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Már hagyományosnak mondható, hogy az új esztendő programjait Algyőn a Pro Musica Újévi Hangversenye nyitja a Falu-
házban. Idén sem volt ez másként. A tanárok két meglepetés műsorral készültek erre az alkalomra.

Hangversennyel köszöntötték az új esztendőtHangversennyel köszöntötték az új esztendőt

Részletek a 4. oldalon

Könyvbemutatóval ünnepelték a magyar kultúrátKönyvbemutatóval ünnepelték a magyar kultúrát
Családi történetek, elképzelt gondolatok, emberi sorsok szemléltetik Szilágyi Per-
jési Katalin Sárember című kötetében, hogy milyen volt az élet az első világhábo-
rútól egészen 1956-ig. A könyvet az Algyői Könyvtárban mutatták be a magyar 
kultúra napján. Részletek az 12. oldalon

Mozogni idősebb korban is szükséges, 
sőt a preventív, azaz megelőző szenior 
torna 50 év felett szinte kötelező. Sokan 
nem gondolnak bele, hogy az idősebb 

korban végzett testmozgás – például a 
szenior torna – jóval nagyobb változást 
hoz életminőségünkben, mint a fiatalok 
esetében. Részletek a 13. oldalon

Ne váljon áldozattá!Ne váljon áldozattá!
Az idősek biztonságát kiemelt fontos-
ságúnak tartja a Szegedi Rendőrkapi-
tányság, ezért időről időre felhívják a 
figyelmüket azokra a bűnügyi veszély-
forrásokra, amelyek otthonukban, útköz-
ben és az online térben leggyakrabban 
érhetik őket. Részletek a 18. oldalon
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Strand 
Büfé

Június 15 -
Szeptember 15.

BÉRLŐT KERES
A Gyeviép Nkft. 

e-mailben a gyeviep@gyeviep.hu címre
személyesen a Gyeviép Nkft. székhelyén, a
Kastélykert. u. 49. szám alatt (8-15 óra között)

Az algyői Tisza-part két népszerű vendéglátó
egységének és az Algyői Műjégpálya büféjének
üzemeltetésére keres bérlőt a Gyeviép Nkft. 

Az időszakosan működő létesítmények bérleti jogára
2023. február 20-ig lehet pályázatot benyújtani:

Érdeklődni telefonon: 06-62/765 900

Szent Anna
Terasz

Kori
Büfé

Április 1 -
Október 31.

Szeptember 1 -
Március 31.

Tájékoztató készpénzes befizetésről

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy az AKTV 
Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. a készpénzes 
befizetési lehetőséget elérhetővé teszi Ügyfelei számára.

A készpénzes befizetési napok:
minden hét HÉTFŐN és KEDDEN  
8 és 15 óra között.

A készpénzes befizetés helye:
6750 Algyő, Kastélykert utca 49., Szolgáltatóház.
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Megalakult a Suttogó Anyucik Csoportja
 

A találkozóknak nevet is adtak: Suttogó 
Anyucik Csoportja, mely megnevezés 
is magában foglalja a nők egyik erejét. 
A suttogás tudományát, az információk 
átadását amolyan puha, csendes mó-
don. Szeretnénk, ha kicsit könnyebben 
tudnánk kapcsolódni egymáshoz, ezzel 
is lehetőséget adva esetleges új kapcso-

latok alakulásához nők, édesanyák kö-
zött.

A csoport találkozóin lehetőség lesz 
kötetlenül beszélgetni, anya és nő társa-
itokat megismerni, gondolatokat meg-
osztani egymással, informálódni, gyer-
mekeiteknek játszani, közös időt tölteni 
együtt.

Veletek együtt, a ti igényeiteknek 
megfelelően szeretnénk a csoport te-
matikáját kidolgozni. Milyen témák 
foglalkoztatnak titeket, milyen, az élet 
fontos momentumairól beszélgessünk, 
hívjunk- e külsős előadót, beszélgető 
partnert egy-egy alkalommal? 

Néhány szabály, melyeket kérünk be-
tartani: 

– Csak egészséges felnőtt és gyermek 
vehet részt a találkozón.

– Étel fogyasztása nem megengedett, 
ezzel is tiszteletben tartva a különböző 
étrendek követését (gondolunk itt kü-
lönféle allergiákra, intoleranciákra), il-
letve a hely tisztaságának megőrzése.

A csoport találkozójának első alkal-
ma január 31-én, kedden volt a Faluház 
földszinti kistermében.

Védőnők

A védőnők január hónapban elindították a helyi baba-mama klubot. Várandósokat és édesanyákat gyermekeikkel, 
kicsikkel és nagyokkal, lelkes édesapákkal egyaránt szeretettel várnak.       

Továbbképzésen vettek részt az algyői védőnők
 

Az előadók között szerepelt Somhegyi 
Annamária, reumatológus, prevenci-
ós igazgató, aki a gerinc egészségének 
megőrzéséről és a gerincbetegségre gya-
nús gyerekek hatékony szűréséről, illetve 
minél előbbi szakorvoshoz és gyógytor-
nászhoz irányításáról beszélt. Elhang-
zott, hogy a prevenció részét képezi a 
TIE-n (Teljeskörű Iskolai Egészség-
fejlesztés) belül a gerincet védő iskolai 
székek használata, a testnevelés órán a 
helyes testtartás megtanítása, az iskola-
táskák gyermeki hátgerincre gyakorolt 
terhelő hatásának kivédése. Ez utób-
bit rendelet is szabályozza, mely sze-
rint a táska súlya nem haladhatja meg 
a gyermek testsúlyának 10 százalékát. 
Az előadó felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a felnőttkori porckopások jócskán 

megelőzhetők a gyermekkorban végzett 
precíz gerincvédelemmel, illetve arra is, 
hogy a kezeletlen gerincferdülés a kor 
előrehaladtával csak romlik.

A másik előadó Székely András pe-
dagógus volt, aki az EAAD-ról beszélt. 
A fenti mozaik szó nem más, mint a 
Europian Alliance Against Depression, 
azaz depresszió megelőzés a közösségi 
színterekben. Pszichiátriai megfogal-
mazás szerint „a depresszió a hangulati 
élet tartós, negatív irányú megváltozá-
sával járó betegség, amelynek klinikai 
képét az érzelmi, magatartásbeli, kogni-
tív, vegetatív, illetve szomatikus tünetek 
esetenként igen változatos kombinációja 
alkotja. A depresszió betegség és nem 
azonos a nemkívánatos külső környe-
zeti tényezők által okozott rossz egyéni 

és társadalmi közérzettel” – olvasható a 
szakirodalomban.

Messze a legfontosabb mentális za-
varnak tekinthető, amely gyakori, súlyos, 
életveszélyes. Érdemes tudni viszont, 
hogy hatékony kezelések állnak rendel-
kezésre, így jók a gyógyulási esélyek. A 
rendezvényen elhangzott, hogy a de-
presszió nem válogat, minden korcso-
portot érint, és világszerte a depresszió 
a rokkantság egyik vezető oka. Érdekes 
adat, hogy a nők kétszer gyakrabban 
érintettek, mint a férfiak. Európában 
mintegy 40 millió ember szenved de-
presszióban a 2021-es adatok alapján.

Nagyon fontos szerepe van a védő-
nőknek és szülésznőknek a posztpartum 
depresszió, azaz a szülés utáni depresz-
szió felismerésében.

