, odafigyelés-
sel és tanulással sajátítható el. 
Megjegyezte, remek dolog az, 
amikor valaki bele mer vágni 
valami újba, új kihívást keres 
és új anyagot mer használni. 
Beszélt arról is, hogy ezek 
a tevékenységek, amelyeket 
Szalmáné Simon Éva végez, 
régen fellelhetőek voltak a 
községben, sokan ezzel töltöt-
ték a téli hónapokat. Molnár 
Áron örömét fejezte ki annak 
kapcsán, hogy még ma is van-

nak olyan lakói a település-
nek, akik ápolják és tovább-
adják ezeket a hagyománynak 
tekinthető foglalkozásokat.

A megnyitón Szalmá-
né Simon Éva elmondta, 
10 évvel ezelőtt kezdődött 
minden, és sok kilométer 
van már mögötte, a mun-
kái mögött, hiszen hosz-
szú út vezetett ahhoz, hogy 
megtalálja a mestereket, 
akiktől tanulni tud. Hoz-
zátette, valójában a nagy-
mamájáig nyúlik minden 
vissza, ugyanis az ő csu-
hészatyrát megtalálva dön-
tött úgy, hogy ezzel szeretne 
foglalkozni.

Forrás: Délmagyarország

Vesszőből, csuhéból, gyékényből és szalmából készült csodákból nyílt kiállítás az Algyői Tájházban. Mindegyik mun-
ka Szalmáné Simon Éva keze munkáját dicséri. 

Idős polgárait köszöntötte a nagyközség

A rendezvényen Molnár Áron 
polgármester ünnepi köszön-
tőjében szólt arról, hogy az 
önkormányzatnak fontos a 
közösségünkben élők közér-
zete. Hangsúlyozta, a telepü-
lés széles körű szociális szol-
gáltatásokat nyújt, amelyeket 
a jövőben is megkívánnak 
őrizni.

A rendezvényen a jó han-
gulatot a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei biztosítot-
ták. Verset mondott Gonda 
Károlyné és Maszlag Józsefné. 
A finom ebédről a Levendu-
la hotel gondoskodott.

A délután további része 
szeretetvendégséggel, jó han-
gulatú beszélgetéssel és az el-

múlt szép időkre való közös 
visszaemlékezéssel telt.

Az ENSZ először 1991-
ben rendezte meg az idősek 
világnapját, azóta világszerte 
minden év október elsején 
köszönjük meg az idős em-
bereknek mindazt, amit a 

társadalomért tettek és tesz-
nek. A világnap célja felhívni 
a figyelmet az ő problémáik-
ra és a méltóságteljes örege-
désre.

Bakos Edit
gondozónő

Idősek napi rendezvényt tartott az Algyői Faluházban az önkormányzat, az AESZI és a Gyevikult Nkft. szervezésével 
közösen, amelyre falu idősei szép számmal eljöttek. Az október 8-ai eseményen programmal is kedveskedtek a szép-
korúaknak.
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PÁLYÁZAT JÁRDÁK ÉS GÉPKOCSIBEÁLLÓK  KIALAKÍTÁSÁRA, FELÚJÍTÁSÁRA

Az algyői önkormányzat pályázatot hirdet a nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő belterületi ingatlan 
előtt elhelyezkedő közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsibejáró kialakítására vagy felújítására�
Olyan szakaszokra vonatkozik a pályázat, amelyek szilárd 
burkolattal nem rendelkeznek, vagy öntött beton, vagy 40-
szer 40 centiméteres, illetve 50-szer 50 centiméteres beton 
járdalap burkolatú.

A támogatás formája:
• Természetbeni hozzájárulásként, 10-szer 20-szor 6 

centiméteres térkő és beton szegély formájában ingye-
nesen biztosítja a kérelmező részére az ingatlan előtti 
közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt gépko-
csibejáró kialakításához vagy felújításához szükséges 
anyagot az önkormányzat, amelyet az Algyő település 
járdafelújítási programjáról szóló szabályzatban (To-
vábbiakban: Szabályzat) meghatározott műszaki felté-
telek szerint kell kivitelezni.

• A támogatásként biztosított térkő és betonszegély el-
szállítása és a kivitelezéshez szükséges egyéb anyagok 
beszerzése a támogatott kötelezettsége.

• Nem lehet pályázni olyan járdaszakasz felújítására, 
amely az önkormányzat megrendelése alapján újítottak 
fel a Szabályzat hatályba lépését megelőző tíz éven belül, 
vagy ahol az utcában egységesen építették ki a járdát.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a Szabályzatban meghatá-
rozott tartalmi elemekkel benyújtott kérelmet, vagy forma-
nyomtatványt; a kérelmező adatai, jogosultságának igazolása 
(pl. tulajdonos); a közterület megnevezése (utca, házszám); 
a felújítandó terület (járda, vagy járda + bejáró) nagysága; 
a meglévő állapot igazolása digitálisan rögzített képfelvétel 
formájában; nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a sza-
bályzatban meghatározott műszaki feltételek szerinti, és az 
abban meghatározott határidő (60 nap) időtartama alatti, de 
legkésőbb 2023. március 31. napjáig elvégzett kivitelezést.

