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Több száz kutya mutatkozott be Algyőn

A kilenc magyar kutyafajta a hungarikumok sorát is gazdagítja, és az Algyőn rendezett országos kutyakiállításon is kiemelt
szerepet kaptak az értékmegőrzés jegyében. Összességében azonban több mint 650 négylábú, mintegy 140 fajtából volt jelen
a rendezvényen.
Részletek a 8. oldalon

Összegyűlt a TAO-s
pénz a medencére

A lakosok türelmét kéri a vízmű
Az ivóvízprojektre sok algyői panaszkodik, mint mondják, sárgás, kellemetlen
szagú a csapvíz. A Szegedi Vízmű Zrt vezérigazgatója elmondta, a panaszok
száma csökken, amiből arra lehet következtetni, hogy belátható időn belül megszűnnek a problémák.
Részletek a 6. oldalon

Helyreállítják a kőkeresztet a templomnál
A nyári viharok kidöntöttek egy fenyőt
a Szent Anna templom kertjében, ami
megrongálta az 1885-ben felállított
kőkeresztet. Ennek restaurálását

és a terület rendezését vállalja az
önkormányzat, megszavaztak rá 1,8
millió forintot.
Részletek a 3. oldalon

Összegyűltek a társasági adóból (TAO)
származó pénzek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megépíthessék a kültéri
33 méteres medencét a Borbála Fürdőnél – derült ki a képviselő-testület ülésén.
A beruházás becsült összege 450 millió,
ebből 150 millió forint az önkormányzati
önerő.
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MI FÁN TEREM? – A GYAPJÚ

Az Algyői Tájház vendégei november 4-én szombaton 9 és 12
óra között a gyapjú feldolgozásáról, hasznosításáról tudhatnak
meg érdekességeket. Szabó Beáta vezetésével sajátíthatják el a
nemezelés fortélyait, kedvet adva a jövő évi szakkörök indulásához. A részvételi díj 1000 forint. A program a Múzeumok
Őszi Fesztiválja keretében valósul meg.
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...a Tisza Virága

Helyreállítják a kőkeresztet a Szent Anna templomnál
A nyári viharok kidöntöttek egy fenyőt a Szent Anna templom kertjében, ami megrongálta az 1885-ben felállított
kőkeresztet. Ennek restaurálását és a terület rendezését vállalja az önkormányzat.

A Szent Anna plébánia fordult kérelemmel a képviselő-testülethez. Fazakas Attila plébános arról tájékoztatta a
grémiumot, hogy az udvaron 1885-ben
felállított kőkereszt megrongálódott, s
ennek restaurálásához kért segítséget.
A szeptemberi testületi ülésen a pénzügyi bizottság elnöke, Füzesy István
elmondta, a Szeged-Csanádi Egyházmegye műszaki csoportjával veszik fel a
kapcsolatot, ugyanis ha megújítják a keresztet, akkor érdemes a környezetét is
rendezni. Október elején meg is tartották

a műszaki szemlét, amelyen a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság
tagjai vettek részt a plébánossal, és összeállítottak egy listát, hogy milyen munkálatok elvégzését tartják szükségesnek.
A dokumentumban az szerepel,
hogy a kereszt restaurálásán és visszahelyezésén túl a mellette lévő két fa kivágása is indokolt. Ezen felül a korábban kidőlt fa tuskózását is fontosnak
tartják, a parókia épületénél további két
fenyő kivágását, illetve az utcafronti és
az oldalsó kerítés és sövény kivételét is.

Férőhelyek alakulása a bölcsődében
A Bóbita bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma 36 fő. A 2017/2018as nevelési évre a férőhelyek beteltek.
A 2018/2019-es nevelési évre jelentkezett gyermekek száma 40 fő.
Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, ha gyermekük 2016-os vagy 2017es évben született, és szeretnének majd
bölcsődét igényelni számára, akkor
előjelentkezésüket tegyék meg miha-