A Testi-lelki elváltozások diagnosztizálása, kezelése, megelőzése – középpontban a gerincbetegségek című tovább-
képzésen vettek részt a védőnők december közepén.  A szakmai rendezvényen szó esett a minden korosztályt súlyosan 
érintő depresszióról is.
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Újévi Hangverseny a Faluházban
 

A Pro Musica Alapfokú Művészeti Is-
kola minden évben megörvendezteti az 
algyőieket egy fantasztikus koncerttel, 
amely során az iskola tanárai és növen-
dékei lépnek fel. 2023-ban sem volt ez 
másképp.

Számos zeneművet szólaltattak meg 
a gyerekek és velük az oktatók, nem-
csak zenei korszakokon utazhatott át 
a hallgatóság, stílusok széles skálájáról 
is kapott ízelítőt. Az idei hangverseny 
különlegessége volt, hogy a koncert vé-
gén a tanárok két meglepetés műsorral 

készültek, amely még az zeneiskola ve-
zetőjének is rejtély volt, így kíváncsian 
várta az előadást a nagyérdemű. A gye-
rekek nagyon ügyesek voltak, profiként 
játszották el darabjaikat, a tanáraik pe-
dig kiváló munkát végeztek az ifjú zené-
szek felkészítésével. 

Idén is megrendezték a már hagyományosnak mondható Pro Musica Újévi Hangverseny a Faluházban.
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Négy önkormányzati ingatlanra lehet licitálni

Az önkormányzati tulajdo-
nú, tehermentes ingatlanok 
746, 647, 546 és 823 négy-
zetméter alapterületűek. A 
nagyközség délnyugati ré-
szén, a településközponttól 
nagyjából 700 méterre, a 47-
es főúttól mintegy 1 kilomé-
ter távolságra helyezkednek 
el, a Kastélykert utca és a 
Tiszavirág utca keresztező-
désében. A terület közvetlen 
szomszédságában általános 
iskola, sportközpont, jégpá-
lya, illetve fürdő található. A 
közművek a Tiszavirág utcá-
ban rendelkezésre állnak. Az 
értékesített területek megvá-
sárlóját beépítési kötelezett-
ség terheli, amelynek határ-
ideje az adásvételi szerződés 
megkötését követő 3 év.

A nagyközség Szabá-
lyozási Terve értelmében a 
terület az „Lk” építési öve-
zetbe tartozik, ami kisvárosi 
lakóterületet jelent. Érdemes 
tudni, hogy a 823 négyzet-
méteres ingatlanon összesen 
124 négyzetméterre területre 
vonatkozóan bányaszolgalmi 
jogot jegyeztek be a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyrt. jogosult javára, az in-
gatlanok egyebekben per-, 

teher- és igénymentesek. Az 
eljárásban kizárólag magán-
személyek lehetnek ajánlat-
tevők.

Az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő lesz, aki a pályá-
zati feltételeknek megfelel 
és a legmagasabb összegű 
ellenszolgáltatás megfizeté-
sére tesz ajánlatot. A pályá-
zat nyertesével az adásvételi 
szerződést a versenyeztetést 
követő 30 napon belül meg 
kell kötni, ez a határidő jog-
vesztő. A teljes vételárat a 
szerződés aláírásakor mara-
déktalanul meg kell fizetni.

A kiíró csak a pályázat 
nyertesével – vagy visszalé-
pése esetén a második leg-
magasabb összegű ajánlatot 
tevő személlyel köt szerző-
dést, a visszalépésről az Al-
győi Polgármesteri Hivatal 
küld értesítést. Amennyiben 
többen tettek azonos ösz-
szegű vételárajánlatot, a vevő 
személyéről sorsolás dönt. 
A szerződéskötésre fennálló 
határidő az értesítés kézhez 
vételétől kezdődik.

Az ingatlan tulajdonosát 
az ingatlan nyilvántartásba 
bejegyzett, az adásvételi szer-
ződés aláírásától számított 3 
éven belüli beépítési kötele-
zettség terheli. Az ingatlan 
be nem építése esetén, a 3 év 
letelte után az önkormányzat 
– ingatlan nyilvántartásba 
bejegyzett – visszavásárlási 
jogát érvényesítheti.

A liciten csak az az aján-
lattevő indulhat, aki az 
ajánlatát az előírt időben és 
tartalommal benyújtotta és 
igazolta, hogy megfelel a pá-

lyázati felhívásban előírt kö-
vetelményeknek. A licitálási 
eljáráson a ráajánlás (licit) 
összege bruttó 100 ezer ösz-
szegenként történik.

A részvétel feltétele pá-
lyázati biztosíték megfize-
tése, amelynek összege 300 
ezer forint. Ezt a nyertesnek 
beszámítják a vételárba, a 
többieknek pedig 8 munka-
napon belül visszautalják. A 
pályázati biztosíték megfize-
tésének ideje február 21-e.

A pályáztatás tárgyát ké-
pező ingatlan megállapított 
legalacsonyabb ára bruttó 12 
ezer forint négyzetméteren-
ként. Ennek értelmében a 

746 négyzetméteres beépí-
tetlen terület legalacsonyabb 
bruttó ára 8 millió 952 ezer 
forint, a 647 négyzetmétere-
sé 7 millió 764 ezer forint, az 
546 négyzetméteres terület 6 
millió 552 ezer, míg a legna-
gyobb, 823 négyzetméteresé 
9 millió 876 ezer forint.

A licitálás 2023. február 
22-én 16 órakor lesz a pol-
gármesteri hivatalban.

A részletes kiírás meg-
tekinthető a nagyközség 
honlapján a www.algyo.hu 
oldalon, illetve a település 
közösségi oldalán is. Bővebb 
információk a polgármesteri 
hivatalban kérhetőek.

Nyilvános licitálásos eljárást hirdetett az önkormányzat a tulajdonát képező négy ingatlan értékesítésére. A beépítet-
len területek legalacsonyabb ára bruttó 12 ezer forint négyzetméterenként.
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Újabb sikereket ért el Hegedűs Gábor

– Mit lehet tudni a pályázatról, amelyre 
nevezte műveit?
– Bár több része is volt a kiírt pályá-
zatnak, én a Szeretet és szerelem, Az 
év nyugdíjas költője és Az év nyugdíjas 
írója kategóriákba küldtem be alkotáso-
kat. A három kategóriából Az év nyug-
díjas költője pályázaton sikerült első 
helyezést elérnem. Hatalmas megtisz-
teltetés a számomra ez a díj! Egy alko-
tót mindig örömmel tölt el, ha értékelik 
a munkáját. 
– Milyen alkotásokkal pályázott?
– A pályázatra az első két kategóriában 
verseket küldtem be, az írói pályázatra 
pedig egy édesapám hadifogságban töl-
tött tábori életéről szóló novellát, amely-
nek címe Hegedűszó…talán az élet. Ez 
a novellám a debreceni Nagycsaládosok 
Szövetsége Életmesék pályázatán má-
sodik díjat ért el. Ezen kívül még három 
novellát küldtem el az irodalmi körnek.
– Honnan jött az ötlet, hogy megméret-
tesse magát?
– Minden olyan irodalmi pályázatra 
igyekszem műveket küldeni, amelyek-
ről úgy érzem, hogy az általam képvi-
selt irodalmi elképzelésbe beleférnek. 
Olvastam a pályázatot és úgy éreztem, 
hogy nekem való. Egy írogató embernek 
nagyon fontos, hogy írásai ne a fióknak 