A pályázat benyújtásának feltételei:
• A pályázatokat az Algyői Polgármesteri Hivatal Fej-

lesztési és Üzemeltetési Csoportjához lehet benyújta-
ni, 2022. november 14. hétfő 8 órától. (A beadási hatá-
ridő előtt benyújtott pályázatok érvénytelenek)

• A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben törté-
nik, a beszerzett térkő és betonszegély rendelkezésre 
állása erejéig azzal, hogy elsőbbséget élvez az a pályá-
zat, amely még ki nem alakított járdaszakasz kivitele-
zésére, illetve minőségileg nem megfelelő járda felújí-
tására irányul, valamint azon személyek pályázata, akik 

a korábban meghirdetett járdapályázat során a nyers-
anyagkészlet kimerülése miatt lettek elutasítva.

A pályázat elbírálása: 
A támogatás elbírálásáról helyszíni szemlét követően a 
kérelem benyújtásától számított 15 napon belül a polgár-
mester dönt. A támogatottal az önkormányzat nevében – a 
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül – támo-
gatási megállapodást kell kötni. A kivitelezés határideje: a 
támogatási megállapodás megkötésétől számított 60 nap, 
de legkésőbb 2023. március 31. napja.

A járdaburkolat rétegrendjeire vonatkozó előírások:
a) Járdaburkolat rétegrendje általános helyeken: 6 cm 
(10x20x6 cm) burkolat; 3 cm finom kőőrlemény ágyazat; 
15 cm tömörített beton őrlemény; geotextil; tömörített 
termett talaj. 
b) Járdaburkolat rétegrendje a kapubejáró vonalában: 6 cm 
(10x20x6 cm) burkolat; 3 cm finom kőőrlemény ágyazat; 
10 cm soványbeton útalap; 15 cm tömörített beton őrle-
mény; geotextil; tömörített termett talaj.
A járdát és a bejárót két oldalon, betonba ágyazott beton 
szegéllyel kell megtámasztani, a burkolat fugáit besöprő 
homokkal ki kell tölteni. Amennyiben a járda közvetlenül 
az épület falához zár hozzá, úgy a szegő elhagyható, de 
vízszigetelő lemezt kell beépíteni a járda és a fal közé.
A járda szélessége nem lehet kisebb mint a meglévő járda, 
új járdaszakasz esetén pedig 150 centiméter.
A fenti előírástól eltérni egyedileg, indokolt esetben lehet-
séges, melyet a megállapodásban rögzíteni kell.
Amennyiben az érintett ingatlan ereszcsatornája az utcára 
van kivezetve, a pályázónak vállalnia kell, hogy a csapa-
dékvizet járdaszint alatt, zárt csövön keresztül vezeti bele 
a nyílt árokba úgy, hogy a bevezetett víz ne károsítsa, ne 
mossa ki az árok falát.
Amennyiben nincs nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árok 
az ingatlan előtt, úgy a csapadékvizet rácsos folyóka be-
építésével kell a zöldterületre vezetni. Ebben az esetben 
a rendelkezésre álló zöld terület nagysága (és a telepített 
növényzet) alapján egyedi elbírálás szerint dönt az önkor-
mányzat arról, hogy szikkasztó árok (vagy kulé kaviccsal 
feltöltött szikkasztó gödör) kialakítása szükséges-e.
Érdeklődni Berényi Andrásnál lehet a 06 (62) 517-517-
es szám 922-es mellékén, vagy az alábbi e-mail címen:  
berenyi.andras@algyo.hu.
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Bemutatkoznak a házigondozók

Szabó Éva Franciska
„2017 februárja óta dolgozom az Al-
győi Egyesített Szociális Intézmény-
ben házigondozóként. Tanulmányai-
mat Hódmezővásárhelyen, a Frankel 
Leó Egészségügyi Szakközépiskolá-
ban szereztem. Akkoriban, mint di-
ákok lehetőséget kaptunk, hogy idős 

emberekhez kijárhattunk délutánonként segíteni. Osztálytár-
sammal akkor azt beszéltük, hogy ez milyen szép feladat, és 
hogy mennyi szeretetet kapunk a gondozottaktól. És mennyire 
fura az élet, az osztályunkból mi ketten foglalkozunk most is 
idősekkel.

Természetesen a munkánknak van szép oldala, de sajnos sok-
szor előfordul, hogy az utolsó napokban mi is fogjuk a gondo-
zottak kezét. Tudásunk és tapasztalatunk legjavával próbáljuk 
élhetővé elviselhetővé tenni azokat a napokat is.