marabb. Az előjelentkezés nem jelent
iratkozást, csak helyfoglalást. A jelentkezéshez algyői lakcímmel kell rendelkezni, ahol életvitel szerűen él a család. Ezt lakcímkártyával kell igazolni.
Felvételi kérelemhez adatlap igényelhető személyesen a bölcsőde irodáján.
A 2019/2020-as nevelési évre jelentkezett gyermekek száma 11 fő, a szabad
helyek száma 25.
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A bejárás során megállapították azt is,
hogy a templom udvarán a járdák és
burkolt felületek balesetveszélyesek,
rendezéséről a Szeged-Csanádi Egyházmegyével fog egyeztetni az önkormányzat.
A kereszt és a kőtábla restaurálására Bánvölgyi László szobrászművész
adott árajánlatot, bruttó 1,2 millió
forint értékben, míg a kertrendezési
munkákat a Gyeviép Nkft. több mint
bruttó 600 ezer forintért vállalná. Molnár Áron a képviselő-testület októberi
ülésén elmondta, speciális munkáról
van szó, ezért az elsőre esetlegesen magasnak tűnő költsége a restaurálásnak.
Hozzátette, az ottani fák felülvizsgálata is elengedhetetlen volt, a kerítés
elbontását pedig azért javasolták a bejárás után, mert a töltés felől eleve bárki betérhet a templomkertbe, vagyis
gyakorlati funkciója nincs annak, hogy
félig be van kerítve a templom udvara.
Füzesy István szerint a kerítés elbontása, vagyis a tér kinyitása a turizmus
szempontjából is fontos lehet, hiszen
a vallási turizmus is fellendülőben van,
ami Algyő turisztikai koncepciójához
is passzol.
A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a tervezett munkálatok bruttó 1,8 millió forintos költségét, így
megkezdődhet a kőkereszt restaurálása
és a kertrendezés.
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Összegyűlt a TAO-s pénz a kültéri medencére
Célegyenesben a medenceprojekt – derült ki a képviselő-testület októberi ülésén, amelyen arról is döntöttek, hogy
november nyolcadikán tartanak közmeghallgatást a nagyközségben.
nek és jogásznak is helyet kell foglalnia a grémiumban, amelynek tagjairól
egyhangúlag döntöttek a képviselők.
391 milliót már
biztosan nyert a település

Összegyűltek a társasági adóból (TAO)
származó pénzek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megépíthessék a kültéri
33 méteres medencét Algyőn – derült
ki a képviselő-testület ülésén. Molnár
Áron polgármester arról tájékoztatott,
hogy az előzetesen 450 millió forintra
becsült fejlesztés úgy valósulhat meg,
hogy a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet 300 millió forintos
TAO támogatásából és 150 millió forintos önkormányzati önerőből építteti
meg a hidegvizes medencét a Borbála
Fürdőben. A településvezető megjegyezte, az önkormányzat elvárása az
volt, hogy jövőre a nyári szezonban már
lehessen használni azt.
Bella Árpád projektmenedzser azt
közölte, hogy a beruházás 70%-át kitevő TAO-s részt lefedték, az utolsó, még
hiányzó összeget egy oroszláni cégtől
kapják meg decemberben, vagyis összegyűlt a szükséges forrás. A következő
fontos lépés, hogy az önkormányzatnak
közbeszerzést kell kiírnia, illetve egy bíráló bizottságot is fel kell állítania. Bella
hozzátette, egy ilyen típusú közbeszerzés 2-2,5 hónap alatt keresztülmegy, ha
nincsenek „kerékkötői”. Amennyiben
december végére, legkésőbb január első
felében eredményesen lezárják a közbeszerzést, akkor el is kezdődhet a munka.