készüljenek, hiszen akkor nem éri el azt 
a célt, amiért íródott. Hiszen minden 
elkészült alkotás kifejez valamit. Fontos 
az, hogy ezt mások is megismerjék. 
– Mit jelent önnek, hogy a legjobb helye-
zést érte el?
– Igazából én soha nem elvárásokkal 
pályázom. Mottóm az, hogy az irodal-
mat csak végtelen alázattal lehet művel-
ni, elvárásokkal soha. Az tévútra viszi az 
embert. Radnai István költő barátom 
mondta, hogy a műveim értékelése nem 
az én feladatom, hanem azt meg kell 
hagyni az olvasónak és az utókornak. 
Az elmúlt év számomra nagyon sikeres 
volt. Hiszen a korábban leírt díjak mel-
lett a Kárász József Irodalmi Kör novel-
la pályázatának különdíját, az Irodalmi 
Vetés Magazin nívódíját, a Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör díszoklevelét, valamint 
a Krúdy öröksége díjat is a magaménak 
tudhatom. A kapott elismerések jóleső 
érzéssel töltenek el, hiszen a munkássá-
gom elismerése.
– Hogyan választja ki az alkotásai közül, 
hogy éppen melyiket küldi el egy adott pá-
lyázatra?
– Mielőtt jelentkezek, mindig alaposan 
áttanulmányozom a kiírást, majd gon-

dos válogatás után küldöm csak el az 
anyagot a pályázatra. Sokszor előfordul, 
hogy az elsőnek a pályázatra szánt alko-
tásomat az utolsó pillanatban, az elkül-
dés előtt módosítom, mert találtam egy 
jobbat, a kiírásnak jobban megfelelőt, 
vagy épp írtam közben egy olyat, amely 
szerintem jobb. Mint már említettem, 
az esélytelenek nyugalmával szoktam 
beküldeni a pályaművemet. Ha mégis 
elérek valami díjat, az felemelő érzés.
– Miként lát hozzá egy vers vagy egy 
novella megírásának, és mikor érzi úgy, 
hogy a mű be van fejezve?
– Amikor 2014-ben írni kezdtem, még 
nem foglalkoztatott az, hogy amit alko-
tok, megfelel-e a versírás, vagy novella 
szabályainak. Ma már tudom, hogy a jó 
versek és novellák írása egyaránt csak 
egy tanulási folyamat eredménye lehet. 

Meg kellett tanulni a versírás szabá-
lyait, a novella kritériumait. Mindezek 
mellett rengeteget kell olvasni, klasz-
szikusokat, kortárs irodalmat, sőt a ma-
gamfajta kezdők nagyszerű alkotásait is. 
Mint Brachfeld Siegfried mondta: a téma 
az utcán hever, csak le kell hajolni érte. 
Ha olvasok egy remek verset vagy né-
zek egy filmet, olvasok egy regényt, vagy 

A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány és az Országos Mécs László Irodalmi Kör tavaly is irodalmi pályázatot hirdetett. 
Hegedűs Gábor Az év nyugdíjas költője címet tudhatja magáénak, hiszen a pályázatnak ebben a kategóriájában az első 
helyet szerezte meg.
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éppen csak hallok valamit, ami megfog, 
már alapot szolgáltat egy vershez, vagy 
emléket idézve egy novellához. Egy mű 
elkészülése többlépcsős folyamat. Hi-
szen nem mindig úgy jó, ahogy elsőre 
megalkottuk. Nem árt pihentetni, majd 
újra olvasni és csak így nyerheti el a vég-
ső formáját. 
– Min dolgozik éppen?
– Eddig megjelent 8 papíralapú kö-
tetemhez és a Magyar Elektronikus 
Könyvtár (MEK) kínálatában lévő 22 
ePUB kötetem mellé újabb kötetek 
csatlakoztak. Megjelent nyomtatásban 
az eddig publikált verseimet tartalma-
zó 2 kötetes művem Életem balladája 
címmel. Az egyik kötet 640 oldal a 
másik 596 oldal. Az ajánlóját Németh 
Nyiba Sándor, a Krúdy Irodalmi Kör 
elnöke, olimpikon, a Magyar Kultúra 
Lovagja írta. Nyomdában van és ha-
marosan megjelenik az eddig megje-
lent novelláimat tartalmazó kötet Az új 
kenyér címmel 217 oldalon. Ajánlóját 
Bornemisza Attila, a Cserhát Művész 
Kör elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja 
írta. Jelenleg a 23. elektronikus kötete-
men dolgozom, amely hamarosan elér-
hető lesz a MEK kínálatában. A címe a 
Csend alkonyán. 

Ez a kötet új verseimet és novellái-
mat, valamint még eddig meg nem je-
lent verseimet tartalmazza majd. Már 
elkészült az Európai aranyásó című a 
MEK kínálatában elektronikusan meg-
jelent regényem szinopszisa, lassan hoz-
zá kell majd fognom a kidolgozáshoz. 
Most is készülök újabb pályázatokra. 
Ezen felül folyamatosan publikálok 
irodalmi oldalakon, verseim jelennek 
meg a Kláris Irodalmi folyóiratban. 

2022-ben pályáztam a balatonfüredi 
Salvatore Quasimodo olasz költő em-
lékére évente megtartott költőversenyre 
is. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy 
a nagyszámú jelentős pályázó mellett 
a beküldött pályaművem az elő-zsűrin 
átjutott. Remélem, még sokáig alkot-
hatok. A MEK-en tapasztalt jelentős 
olvasottságom is inspirál erre. Hiszen 
ez is egy fontos elismerése a munkás-
ságomnak.

Elkészültek a járdaépítési munkálatok

A Belügyminisztérium Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
2022. című pályázatból Algyőn járdaépítési 
program valósulhatott meg.

A beruházás teljes összege 39 millió 924 
ezer 690 forint volt, az 50 százalékos inten-
zitású támogatás révén ehhez 19 millió 962 
ezer 345 forintot kapott településünk. A 
megítélt támogatásból és az önkormányzat 
önerejéből a Kastélykert utcán a Szamóca 
utca és a Kuktor köz közötti szakaszának a 
páratlan oldala készült el.

A Belügyminisztérium által támogatott jár-
daprogram támogatási azonosítója: 550 518.

Csaknem 40 millió forintból újultak meg járdaszakaszok a nagyközségben. Az összeg felét Algyő a Belügyminisztéri-
um pályázatán nyerte el a kivitelezésre.
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Legyen óvatos, hogy ne váljon áldozattá!
 

Vigyázzon magára, figyeljen környe-
zetére, óvja értékeiket és ne dőljön be 
a csalóknak! Ne legyen hiszékeny! Ne 
hagyja, hogy visszaéljenek a jóhiszemű-
ségével, mert az idősebbekkel is meg-
történhet, hogy az ígéretesen hangzó 
körülmények átverést, becsapást, sérel-
met, akár súlyos joghátrányt okoznak. 
Tegyen idén még többet a saját bizton-
sága érdekében!

Otthonába ne engedjen be idege-
neket! A szélhámosok jellemzően vál-
tozatos ürügyekkel, kérésekkel próbál-
nak bejutni mások lakásába, hogy az 
ott lakók figyelmét elterelve trükkös 
módszerekkel értékeket tulajdonítsa-
nak el. Az ajtó nyitása előtt ablakon, 
vagy kémlelő nyíláson keresztül tájéko-
zódjon a becsengető kilétéről, kérdezze 
meg jövetelének célját és csak állítása 
valódiságának ellenőrzése után nyisson 
ajtót. Kellő gyanakvással fogadja az ide-
geneket, jusson eszébe, hogy a házalók 
árusoknak, felvásárlóknak, adomány-
gyűjtőknek adhatják ki magukat, vagy 
közüzemi cég munkavállalójának, vagy 
hivatalos személynek. Minden esetben 
kérjen igazolványt! A valódi munkatár-

sak fényképes azonosító kártyával ren-
delkeznek. 