Nagyon szeretem a hivatásom. És remélem még hosszú éve-
kig jelenthetek segítséget az algyői idősek számára” – fogalma-
zott Szabó Éva Franciska.

Kecskemétiné Hegyi Edit 
„Szegeden születtem, Algyőn lakom. 
Első munkahelyem a szegedi ruhagyár 
laborjában volt, mint felfektetősza-
bász, nagyon szerettem ott dolgozni.

Ezután az Algyői Nőegylet nyert 
egy pályázatot, és azon keresztül 
kezdtem el a szociális gondozó szak-
mát. Munka mellett folytattam tanulmányaimat a Kiskun-
dorozsmai Gimnáziumban, ahol sikeresem leérettségiztem. 
Szakmám során sok idős emberrel kerültem kapcsolatba. A 
gondozottak között vannak súlyosabbak és vannak könnyebb 
esetek is. Mai napig lelkileg nagyon megvisel, ha egy gondo-
zottól végső búcsút kell venni” – így vallott munkájáról Kecs-
kemétiné Hegyi Edit.

Garajszki Éva
„Szegeden végeztem a Kossuth Zsu-
zsanna Egészségügyi Szakközépisko-
lában 1988-ban. Két évet dolgoztam 
csecsemő ápolóként a SZOTE Gyer-
mekklinikán, majd 10 évig gyermek-
gondozó voltam.

2003-ban értesültem róla, hogy az 
Algyői Nőegylet pályázatot nyert, és így megalakulhat a házi 

segítségnyújtás. Jelentkeztem, hogy Algyőn dolgozhassak. 
Felvételt nyertem és 2004 óta házigondozóként dolgozok.

Nagyon nehezen indult, bizalmatlanok voltak eleinte az 
emberek, de sikerült elnyerni bizalmukat és szívesen látnak 
az otthonaikban.

Továbbra is állok rendelkezésükre, és ha kérik, máris ke-
rékpárommal tekerek is a megadott címre” – hangsúlyozta 
Garajszki Éva.

Tóth Fanni
„A községben sokan ismernek már. 
Dolgoztam, mint fogászati asszisztens 
és mint lovasoktató. Idén márciusba 
házigondozóként kezdtem el tevé-
kenykedni Algyőn. 
Idősgondozás során az a tapasztala-
tom, hogy fiatalságom előnyt is jelent. 

Gyermekként is szerettem az idősek körül lenni és jóleső érzést 
nyújt, hogy munkám során is emberekkel foglalkozhatok. 
Házigondozói végzettségemet két éve a Covid-19 alatt szerez-
tem. Amint lehetőség adódott, csatlakoztam is a szociális szfé-
rába. 

Azon szerencsés emberek közé tartozom, aki szereti a 
munkáját és remélem sok-sok évig űzhetem ezt a hivatást” – 
mondta Tóth Fanni.

Szabó Polett
„Már 2014 óta dolgozom a szakmában, 
mint idősápoló. Szakmai vizsgáimat 
egy szegedi idősek otthonában tettem 
le, a végzettség megszerzése után itt 
kezdtem el dolgozni. Legtöbb tapasz-
talatomat is itt szereztem. A későbbi-
ekben SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna 

Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézményében elvégeztem 
az ápolási asszisztens 2 éves képzését, így egy ideig egészség-
ügyi területen is dolgoztam. Tanulmányaim, és tapasztalataim 
során éreztem, milyen szép is segíteni idős embereken, hogy az 
idő múlása ám szomorú, de kaphatunk útravalóként szeretetet, 
bölcsességet.

2018-ban magánéleti változás miatt Algyőre költöztem. 
2019-ben megszületett a kislányunk, majd 2022 májusában 
Algyőn kezdtem el dolgozni, mint szociális gondozó, ápoló. 

Az évek során megszerzett tapasztalataim alapján igyek-
szem a munkámat továbbra is legjobb tudásommal, és szere-
tetemmel végezni” – emelte ki Szabó Polett.

A következőkben öt hölgyet mutatunk be az Algyői Hírmondó hasábjain, akik Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
kötelekében a helybéli idős lakosokért dolgoznak. Akad köztük, akinek több szakmája is van, ám vannak olyanok is, 
akik eleve olyan pályára készültek, amely keretében más embereken segíthetnek.
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Kiss Alexandra jól kifőzte, és mi nagyon büszkék vagyunk rá

 - Miért neveztél be a mű-
sorra?
- Van egy gasztroblogom az 
instagramon, amelyet lelke-
sen vezetek, hiszen minde-
nem a gasztronómia mind 
készítői, mind fogyasztói ol-
dalról is. Így került képbe a 
műsorban való szereplés.

