F E B R UÁ R 26 - Á N S Z AVA Z A LG YŐ
• KÖZÉLET
• KULTÚRA
• SPORT
• TÁRSADALOM
• OKTATÁS

„A Tisza virága”

XXVI. évfolyam 1. szám

AJÁNDÉKOKAT HOZOTT
A HÍRMONDÓ (13. OLDAL)

2017. január

EGY KAPCSOLAT SZÜLETÉSE
A DALOKON KERESZTÜL (16. OLDAL)

PIROSBAN FUTNI JÓ!
(5. OLDAL)

AJÁNLÓ
Szinte biztos a görög búcsú..................................2.oldal
Búcsú a tükörtől.......................................................4.oldal
Uralták a parkettet.................................................. 7.oldal
Molnár: nem érkezett hivatalos megkeresés.....8.oldal
Egyórás vita a népszavazás kiírásáról................10.oldal
Késelésig fajult a vita............................................12.oldal

2

Algyői hírmondó

2017. január

SZINTE BIZTOS A GÖRÖG BÚCSÚ
Próbálják Algyőn tartani a görög, vegyipari alapanyagokat gyártó céget, hogy ne egyből távozzon a nagyközségből, hanem várja meg a népszavazás eredményét. A vállalat ugyanis korábban kijelentette: ha voksolásra kerül sor,
azonnal más települést keres.

Mint arról beszámoltunk, népszavazást tartanak Algyőn az
oda települő görög üzem helyszínével kapcsolatban. A gyár
veszélyesnek minősül, ezért többen úgy vélik, túl közel kerülne a lakóövezethez, azon belül a fürdőhöz és az általános
iskolához.
Lehet, hogy már nem is lesz aktuális a kérdés
976 érvényes aláírást gyűjtöttek össze, ami meghaladja a választópolgárok 20 százalékát, azaz a 885 főt. Ezáltal kötelező
megtartani a népszavazást. – Arra kell törekednünk, hogy
minél hamarabb kiírjuk a voksolás időpontját. A törvényi
meghatározások miatt legkorábban február végén, március
elején kerülhet sor a szavazásra – mondta Molnár Áron a
település november 30-i közmeghallgatásán. A polgármester célja: vegyék rá a céget, hogy várja meg a voksolás eredményét, ugyanis korábban kijelentette, ha népszavazás lesz,
akkor egyből távozik a nagyközségből. – Minimális az esély,
hogy itt maradnak, valószínűleg Magyarországot is elhagyják. A legnagyobb probléma, hogy a népszavazáskor már
nem is lesz aktuális a kérdés, de a választást meg kell tartanunk, a felesleges milliókat ki kell fizetnünk – tette hozzá.
A cég az összes szakhatóságtól megkapta az engedélyt a beruházás megvalósítására. Molnár Áron szerint az Algyőn
kialakult helyzet már rég nem az üzemről, hanem ellenségeskedésről és politikai érdekekről szól.
Boldizsár Attila helyi lakos: közel ezer aláírást nem lehet
figyelmen kívül hagyni. Olyanok is aláírták a népszavazási kezdeményezést, akik támogatják a gyár létrejöttét, csak
szeretnék, ha mindez demokratikus úton zajlana.
Baráth János azt kérdezte: szükséges-e Algyőn az üzem, és
ha igen, akkor milyen előnyökkel járni. Molnár Áron: ekkora lehetőség előtt évtizedek óta nem állt Algyő. Az üzemben
kezdetben 55 fő kapna munkát, a létszám később tovább bővülne.

„Alkalmatlan a testület!”
Gercsó Lászlóné azt kérte, szólaljon fel egy olyan képviselő,
aki ellenzi a 4,5 milliárd forintos projektet. Pongrácz Tamás
elmondta: az ügy során folyamatosan az algyőiek érdekeit
képviselte. Nincs ellene a gyárnak, de nem tartotta helyesnek, hogy a cég vezetői nem jelentek meg Algyőn, sőt, a testület előtt sem. - Kompromisszumra kell törekedni, hogy az
Ipari Parkon belül kerüljön az üzem – mondta.
A képviselőtestület tagjai nézzenek magukba és gondolkozzanak el, mert 20 éve egy együttműködő közösségért lett önálló Algyő – mondta Oláh Dániel. A férfi szerint a jelenlegi
testület alkalmatlan a település vezetésére és nem tudnak
jövőt biztosítani az ott élőknek.
Balázs István 46 évet dolgozott vegyiparban. Azt szeretné,
ha a cég távozik Algyőről, legalább Magyarországon maradjon.
Herczeg József is felszólalt. A képviselő azt javasolta, az önkormányzat vásároljon területeket az Ipari Parkhoz, mert
anélkül nem válik ipari területté. – Szükség van Algyőn az
üzemre, így a jövőben el kell kerülni, hogy a jelenlegihez hasonló helyzet előforduljon – mondta. Molnár Áron reagált:
Herczeg a legutóbbi testületi ülésen még azt mondta, nem
kell az üzem. Az önkormányzat pedig már több területet is
vásárolt.
Ipari terület a Rákóczi-telepen
A közmeghallgatás másik fő témája a 2016-os fejlesztések
voltak. Ezen belül szó esett arról, hogy idén 90 millió forintot fordított a nagyközség aszfaltozásra. A cél, hogy az ös�szes utca aszfaltos legyen.
A Délnyugati Lakópark rendezésére az idén 109 millió forintot költött az önkormányzat. A kialakított 25 telekből
már 21-et eladtak.
A Rákóczi-telepnél, az autópálya lejárónál ipari területet
alakítanának ki. Szabó István ennek miértjére kérdezett rá.
– Sokkal több lehetőség rejtőzik a területben, mint amit kihasználunk. Már több cég is jelezte, hogy ezt a részt választaná letelepedésre – válaszolt Molnár Áron.
Polgármester vs. képviselők
A közmeghallgatáson vitát váltott ki, hogy jövőre az állam mintegy 270 millió forint szolidaritási adót kér az
önkormányzattól. Ezt a lakosságszám és az iparűzési adó-
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bevétel függvényében állapítják meg. Algyő az országban
az egyik leggazdagabb önkormányzat, az egy főre jutó
adóerőképesség meghaladja a 150 ezer forintot, míg van
olyan település, ahol ez a szám 30 ezer forint. Molnár Áron
emiatt levélben fordult volna a kormányhoz, de a testület 5-4
arányban ezt leszavazta.

Többen megkérdezték, hogy miért nem álltak a képviselők
a polgármester mellé, ha ez a magas összeg Algyő fejlődését gátolja. Pongrácz Tamás válaszolt: a kormány korábban
900 millió forintos adósságot vállalt át az önkormányzattól. Ezen kívül gyakorlati haszna nem lenne a levélnek, azt
mindössze „fricskának” tekintenék. Azt javasolták Molnár
Áronnak, keresse fel a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét.
Molnár Áron válasza: „fricskáról” szó nincs, az algyőiek
képviseletéről annál inkább. Ilyen esetben nem azt kell nézni, ki mit gondol, hanem azt, hogy az adó nagymértékben
befolyásolja a 2017-es fejlesztéseket.
Megyeri József

„EZ LESZ A KÖVETKEZŐ 2-3 ÉV
NAGY VITÁJA”
Ha egy munkavállaló nem jár egészségügyi szűrésekre, fizessen több társadalombiztosítást a munkáltató – ennek
lehetőségét vizsgálja a kormány. Lázár János szerint ezzel
radikálisan lecsökkentenék bizonyos betegségek előfordulását.