Útközben legyen körültekintő! 
Készpénzt csak annyit vigyen magá-
val, ami feltétlenül szükséges és soha 
ne tartsa egy helyen a bankkártyát és 
annak PIN-kódját! Iratait is célszerű a 
pénztárcájától külön tartani. Figyeljen a 
magánál tartott értékeire, kerülje a zsú-
folt helyeket! Legyen óvatos és körül-
tekintő a hirtelen felbukkanó túlzottan 
segítőkész idegenekkel, akik feltűnően 
igyekeznek a közelébe férkőzni. Külö-
nösen legyen éber piacokon, bevásárló-
központokban és a tömegközlekedési 
eszközre történő fel- és leszálláskor. A 
zsebtolvajok rendszerint hangoskodás-
sal, színlelt veszekedéssel próbálják el-
terelni a kiszemelt áldozatuk figyelmét.

Az internet számtalan előnye mel-
lett valóságos veszélyforrás! Az online 
teret bárki, bármilyen céllal és kontroll 
nélkül használhatja, ezért kétszer is 
gondolja át, hogy milyen fotót, videót 
tölt fel magáról a világhálóra, az eset-
leges későbbi jogosulatlan adatkezelés, 
megtévesztés, csalás sok-sok kellemet-
lenséget, bosszúságot eredményezhet. 

Ne adja meg a közösségi oldalakon a 
személyes adatait, lakcímét, telefonszá-
mát! Az internetes ismerkedésnél tartsa 
szem előtt, hogy a virtuális térben nem 
mindenki az, mint akinek kiadja magát. 
Az úgynevezett romantikus csalások 
napi gyakoriságúak. Legyen gyanús, ha 
az ilyen módon közelmúltban megis-
mert partnere arra kéri, hogy nyisson 
bankszámlát, és majd az arra érkező 
összeget utalja tovább! Hiszékenység-
gel pénzmosás bűncselekmény áldoza-
tává, elkövetőjévé válhat. Legyen óvatos 
a bankok, vagy a szolgáltatók nevében 
küldött e-mailekkel! Gyakorta ezeket 
adathalászok küldik bankszámla és 
bankkártya adatok bűnös úton történő 
megszerzéséhez. Legyen körültekin-
tő az internetes vásárlások alkalmával, 
gyanús, ha egy termék túl olcsó és fo-
kozott körültekintéssel fogadja a nyere-
ményjátékokat, a könnyű pénzszerzési 
lehetőségeket, állásajánlásokat!

Ha mégis bajba kerül, haladéktalanul 
hívja a 112-es ingyenes segélyhívó szá-
mot!

Biztonságos mindennapokat kíván a 
Szegedi Rendőrkapitányság.

Az idősek biztonságát kiemelt fontosságúnak tartja a Szegedi Rendőrkapitányság, ezért időről időre felhívják a fi-
gyelmüket azokra a bűnügyi veszélyforrásokra, amelyek otthonukban, útközben és az online térben leggyakrabban 
érhetik őket. Fogadja jó szívvel a rendőrség hasznos tanácsait.
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Késői üzenet Gonda Károlynénak

Kedves Jucink!
Vártunk! Mennyire vártunk a magyar kultúra napján!
Nem jöttél…
Vártuk a sütidet, a kedvességedet, a felolvasásodat!
Nagyon-nagyon hiányoztál, hiányzol nekünk!
Nem csak nekünk, Tollforgatóknak, hanem a Fürge Ujjak Műhelynek, a Magyar Vörös-
kereszt algyői szervezetének, a Nőegyletnek, az intézményeknek és egész Algyőnek!
Nagy űrt hagytál!
Hiányozni fog önzetlen segítséged, támogatásod a rászorulóknak, az időseknek, bete-
geknek, a szegedi gyermekklinika koraszülötteinek. Milyen jó szolgálatot tettek azok a 

sapkácskák, takarók, amelyeket kézműves társaiddal kötöttetek nekik.
Hiányozni fog az optimizmusod, a józan-látásod.
Legyen a mostani utad nyugodalmas, békességes, s vigyázz ránk onnan fentről.
Egyszer majd találkozunk, s együtt kacsintunk le erre a földi világra. Isten Veled! Te már egy fénylő Angyal vagy!

A Gyevi Art Kulturális Egyesület nevében 
Ménesiné Jusztika

20 km

8 óra

Szent Anna kikötő

Algyői ALTE

Kövesd az eseményt 
a Facebookon!

Táv

Helyszín

Regisztráció

Tedd próbára
magad a Tisza

mellett!
Idén is várunk!
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Nyolc évre ítélték a gyermeke apját nyakán szúró nőt

A büntetett előéletű nőt em-
berölés kísérletében és más 
bűncselekményekben mond-
ták ki bűnösnek január kö-
zepén, és a szabadságvesztés 
mellett hat évre eltiltotta a 
kiskorúak felügyeletével járó 
foglalkozásoktól. A törvény-
szék döntött arról, hogy a 
vádlott nem bocsátható fel-
tételes szabadságra.

Az élettársként együtt 
élő vádlottnak és sértettnek 
2018-ban született gyerme-
ke. Az év végétől a kislány az 
apa kizárólagos nevelésébe 
került, édesanyja hétvégente 
és egy hétköznap láthatta. 
2021. június 5-én az asszony 
gyermekével ismerőseinél, 
Algyőn vendégeskedett, és 
este már ittasan felhívta az 
apát, s azzal fenyegetőzött, 
hogy „eltűnik a gyermekük-
kel”. A férfi ekkor közölte 
a vádlottal, hogy elhozza a 
kislányt, és a rendőrséget is 
értesíteni fogja.

A nő felébresztette a gye-
reket, és az ablakon keresztül 
próbált vele távozni, de az ott 

lakók ebben megakadályoz-
ták. Ezután ért oda a férfi, 
akit meglátva a nő kirohant 
az utcára, ahol veszekedtek, 
dulakodtak, eközben a férfi a 
rátámadó nőt az árokba lökte. 
Az asszony azzal fenyegette a 
férfit, hogy szíven szúrja.

A házba visszamenve a nő 
felvette a gyermeket, és meg-
ragadott egy 15 centiméteres 
pengéjű konyhakést. Kezében 
a síró gyermekkel kirohant 
az utcára, és futni kezdett. 
A férfi utolérte, elvette tőle 
a kislányt, majd amikor a 
kést meglátta, a gyermeket 
védve hátat fordított neki. A 
nő ekkor kis-közepes erővel 
nyakon szúrta a férfit, és a 
védekezni próbáló sértettet a 
karján is megvágta, miközben 
azt kiabálta: „most meg fogsz 
dögleni”, „megmondtam, 
hogy megöllek”.

A rendőrök a helyszínen 
fogták el a nőt, aki még az in-
tézkedés alatt is azt kiabálta, 
reméli, a férfi „megdöglik”.

A szúrás a férfi nyakán 
több centi mély sebet ejtett. 

A szakértői vélemény szerint 
a szúrás a verőértől néhány 
centire érte a férfit, csak a 

véletlenen múlott, hogy a tá-
madásnak nem lett súlyosabb 
következménye. A kislányt 
édesapjának a történtek mi-
att többször pszichológus-
hoz kellett vinnie.

A vádlott a kiskorú ve-
szélyeztetése bűntettében 
elismerte bűnösségét, de azt 
állította, nem akart ártani 
gyermeke apjának, aki ko-
rábban többször is bántal-
mazta.

A törvényszék döntésével 
szemben a vádlott és védője 
enyhítés érdekében fellebbe-
zést jelentett be, így az ítélet 
nem jogerős.

Nyolc év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék első fokon azt a nőt, aki egy konyhakéssel nyakon szúrta 
kislányukat kezében tartó korábbi élettársát 2021 nyarán Algyőn. Még a rendőri intézkedés alatt is azt kiabálta, remé-
li, hogy a férfi „megdöglik”.