- Hogyan működött ez a 
gyakorlatban?
- Részt vettem egy előváloga-
tón, ahova egy étellel kellett 
elmennem. Ide a testvérem 
is elkísért, aki viccesen meg-
jegyezte, hogy ha én tovább 
jutok, akkor ő is beáll főz-
ni. Ez így is alakult, hiszen 
meghívást kaptam a második 
fordulóra. Ezen az alkalmon 
csapatban kellett főznünk 
adott alapanyagokból egy 
konyhán, ráadásul időre. Ez 
az élőműsort szimulálta. Vé-
gül pedig bekerültem az élő 
adásba is, amelyet már a né-
zők is láthattak, és kezdetét 
vette az út, a táborba való be-
kerülés, majd a késekért folyó 
küzdelem.

- Milyen érzés volt a tévé-
ben főzni?
- Igazából az elejétől fogva 
otthonosan éreztem magam. 
Korábban már voltunk a 

testvéremmel egy tévémű-
sorban, amely inkább kvíz 
és ügyességi megmérettetés 
volt. Ez akkor egy rövidnek 
mondható, egynapos forga-
tással járt. Most nagyjából 
1 hónapos munkában volt 
részem. Megmondom őszin-
tén, nagyon versengő típus 
vagyok, és mindenféleképpen 
minél tovább szerettem volna 
jutni és megmutatni azt, hogy 
amatőrként is helyt tudok áll-
ni egy ilyen nívós versenyben. 
Ez az időszak nekem hatal-
mas előrelépést jelentett.

- Lelkileg mennyire volt 
megterhelő mind az izgalom, 
mind a műsorral és a felkészü-
léssel járó stressz?
- Lelkileg meglehetősen 
megterhelő volt számomra 
a műsor. Ugye teljesen más 
idegen konyhában főzni, köz-
ben beszélni, reagálni. Sokkal 
több stressznek van ilyenkor 
az ember kitéve, mintha ott-
hon venné kézbe a fakana-
lat. Illetve nem is gondolná 
az ember, de nem egyszerű 
csapatban főzni. Ott el kell 
fogadnunk a másikat, az ötle-
teit és volt, hogy úgy éreztem, 
engem amatőrként nem tar-
tanak odavalónak.

- Sikerült-e megmutatni sa-
ját magadat és az ételekhez 
való viszonyodat a szereplésed 
alatt?
- Nagyon szerettem volna töb-
bet megmutatni magamból. 
Igyekeztem a legjobb formá-
mat hozni, remélem ez a né-
zők számára is érezhető volt. 
Ez most ennyi szereplésre volt 
elég, de a blogomban továbbra 
is jelen vagyok, ott a virtuális 
térben találkozhatnak velem 
azok, akiknek az ételeim fel-
keltették az érdeklődését.

- Melyik a kedvenc emléked 
az adással kapcsolatban?
- Egyik alkalommal a csapat-
főzésnél az egyik társammal 
egy közös, hatalmas szakács-
kabátban kellett főznünk. 
Rengeteget nevettünk és bo-
hóckodtunk. Ezzel az alka-
lommal kicsit a csapatunkban 
kialakult ellentéteket is el 
tudtuk simítani.

- Hogyan ismerted meg a zsű-
rit, és mit tudtál tőlük tanulni?
- A zsűri tagjai nagyon ked-
vesek voltak. A csoportos fő-
zésekben rengeteg praktikát 
tanulhattam tőlük, amelyet 
később az egyéni főzéseknél 
is tudtam kamatoztatni. Iszo-
nyatosan maximalisták voltak, 
így belőlem is kihozták a ma-
ximumot. Kedvesen és nyitot-
tan irányították a kezünket.

- Mi a kedvenc ételed?
- A rakott krumpli. Nagyon 
szeretem. De készítés szem-
pontjából a rozé kacsamel-
lemre és a házi gnocchimra 
mondják a szeretteim, hogy 
zseniális. Folyamatosan gon-
dolkodom új ízeken. Nemrég 

például fügemustárt készítet-
tem, illetve benne vagyok egy 
21 napos programban, amely 
során vegetáriánus és vegán 
ételeken töröm a fejem.

- Hogyan jött a főzés szere-
tete?
- A főzés szeretete az algyői 
nagymamámtól származik. 
Ő azt mondta, hogy minden 
probléma és konfliktus megbe-
szélhető egy tál étel mellett. Őt 
egyébként „főzős mamának” is 
hívtuk. Gyerekként nagyon 
sokszor ott álltam mellette és 
csináltuk a száraztésztát. Gya-
korlatilag bármiből képes volt 
ízletes ételt készíteni. Az egye-
tem mellett jártam ki külföld-
re gyerektáborokba dolgozni, 
ahol szakács- és cukrászsegéd 
voltam. Sőt tanítottam is a 
gyerekeknek főzési praktiká-
kat. Tulajdonképpen a főzés 
nekem a boldogság forrása. 
Több alkalommal értünk el 
dobogós helyezést az Algyői 
Falunapokon a családommal, 
amire büszke vagyok. A szü-
leim mindig támogattak. Ők 
tanítottak az alázatra és a ki-
tartásra, amelyre a műsorban is 
nagy szükségem volt. Nagyon 
fontosak számomra a gyöke-
reim, Algyőre is rendszeresen 
látogatok haza.