- 130 ezer ember hal meg évente Magyarországon, közülük
10 ezer megmenthető lenne, ha időben orvoshoz fordulna
– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Rádió
7-ben tartott évértékelőjében. Hódmezővásárhely-Makó országgyűlési képviselője szerint a következő években nagy
feladatot jelent az egészségügy átalakítása, ugyanis míg nyugaton a születéskor várható élettartam 80 év, addig Magyarországon nőknél 78, férfiaknál 73.
Mint hozzátette, elöregedő társadalomban élünk, ezért egyre több embert kell ellátni. Emiatt a betegségek megelőzésére
és az egészség megőrzésére kell koncentrálni. – Mindenkinek az az érdeke, hogy minél tovább egészségesek legyenek
az emberek. A probléma, hogy a munkavállalók a kelleténél
kevesebb figyelmet fordítanak az egészségi állapotukra –
fejtette ki Lázár János.
A politikus ismertette, a következő 2-3 év nagy vitája az lesz,
hogy bevezessék-e: ha a munkavállaló nem jár az állam által biztosított ingyenes szűrésekre, akkor a munkáltató fizessen több társadalombiztosítást. - Ezáltal a munkaadók
rákényszerítenék az alkalmazottakat, hogy vegyék igénybe
a szűréseket – mondta Lázár, hozzátéve, az intézkedéssel jelentősen csökkenthetnék például a gyomor és bélbetegségek
előfordulását.
Megyeri József

FEBRUÁR 26-ÁN LESZ
A NÉPSZAVAZÁS
Kitűzték a népszavazás időpontját Algyőn. A helyiek a
görög, vegyipari alapanyagokat gyártó üzem helyszínével
kapcsolatban voksolnak.
Az Algyői Helyi Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatáskörében
eljárva az „Akarja-e Ön, hogy a K&P Chem Kft. az Algyő
01747/9 helyrajzi számú ingatlanon háztartás-vegyipari
alapanyagokat előállító üzemet létesítsen?” kérdésben helyi
népszavazást tűzött ki 2017. február 26. napjára, valamint a
helyi népszavazási eljárási határidőinek naptár szerinti dátumait - a határozat mellékletében foglaltak szerint - megállapította.
Forrás: algyo.hu

A Levendula Hotel és Étterem ÉTELFUTÁR munkakörbe saját gépjárművel
rendelkező munkatársat keres időszakos délutáni munkára, FIX fizetéssel és Km
elszámolással!

ELVÁRÁSOK
 saját gépjármű
 B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: a szucsszabolcs.gabor@gmail.com e-mail címen fényképes önéletrajz elküldésével, vagy
személyesen a Levendula Hotel és Étteremben.
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BÚCSÚ A TÜKÖRTŐL
Húsz esztendővel ezelőtt, amikor elindítottam a Rádió7
adását, azt gondoltam, hogy a feladatunk minden esetben
a gyors, pontos, hiteles és korrekt tájékoztatás. Politikai
kurzusok jöttek és távoztak, de én ma is ebben hiszek és
ezen elvek szerint dolgozom valamennyi munkatársammal
együtt.
Amikor az algyői önkormányzat kérésére és megbízásából,
a Kisbíró Kft. tulajdonosaként átvettem az Algyői Hírmondó kiadását és írását, ugyanebben a hitben kezdtem hozzá a
munkához. A célom az volt, hogy a nagyközség lakói minden olyan információt megkapjanak, melyek számukra fontosak és érdekesek.
Ők ezt meg is értették, hiszen közvélemény-kutatásunk szerint szívesen forgatták az újságot, az abban bevezetett újítások elnyerték tetszésüket. S ők voltak többségben. Algyő
egyes elöljárói azonban egyre inkább gátolták az alkotó tevékenységet, zaklatták újságíró munkatársaimat olyan ügyekben is, melyekben sem hatáskörük, sem joguk nem volt.
Hiába igyekeztünk megmagyarázni nekik, hogy az Algyői
Hírmondó egyfajta tükör azoknak, akik szerepelnek benne.
A tükör akkor mutat hiteles képet, ha tiszta. Ha néhányan
el akarják homályosítani, mi több, összetörni – akkor hiteltelen lesz.
Ehhez viszont két évtizedes szakmai múlttal, több országos
és regionális kitüntetéssel a hátunk mögött nem adom sem
magam, sem munkatársaim nevét. Tulajdonosként és első
számú szakmai vezetőként mindez erkölcsi kötelességem,
még akkor is, ha a kiadványt Algyő Nagyközség Önkormányzata rendelte meg tőlünk, s ezért fizetett is. A hitelesség viszont nem mérhető pénzben. Láttuk, éreztük, tapasztaltuk: egyes választott tisztségviselőknek nincs ínyére az
Algyői Hírmondó tartalma, netán „Percről percre” rovata
sem, melyben az algyői testületi ülésekről tudósítottunk.
Úgy vélem azonban, hogy az algyőieknek joguk van tudni,
hogy az általuk szolgálatra megválasztott képviselők milyen
témákhoz milyen véleményt fűznek, – ha egyáltalán szavaznak, vagy hozzászólnak – s főleg, hogyan döntenek az ő adóforintjaikról úgy, hogy a pénz, amit ezért kapnak, szintén
közpénz.
A sorozatos támadások miatt döntöttem úgy, hogy a szerződésben meghatározott felmondási időt betartva, megszüntetem megállapodásunkat és nem adom ki tovább a lapot.
Indokaimat – melyeket elmondtam volna a testületnek is, ha
egyáltalán meghívnak az ezt tárgyaló ülésre – fentebb kifejtettem, s bízom abban, hogy Önök is megértik őket. Tudom,
hogy így lesz, hiszen az algyői polgároktól csak pozitív vis�szajelzéseket és támogatást kaptam az újság kapcsán, melyet
többségükben rendszeresen olvastak.
Arra kérem az algyőieket, hogy továbbra is tartsanak a
Rádió7-tel, valamint a térség legnépszerűbb hírportáljával,
a promenad.hu oldallal, hiszen ezen médiumok ezek után is
minden olyan eseményről és hírről beszámolnak majd, ami
Önöknek fontos és befolyásolja életüket. Egyúttal ezúton
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köszönöm meg a segítséget mindazoknak, akik az Algyői
Hírmondó ügyében támogattak engem és kollégáimat.
Eredményekben gazdag és sikeres új esztendőt kívánva, köszönettel:
Égető Gyula
tulajdonos, cég- és szerkesztőségvezető
Kisbíró Kft.

ANNA NÉNI 90 ÉVES LETT
Bun Imréné Biczók Anna 1926. december 5-én született
Algyőn. 90. születésnapja alkalmából Molnár Áron polgármester és Zombori Mariann köszöntötte az Algyői Polgármesteri Hivatal nevében.

Az ünnepelt egy „öreg halász” első szülött gyermekeként jött
a világra. Sokáig cselédeskedett Szegeden, majd az 1950-es
évek elején megismerkedett Bun Imrével, akivel házasságot
kötött. Férjével két lánygyermeket neveltek, Ibolyát és Zsuzsannát, de a sors közbeszólt, és a férjét 41 éves korában balesetben elvesztette. Így özvegyként nevelte fel a két lányát,
dolgozott a Felszabadulás TSZ-ben, éjjel-nappal halászhálót
és szatyrot kötött. Piacon is árusított, hogy a családját fenn
tudja tartani.
Gyermekei három unokával és mindeddig három dédunokával tették boldoggá életét.
„Pancsa néni” úgy látja, a hosszú élet titka, hogy mindig tevékenykedni, dolgozni kell valamit és hittel, becsületben kell
élni.
Algyői Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNET AZ 1%-ÉRT
A Gyevi Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy az Szja 2015.
évi, az adófizető magánszemélyek által felajánlott 1%-os összegét, összesen 117 ezer 642 forintot a március 15-i és október 23-i ünnepségre, tanfolyami költségre, szerzői jogdíjra, a 15 éves Parlandó Énekegyüttes operett
gála műsorának költségeire és a nyári kézműves táborra használtuk fel.
Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük.
A 2017-es évben is várjuk és megköszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné
az egyesület elnöke
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PIROSBAN FUTNI JÓ!
Az Algyői Faluház és Könyvtár második alkalommal rendezett Mikulás futást, melynek különlegessége az volt,
hogy a legtöbben piros ruhában, Mikulás sapkában tették
meg a távot.

Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Bóbita Bölcsőde
pályázatot hirdet
SZAKÁCS
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6750 Algyő, Kastélykert u.15.
A munkakörbe tartozó feladatok:
a jogszabályoknak megfelelő bölcsődei étkezés
elkészítése,
raktárkészlet vezetése

A közel 70 főből összeállt csapatban, minden korosztály felfedezhető volt, így bátran lehet mondani, hogy igazi családi
program volt sokak számára. Az idő ezen a közös futáson
másodlagos volt, hiszen az 500, vagy éppen 2000 méteres
táv megtételének az volt a lényege, hogy mindenki egy kicsit
feltöltődjön a közös sportolási lehetőségnek köszönhetően.
Emellett a sportág népszerűsítése és az adománygyűjtés is a
célok közé tartozott.
A piros egy meleg szín, viszont nem ettől, hanem a bemelegítésnek és a kiadós futásnak köszönhetően egy cseppet sem
fáztak mindazok, akik a délelőttjüket egy futással zárták.
Bár ehhez az is hozzájárult, hogy a rajt előtt és a célba érkezést követően, az Ezerjófű Egyesület finom meleg teával
várta a résztvevőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Szakács vagy főzőnői végzettség
• Magyar állampolgárság, büntetlen
előélet,cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gyermekétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat,
• HACCP ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz • Képesítést, végzettséget igazoló
okiratok másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban
foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az
elbírálásban résztvevők megismerhessék.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet:
06-62-517-368 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, személyesen: Algyői Egyesített
Szociális Intézmény, 6750 Algyő, Kastélykert u.15.
• Elektronikus úton: bobitabolcsode@algyo.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

Leléné Juhász Erikától, a faluház művelődésszervezőjétől
megtudtuk, egy olyan csapatot szeretnének összekovácsolni,
akik szívesen sportolnak együtt, vagy vesznek részt különböző programokon.
Minden nevező emléklapot és szaloncukrot kapott a célba
érkezést követően, a gyermekek pedig plusz ajándékként egy
bábelőadást is megtekinthettek a Cserregő Bábtársulás jóvoltából, akik a Holle anyót vitték színpadra. Interaktív előadásról lévén szó, természetesen a gyerekeket is bevonták a
műsorba.
RV

PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
-Teljes körű temetkezési szolgáltatás!,
-Bemutató terem, gyász ill. köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 70 616 2055
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig.
Telefon: 06 30 207 4129
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MADÁRINFLUENZA

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály Algyő település közigazgatási külterületének dél-keleti részére
védőkörzetet rendel el magas patogenitású madárinfluenza megállapítása miatt.
A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra /
háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem
el:
1.) A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni
kell.
2.) A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani.
Amennyiben ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és
hálóval lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más
baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.
3.) A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító
helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így
azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel
vagy vízzel való érintkezését.
4.) A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.
5.) A gazdaságok be-és kijáratánál járművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal
érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve
a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek
járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni
kell.
6.) A gazdasága be- vagy onnan kilépő személyeknek az
alábbiakat kell betartaniuk:
- öltözet cseréje a gazdaságban tartózkodásra, vagy
teljes egyszer-használatos vagy fertőtleníthető védőruházat viselése,
- gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,
- a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden
személy adatainak bejegyzése.
7.) A baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai
vizsgálat céljából, szükség esetén mintát vesznek az
állományból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.
Az állomány állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai
vizsgálatát az állattartók tűrni kötelesek.
8.) A gazdaságba csak engedélyemmel vihető be baromfi,
más fogságban tartott szárnyas, valamint háziasított
emlős, kivéve azokat az emlősöket, amelyeknek csak
az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve
fogságban tartott madarakkal, valamint ketreceikkel.
A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá termelési adatokban
bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel
az alábbiakra:
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- a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja
a 20%-ot,
- a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,
- egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
- bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást
a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.
9.) Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell, a védőkörzet területéről állati hullák kiszállítását közvetlen ártalmatlanítás céljára Igazgatóságom kérelemre engedélyezteti.
10.) A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt
alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól
igazgatóságom adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza
vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy
későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.
11.) A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése, továbbá tilos a baromfi, vagy
más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.
12.) A védőkörzet területén belül tilos – a gazdaságok
magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével – a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak
gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása.
13.) A szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten
közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.
14.) Igazgatóságom bizonyos feltételek teljesülése esetén
külön kérelemre engedélyezheti
-
védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból a baromfihús kiszállítását,
- a védőkörzetben lévő gazdaságból származó, azonnali levágásra szánt baromfi kijelölt vágóhídra való
közvetlen szállítását;
-
a védőkörzeten belül elhelyezkedő gazdaságból
származó tojásokból kikelt napos baromfi Magyarország területén lévő és lehetőleg a védő- és megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságba vagy annak
egy termelési egységébe való közvetlen szállítását;
- a tojásrakás előtt álló baromfi közvetlenül, lehetőleg
a védő- vagy megfigyelési körzeten belül található
meghatározott gazdaságba vagy annak termelési
egységébe szállítását,
- a keltető tojás beszállítását a védőkörzetben lévő kijelölt keltetőbe, valamint a védőkörzetben elhelyezkedő valamely gazdaságból bármely keltetőbe,
- étkezési tojás szállítását.
15.) A védőkörzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött
gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 21 napig, illetve addig kell fenntartani, amíg a védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokat a készenléti tervvel összhangban
meg nem vizsgálták.
A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
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URALTÁK A PARKETTET
December 3-án rendezték meg a X. Forma Kupa táncversenyt Algyőn, amely az U21 Standard és Latin Magyar bajnokságnak, valamint a C osztályos Országos bajnokságnak is otthont adott. A magyar bajnoki, országos bajnoki
és klubközi kategóriákban összesen 313 nevezés érkezett.

lik a bírók a lépést, a technikát, vagy épp a lendületet” – tudtuk meg Szabó Anitától, a Forma Alapfokú Művészeti Iskola
művészeti vezetőjétől, hogy mi alapján pontoz a zsűri.
Két magyar bajnokság is zajlott a nap folyamán az algyői
Fehér Ignác Általános Iskola Sportcsarnokában. „A helyszín gyönyörű, amit a karácsonyi dekoráció szerintem még
szebbé tesz, az emberek kedvesek és segítőkészek, ez az oka
annak, hogy ezt a csarnokot választjuk évről évre” – mondta
el a művészeti vezető, akitől azt is megtudtuk, egyesületük a
második legeredményesebb klub az országban.
RV

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY
3-8. ÉVFOLYAM
2016/17-ES TANÉV
ORSZÁGOS DÖNTŐ
2016.12.10. Budapest
7. évfolyam:
I. helyezett a GÉNIUSZOK/Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola
Nyolc évvel ezelőtt rendezte meg először a Forma Alapfokú Művészeti Iskola és Forma TSE azt a táncversenyét, mely
2016-ban jubileumi alkalomhoz érkezett. Akkor még frissen
alakult egyesületként az volt a céljuk, hogy a gyerekeknek
bemutatkozási lehetőséget adjanak hazai pályán, hiszen ez
sok pluszt ad számukra. Ebből, a klubközi versenynek indult
megmérettetésből növekedett ki évek során a Forma Kupa,
melyen már nem csak a hagyományos verseny, hanem bajnokságok lebonyolítása is a szervezők feladatai közé tartozik.
A 313 pár, akik neveztek a különböző kategóriákban – standard és latin versenyszámokban – az ország számos pontjáról érkeztek, többek között Szegedről, Algyőről, Szombathelyről, Zalaegerszegről, Debrecenből és Budapestről.
Minden korosztály képviseltette magát ezen a versenyen,
hiszen gyermek, junior, felnőtt és senior versenyzők is a parkettre lépnek.