Nem biztos, hogy a beruházás végső költsége 450 millió forintnál megáll – erre utalt Bella Árpád, amikor arról beszélt, hogy nehéz volt kalkulálni
annak idején, hogy pontosan mekkora
összeg is a konstrukció szerinti 30%,
amivel az önkormányzatnak be kell
szállnia, ráadásul a pályázatot tavaly
nyújtották be, s azóta igencsak felmentek az építési beruházások költségei. Éppen ezért felkészültek arra,
hogy csak két ütemben lehet lebonyolítani a pályázatot, és a Magyar
Vízilabda Szövetség – igaz eddig csak
szóban – támogatást adott erre a variációra is. Fontos tudni azonban, ha
végül két ütemre kell bontani a beruházást, már akkor is működő üzemet
kell átadni első lépésként, magyarán
használható lesz a medence, maximum a sátortetőt építtetik meg később. Bella Árpád több kivitelezővel
is tárgyalt, s kiderült, hogy 4-6 hónap
alatt megépíthető a medence, vagyis
ha minden a megfelelő ütemben halad, akkor a 2018-as nyári szezonban
már lehet használni azt.
A testületnek feladata volt, hogy
létrehozzon egy bíráló bizottságot,
amelynek önkormányzati részről
vannak tagjai, továbbá kikötés, hogy
mélyépítésznek, pénzügyi szakember-
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Akárcsak tavaly, most is került a képviselők elé egy előzetes fejlesztési javaslat a 2018-as évre vonatkozóan, amihez ötleteket is várnak a képviselőktől.
A cél, hogy januárban véglegesítsék,
s így februárban a költségvetés megszavazása gördülékenyebb lesz, hiszen
látni fogják, mi mindent szeretnének
megvalósítani a nagyközségben. Molnár Áron hangsúlyozta, jelenleg csak
előzetes tervről van szó, amely több
mint 30 fejlesztési elképzelést tartalmaz a következő esztendőre nézve, ezek
egy részéhez már pályázati forrásokkal
is rendelkeznek. Turizmusfejlesztési
kiíráson például már nyertek, 142 millióból, 100%-os támogatási intenzitás
mellett áthelyezik a meglévő kikötőt
és egy újat építenek, továbbá egy horgászstéget. 200 millió jut önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére,
amelyből a Civil Szervezetek Háza, az
egészségház és a polgármesteri hivatal
fog megújulni. A Négyszög tó fejlesztésére 49 millió forintot ítéltek meg a
településnek, így összességében 391,3
millió forintnyi pályázati forrással biztosan számolhat Algyő.
Több kiírás esetében elbírálásra várnak, így például ipari terület kialakítását
tervezik rákóczitelepen, de pályáztak a
Faluház és a sárga iskola infrastrukturális fejlesztésére, továbbá sportparkot és
futókört alakítanának ki. Az 33 méteres
kültéri medence is ide tartozik a piacfejlesztéssel egyetemben, továbbá külterületi utak karbantartásához munkagépet szereznek be, ha nyer a pályázatuk.
További TAO-s források felhasználásával kézilabda munkacsarnokot szeretne

...a Tisza Virága

a nagyközség, illetve jégpályát. A jövő
évre tervezik többek között Kastélykert
és Vásárhelyi utcákban az elektromos
légkábelek kiváltását földkábelre, utcák
aszfaltozása is a fejlesztési elképzelések
között szerepel, a külterületi utak és
árkok karbantartására is költenének, a
belterületen fásítanának és erdőterületet is vásárolnának.
Szociális szempontokat
is figyelembe vesznek
A lakbérrendeletről is szavaztak a
képviselők, az előterjesztés nem a fizetendő díjak emeléséről szólt, hanem a
szabályozásba szociális szempontok beépítéséről. Molnár Áron megjegyezte,
a költségalapú bérlakásállományt is jóformán szociális jelleggel hirdetik meg,
hiszen 25-30 forint között van a havi
fizetendő összeg, s ennyiért már régóta
nem lehet albérletet találni a nagyközségben. A nyomott árak hátterében az
áll, hogy évekkel ezelőtt nem találtak
bérlőket, hiába hirdették meg a lakásokat, ezért az akkori testület csökkentette
a fizetendő díjat, amit azóta sem emeltek meg a valós piaci összegre.
November 8-án tartanak közmeghallgatást a nagyközségben, amelynek
témáival kapcsolatban a testület három
bizottsága is javaslatokat fogalmazott
meg. A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke, Balázs Zsolt
elmondta, hogy a tervezett fejleszté-