- Hogyan tovább?
- Szeretném a közösségi 
médiában a felületemet erő-
síteni. Jó lenne, ha a főzés és 
a tanítás párhuzama lehetne 
a jövőm, de szívesen nyitnék 
is egy kis reggeliző helyet 
közösen a testvéreimmel. 
Majd látjuk, hogy mit hoz 
a jövő.

Kis községünk újra kicsit a rivaldafénybe került, hiszen az Algyőn született Kiss Alexandra elindult a TV2 Séfek Séfje 
című tévés főzőműsorában, és nagyon szépen megállta ott a helyét. Egy ilyen hobbi mögött azonban kemény munka és 
kitartás lapul. A megtett útról és a tervekről beszélgettünk az ifjú séffel.



15

...a Tisza Virága

Kék kutak egy kicsit másképpen

A Szeged Vízmű Zrt. tavaly márciusban 
hirdette meg a pályázatot az általános 
iskolások számára. Olyan alkotásokat 
vártak, amelyekkel szívesen díszítené-
nek egy kék kutat. Október 14-én Al-
győn, a Kastélykert és a Komp utcák 
találkozásánál lévő kutat díszítették fel 
az Algyői Szivárvány Óvoda óvodásai. 
A kút felöltöztetésével a Szegedi Alsó-
városi Iskola 6. osztályos tanulójának, 

Masa Izabellának a pályázatát valósítot-
ták meg a gyerekek.

A pályázatnál figyelembe vették, hogy 
könnyen megvalósítható, de mégis mu-
tatós alkotásokat keltsenek életre. Az al-
győi kút egy alap sötétkék festést kapott, 
amelyre igazi nyári hangulatot idéző virá-
gok kerültek. A pályamunkák legjobbjai-
ból kiállítás nyílik majd az Öreghölgyben, 
vagyis a Szent István téri víztoronyban.

A programhoz kötődően az Algyői 
Fehér Ignác Általános Iskolában pedig 
egy előadást nézhettek meg a gyerekek. 
A Grimm-Busz Színház Cseppke ka-
landjaival készült az alkalomra. A mese 
a tiszta víz hatalmas értékére hívta fel 
a figyelmet, illetve a csatornahasználat 
helyes módjára tanította a fiatalokat.

Összesen 150 darab kék kutat díszítettek ki Szegeden és környékén az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos 
vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában” pályázat keretein belül. Algyő egyik közkifolyója is „új ruhát” kapott.

Algyő is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiváljához

A rendezvénysorozat nyitóprogramja 
egy időszakosan megnyíló kiállítás volt, 
amelynek címe A természet csodái. A 
kiállítást október 14-én Molnár Áron 

polgármester nyitotta meg ünnepélyes 
keretek között. A tárlat Szalmáné Simon 
Éva munkáiból és az ő mestereinek alko-
tásaiból áll össze. Gyékény, szalma, csu-

hé, vessző és peddignád kosarak, kasok, 
kínálók, garabolyok, tálcák sorakoznak 
a tájház termeiben. A kiállítás egyik fő 
része egy bemutató kiállítás, amelynek 
megtekintése során végigkövethetjük a 
csuhészatyor készítésének lépéseit.

A kiállítás másnapján egy műhelynap-
pal folytatták a programsorozatot. Szal-
máné Simon Éva szakmai útmutatása 
segítségével vesszőből kínáló tálat készí-
tettek a résztvevők.

A kiállításra épülő múzeumpedagógi-
ai foglalkozásokra az Algyői Szivárvány 
Óvoda Margaréta csoportját várták, vala-
mint az Algyői Fehér Ignác Általános Is-
kola diákjainak mutatták meg az időszaki 
kiállítást tárlatvezetéssel.

A programsorozat létrejöttét a Gyevi-
kult Nkft. támogatta.

Idén ősszel is részt vett a Gyevikult Nkft. tájházi programjaival a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsoro-
zatán. Kiállítással, műhelynappal és tárlatvezetéssel várták a helybélieket.



NOVEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

November 5� (Sz), 21 óra, 
Faluház: 
Halloween After Party –  
Reakció Ifjúsági Közösség.

November 8� (K), 17 óra, 
Tájház: 
Algyői Foltvarrók Köre  
foglalkozása.

November 9� (Sze), 13 óra, 
Civilház: 
Mozgáskorlátozottak algyői 
csoportjának találkozója.

November 11� (P), 17 óra,  
Ezerjóház: 
Borbarátok  
férfi csapatának találkozója.

November 12� (Szo), 9 óra, 
Tájház: 
Selyemkendő festés 

November 14-15� (H-K), 9-17 óra,  
Faluház kisterem: 

Egészséghét – a szemészeti 
vizsgálat.

November 14� (H), 16 óra, 
Tájház: 
Fürge Ujjak  
Műhelye  
foglalkozása.