2016-ban már több mint 25 000 résztvevővel büszkélkedhet a 2005 óta megrendezésre kerülő, színvonalas,
országosan népszerű anyanyelvi csapatverseny. A kerületi fordulókról az országos döntőbe évfolyamonként 24 csapat jutott be.
Csongrád megyét az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
GÉNIUSZOK nevű csapata képviselte a 7. évfolyamban.
A csapat tagjai: Jernei Richárd, Nagy Olga, Németh
Réka, Tóth Virág.
Az írásbeli és szóbeli részből álló döntőben magabiztos fölénnyel nyertek az algyői „GÉNIUSZOK”, sőt az
összpontszámuk a legmagasabb pont lett a döntőben
résztvevő csapatok közül, ezért felkészítő tanáruknak a
„Tanári fődíjat” is megnyerték.
A csapat már a 2015-ös országos versenyen is eredményesen szerepelt, akkor a 6. helyet érték el. Az idei
versenyre már tapasztalt versenyzőként, magabiztos
tudással érkeztek, s nem találtak legyőzőre. Ők az ország legeredményesebb csapata!
Felkészítő tanáraik: Sáriné Vetró Zsuzsanna, Ujváriné
Lőrincz Tünde

APRÓHIRDETÉS

„Picit szubjektív ez a sportág, hiszen az is döntő, hogy kinek
mi, ami jobban nyom a latba: zene, tartás, ritmus, dinamika.
Amikor hasonlóan teljesít két pár, akkor már jobban figye-

Eladó jó állapotban lévő egyszemélyes, felnőtteknek való
ágyneműtartós heverő. 5000 Ft.
Vásárolnék gázpalackos tűzhelyet. (legyen jó a relnije)
Érd. 06 30 529 3920
Algyő Ari Marketben 2017.01.02-től minden áru árából
-20%, kivéve italok.
CSONTKOVÁCS kezelésre időpont egyeztetés:
+36 30 979 8079-es telefonszámon.
Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között.
Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
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Algyői hírmondó

MOLNÁR: NEM ÉRKEZETT
HIVATALOS MEGKERESÉS
Aki igennel voksol február 26-án, az a fejlődést választja–
véli Molnár Áron. Algyő polgármestere szerint a népszavazás nem csak a görög, vegyipari alapanyagokat gyártó
üzemről szól, ugyanis ha a cég kivonul a településről, akkor
a későbbiekben kevesebb befektető érdeklődhet a nagyközség iránt. A politikussal a 2016-os évet értékeltük.

Algyői Hírmondó: Több beruházás is befejeződött 2016ban Algyőn. Melyek voltak ezek közül a legnagyobbak?
Molnár Áron: Mint a legtöbb önkormányzat, így elsősorban
mi is pályázati forrásokból szeretnénk fejlesztéseket végrehajtani, hiszen így saját forrásokat tudunk megtakarítani.
A 2016-os év inkább a tervezés, mint a kivitelezés éve volt,
ugyanis inkább a pályázatok előkészítésével foglalkoztunk.
Remélhetőleg hamarosan megkezdődnek az elbírálások, és
velük együtt a projektek megvalósításai is.
Meg kell említeni, hogy a Szivárvány Óvodában egy közel
száz négyzetméteres tornaszobát alakítottunk ki, ami egyben jelentős közösségi térré is vált. Ez mintegy 40 millió
forintba került, az összeg felét a Belügyminisztérium finanszírozta.
252 millió forintot pedig a Délnyugati Lakópark fejlesztésére
fordítottunk. Eddig 25 telket alakítottunk ki a Fehér Ignác
Általános Iskola és a Borbála Fürdő közelében – ezekből 22
elkelt. Ez arra ösztönöz, hogy idén is folytassuk a programot.
Az út- és járdaépítéssel is jelentősen előrehaladtunk. Idén
végre elérhetjük, hogy az összes utca aszfaltozott lesz Algyőn.
Algyői Hírmondó: Pénzügyi és gazdasági szempontból
milyen évet zárt Algyő?
Molnár Áron: Az önkormányzat stabilan működött, mindvégig képesek voltunk teljesíteni a költségvetésből azt, amit
az év elején elterveztünk. Véleményem szerint pozitívum,
hogy megőriztük a tartalék forrásainkat. Erre mindenképp
szükség van ahhoz, hogy a jelenlegi színvonalat biztosítsuk
a településen.
Olyan támogatásokat nyújtottunk a lakosságnak, amiket
a korábbi években nem. Ilyen például a gyermekszületési
támogatás: minden algyői csecsemőnek 100 ezer forintot
adományoz az önkormányzat. Közel 45 millió forint kamat-
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mentes hitelt biztosítottunk fiatal algyőiek első lakáshoz jutásához illetve lakhatási körülményeik fejlesztéséhez.
Algyői Hírmondó: Mik voltak azok a beruházások, amiket nem sikerült megvalósítani?
Molnár Áron: Két olyan ügy van folyamatban, amiben jogi
lépéseket teszünk. Az egyik a fürdő területén tervezett új kút
kialakítása. Úgy tűnik, hogy itt gyors megegyezés nem várható, így egy újabb kút fúrása szükségesnek látszik.
Az iskola garanciális munkálataival sem végeztünk még.
Bankgarancia által a kivitelezés egy részét már sikerült
megvalósítani, azonban a parkettajavítás befejezése és a külső homlokzat felújítása erre az évre maradt. Bízom benne,
hogy idén ez is lezárul.
Algyői Hírmondó: Február 26-án népszavazást tartanak
a vegyipari alapanyagokat gyártó üzem helyszínével kapcsolatban. Mire számít, mi lesz az eredmény?
Molnár Áron: Továbbra is úgy látom, hogy az üzemnek Algyőre kellene települni. Mivel a beruházás az állam kiemelt
támogatását élvezi, ezért a projekt elsősorban nem Algyőn
és az itt élőkön múlik. Mivel az önkormányzat harmadik
félként vesz részt az eseményekben, ezért biztosan állítom: a
népszavazás jelen esetben nem a legkedvezőbb eszköz a véleménynyilvánításra. Nem tudom, hogy az eredménye mit
befolyásol majd; mit tehetünk akkor, ha a voksolás érvényes
lesz, azaz az algyői választópolgárok legalább 50 százaléka
az urnák elé járul.
A kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a K&P Chem Kft. az Algyő
01747/9 helyrajzi számú ingatlanon háztartás-vegyipari
alapanyagokat előállító üzemet létesítsen?”
Úgy vélem, hogy aki az igenre szavaz, az a fejlődést szorgalmazza. A szakhatóságok megállapították, hogy az üzem nem
járna káros egészségügyi hatással. Ezen kívül érdemes megvizsgálnunk a beruházás anyagi oldalát is, ugyanis a gyár
által emelkedne az iparűzési adóbevétel a településen. 2017
nehezebb év lesz, mint 2016, ugyanis az önkormányzatnak
266 millió forintnyi szolidaritási adóval kell hozzájárulnia
az állami költségvetéshez. Ezen felül, ha a görög befektető
kivonul Algyőről, annak híre megy. Sokkal nehezebb lesz
később újabb vállalkozásokat Algyőre vonzani.
Algyői Hírmondó: A görögök korábban kijelentették: ha
népszavazás lesz Algyőn, akkor távoznak a nagyközségből. Mik a legújabb fejlemények, nyilatkoztak-e már a cég
vezetői?
Molnár Áron: Hivatalosan semmilyen megkeresés nem
érkezett. Információink szerint folyamatosan más helyszíneket keresnek. Arról is van tudomásunk, hogy más települések szívesen látnák őket, szinte kapkodnának utánuk.
Gondoljunk csak bele, milyen lenne az, ha esetleg tőlünk
néhány tíz kilométerre lévő településre költöznének.
Algyői Hírmondó: Milyen projektek indulnak 2017-ben a
településen? Milyen új rendeletekre számíthat a lakosság?
Molnár Áron: A szolidaritási adó miatt át kell gondolnunk
a kiadásainkat. Terveztük a lakhatás támogatási rendszer kibővítését, de szinte biztos, hogy erre nem lesz lehetőségünk,
mint ahogy új támogatások kidolgozására sem. Napirenden
van viszont az építési szabályzat módosítása. A Délnyugati
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Lakópark fejlesztését tovább folytatjuk, és pályázati forrás
bevonásával szeretnénk megépíteni a 33 m-es medencét,
megújítani az óvodát, a faluházat, a sárga iskolát, és a civil
házat, illetve megvalósítani a Tiszához kapcsolódó turisztikai és Rákóczi telephez kapcsolódó ipari fejlesztéseket.
Megyeri József

TÁJÉKOZTATÁS
BUSZBÉRLET ÁRUSÍTÁSRÓL
A FALUHÁZBAN
2017.
Február 1.-2.-3. (szerda-péntek) 9-17 óra
Március 1.-2.-3. (szerda-péntek) 9-17 óra
Április 3.-4.-5. (hétfő-szerda) 9-17 óra
Május 2.-3.-4. (kedd-csütörtök) 9-17 óra
Június 1.-2. (csütörtök-péntek) 9-17 óra
Augusztus 31. (csütörtök) 9-17 óra
Szeptember 1. és 4. (péntek és hétfő) 9-17 óra
Október 3.-4.-5. (kedd-csütörtök) 9-17 óra
November 2.-3. (csütörtök-péntek) 9-17 óra
December 4.-5. (hétfő-kedd) 9-17 óra
Algyői Faluház és Könyvtár
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt.