sekről és a költségvetési koncepcióról
mindenképpen tájékoztatást szeretne a
bizottság. Torma Tibor Istvánné, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke azt
közölte, hogy bizottságuk azt szeretné,
hogy a 2018-as fejlesztési tervek mellett
beszámoló hangozzon el az új testületi
munkájáról, ezen felül a kritikával illetett ivóvízprojektről, a Borbála Fürdő
helyzetéről, a civil házról és a délnyugati
lakóparkról is. A Füzesy István által vezetett Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési
Bizottság is ezeket a témákat javasolta.
Molnár Áron megjegyezte, hogy az ivóvízprojekttel kapcsolatos tájékoztatóra
érdemes felkérni a Szegedi Vízmű Zrt.
szakemberét, aki tud majd a lakosság
kérdéseire válaszolni.
A Gyeviép jól teljesít,
a Gyeviturral gondok vannak
Növekszik a Gyeviép Nkft. vállalkozási tevékenységéből származó bevétele, stabil a működés, a likviditás
rendben van – derült ki Katona Antal
ügyvezető beszámolójából. A közmunkaprogramhoz kapcsolódóan viszont a
tervekhez képest valamivel kevesebb
támogatást kaptak, 25 főre pályáztak
ugyanis, ám 15 főt tudott számukra biztosítani a munkaügyi központ.
Katona Antal hangsúlyozta, meglévő
rendelésállományuk garanciát biztosít
arra, hogy a cég továbbiakban is rentábilisan működjön.
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Az anyagi gondokkal küszködő Gyevitur Nkft. ez évi gazdálkodását is áttekintették, amellyel kapcsolatban Szűcs Szabolcs ügyvezető jelezte, novemberre tudnak
pontos adatokat letenni az asztalra az üzleti tervvel kapcsolatban. A cégnek köztartozása nincs, de a beszállítók kifizetésével
„sakkoznak”, kintlévőségeik rendezéséhez
szükség van a veszteség visszapótlására. A
beszámolót a Füzesy vezette pénzügyi bizottság és a testület sem fogadta el.
Egy másik napirendi pont is kapcsolódott a Gyeviturhoz, amely 8,3 millió
forintos tőkevisszapótlást tartalmazott,
amit megszavaztak, így összességében a
visszapótlás az eredeti kérésnek megfelelően történik, ami összesen 20,8 millió forintot jelent. Molnár Áron jelezte,
hogy 10 éve működteti az önkormányzat a céget, s folyamatosan szükség van
arra, hogy anyagilag támogassák, ráadásul a tendencia nem változott, inkább
az látszik, hogy folyamatosan szükséges
közpénzt önteni a cégbe. Mint mondta,
a kérdés ott lebeg a képviselő-testület
előtt, hogy vajon meddig szeretné támogatni, kiváltképp annak tükrében, hogy
közpénzről van szó. Szerinte, ha jövő év
elejére sem látszik javuló tendencia, akkor el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e finanszírozni a társaságot. Füzesy
István megjegyezte, egyetért Molnárral,
de hozzátette, kényszerpályán mozog a
cég, mivel az előző testület nem szavazott meg bizonyos összegeket, amelyek
szükségesek lettek volna a működéshez.
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A lakosok türelmét kéri a vízmű
Az új ivóvíztisztítási technológia révén a víz összetétele megváltozott és az íze is más lett. A panaszok számának
csökkenéséből arra lehet következtetni, hogy belátható időn belül megszűnnek a szín- és szagproblémák – mondta el
lapunknak Istókovics Zoltánt, a Szegedi Vízmű Zrt vezérigazgatója.

Fotó: Iványi Aurél
- Az algyőiek pár hónapja azt tapasztalják, hogy gyakran sárgás és kellemetlen
szagú a csapvíz. Mi ennek az oka?
- Az Európai Unió által előírt szigorú vízminőségi követelményeknek való
megfelelés érdekében – az unió által
finanszírozott, Szeged és Algyő önkormányzatainak társulása által végzett
beruházás eredményeként megvalósult
az új ivóvíztisztítási technológia, amit
idén márciusban kezdett el üzemeltetni
a Szegedi Vízmű Zrt. öt ivóvíztisztító
telepen.
A technológia a víz arzéntartalmát
szűréssel, az ammóniumion eltávolítását pedig egy úgynevezett törésponti
klórozásos technológiával csökkenti az
EU-s előírásoknak megfelelő szintre.
Az új technológiával megtisztított
víz összetétele megváltozott az eddig
megszokotthoz képest, és ez a megváltozott összetételű víz a városi és a házi
vízvezetékrendszerek faláról leoldhatja
a lerakódásokat, és a leoldott lerakódásokkal keveredve előfordulhat, hogy az
ivóvíz sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú lesz. A tisztítási technológiák indításával – az ivóvíz telepek ki-és
belépésével – az ivóvízhálózatban az
áramlási irányok is többször megváltoznak, ami szintén „megmozgatja” a vezetékhálózat falán lévő lerakódásokat.