ARTHOME INGATLAN

TUDJA MENNYIT
ÉR AZ INGATLANA? 
Ingyenes felmérésért hívjon!

Az eladáshoz szükséges 
energetikai 
tanúsítvány 
költségét mi álljuk.

BÍZZON MEG
MINKET:

Bolt Noel
+36 70 701 6728
b.noel@arthomeingatlan.hu Önnek miben 

segíthetek?

ELADNA VAGY 
VÁSÁROLNA INGATLANT 

ALGYŐN?

Válasszon engem, mert:

Pontos és precíz 
munkát végzek.

Algyői lakos vagyok.

Algyői ingatlan-
értékesítési 
referenciával
rendelkezem.

1.
2.
3.

Az ArtHome az a hely, ahol valóban 
megoldódnak ingatlanügyei!

: arthomeingatlan   : arthomeingatlan.hu   : 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 35.

arthome_597x842.indd   1arthome_597x842.indd   1 2022. 09. 12.   19:03:102022. 09. 12.   19:03:10
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Generációk szilvesztere

A Rekreáció Ifjúsági Közösség vezetője, 
Oláh Dániel önkormányzati képviselő 
arról számolt be a Délmagyarországnak, 
hogy korábban többször szerveztek már 
olyan rendezvényeket, ahol generációk 
együtt kapcsolódtak ki, azonban de-
cember 31-én még sosem.

Kiemelte, generációk fogtak össze a 
szervezésben, tehát a fiatalokon túl a 
nagyszülők és a szülők is bekapcsolód-
tak a rendezésbe, díszítésbe. A kezdés-
kor úgy volt, hogy körülbelül 100-an 
buliznak majd együtt, végül kimaxolták 
a Faluház befogadóképességét, 200-an 
búcsúztatták együtt az óévet.

A jelenlévők között voltak szegediek, 
vásárhelyiek, kistelekiek, kecskemétiek, 
sőt, elszármazott, Németországban élő 
algyőiek is. Oláh Dániel beszélt arról 
is, hogy szilveszteri falatokkal, virsli-
vel, pezsgővel, csokiszökőkúttal várták 
a bulizókat, valamint a gyümölcsről is 
gondoskodtak azért, hogy gyümölcsöző 
legyen az új esztendő, a jó hangulatról 
pedig Dj Kovy gondoskodott.

A Reakció Ifjúsági Közösség köszö-
netét fejezte ki a segítségért, támoga-
tásért a Vámos Cukrászdának, a Lipóti 
Pékségnek, a Fehértói Halászcsárdának, 
valamint a Gyevitur Nkft. és a Gyevi-
kult Nkft. segítő munkatársainak.

Algyőn első alkalommal szervezte meg a Generációk szilveszteri éjszakája elnevezésű partit a 2018-ban alakult Reak-
ció Ifjúsági Közösség. Az óévet telt házzal búcsúztatták, mintegy kétszázan buliztak a Faluházban.
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Könyvbemutató a magyar kultúra napján

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Toll-
forgatók Köre 2005. január 13-án ala-
kult meg az Algyői Könyvtárban. Azóta 
minden év januárjában megemlékeznek 
a Himnusz ünnepéről.

Az elmúlt 17 év alatt négy kötetet 
jelentett meg az egyesület írói csoport-
ja. Az Algyői Paletta, Lélektükör anto-
lógia a Tollforgatók írásaiból, továbbá 
Szilágyi Perjési Katalin két novelláskö-
tetét, az Aranykalitkát önkormányzati 
támogatással és a Sárembert. Ez utóbbi 
a magyar kultúra napjára jelent meg a 
Nemzeti Együttműködési Alap támo-
gatásával, Dományházi Edit szerkeszté-
sében.

A novelláskötet 20 írást tartalmaz a 
Nagy Háborútól 1956-ig, tényekre ala-
pozva. A szereplők fiktív személyek, a 
történetek azonban valós eseményeken 
alapulnak, hiszen annyi kisgyermek 
maradt árván, oly sok katona esett el 
Doberdónál, 12 csatában festette piros-
ra Isonzó vizét a magyar katonák vére. 
Tény az is, hogy az állandó esőzések 
következtében a lövészárkokban any-
nyira felgyülemlett a víz, hogy a kato-

nák éjjel-nappal a sáros, agyagos vízben 
voltak. A pocsolya átitatta a honvédek 
köpönyegét, ruháját, arcát és kezeit. Úgy 

néztek ki, mintha terrakotta szobrok 
lettek volna. Innen kapta a kötet a Sá-
rember címet.

Valós, borzalmas eseményen alapul 
az 1942-es újvidéki vérengzést felele-
venítő Zsablyai Madonn című novella. 
És a háborúba nemcsak a honvédek, 
hanem a harangok is „bevonultak”. A 
harangok rekvirálása is tény. Egy ilyen 
megható történetet ír le a Harangoztak 
című novella.

A könyvbemutatón a Tollforgatók 
olvastak fel részleteket, I. világhábo-
rús dalt énekeltek a Búzavirág Dalkör 
férfi tagjai, a témával kapcsolatos versek 
hangzottak el, és egyúttal Hegedűs Gábor 
Emlékezz rájuk című versével idézték 
fel a II. magyar hadsereg sorstragédiáját.

Az estet dedikálás és emlékező, feli-
déző beszélgetés zárta.

Szilágy Perjési Katalin könyve meg-
vásárolható a könyvtárban.

Ménesi Lajosné

Családi történetek, elképzelt gondolatok, emberi sorsok szemléltetik Szilágyi Perjési Katalin Sárember című köteté-
ben, hogy milyen volt az élet az első világháborútól egészen 1956-ig. A könyvet az Algyői Könyvtárban mutatták be.



13

...a Tisza Virága

Kedvcsináló szenior tornához

Sokan nem gondolnak bele, hogy az 
idősebb korban végzett testmozgás, 
például a szenior torna jóval nagyobb 
változást hoz életminőségünkben, mint 
a fiatalok esetében. Hiszen ennél a kor-
osztálynál a látványos funkcióromlás 
megakadályozása a cél.

A szenior torna célja az időkori 
problémák megelőzése. Az egészséges 
testtartás fenntartása, az egészség-meg-
őrzés, a betegségek, rossz testtartás ki-
alakulásának megelőzése. Ajánlott min-

denkinek, aki idősebb korban is szeretne 
önálló és önellátó maradni.

Ha szeretné, hogy:
• elérje a polc tetején a lekvárt,
• meg tudjon fésülködni önállóan,
• meg tudja törölni a hátát fürdés 

után,
• frissen álljon fel a karosszékből az 

unokája köszöntésére,
• le tudjon hajolni egy lepottyant 

gombostűért,

• fenn tudja tartani egyenes testtar-
tását,

• meg tudja előzni az idősekre oly 
jellemző előrehajlott testtartást,

• fel tudjon lépni a nem alacsony 
padlós autóbuszra is,

• ne okozzon nehézséget néhány 
lépcső megtétele,

• egyensúlyérzékét fejlessze vagy 
szinten tartsa, megakadályozva  
a veszélyes eséseket, és ha már az 
esés nem megakadályozható, lega-
lább puhán landoljon.

Szeretettel várom minden szerdán, 
reggel 8.30-as kezdéssel a Faluházban 
tartott tornafoglalkozásokon.

A 60 perces csoportos óra részvételi 
díja 1400 alkalmanként. A kedvezmé-
nyes ár a Gyevikult Nkft. támogatásá-
nak köszönhető, amely ingyen biztosítja 
a helyet a foglalkozásokhoz. A Gyevi-
kult ezzel szeretné támogatni az algyői, 
illetve Szeged környéki nyugdíjasokat.