ELHUNYT ALGYŐ
LEGIDŐSEBB EMBERE
Január elsején éjszaka elhunyt ifjabb vitéz Tóth János. Algyő legidősebb embere életének 103. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.

Tóth János április 13-án töltötte volna 103. születésnapját.
Nyugodjék Békében, legyen Neki könnyű a föld!
Forrás és fotó: algyo.hu

ÁTADTÁK A PILLÉR TAKARÉKSZÖVETKEZET
MEGFIATALODOTT ALGYŐI FIÓKJÁT
Megújult, fiatalos környezetben várják az ügyfeleket a
Pillér Takarékszövetkezet felkészült munkatársai már
Algyőn is, ahol a komfort elsősorban az ügyfelek pénzügyeinek intézését szolgálja.
A Csongrád megyében több mint
negyven
fiókkal
jelenlévő Pillér Takarékszövet kezet
számára
fontos
szempont,
hogy
ügyfelei
kényelmesen intézhessék
pénzügyeiket.
A
banki megjelenés
nemcsak a személyre szabott pénzügyi szolgáltatások terén lényeges, hanem
a fiókok kialakításánál is.
Ennek jegyében folyamatosan újítják fel a hálózat egységeit – idén például jelentősebb felújítás érintette az üllési
és a makói fiókot is. Legutóbbi nagyobb volumenű beruházásuk az algyői fiók megszépítése és korszerűsítése
volt, amelyet december 20-án adott át a Pillér Takarékszövetkezet vezetése az algyőieknek. A Búvár utcában, a
piac, az egészségház és a posta közelében álló, megújult
emeletes épület – ami egyben MFB-pont is – földszinti
részén nagyjából 100 négyzetméteres területen intézhetik pénzügyeiket az algyőiek.
– Fiókhálózatunk szinte teljes Csongrád megyét lefedi.
Terveink között szerepel, hogy a jövőben különböző profilú pénzügyi tanácsadó centrumokat alakítsunk ki az
egyes fiókokban: például orvosok számára a Fő fasoron,
vállalkozóit a Mikszáth Kálmán és a Horváth Mihály utcában, lakosságit a Honvéd téren, agrárt Kiskundorozsmán és Mórahalmon, 13 fiókunk pedig MFB-pontként is
működik – tette hozzá Görög Tibor, a Pillér Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője.
– Modern, fiatalos környezetben várjuk ügyfeleinket a
pénzügyi szolgáltatások teljes palettájával Algyőn. Ennek érdekében fiatal, szakmailag felkészült munkatársak dolgoznak a fiókban, akiknek egy része helybeli, így
jól ismerik az ottani lakosokat és a helyi adottságokat –
fejtette ki Soós Sándor. A Pillér Takarékszövetkezet elnökhelyettes gazdasági ügyvezetője – aki a többi egység
felújítását is felügyelte – elárulta, szívügye volt az algyői
fiók felújítása, ugyanis itt kezdett el dolgozni három évtizeddel ezelőtt. A beruházást az ügyvezetés is egyöntetűen támogatta, mivel látta, hogy a felújítás nem halasztható tovább.
Jász Péter ügyvezető mindehhez hozzátette, a megteremtett komfort segíti, hogy az ügyfelek közvetlenebb
kapcsolatot építsenek ki a munkatársakkal, akik minden
pénzügyi kérdésben részletes tanácsokkal látják el őket.
Az algyői felújítás célja – ahogy a többié is – az volt, hogy
az egység olyan színvonalas legyen, amely minden generációnak vonzó környezetet jelent majd.
(X)
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EGYÓRÁS VITA
A NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁRÓL
Népszavazás lesz Algyőn a nagyközségbe települő görög,
vegyipari üzem helyszínével kapcsolatban. A december
15-i testületi ülésen a képviselők egy órán át vitatkoztak
a voksolás kiírásáról.
09:06: Megkezdődött az ülés. A grémium határozatképes,
Torma Tiborné képviselő nem jelent meg.

09:09: Napirend előtt Boldizsár Attila szólalt fel. A helyi
lakos aláírásokat gyűjtött annak érdekében, hogy népszavazást tartsanak a görög, vegyipari alapanyagokat gyártó
üzemmel kapcsolatban. Azt kéri, hogy amikor a népszavazás lesz, magánszemélyek is felügyelhessenek a szavazókörökben. Urnabontás után is.
09:12: 2017. január elsejétől lépett életbe az új nemzeti köznevelési törvény. Ennek értelmében az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola is az államhoz került.
09:34: Mivel összegyűlt a szükséges aláírásmennyiség Algyőn, ezért a testületnek kötelező elrendelnie a népszavazás
kiírását a nagyközségbe települő görög üzem helyszínével
kapcsolatban. A döntés azért szükséges, mert a 976 érvényes
szavazat meghaladja a település választópolgárainak 20 százalékát. Az eddigi költségvetési tervezet szerint a voksolás
2,7 millió forintba kerül majd Algyőnek.
09:40: A bizottságok javaslatai: a cég hivatalosan nyilatkozzon, hogy a népszavazás kiírása miatt mást települést keres-e
Algyő helyett. A vállalat ugyanis korábban kijelentette: ha a
nagyközségben megtartják a voksolást, akkor nem létesít itt
üzemet. Mivel azonban a cég képviselői ezt egy lakossági fórumon mondták, nem számít hivatalosnak.
Molnár Áron polgármester: nincsenek erről új információk.
Ha lenne, arról a képviselők is tudnának.
Pongrácz Tamás képviselő hangulatkeltésnek tartja, hogy a
polgármester korábban azt mondta, 5 millió forintba kerül a
népszavazás. Most kiderült, hogy ez a szám 2,7 millió.
Molnár Áron: azt mindenki tudta, hogy milliós nagyságrendről van szó. – Örüljünk, hogy az 5 millió helyett 2,7
milliót kell elkölteni az algyői adófizetők pénzéből a népszavazásra, melynek értelméről lehet vitatkozni – tette hozzá.
10:01: Dr. Roczkó András: ismét bebizonyosodott, hogy a