- Nem ártalmas ez az egészségünkre?
Alkalmas-e ez a víz a fogyasztásra, főzésre, fürdésre, mosásra?
- A víz az egészségre nem ártalmas, fogyasztásra alkalmas, és a kellemetlen szaghatás gyorsan elillan. Intenzív kifolyatáskor gyorsabban megszűnik a probléma. A
megváltozott íz, a kellemetlen szag a fertőtlenítési melléktermékeknek tulajdoníthatók, vagyis a tisztítási technológia során
használt fertőtlenítőszer, és a hálózatban
lerakódott és oldott szerves anyagok elosztórendszer-beli reakciójából származnak.
A szaghatást néhol a jelentős mélységből felszínre hozott víz természetes termálvíz szaga is okozhatja.
- Meddig tart ez a probléma, mikor lesz
újra jó ízű és szagtalan a csapvíz?
- Az ilyen víztisztítási technológiák
működtetési tapasztalatai alapján várható
volt, hogy a rendszer beindításakor színés szagproblémák jelentkeznek majd. A
Szegedi Vízmű fokozatosan áll át az új
rendszerre, például a nem tisztított víz, a
tisztított vízzel együtt, keverve kerül az
ivóvíz-hálózatba. Ha nem kevernénk, akkor sokkal intenzívebb lenne a szag és az
elszíneződés.
A hibabejelentéseket elemezzük, és
azonnal intézkedünk, ha szükséges, például az ivóvízhálózat tisztításával. Az átállási
folyamat mindaddig folytatódik, amíg a
rendszer el nem éri a teljes üzemeltetési
egyensúlyt. Az elmúlt hónapok üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a
várható módon zajlik a hálózat tisztulása,
a színproblémákkal kapcsolatos panaszok,
bejelentések száma csökkenést mutat.
- Van-e teendője a lakosságnak, s ha igen,
mit tehetünk?
- Tapasztalataink alapján a fogyasztóknál jelentkező vízminőségi problémákhoz
hozzájárulhat a telekhatáron belüli csővezetékek elhanyagolt, rossz állapota is.
Továbbá elmondható, hogy a használati
melegvíz rendszereknél is jelentkező pa-
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naszok oka a belső csőhálózat és a melegvíz tárolótartályok lerakódásaira vezethető
vissza, amelyek időszakos tisztításáról a fogyasztóknak kell gondoskodniuk. Javasolt
a vízmelegítőket – mind a víztárolós, mind
az átfolyós rendszerűeket – negyedévente
néhány órára magas hőmérsékletre, 70 C°ra állítani, majd kifolyatni, ezzel a módszerrel megszüntethető a kellemetlen szag.
Ez egy átmeneti időszak, ami szükséges
ahhoz, hogy „beálljon” a rendszer, és kialakuljon egy üzemelési egyensúly. Ez az átmeneti időszak néhány hónap is lehet, ez
idő alatt gyakrabban fordulhatnak elő vízminőségi problémák.
A szolgáltatott ivóvíz megfelel a
201/2001 (X.25.) kormányrendeletben
meghatározott paramétereknek, de a közel
700 kilométer hosszú ivóvízellátó rendszer
rendkívül komplex módon működik. A panaszok számának csökkenéséből arra lehet
következtetni, hogy belátható időn belül
megszűnnek az organoleptikus problémák,
azaz a szín- és szagproblémák, azonban
a tisztított víz érzékszervi tulajdonságai
megváltoztak, és véglegesen eltérnek a korábban megszokottól, azaz más lett az íze.