Tóth Veronika
gyógytornász

Mozogni idősebb korban is szükséges, sőt a preventív, azaz megelőző szenior torna 50 év felett szinte kötelező. Ennek 
a tornának a célja az időkori problémák megelőzése.
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A szegedi Talentum Alapítvány önkéntesei Algyőn

Bogi Erdélyből és Mona Bulgáriából látogatott el Algyőre, a 
Faluházba és a Tájházba. Bogi egy interaktív mesét mesélt az 
Algyői Szivárvány Óvoda Bagoly és Tulipán csoportosainak 
a klubteremben, ahol két birodalom előkelőségei és alattvalói 
küzdöttek meg együtt a három fejű sárkánnyal, majd kötöttek 
békét és éltek sokáig boldogságban. Közben Mona segített vá-
rat és sűrű erdőt rajzolni a meséhez. A két önkéntes megnézte 
a Tájház állandó kiállítását, és megismerkedhettek a nemeze-
lés fortélyaival, kipróbálhatták, hogyan lehet gyapjúból ujjbá-
bot készíteni.

Gyevikult Nkft

Két önkéntes látogatott el a nagyközségbe. Óvodásoknak meséltek és közösen rajzoltak is a gyerekekkel.

APRÓHIRDETÉSEK

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

Algyő Informatika: számító-
gépek, laptopok karbantartása, 
telepítése, javítása. Vásárlási 
segítségnyújtás, szaktanácsadás. 
Keressen bizalommal!  
Zsigovics Péter,  
Telefon: 06 (30) 779-14501  
(H-P 16 óra után)

Csontkovács és akupresszúrás 
kezelésre időpont egyeztetés: 
Telefon: 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. természetgyó-
gyász-akupresszőr.

Kettő 16 hetes magyar vizsla 
oltással, kiskönyvvel eladó!  
Érdeklődni Algyő, Berk u. 36.
Telefon 06 (30) 377-4503
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Hegedűs Gábor:  
Horváth József emlékére

miért mindig a jók mennek el
sokszor búcsú nélkül hirtelen
a kérdésre a sors nem felel
csak magába zár a végtelen

a hiányod oly sok év után
űrt hagy a maradók lelkében
sokszor csak állnak bután sután
mert joggal hitték minden rendben

kharon hajója eljött érted
pillanat nem tűrt ellentmondást
egy sóhaj…elszállt az életed
lelked megkezdte az utazást

gyászolók kik sírodnál álltak
nem értik ez hogy történhetett
hisz még tervek voltak és vágyak
kompromisszum nem születhetett

jel ott van az idő homlokán
mit jó érzékkel véstél bele
túl léptél már a világ baján
pihenni térsz vissza az égbe

egy csillag most fényesen ragyog
fényt szórva a szeretteidre
ha isten tenyerén hordozott
téged ültet a legfőbb helyre

legyen nyugodt békés az álmod
ha újjászületsz megtalálod
e csodás kék bolygót

Csongrád-Csanád vármegye a számok tükrében

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) 2022 I–III. negyedévét ér-
tékelte a Fókuszban a megyék című 
kiadványában, amely január közepén 
jelent meg. Ebből kiderül, hogy vár-
megyénkben kevesebben születtek és 
– elsősorban a Covid19-járvány miatti 
többlethalálozások magas bázisa miatt 
– kevesebben haltak meg, mint az elő-
ző év azonos időszakában. Az ebből 
adódó természetes fogyás a népessé-
get mintegy 1600 fővel csökkentette, a 
fogyás lakosságarányos mértéke ked-
vezőtlenebb volt az országos átlagnál.

Jó a foglalkoztatottság
A foglalkoztatottak száma 2022 III. 
negyedévében 1,7 százalékkal nőtt, 
a munkanélkülieké 8,5 százalékkal 
csökkent az előző év azonos időszaká-
hoz képest. Előbbi növekedésének és 
utóbbi csökkenésének mértéke egya-
ránt meghaladta az országos folyama-
tét. A foglalkoztatási arány (74,5%) 
szinte megegyezett a hazai átlaggal, a 
2,3 százalékos munkanélküliségi ráta 
pedig az egyik legkedvezőbb volt a fő-
város és a vármegyék körében, hiszen 
csak Győr-Moson-Sopron vármegye 
és Budapest van előttünk a 20-as lis-
tán.

Közepesek a keresetek
A teljes munkaidőben alkalmazásban 
állók havi bruttó átlagkeresete 2022 
I–III. Negyedévében 19 százalékkal 
nőtt egy év alatt, de a 434 ezer forin-
tos összege nem érte el az országos 
átlagot, ami 504 ezer forint volt. Itt 
érdemes megjegyezni, hogy évek óta 
a 10-11-ik helyen szerepel az átlag-
kereseteket nézve Csongrád-Csanád 
a főváros és a megyék alkotta hú-
szas listában. Ráadásul ha az orszá-

gos átlagot nézzük, azt mindenkép-
pen érdemes figyelembe venni, hogy 
ezt az átlagot kizárólag Budapest és 
Győr-Moson-Sopron vármegye múl-
ja felül, mindenütt máshol kevesebbet 
keresnek az emberek.

Csongrád-Csanád ezúttal is a tize-
dik volt a listán a nettó 288 ezer 400 
forintos átlagával, régiónkat nézve 
Bács-Kiskunban 280 ezer 342 forint 
az átlag, Békésben viszont csak 249 
ezer 939 forint. Utóbbi vármegye ki-
zárólag Szabolcs-Szatmár-Bereget 
előzi meg.

Sok volt a beruházás
A KSH által vizsgált időszakban a 
telephelyi adatok alapján az ipar ter-
melése 2,9 százalékkal nőtt, igaz a III. 
negyedévet csökkenés jellemezte, így 
a megyei székhelyű építőipari szer-
vezetek teljesítménye 4,5 százalékkal 
emelkedett az egy évvel korábbihoz 
képest. A beruházások volumene 18 
százalékkal bővült, ami az egyik leg-
jelentősebb volt a főváros és a megyék 
körében.

Az épített lakások száma mintegy 
háromszor annyi volt, mint az előző 
év azonos időszakában, a jelentős nö-
vekedést részben az alacsony bázisér-
ték okozta. Összesen 937 lakást vettek 
használatba 2022 első kilenc hónapjá-
ban Csongrád-Csanádban, ami több 
évtizedes csúcsnak számít. A növeke-
dést döntően a megyeszékhelyen bő-
vülő lakásépítések okozták.

Viszont továbbra sem vonzó cél-
pont vármegyénk. Tavaly július–szep-
temberben a megyék többségéhez 
hasonlóan kevesebb vendégéjszakát 
töltöttek a vendégek a kereskedelmi 
szálláshelyeken, mint 2021 azonos 
időszakában.

Budapest, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alaku-
lásáról ad számot a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék 
című kiadványa. A legutóbbi számból kiderül, hogy kiugróan sok lakás 
épült 2022 I–III. negyedévében Csongrád-Csanádban, ám még mindig 
a középmezőnyben vagyunk sok tekintetben.
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FEBRUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Február 4� (Szo), 7 óra,  
Tájház: 
Kolbásztöltő és Pálinkaverseny

Február 4� (Szo),  
Faluház: 
Zsibongó farsang – zárt körű

Február 7� (K), 17 óra,  
Tájház: 
Algyői Foltvarrók Köre  
foglalkozása

Február 8� (Sz), 13 óra,  
Tájház:
A Szakkör – nemezelő  
foglalkozás

Február 10� (P), 16 óra,  
Tájház: 
Borbarátok férfi  
csapatának találkozója

Február 13� (H), 16 óra,  
Tájház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása

Február 14� (K), 10 óra,  
Faluház kisterem: 
Baba-mama klub

Február 15� (Sz), 10 óra,  
Faluház klubterem:
CSAGYESZ szakmaközi  
találkozó – zárt körű

Február 15� (Sz), 13 óra,  
Tájház: 
A Szakkör – nemezelő  
foglalkozás.