görög üzem vezetői nem tekintik partnernek a grémiumot,
ugyanis a testület sokadik meghívására sem jelentek meg az
ülésen. A képviselő arra kéri a Kft.-t, hogy a jövőben jöjjenek
tárgyalni a településre.
10:06: Gonda János, a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság
elnöke: a képviselők kapják meg a november 30-i közmeghallgatás jegyzőkönyvét.
Molnár Áron: nyilvános a jegyzőkönyv, a képviselők bármikor hozzájuthatnak.
10:09: Gonda János: Boldizsár Attila miért nem kap szót a
népszavazással kapcsolatban?
10:11: Molnár Áron: ha továbbra sem arról vitatkoznak, ami
a határozathoz tartozik, akkor beszünteti az ülést.
Dr. Varga Ildikó jegyző: Boldizsár Attila napirend előtt már
felszólalt, a testületi ülésen a képviselők tárgyalnak.
Herczeg József képviselő: volt már rá példa, hogy egy lakos
hozzászólt az üléshez.
Molnár Áron: most dönteni kell, ami nem Boldizsár Attila
feladata.
Dr. Gonda János és Herczeg József: bárki elmondhatja a
testületi ülésen a véleményét. Ha Molnár Áron nem ad Boldizsár Attilának szót, akkor ne mondja, hogy a lakosságot
képviseli.
10:20: Dr. Roczkó András kikérte magának, hogy a képviselőknek többszöri kérésre sem adták át a jegyzőkönyvet. – Ez
a hivatal részéről a tiszteletlenség hiányát jelzi, felénk és az
algyőiek felé is, ugyanis bennünket a helyi lakosok választottak meg – háborodott fel a képviselő.
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10:23: Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester szerint a népszavazás kiírásáról kell dönteni, nem érzelmi alapon vitatkozni.
Herczeg József: mivel nincs a képviselőknél az anyag, ezért
a döntést halasszák el és egy későbbi, rendkívüli ülésen tárgyaljanak erről.
10:27: Pongrácz Tamás: Molnár Áron azt mondta, megpróbálják itt tartani a céget a népszavazás eredményéig. Ha nem
a polgármester, akkor ki tárgyal a vállalattal?
Molnár Áron: az önkormányzatnak nincs, csak az államnak
van kapcsolata a céggel. Emiatt kérdéses a népszavazás után,
hogy a nagyközség hogyan tudja befolyásolni a cég helyszínét.
10:30: Dr. Gonda János továbbra is sérelmezte, hogy Boldizsár Attila nem szólalhat fel. Herczeg József szerint szavazni
kell arról, hogy a lakos szót kapjon-e.
10:34: A grémium döntött: kiírják a népszavazást és elfogadják a voksolás költségeit.
10:35: Az Algyői Hírmondót kiadó Kisbíró Kft. vezetője január 15-vel felmondta a szerződést az algyői önkormányzattal, ugyanis nem találta megfelelőnek az újságírók számára a
munkakörülményeket.
Molnár Áron: azért, hogy a Hírmondó megjelenése folyamatos legyen, az önkormányzat megkereste azokat a cégeket, akik korábban elvállalták volna a kiadást.
Pongrácz Tamás megköszönte a Kisbíró Kft-nek az eddigi
munkáját. A képviselő szerint azonban nem derül ki egyértelműen, hogy miért mondta fel a szerződést.
Molnár Áron: a képviselő erről kérdezze meg a cég vezetőjét.
Pongrácz Tamás: ez olyan jelentőségű ügy lehet, amire joggal lehetnek kíváncsiak a képviselők, akik eddig nem kaptak
arról tájékoztatást, hogy az együttműködés nem volt megfelelő.
Molnár Áron: a jó kapcsolat továbbra is fennmarad. A polgármester továbbra is tartja, hogy a képviselők kérdezzék a
Kft. vezetőjét.
10:47: Herczeg József részletesebb tájékoztatást kért. Véleménye szerint Molnár Áronnak tudni kell, az indokláson
felül mi történt a háttérben.
- Mindenről tudok, de attól kellene megkérdezni, aki felbontotta a szerződést. A hivatalos indokláson kívül a cég vezetőjének véleményének elmondására nem vagyok felhatalmazva – reagált Molnár Áron.
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10:52: Vizsgálatot kell elrendelni az ügyben – javasolta Herczeg József.
Pongrácz Tamás még egyszer köszönetet mondott a Kisbíró
Kft-nek. Véleménye szerint az újságban több újítást bevezettek, amiket a jövőben folytatni kell.
10:56: A testület döntött: a Napfénymédia és Marketing
Nonprofit Kft. adja ki január 15-től egy éven keresztül az
Algyői Hírmondót.
11:05: Elfogadták Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. évi I. félévi munkatervét és az Algyői Faluház és
Könyvtár alapító okiratának módosítását.
Megyeri József

ALGYŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
pályázatot hirdet
családsegítő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Jogviszony kezdete: 2017.02.01., jogviszony vége: 2018.12.31.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6750 Algyő, Piac tér 17.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A családsegítői munkakörbe tartozó szakmai munka végzése
az 1997. évi XXXI. törvény alapján. Szociális, mentálhigiénés
problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelettel módosított
15/1998. NM rendelet szerinti képesítés, szociális munkás,
szociálpedagógus, szociálpolitikus, vagy szociális szervező ,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• családsegítés - gyermekjólét Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz • Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes
adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhessék. • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésében található kizáró okok
nem állnak fenn
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet:
06-62-267-048 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, személyesen: Algyői Egyesített Szociális Intézmény, 6750 Algyő, Piac tér 17.
• Elektronikus úton: i.n.o@algyo.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.
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Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(Kastélykert u. 38.):
Január 25. (szerda) 9-11:30 óra –
Vegyes iparcikk vásár
Február 06. (hétfő) 9-11 óra –
Vegyes iparcikk vásár
JANUÁRI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Január 20. (péntek) 17 óra –
Kiállításmegnyitó a Faluház Galériában
Január 25. (szerda) 17:30 óra –
Életreform Klub a Faluház emeleti klubtermében
Január 27. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum:
Szabó Balázs zenés mesemondó estje
Január 31. (kedd) 12 óra –
Filharmónia koncert a Faluház színháztermében
Február 3. (péntek) 17 óra–
Farsangi vetélkedő a Faluházban
BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
2017. február 1. és 3. (szerda és péntek) között, valamint
március 1. és 3. (szerda és péntek) között, 9-től 17 óráig
vásárolhatók bérletek a Faluház földszinti kistermében.
A falugazdász minden kedden 9-16 óra között tartja fogadóóráját a faluház földszinti kistermében!
FELHÍVÁS FARSANGI VETÉLKEDŐRE
Februárban ismét játsszunk együtt! Február 3-án, pénteken, 17 órakor kezdődő hagyományos farsangi vetélkedőnkre várjuk 5-6 fős családi, baráti vagy civil szervezeti
csapatok jelentkezését! Kérjük, a részvételi szándékot
legkésőbb 2017. január 23.-ig jelezzék személyesen a Faluházban, vagy a Faluház egyéb elérhetőségein!

Algyői hírmondó ingyenes közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 5. napjáig
Kiadja: Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.
Felelős szerkesztő: Megyeri József (+3662/533-778)
Email: radio7@radio7.hu
Hirdetésfelvétel: Molnár Adél (+3620/269-40-30)
Nyomás: Szoliter Kft., Hódmezővásárhely
Megjelenik: Algyőn
Terjeszti: a Kiadó.
Azonosítószám: ISSN 2063-3173
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk,
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

KÉSELÉSIG FAJULT A VITA
A Csongrád megyei nyomozók őrizetbe vettek egy szegedi
férfit, aki előzetes szóváltást követően megszúrta vitapartnerét egy algyői szórakozóhelyen.
A vita január 1-jén hajnalban alakult ki a két férfi között. A
szóváltás tettlegességig fajult, a gyanúsított hason szúrta vitapartnerét, aki a bántalmazás következtében életveszélyes
sérülést szenvedett. A sértettet a mentőszolgálat kórházba
szállította.
A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 52 éves K. Mihályt a rendőrök elfogták és kihallgatták. Ellene életveszélyt
okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás.
A feltételezett elkövetetőt a Csongrád megyei nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásának
indítványozását.
Forrás: police.hu
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AJÁNDÉKOKAT HOZOTT
A HÍRMONDÓ

MENTŐK: 104 TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107

A 2016-ban 25 éves Algyői Hírmondóval várták a karácsonyt Algyőn, a Faluházban. Az iskolások műsora után
tombolákat húztak ki, így sokan ajándékkal térhettek haza.

BELGYÓGYÁSZAT, HÁZIORVOS
DR. BAKÓ ILDIKÓ (Tel.: 62/267-202, 30/635-47-17)
Rendel: hétfőn, kedden, pénteken: 800-1200; szerdán, csütörtökön: 1200-1600
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA (Tel.:
62/267-707, 30/638-18-63)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön,
pénteken: 730-1130
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA (Tel.: 62/267909, 30/249-57-08)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön:
730-1200; pénteken: 745-1200