HIBABEJELENTÉS
Műszaki hibabejelentés éjjel-nappal:
06 (80) 82-88-82;
06 (62) 420-155; 06 (62) 55-88-55
e-mail: vizmu@szegedivizmu.hu

...a Tisza Virága

Az Algyő 20 albumról Bakos Andrással
Nagyjából ezerötszáz fotót nézett végig az Algyő 20 kötet összeállítása során Bakos András, aki az Algyői Faluházban
osztja meg a szer¬kesztés és az album összeállításának kulisszatitkait az érdeklődőkkel, és mesél azokról a történetekről, amelyek előrajzolódtak egy-egy fénykép kapcsán.

Bakos Andrásnak, a kötet szerkesztőjének gratulál Molnár Áron.

A nagyközség önállóvá válásának jubileumára megjelent Algyő 20 album szerkesztőjével, Bakos Andrással találkozhatnak
az érdeklődők a Faluház klubtermében
november 15-én 18 órakor. Az ITTT –
mindenről, ami Irodalom, Történelem,
Társadalom, Tudomány sorozat keretében
rendezett esten a képekkel gazdagon illusztrált kötet készítésének érdekességeit
ismerhetik meg a résztvevők.
Az önkormányzat elképzelése az volt,
hogy kevés szöveg, de annál több fotó mutassa be Algyő elmúlt húsz évét – mondta
el lapunknak Bakos András, akit a kötet

szerkesztésével bíztak meg. Ezt az alapötletet továbbgondolva olyan szerkezetet
képzelt el, hogy a húsz évet húsz fejezet
mutatja be. „Mindegyiknek az elején egy
rövid szöveg ismerteti az év krónikáját:
hányan mentek el szavazni, kik lettek a
képviselők, milyen új szolgáltatásokat vezetett be abban az évben az önkormányzat, mi történt az intézményekkel” – részletezte. A rövid leírást követik a fotók,
amelyek között van néhány „hivatalos” is,
így ünnepi testületi ülések, épület- vagy
szoboravatások is kerültek a kiadványba, a
legtöbb kép mégis olyan rendezvényfotó,

A szépkorúakat
köszöntötték
a Faluházban
Az Idősek Világnapja alkalmából az
Algyői Egyesített Szociális Intézmény
idén is ünnepséget rendezett a Faluházban, ahol helybéli időskorú embereket
láttak vendégül. Molnár Péterné Rózsika
és Varga Sándorné Juliska verssel köszöntötte az időseket, majd színvonalas műsorral kedveskedett a megjelenteknek a
Búzavirág Asszonykórus. Mindenki jól
érezte magát ezen a délutánon.
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amelyen az algyői civil emberek láthatók.
„Egyes képekről a fotón látható egyegy ember beszél: találtam kissrácot, akit
óvodai focizás közben fotóztak le, most
az erdészeti szakközépbe jár. Egy gyerekhorgászverseny résztvevője ma hentesként
dolgozik a Picknél. Ballagási fotón azt
a kislányt kérdeztem meg, aki a virágot
tartó nyolcadikosok közül egyedül a kamerába néz. Az albumnak egyfajta keretet ad az önállóság első évének első hónapjában született kislány, aki babaként,
és most, húszéves lányként is szerepel az
albumban” – részletezte Bakos András,
aki mindenkit szeretettel vár a Faluházba
november 15-én. A kötet a könyvtárban
2000 forintért megvásárolható.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Több száz kutya mutatta meg fajtája jellegzetességeit
A magyar fajták kiemelt figyelmet kaptak az Algyőn rendezett országos kutyakiállításon, amelyen több mint 650 kutya,
mintegy 140 fajtából volt jelen.