November 16� (Sze), 17 óra, 
Faluház kisterem: 
Civilfórum.

November 17� (Cs), 17 óra, 
Faluház klubterem: 
Algyő évezredes  
kincsei előadás II. rész.

November 19� (Szo), 19 óra, 
Faluház színházterem: 
Esküvő után – színházi  
bemutató – Ingyenes!

November 22� (K), 17 óra, 
Faluház színházterem: 
Közmeghallgatás.

November 23� (Sze), 18 óra, 
Faluház színházterem: 
Jóga óra Kövi Szabolccsal.

November 24� (Cs), 17 óra, 
Faluház klubterem: 
Algyő évezredes  
kincsei előadás III. rész.

November 26� (P), 18 óra,  
Faluház: 
Katalin Bál.  
Részletek a plakáton!

November 27� (V), 16 óra, 
Főtér: 
Advent I. 

November 25� (P), 8-12 óra, 
Faluház parkolója: 
Érkezik a mobilizált  
kormányablakbusz.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFO-
GADÁSA A FALUHÁZBAN: 
November 8. (K): 8-12 óráig 
November 22. (K): 8-12 
óráigIdőpontfoglalás: Mucsi 
Krisztinánál 06 (20) 915-4575.

NOVEMBERI  
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

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

13 óra, Civilház: Nyugdíjas 
kártyaklub 
17:30 óra, Faluház: Hip-Hop  
Tánccsoport 
19 óra, Faluház: Fitnesz torna 
Badar-Kovács Krisztával  
felnőttek számára

KEDD 
9 óra, Alkotóház: Tűzzománc 
Kör foglalkozása 
17 óra, Civilház: Harmónika 
próba 
17 óra, Tájház: Algyői Foltvar-
rók Köre kéthetente 

17:30 óra, Faluház: Hip-Hop 
Tánccsoport

SZERDA 
8:30 óra, Faluház: Senior torna 
14 óra, Faluház: Szilver 
táncpróba 
17 óra, Faluház: Parlando próba 
18 óra, Faluház: Jóga Muladi 
Annamáriával

CSÜTÖRTÖK 
15 óra, Civilház: Búzavirág 
Asszonykórus próba 
17 óra, Civilház: Algyői Szőke 
Tisza Nyugdíjasklub találkozója  
19 óra, Faluház: Fitnesz torna 
Badar-Kovács Krisztával felnőt-
tek számára

PÉNTEK 
16:30 óra, Faluház: Stary of 
Hope-Balett 
17 óra, Alkotóház: Gyevi-Art 
alkotók havonta

DECEMBERI ELŐZETES:

December 2� (p), 17 óra Tájház: 
Adventi készülődés a tájházban. 
Részletek a plakáton!

December� 3� (szo), 10 óra 
Faluház:  
Jön a Mikulás!

SzületéSek Algyőn

Nagy-Némedi Szabolcs
Szül.: 2022. 07. 15.
Anya: Nagy-Némediné  
 Tösmagi Annamária
Apa: Nagy-Némedi Levente

Buzás Olivér Áron
Szül.: 2022. 09. 28.
Anya: Rébék-Nagy Renáta Mária
Apa: Buzás Áron

HázASSágot kötött

2022. 09. 17-én házasságot kötött
Nagy-Berta László és Ördög-Czinkus Orsolya.

Gratulálunk!

Kiss Csillag Viola
Szül.: 2022. 03. 29.
Anya: Országh-Kiss Katalin
Apa: Kiss István
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Házassági vagyonjogi kérdések

A házastársi vagyonközösség vagy más 
néven a törvényes vagyonjogi rendszer az 
életközösség kezdetétől hatályosul. A 
házasság megkötésével az életközösség 
létrejöttét vélelmezni kell. Ha viszont 
a házastársak a házasságkötésük előtt 
már élettársakként éltek együtt, akkor 
az élettársakként való együttélésük kez-
detétől számítódik a házastársi vagyon-
közösségük.

Ha a házastársak között az életkö-
zösség átmenetileg megszakad (például 
külföldi munkavállalás, betegség miatti 
távollét), ez a törvényes vagy a szerző-
désben kikötött vagyonjogi rendszer 
folyamatosságát nem érinti, kivéve, ha 
a felek között vagyonmegosztás történt.

A házastársi vagyonközösség részle-
tes szabályait a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:37.§ 
- 4:62. §-ai tartalmazzák. A törvény 
többek között pontosan meghatározza, 
hogy 

• a házastársak vagyona közös va-
gyonból és különvagyonból áll, 
és a szerzés módjától, idejétől 
függően az egyes vagyontárgyak 
melyik vagyonba tartoznak,

• útmutatást ad a terhek és a tarto-
zások hova tartozására is,

• a foglalkozás gyakorlásához 
szükséges, és az üzleti célú va-
gyon használatáról és kezeléséről,

• a közös vagyonnal való rendelke-
zés (használat) előírásairól, korlá-
tairól,

• a költségek és a kiadások viselé-
séről,

• a vagyonközösség megszűnésé-
ről, és bíróság általi megszünte-
téséről,

• a közös vagyon megosztásáról,
• a házastársak egymással szembe-

ni megtérítési igényéről.