CSECSEMŐ ÉS GYERMEK SZAKORVOS
A Hírmondó karácsonyt már hosszú évek óta megrendezik
a településen. Ilyenkor az újság szerkesztősége egy karácsonyi ünnepséget szervez az olvasóknak. Ennek része egy színpadi előadás illetve egy tombolasorsolás.
Az elmúlt évekhez képest annyi különbség van a Hírmondó
karácsony „életében”, hogy immár mindenkihez ingyenesen
eljut a sajtó ezen nyomtatott formája, így mindenki kapott
tombolaszelvényeket, amikkel nyerni lehetett.
A Faluház teljesen megtelt, sokan voltak kíváncsiak a Fehér
Ignác Általános Iskola 1/a és 4/b osztályos tanulóinak műsorára. A rendezvény ideje alatt kézműves díszeket, ajándékokat is lehetett vásárolni.
Ezután a tombolahúzás következett. A nyereményeket felajánlásokból szedték össze a szervezők.
„Nagyon sok ajándék össze szokott gyűlni. A három fődíjat
a kiadó Kisbíró Kft. ajánlotta fel, a többit pedig helyi vállalkozások, magánszemélyek, intézmények, egyesületek adták
össze. Ezek főleg kisebb tárgyak, díszek, konyhai kiegészítők, ruhadarabok” – nyilatkozta Molnár Áron, Algyő polgármestere.
Gábor 36 éve lakik a településen. Mióta a
Hírmondó megjelenik, olvassa. Mivel tanyán lakik, így interneten szokta „lapozgatni”. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan
tetszik neki az újság, elmondta, hogy a faluról mindent leírnak benne, lehet belőle
tájékozódni.
„Mióta van ez az újság, a család mindig
járatta. Minden lapszámot elolvasok, és
nagyon jónak találom. Mindenről tudok
tájékozódni, kezdve a különböző eseményektől, a születéseken át az iskolai vagy
óvodai programokig. A gyerekeim már
szerepeltek is benne, az óvoda és bölcsőde által” – mondta el az egyik olvasó, Mariann.
Sz.Viktor

DR. MOLNÁR MÁRIA (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 800-1200; kedden 800-1100; szerdán 13001600; csütörtökön 800-1000; pénteken 800-1100
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 1100-1500

FOGSZAKORVOS
DR. KOVÁCS ÁGNES (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház
u. 42.)
Rendel: hétfőn és kedden 1200-1800; szerdán és pénteken 8151415; csütörtökön 700-1300
DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók
u. 76. I. em. 5.; www.fogorvos.gportal.hu)
Rendel: hétfőtől csütörtökig

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: tel.: 62/517-261; Cím: Egészségház u. 42.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 800-1800; szombaton 800-1200
Szolgáltatások: bankkártyával történő fizetés, egészségpénztári kártya elfogadása, ingyenes vérnyomásmérés.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 1600-tól reggel 730-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 730-tól másnap reggel 730-ig.
Tel.: 62/433-104
Cím: Kossuth L. sgt. 15-17. (bejárat a Szilágyi u. felől)

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
TÓTH GÁBOR R. FŐTÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-19
HORVÁTH ZOLTÁN R. TÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-18
JAKSA ZOLTÁN C. R. FŐTÖRZSZÁSZLÓS
Fogadóórák időpontja: hétfőn 1400-1600; szerdán 1600-1800
(helyszín: Kastélykert u. 44., KMB iroda)
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A MÁSODIK HELYEN TELEL
AZ FKSE-ALGYŐ
A dobogón tölti a telet az algyői férfi kézilabda csapat.
Dankó Ervin tanítványai címvédőként remek teljesítményt nyújtottak, csak a Fradi és a Kecskemét tudott beléjük harapni.

2017. január

„Emellett a nyíregyházi és békési győzelem volt a bajnokság
elején az, ami a mostani második helyet is eredményezte.
Két nagy skalpot szereztük és jól is játszottunk. Talán a Fradi meccs mellett ezek voltak a legnehezebb mérkőzéseink.”
A gárda megkezdte hathetes felkészülését, a szokásos ritmusban, a tervek szerint sok edzőmeccsel, valamint a bajnokság megkezdése előtt egy tornával. A felkészülés során a
játék képének további javítása, csiszolása lesz a cél.
A ContiTech FKSE-Algyő február 12-én hazai pályán folytatja a bajnokságot. A Békés érkezik majd a Fehér Ignác Általános Iskolába.
szcs

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Algyő Nagyközségben lakossági tüdőszűrés lesz.

Címvédőként vágott bele a szezonba a ContiTech FKSEAlgyő. A gárda az előző kiírásban szinte hibátlan teljesítménnyel hódította el a bajnoki címet, az osztályváltás helyett pedig az új szezonban is a második vonalban kezdték
meg a küzdelmeket Vadkertiék.
Az együttes a Békés ellen kezdte az őszt, ahol címvédőhöz
méltó módon 6 gólos győzelmet arattak a komoly erőt képviselő szomszédmegyeiek ellen. A lendület egészen a Fradi
elleni meccsig kitartott. A Tiszavasvári, a Nyíregyháza, a
Szigetszentmiklós, a Törökszentmiklós mindkét csapata és
a Nyírbátor is fejet hajtott a Tisza-partiak előtt.
Október végén a Fradi elleni meccsen vesztett először pontokat a gárda. Szoros csatában akkor a zöld-fehérek nyertek a
Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában.
A folytatásban újabb szoros csörték következtek. Az Ózd
otthon tudott tartani egy pontot az Algyő ellenében, a MOLPick Szeged fiataljai viszont parázs csatában maradtak alul,
de a Balassagyarmatnak sem volt ellenszere az FKSE csapatára.
A hazai körülmények között harapós Kecskemét azonban a
2016-os év utolsó bajnokiján lecsapott és két pontot szerzett
az algyőiek kárára.
„Én pozitívan értékelem ezt az eredményt. Főleg annak fényében, hogy tavaly megnyertük a bajnokságot és nem vállaltuk az NB I-es szereplést. Ezek után nehéz egy csapatot
motiválni, megtalálni a motivációt. Ehhez képest a csapat
jól szerepelt, őszintén szólva nem vártam, hogy a második
helyen töltjük a telet. A szezon elején az 1-5. helyezés valamelyikét tűztük ki célul. Nehéz félévén vagyunk túl, de azt
gondolom nem teljesített alul a csapat” – értékelt Dankó Ervin vezetőedző.
A tréner kedvenc mérkőzése szakmai értelemben a Balassagyarmat elleni győzelem volt. A csapata nehéz meccset
vívott, de minden tekintetben jól játszott és végül 10 gólos
sikert aratott.

Ideje: 2017. január 17. kedd
2017. január 18. szerda
2017. január 19. csütörtök
2017. január 20. péntek

9.15 – 14.45
9.15 – 14.45
9.15 – 14.45
9.15 – 14.45

Helye: Faluház mellett
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok:
• 4 0 éves kor felett évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe, a mobil szűrést algyői állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők vehetik igénybe
• 4 0 éves kor alatt díjat kell fizetni, melynek összege
1.700,- Ft, járványügyi szempontból háziorvosi beutalóval térítésmentes
• a foglalkozás egészségügyi vizsgálat kortól függetlenül
térítésköteles vizsgálat (1.700,- Ft.)
• s zakképzési intézményekben oktatásban részesülők beutalóval történő szűrése térítésmentes
• v árandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik
igénybe
• a tüdőszűrés díjának megfizetése a vizsgálat előtt, a
szűrőbuszon történik
• a térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés után 4 héten belül postázva lesznek Dr. Kálmán Antónia háziorvos részére, a térítésmentes vizsgálatok eredményei 4 hét után a szegedi tüdőgondozó
Intézetben vehetőek át
• a szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat és lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal vinni a tüdőszűrésre
Algyő, 2017. január 3.
Dr. Varga Ildikó
jegyző

További friss hírek Algyőről:
www.promenad.hu-n!

2017. január
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„A Tisza virága”

MERT ADNI JÓ…

nél szebb komolyzenei dallamokat. Nekik a műsor végén Balassi Marianna művésznő kerámiáit adták át a gyerekek.
Elérkezett a koncert vége és én félve léptem ki a színpadra,
mert tudtam, nem fogom kibírni elérzékenyülés nélkül. A
sok támogatónak, jószívű algyőinek köszönhetően 300.000Ft
gyűlt össze.
Kimondhatatlanul jó érzés volt, hogy ilyen sokan segítettek,
és évről évre egyre többen adakoznak.
Karácsony hetében 10 családnak tudtam átadni az egyesület
nevében 30.000Ft-ot. Meglepődve, meghatódva, hálás tekintettel vették át a szülők, nagyszülők a pénzt. Azt hiszem ezzel
a kis segítséggel szebbé tudtuk tenni az ünnepet számukra.
Nagyon köszönöm egyesületünk tagjainak, az Algyői Faluház dolgozóinak, a fellépő gyerekeknek és felkészítőiknek,
a zenészeknek, Kovács László sajtóreferensnek, az ERZOL
2000Kft-nek és mindenkinek, aki támogatta a rendezvényt!
Soraimat Lőrincz L. László szavaival zárom:
„Ha prédikátor vagy moralista lennék, azt mondanám, hogy
próbáljuk meg kihasználni életünk minden másodpercét. A
pillanat gyermekei vagyunk valamennyien. Belénk van kódolva ugyan a nagyravágyás, a büszkeség és a dac, de belénk
van kódolva a segítőkészség és a szeretet is. Talán úgy kellene élnünk - hiszen ki tudja, meddig élhetünk? -, hogy széppé
tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig,
amíg ez lehetséges.”