Február 16� (Cs), 17 óra,  
Faluház kisterem: 
GYBK vezetőségi  
ülés – zárt körű

Február 20� (H), 14 óra,  
Tájház: 
A Szakkör – vesszőfonó  
foglalkozás

Február 21� (K), 17 óra,  
Tájház: 
Algyői Foltvarrók  
Köre foglalkozása

Február 22� (Sz), 13 óra,  
Tájház: 
A Szakkör – nemezelő  
foglalkozás.

Február 25� (Szo), 18 óra 
Faluház: 
Sportbál – részletek a plakáton!

Február 27� (H), 14 óra,  
Tájház:
A Szakkör – vesszőfonó  
foglalkozás

Február 27� (H), 16 óra,  
Tájház: 
Fürge Ujjak Műhelye  
foglalkozása

Február 28� (K), 10 óra,  
Faluház kisterem: 
Baba-mama klub

FALUGAZDÁSZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Ügyfélfogadás helye: Algyői 
Faluház, Búvár utca 5.

Február 7. (K) 8-12 óráig 
Február 21. (K) 8-12 óráig

Időpontfoglalás:  
Mucsi Krisztina  
Telefon: 06 (20) 915-4575

FEBRUÁRI ÁLLANDÓ 
PROGRAMOK:
 
HÉTFŐ 
16-18 óra, Tájház: 
Fürge Ujjak Műhelye kéthe-
tente

13 óra, Civilház: 
Nyugdíjas kártya klub

17�30 óra, Faluház 
emeleti klubterem: 
Hip-Hop Nagy Pertával

19 óra, Faluház színházterem:
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

KEDD
10 óra, Faluház kisterem: 
Baba-mama klub kéthetente

17 óra, Civilház: 
Harmónika próba

17 óra, Tájház: 
Algyői Foltvarrók  
Köre kéthetente

17�30, óra Faluház  
emeleti klubterem: 
Hip-Hop Nagy Pertával

SZERDA
8�30, Faluház színházterem: 
Senior torna

14 óra, Faluház színházterem: 
Szilver táncpróba

17 óra, Faluház emeleti  
klubterem: 
Parlando próba

18 óra, Faluház színházterem:
 Jóga Muladi Annamáriával

CSÜTÖRTÖK
15 óra, Civilház: 
Búzavirág Asszonykórus próba

16 óra, Civilház: 

Szőke Tisza Nyugdíjas Klub  
17 óra, Faluház színházterem: 
Zsibongó Táncegyüttes próba

19 óra, Faluház színházterem:
Fitnesz torna Badar-Kovács 
Krisztával felnőttek számára

PÉNTEK
16�30 óra, Faluház  
emeleti klubterem: 
Stary of Hope-Balett

A Mobilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálat ügyfélfogadása 
átmenetileg szünetel!

MÁRCIUSI ELŐZETES:
2023. március 4.:  
Gyeviek Baráti  
Köre Farsangi bálja.

2023. március 8.:  
Nőnapi műsor  
a Gyevikult Nkft.  
szervezésében –  
részletek a plakáton!

A programok  
változtatási jogát fenntartjuk!

FALUHÁZ KÁVÉZÓ   
NYITVA TARTÁSA

HÉTFŐ .................................13-16
KEDD ....................................13-16
SZERDA ...............................13-16
CSÜTÖRTÖK ......................14-20
PÉNTEK ...............................13-18

MERT ADNI JÓ!

Szeretnénk megköszönni az Algyői Szivárvány Óvoda 
által meghirdetett és a már több éve hagyománnyá vált 
adománygyűjtő programunkban való aktív részvéte-
lüket. A sok összegyűlt adomány lehetőséget nyújtott 
számunkra, hogy az óvoda közösségébe járó, szerényebb 
körülmények között élő családokat megajándékozzuk, és 
ezzel szebbé és örömtelibbé tegyük számukra az ünnepet. 

Algyői Szivárvány Óvoda nevelőtestülete
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Élettársak vagyonjogi kérdései

Élettársi kapcsolat: a Polgári Törvény-
könyv (Ptk.) körülírással határozta meg, 
hogy mit tekint élettársi kapcsolatnak. 
Két olyan, házasságkötés nélkül közös 
háztartásban, érzelmi és gazdasági kö-
zösségben (a továbbiakban: életközös-
ség) együtt élő személy között létrejött 
kapcsolatot, akik közül egyiknek sem 
áll fenn mással házassági életközössége, 
bejegyzett élettársi életközössége vagy 
élettársi kapcsolata, és akik nem állnak 
egymással egyenesági rokonságban vagy 
testvéri kapcsolatban. Ebben az esetben 
az élettársi kapcsolat az életközösség lé-
tesítésével jön létre, és megszűnik, ha az 
élettársak egymással házasságot kötnek, 
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíte-
nek vagy az életközösségük véget ér.

Előfordul az is, hogy olyan szemé-
lyek létesítenek élettársi kapcsolatot 
egymással, akik közül akár az egyik fél, 
akár mindkét fél házas családi állapo-
tú. Ha a házasság közkeletű szóval élve 
már csak „papíron” létezik, tehát a házas 
fél nem él ténylegesen életközösségben 
(érzelmi, gazdasági közösségben) a há-
zastársával, akkor a jog szerint élettársi 
kapcsolatot is létesíthet. A lényeg tehát, 
hogy a jogszabályok szerint csak egy 
személlyel lehet házassági vagy élettársi 
életközösségben élni.

Élettársak vagyonszerzésére vonatko-
zó előírások: az élettársak, ha nem kötnek 
egymással élettársi vagyonjogi szerző-

dést, akkor a Ptk. rendelkezései alapján 
az együttélés alatt önálló vagyonszerzők, 
vagyonuk elkülönül egymástól. Az élet-
közösségük megszűnése esetén bármelyik 
élettárs követelheti a másiktól az együtt-
élés alatt keletkezett vagyonszaporulat 
megosztását. Nem számítható a vagyon-
szaporulathoz az a vagyon, amely házas-
társak esetén különvagyonnak minősül.

Lényeges különbség, hogy amíg a há-
zastársak a vagyonszaporulatból alapvető-
en fele-fele arányban részesednek, addig 
az élettársat a szerzésben való közreműkö-
dése arányában, elsősorban természetben il-
leti meg részesedés. Ha a szerzésben való 
közreműködés aránya nem állapítható 
meg, akkor azt egyenlőnek kell tekinteni, 
kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve 
méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene. 
Viszont a házastársakhoz hasonlóan a 
háztartásban, a gyermeknevelésben, vala-
mint a másik élettárs vállalkozásában vég-
zett munka a szerzésben való közreműkö-
désnek minősül.

Fontos, hogy az élettársat a vagyon-
szaporulatból megillető részesedés vé-
delmére és egymás közötti megosztásá-
ra – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik 
– a házastársak között szerződéssel ki-
köthető közszerzeményi rendszer rendel-
kezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az élettársi vagyonjogi szerződés: az 
élettársak – hasonlóan a házastársakhoz 
– egymás közötti vagyoni viszonyaikat 

az élettársi együttélés idejére szerző-
déssel rendezhetik. Ebben az élettársak 
bármilyen olyan vagyonjogi rendelke-
zést kiköthetnek, amely – szerződés 
vagy a Ptk. alapján – a házastársak kö-
zött érvényesülhet.