Azért érdemes tisztában lenni fenti elő-
írásokkal, mert ha a házastársak között 
nincs olyan vagyonjogi szerződés, amely 
eltérően rendelkezne, akkor a házastár-
sak vagyonjogi viszonyaira a fent hivat-
kozott törvényi előírások vonatkoznak.

Fő szabály szerint házastársi vagyon-
közösség esetén a házastársak közös va-
gyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, 
amelyeket a házastársak a vagyonközös-
ség fennállása alatt együtt vagy külön 
szereznek. A közös vagyonába tartoznak 
a közös vagyontárgyak terhei és – ha a 
Ptk. eltérően nem rendelkezik – közö-
sen viselik a bármelyik házastárs által a 
vagyonközösség fennállása alatt vállalt 
kötelezettségből eredő tartozásokat.

A házastársi közös vagyon a házas-
társakat osztatlanul, egyenlő arányban 
illeti meg.

Nem tartoznak a közös vagyonba a 
különvagyonnak minősülő vagyontár-
gyak, terhek és tartozások, amelyeket a 
Ptk. tételesen felsorol, itt csak néhány 
példát említünk:

• a házastársi vagyonközösség lét-
rejöttekor meglévő vagyontárgy,

• a házastársi vagyonközösség 
fennállása alatt a házastárs által 
örökölt vagy részére ajándékozott 
vagyontárgy és részére nyújtott in-
gyenes juttatás,

• a személyes használatára szolgáló 
szokásos mértékű vagyontárgy,

• a különvagyona értékén szerzett 
vagyontárgy (például különva-
gyoni ingatlan eladása után a 
vételárából vásárolt új vagyon-
tárgy az eredeti vagyontárgy 
értékéig, ha az új értékesebb 
lenne, és akkor is, ha többször 
történik változás) és a különva-
gyona helyébe lépő érték (például 
megsemmisült vagyontárgyért 
kapott kártérítés, biztosítási ösz-
szeg, kisajátított ingatlanért járó 
kártalanítás összege).

A különvagyonnak az a haszna, amely 
a házassági életközösség fennállása alatt a 
kezelési, fenntartási költségek és a terhek 
levonása után fennmarad, közös vagyon.

Az a különvagyonhoz tartozó va-
gyontárgy, amely a mindennapi közös 
életvitelt szolgáló, szokásos mértékű 
berendezési és felszerelési tárgy helyébe 
lép, ötévi házassági életközösség után 
közös vagyonná válik.

Szintén csak példaként említve a há-
zastárs különvagyonát terheli:

• a házassági életközösség megkez-
dése előtt keletkezett tartozás (ki-
véve a törvényen alapuló tartást),

• a különvagyoni vagyontárgy ter-
he és a külön adósságnak mi-
nősülő tartozás kamata,

• az életközösség fennállása alatt 
keletkezett olyan tartozás, ame-
lyet a házastárs a közös vagyon 
terhére a másik házastárs egyet-
értése nélkül ingyenesen vállalt.

Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a 
vagyonközösség fennállása alatt a házas-
társak vagyonában meglévő vagyontár-
gyakról azt kell vélelmezni, hogy azok a 
közös vagyonhoz tartoznak.

A vagyonközösség fennállása alatt a 
közös vagyonra vagy valamelyik házas-
társ különvagyonára vonatkozó kötele-
zettség teljesítéséről azt kell vélelmezni, 
hogy a teljesítés a közös vagyonból történt.

A vagyonközösséghez tartozó va-
gyontárgyakat a rendeltetésüknek meg-
felelően bármelyik házastárs használhat-
ja, de ezt a jogát egyik házastárs sem 
gyakorolhatja a másik házastárs jogai és 
jogi érdekei sérelmére.

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 házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági 
vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. Ha ilyen szerződést nem kötnek, vagy maga a szerződés eltérően nem rendelke-
zik, akkor házassági életközösségük időtartamára házastársi vagyonközösség jön létre. Jelen cikkben erről lesz szó, a 
későbbiekben pedig foglalkozunk a házassági vagyonjogi szerződéssel, illetve az élettársak vagyonjogi kérdéseivel is.
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Kopasz Bálint: most úgy tervezem, hogy Párizs után abbahagyom

Az olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok, 25 éves sportoló 
az M1 csatornának úgy nyi-
latkozott, hogy addig azért 
vannak még nagy céljai.