(Az algyői Kerecsen egyesület komolyzenei jótékonysági koncertének margójára.)
Nagy izgalommal és várakozással készültem a szombat esti
koncertre. Vajon többen lesznek, mint tavaly? Több családot
tudunk majd idén támogatni? Megint elérzékenyülök a végén
a meghatottságtól?
Hét közben már többen megállítottak és vettek támogatói jegyet. A Faluházba és a Könyvtárba is sokan betértek ugyanezen okból. A koncert hetének egyik estéjén e-mailt kaptam
Terhes Zoltán szegedi vállalkozótól: „Az ERZOL 2000 Kft az
egyesületünk munkáját 100.000 Ft támogatással szeretné segíteni”. Nem tértem magamhoz… de nagyon boldog voltam.
Szombat estére a kezdő összeg 140.000 forint körül volt. Nekem már ekkor gombóc volt a torkomban.
A műsor nagyon jól sikerült. A faluház drámaszakkörös gyerekei egy karácsonyi darabot adtak elő. Felkészítőik Torma
Tiborné Marika, Pintér Erika és Vargáné Dezső Zsuzsa sokat
készültek a kis színészpalántákkal. Jutalmuk egy gyönyörű és
finom torta volt, melyet Koczka Ágnes készített.
A Király König Péter Zeneiskola tanárai, ahogy azt már tőlük megszoktuk, színvonalas koncerttel melengették meg a
szívünket. Szél Bernadett éneke gyönyörűen szólt a faluház
nagytermében. Fliszár Vivien zongorán, Czéh Ágnes gordonkán, Huszár Gergely gitáron, Tóthné Szegszárdy Bernadett
hegedűn és Szijjártó-Szabó Zsuzsanna fuvolán játszott szebb-

Molnárné Dudás Katalin
elnök, Algyői Kerecsen Egyesület

Az előző szám helyes megfejtői közül a nyertes: Deák Antalné. Nyereménye 2 darab belépő az Algyői Teátrum január 27-i
előadására. A jegyek átvehetőek a Faluházban. Gratulálunk!
A REJTVÉNY FŐ SORAI:

ÉPÍTŐ
ANYAG



SUGÁR GRAMM

ERR!

AZ ÁBC
…. ÁRON MENET, PACIFIC
GAS
ELSŐ
SZÍNÉSZ KÖR ELECTRIC
BETŰJE

1. Birtokos, a nagy tiszai




árvíz idején Algyőn.

2. Itt tart közös ünneplést
Algyő és Sándorfalva,
ELŐTAG,
REGISZT- ZSONG 
emlékeznek a nagy
RÁGÓ JELEN- GYIL- RÁCIÓ GOMBOL
MÁRKA TÉSE KOLNI
PÁRATárvíz idejére.

1

2

IMÁDAT 

LAVINA 
… KLUM 
PARTI



OXIGÉN 

RIASZTÓ 

RÓMAI
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TONNA
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SVÁJCI
VÁROS 
KAMION
JELZÉS









RÉMÁLOM
UTCÁJA
AJAKÍR







ELEN! 
NÉVELŐ



ÖTÓRAI

….
UNITED
STATES MOTOR
MÁRKA

 MUNKAGÉP 
TONNA



OLASZ
GK JEL.



VÁGÓESZKÖZ 
ÉKEZET
NÉLK.

IDŐS R. 
NÉVELŐ







VÁMOS





FFI NÉV 
MATA ….



FÉLELEM
VOLNA
NÉPIESEN

BEC. NŐI
NÉV 
BEC. FFI
NÉV
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HÁZT.
FOLYADÉK
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GYÜM. 
KÁLIUM





ÁBC
UTOLSÓ VILÁGOS EURÓPAI OXIGÉN
ELŐTTI HAJÚ
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MEMÓRIA R.



MAGYAR
NEMZETI
ÉRTÉK
Készítette: B.I.
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1. Fehér Ignác 2. Karl Hendlmeier 3. Juratovics Aladár
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Algyői hírmondó

EGY KAPCSOLAT SZÜLETÉSE
A DALOKON KERESZTÜL

2017. január

Születések Algyőn 2016. okt.-nov.-dec.

Zenetanár és tanítványa kapcsolatból alakult ki a későbbi
közös zenélés, melynek eredményét az Algyői Faluház és
Könyvtár közönsége is meghallgathatta január 7-én, este.
Nagy Lili jazz-énekes és Blaho Attila jazz-zongora előadóművész egy hangulatos koncerttel köszöntötte az újévet.

1.	Kis Zétény
Szül: 2016.10.10.
Anya: Bikádi Anna
Apa:Kis Csaba
2.	Vajda Ármin Miron
Szül: 2016.10.25.
Anya: Podonyi Adrienn
Apa: Vajda Ármin
3.	Farkas András
Szül: 2016.11.21.
Anya: Pap Ágnes
Apa: Farkas György

Nagy Lili Hódmezővásárhelyen, a Liszt Ferenc Ének-Zenei
Általános Iskolában kezdte az éneklést, majd ezt az utat kívánta folytatni a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban
elvégzett tanulmányai után. Így került a Kodolányi János
Főiskolára. A felvételire Blaho Attila készítette fel, akivel
először a sándorfalvi zenetáborban találkozott, ahol zongorázni és énekelni tanította a zenepedagógus a fiatal, tehetséges lányt.
Blaho Attila, aki saját zenekarával és különféle formációk
közreműködőjeként Európa számos országa mellett játszott
Japán, Thaiföld és India színpadain is, meglátta Lili különleges tehetségét, ezért is döntött úgy, hogy segít neki a főiskolára való felkészülésben. Ami sikerült is, hiszen az énekes
már másodéves hallgatója az intézménynek és nagyon szereti. Ezt már egy közös munkatársi kapcsolat követte, melynek
köszönhetően több alkalommal is adtak közös koncertet.
Az algyői koncertet kevésbé ismert dalokból állították ös�sze. Az amerikai jazz irodalom gyöngyszemeiből válogattak,
abból a törzsanyagból, mely a jazz lelkének mondható. A
zongorista elmondta, „az igazi jazz-zenész mind szerelmes
ezekbe a dalokba”. A koncert folyamán olykor kiegészültek
egy trombitással, Benedek Áron személyében.

4.	Sárkány Ádám
Szül: 2016.11.25.
Anya: Nikkel Edit
Apa: Sárkány László
5.	Pongrácz Lili
Szül: 2016.11.25.
Anya: Sánta Gabriella Gizella
Apa:Pongrácz Zsolt
6.	Jónás Szofi
Szül: 2016.12.05.
Anya: Koczka Andrea
Apa: Jónás Róbert
7.	Dohány Dusán
Szül: 2016.12.07.
Anya: Csokmai Hajnalka
Apa: Dohány Mihály
8.	Kovács Marcell
Szül: 2016.12.07.
Anya: Hóbor Andrea
Apa:Kovács Gábor

A koncert szerelmes melódiából állt össze, ami a férfi és a nő
kapcsolatáról szólt. Egyenként sorba felépítve, azok hangulatának és az átkötő szövegeknek köszönhetően, a koncerten
egy kapcsolat születését ismerhettük meg, a végén a beteljesedéssel.
A meghitt, bensőséges hangulatú koncerten, a balladákat
hallgatva mindenki arcán az átélés és az öröm látszódott.
RV

9.	Bordás Bence
Szül: 2016.12.10
Anya:Csuba Anikó
Apa:Bordás Norbert
Gratulálunk, nőjetek nagyra! A szerk.