Az említett közszerzeményi rendszer-
ről és a házastársak közötti vagyonjogi 
szerződésről részletesen az Algyői Hír-
mondó januári számában olvashattak.

Bejegyzett élettársi kapcsolat: a 2009. 
évi XXIX. törvény alapján akkor jön lét-
re, ha az anyakönyvvezető előtt együtte-
sen jelenlévő két, 18. életévét betöltött, 
azonos nemű személy személyesen ki-
jelenti, hogy egymással bejegyzett élet-
társi kapcsolatot kíván létesíteni. Tehát 
csak azonos neműek között állhat fenn, s 
az ilyen kapcsolat a törvényben megha-
tározott – a házassághoz hasonló – jog-
következményekkel jár.

Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartá-
sába (ÉNYNY) bejegyzett élettársi kapcso-
lat: ilyen élettársi kapcsolatban azonos, 
és különnemű párok is élhetnek, és nincs 
a házassághoz hasonló jogkövetkezmé-
nye. Az élettársak a közjegyző előtt szemé-
lyesen nyilatkozatot tesznek arról, hogy 
egymással élettársi kapcsolatban élnek. 
A közjegyző nyilatkozatukat közokiratba 
foglalja, amely az ellenkező bizonyításig 
közhitelesen tanúsítja az élettársi kap-
csolat fennállását. A nyilatkozat vissza-
menőleges hatállyal nem tehető, vagyis 
csak a nyilatkozat megtételének napjától 
tanúsítja az élettársi kapcsolat fennállá-
sát. A nyilatkozat gyakorlati jelentősége 
az, hogy megkönnyíti az élettársi kapcsolat 
fennállásának bizonyítását. Akár az élet-
társi kapcsolat megszűnése miatti va-
gyonmegosztásnál, akár az élettárs halála 
esetén vagyonjogi igényei érvényesítésére.

Mivel az élettárs nem törvényes örökös, 
érdemes tudni, hogy az élettárs végren-
delet alapján örökölhet. Ezzel szemben 
a házastárs, ha az örökhagyó halálakor 
fennállt közöttük a házassági életközös-
ség, és az örökhagyónak van leszárma-
zója (gyermek, unoka), akkor az örök-

Napjainkban egyre többen élnek házasság helyett élettársi kapcsolatban. Ugyanakkor még mindig sok az élettársi 
kapcsolatra vonatkozó tévhit a köztudatban. Ezek tisztázásában próbálunk segíteni.
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Algyőre igazolt a Makó egyik erőssége, Pócs Tamás
 

A 30 esztendős Pócs Tamás legutóbb az NB III-as Makóban 
futballozott, az ősszel nyolc mérkőzésen, kezdőként lépett pá-
lyára, viszont a csapat visszalépett a harmadosztály küzdelme-
itől. Pócs Tamás korábban a Mórahalom és a SZEOL SC csa-
patával is megfordult az NB III-ban, így jelentős rutin érkezett 
az algyőiekhez.
Az is eldőlt, hogy az NB III Keleti csoportjában érdekelt Kar-
caghoz igazol a Makótól Nemanja Nikics. Az ősszel még a Ma-
ros-parti gárdát erősítő Zámbori Dániel, Juhász Jónás, Rabecz 
Valter és Vladul Stefan pedig a legutóbb a Hódmezővásárhelyi 
FC színeiben lépett pályára edzőmeccsen.

Új állomáshelyet keresnek az NB III-as küzdelmektől visszalépett Maros-parti együttes tagjai.
A megyei I. osztályú Algyőben folytatja karrierjét Pócs Tamás – tájékoztatott a Csfoci.hu szakportál.

Stabilitásban lépne előre a focicsapat
 

– Összességében elégedett vagyok, hi-
szen a minimális célunk a felsőház, azaz 
az első hat hely valamelyikének elérése 
volt. Olyan csapatunk állnak előttünk, 
amelynek kerete évek óta együtt dolgo-
zik, nálunk viszont kilenc érkező volt a 
nyáron. Reálisnak tartom az ötödik he-
lyünket. 

Nagyon sok gólt kaptunk, főleg egyé-
ni hibákból, tavasszal ezeket a hibákat 
szeretnénk kijavítani, amelyek egész 
ősszel elkísértek bennünket. Felelősség-
teljesebben kell futballoznunk az idény 
további részében. Sokkal több van a csa-

patunkban, ezt a Mórahalom elleni két 
meccsen, vagy a Tiszasziget elleni talál-
kozón meg is mutatták, viszont ott van 
a HFC II., vagy a Balástya elleni meccs, 
az ott nyújtott teljesítmények nem fér-
nek bele. Mindig meg kell maradnia a 
tartásunknak, az sem megengedhető, 
hogy nyolc gólt kapjunk egy meccsen – 
összegzett a Délmagyarországnak Fülöp 
Tibor edző. Elmondta azt is, hogy nem 
terveznek nagy átalakítást a csapatban, 
mert azt szeretnék, hogy akik itt van-
nak, azok hosszú távon gondolkozzanak 
az Algyőben.

Ötödik helyen tölthette a téli szünetet a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályban az Algyő, miután 25 pontot gyűj-
tött az idény első felében. Fülöp Tibor edző a Délmagyarországnak összegezte terveit.

Fotó: Makó FC

hagyóval közösen lakott lakáson és a 
hozzá tartozó berendezési és felszerelé-
si tárgyakon holtig tartó haszonélvezeti 
jogot (özvegyi jog) örököl, míg a hagya-
ték többi részéből egy gyermekrészt.

Összegzés: az élettársi kapcsolatok 
népszerűségével és a magánvagyonok 
növekedésével (ingatlanok, értékes in-
góságok, üzletrész vállalkozásban, csalá-
di gazdaságok) az elmúlt évtizedekben 
családi és vagyoni viszonyaink bonyo-
lultabbá váltak, és ezzel együtt sajnos 
a rájuk vonatkozó jogi szabályozás is. 

Házasságok, válások, különélések, élet-
társi kapcsolatok és ezekből születő 
gyermekek – sokszor még a jogászok-
nak is nehézséget okoz, hogy megálla-
pítsák a konkrét esetben alkalmazandó 
jogot. Érthető, ha a hétköznapi emberek 
ezt már nem tudják követni. Ha pedig 
ismereteiket kizárólag a közbeszédből 
szerzik, sokszor tévedésben is vannak. 
Éppen ezért családi állapottól függetle-
nül mindenkinek célszerű tisztában len-
ni a rá vonatkozó családjogi, vagyonjogi 
előírásokkal. Ha pedig szeretnék elke-

rülni, hogy a házassági, vagy az élettársi 
kapcsolat esetleges megszűnésekor még 
a rendezetlen vagyonjogi ügyekkel is 
foglalkozni kelljen, célszerű megfontol-
ni vagyonjogi szerződés kötését.

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
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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 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 (62) 765-975, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu

Gyeviép Nkft.:  06 (62) 765-900
AKTV Kft.:  06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu

KözérdeKű  
telefonszámoK KÖSZÖNET AZ  

1 SZÁZALÉKÉRT
Köszönjük az adózók által felajánlott  
1 százalékot, amelyet a rendezvények,  

tábor alapanyagaira,  
közjegyzői díjra, utazási költségre  

és telefondíjra használtunk fel.

Várjuk 2023-ban  
is a támogatásukat!

Gyevi Art  
Kulturális Egyesület

Adószámunk: 

18469927-1-06

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