„Két fő motivációm van. 
Az egyik, hogy K-1 1000 
méteren 3:20 perc alá men-
jek, ami nem lesz könnyű, 
sőt, kifejezetten nehéz lesz, 
hiszen egy brutál erős hátszél 
kell ahhoz, hogy ez teljesül-
hessen. Meg egy nagyon jó 
forma. A másik pedig csa-
pathajóban, mondjuk K-2 
500 méteren, amely a K-1 
1000 méter után a legértéke-
sebb férfiszám, egy (olimpiai) 
aranyérem. Ez lenne a nagy 
álom” – fogalmazott az algyői 
kajakos, Kopasz Bálint.

Remek közös munka
Elmondta, hogy továbbra is 
remek a közös munka édes-
anyjával, edzőjével, Demeter 

Irénnel, Párizsig minden-
képpen együtt dolgoznak, és 
utána dönt arról, hogy foly-
tatja-e a pályafutását.

„Most úgy tervezem, hogy 
abbahagynám a párizsi olim-
pia után” – jelentette ki.

Minél több verseny
A jövő évi terveivel kapcso-
latban Kopasz úgy nyilatko-
zott, hogy minél több szám-
ban és minél több versenyen 
szeretne indulni, a duisburgi 
kvalifikációs világbajnoksá-
gon pedig meg akarja nyer-
ni fő számát, az 1000 méter 
egyest, Nádas Bencével pedig 
500 párosban szeretnék foly-
tatni a sikereket. A duó idén a 
vb-t és az Eb-t is megnyerte 
a régi-új olimpiai számban.

Díj anyának és fiának
Október végén a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség (MKKSZ) 

18 kategóriában díjazta az 
idei év legjobb sportolóit és 
trénereit, és köszöntötte a 
sportág két új mesteredzőjét 
is. A gyorsasági kajakosok-
nál Kopasz Bálint és Ren-
dessy Eszter, a kenusoknál 
pedig a Hajdu Jonatán, Fe-
kete Ádám, illetve a Bragato 
Giada, Nagy Bianka duó lett 
2022 legjobbja, míg a leg-
jobb edzőnek Kopasz Bálint 
felkészítőjét, egyben édesa-
nyját, Kopaszné Demeter Irént 
választották.

A maratoni szakágban a 
kajakos Boros Adrián és Ki-
szli Vanda, valamint a ke-

nus Kövér Márton és Kisbán 
Zsófia kapta az elismerést, az 
év edzője pedig Gannoruwa 
Levente lett. A parasporto-
lóknál Kiss Péter Pált, Varga 
Katalint, illetve Pruzsina Ist-
vánt díjazták.

A sportágban a közel-
múltban két új szakember 
– Csipes Ferenc és Hadvina 
Gergely – kapott mesteredzői 
kitüntetést, a nevük ezúttal 
került fel a szövetség szék-
házában álló márványtáblára. 
A két új taggal immár 52 név 
szerepel az MKKSZ meste-
redzőket megörökítő már-
ványtábláján.

A magyar szövetség által ismét az év legjobb férfi kajakosának választott Kopasz Bálint azt mondta, jelenlegi terve az, 
hogy a 2024-es párizsi olimpia után befejezi a pályafutását. 

Vállaljuk villamosgépek,  
villanymotorok javítását  

és tekercselését.

Algyő, Téglás utca 123.
Telefon: 

06 (70) 630-8931
  06 (30) 491-0385



19

...a Tisza Virága

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 Gyermekgyógyászati Klinika „B” részlegén (Temesvári krt. 35.) 

Baleseti ellátás
Gyermekgyógyászati Klinika „A” részlegén (Korányi fasor 14-15.)

Infóvonal 16-22-óráig: 06 (62) 342-500.

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

MEGHÍVÓ

„A kegyelem árad”
az Algyői Tollforgatók Köre adventi  

irodalmi műsora

2022. december 2-án 17 órakor  
lesz az algyői könyvtárban.

Közreműködik a Szeged-Petőfitelepi  
Református Egyházközség 

Énekkara, Farkas Dezső vezetésével

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Újabb kötettel jelentkezett Hegedűs Gábor

„Ismét megjelent egy kötetem a Magyar Elektronikus 
Könyvtár kínálatában Szaltó mortále címmel.

Ez a kötet verseket tartalmaz, újakat és a régebbi, még 
meg nem jelentek átiratait. Szeretettel ajánlom mindenki 
figyelmébe” – így ajánlja Hegedűs Gábor kötetét.

A Magyar Elektronikus Könyvtár honalpján az alábbi lin-
ken érhetőek el az írások: https://mek.oszk.hu/23500/23573

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
Algyő Nagyközség  

képviselő-testületének határozata alapján
2022� november 22-én, kedden 17 órakor

közmeghallgatás lesz az Algyői Faluházban.
Napirendi pontok:

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata 
2022-es évben elért eredményeinek ismertetése.

2. Algyő Nagyközség Önkormányzata 
2023. évre vonatkozó terveinek bemutatása.

A közmeghallgatásra  
tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Molnár Áron 
polgármester