Országos kutyakiállításnak adott otthont
Algyő. Az Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesületének szervezésében a magyar fajták kerültek a középpontba az eseményen, így a komondor, a
kuvasz, a puli, a pumi, a mudi, a magyar
vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a magyar
agár és az erdélyi kopó fajtájának jellegzetességeire külön felhívták az érdeklődők
figyelmét. Elhangzott, a magyar kutyafajták hazánkban összesen kevesebb egyedet
hoznak világra, mint például a nagy népszerűségnek örvendő németjuhász. Ezért
is fontos az odafigyelés, a magyar fajták
népszerűsítése, hagyományaink ápolása.
A kilenc magyar fajta a hungarikumok sorát is gazdagítja.
Zsűrizték is a benevezett ebeket és gazdájukat több kategóriában. A gyerek-kutya párosok versenyét a szegedi Fekete
Zelmira Csilla nyerte mopsz kiskutyájával,
a fiatal vezetők kiírásában, a 9-12 évesek kategóriájának első helyezettjének
Farkas Dorottyát választották border
collie-jával. „Okos, intelligens, kön�nyű vele dolgozni, a versenyek során is
jól kezelhető, tanulékony terelőkutya.
Nagy mozgásigényű, ezért csak olyan
személynek ajánlom, aki sokat tud vele
törődni és nem sajnálja tőle az időt és
a fáradságot” – mondta Dorottya, aki
csupán néhány hónapja vett részt első
megmérettetésén, az algyői siker pedig

ösztönzi őt arra, hogy újabb kiírásokon
vegyen részt.
Varga Zoltán, a Halasi-Pásztor Kuvasz Kennel tulajdonosa kuvaszokkal
érkezett az algyői eseményre. „Tázláron
és Alsószentivánon vannak kutyáink. A
kuvasz megbízható területőrző, tanyák,
nagyudvaros családi házak, telepek őrzésére kiválóan alkalmas. A Bükkben
nemrég megjelentek a farkasok, kuvaszokat helyezünk ki nyájak mellé juhászokhoz, akik felélesztik a fajtában
rejlő ősi ösztönöket. Jól nevelt kutyákat
hoztam magammal, jól szocializáltak,
nem bántják a többi kutyát, embereket,
de az ő igazi világuk a szabadban van.
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A kilencvenes évek elején, a rendszerváltást követően külföldről számos divatos
kutyafajta érkezett az országba, a magyar fajták háttérbe szorultak. Az algyői
rendezvény ráirányította az érdeklődők
figyelmét ezekre a fajtákra, értékmegőrzési missziót is képviselve” – fejtette ki
Varga Zoltán.
A kutyakiállítás megfelelő alkalmat
biztosított a gazdák tapasztalatcseréjére,
valamint az érdeklődők is hasznos információkkal gazdagodhattak szeretett fajtájuk tartásával kapcsolatban tapasztalt
kiállítóktól.

...a Tisza Virága

50 éves osztálytalálkozó a Levendula Hotelben

Osztályunk a 1967-ben végzett (8. b),
Kovács tanár bácsi osztályfőnökünk
vezetésével ballagtunk el. Nagy örömmel jöttünk össze a hotel hangulatos
éttermében, ahol az alaphangulatot,
az élőzenét adó Süli Tibor biztosította. Előkerültek a régi és még régebbi
megkopott és megfakult, kissé sárgult
fényképek. Vidáman, olykor kétkedve
néztük, kerestük ki kicsoda. Ezt megelőző napon felkerestük osztályfőnökünk, osztálytársaink nyughelyét, ahol

virággal emlékeztünk, és tettük tiszteletünket.
A hangulat színvonalát emelte
osztálytársunk, Bakos József virtuóz
harmonika bemutatója és zenésztársa, Antal János csodálatos dalai, amelyeket olykor együtt énekeltünk vele.
A finom vacsora közben – amit a
hotel étterme biztosított – felelevenítettük a régi emlékeket és történeteket.
Finomabbnál finomabb saját készítésű
süteményekkel és gyümölcsökkel zá-

rult a vacsora. Majd egy kis tánc is belefért, noha nagymama, nagypapa korúak vagyunk, tánc közben valahogy
ezt most nemigen éreztük.
Lelkünk tele fiatalsággal, csak az idő
telt el. S mint minden összejövetelnek,
ennek is vége. Ölelés, búcsúzkodás és
ígéret, hogy ismét összejövünk, de már
nem ötévente „mert az élet tovaszáll”.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kecskemétiné J. Rózsika

1956 hősei előtt tisztelegtek
A Tisza-parti nagyközségben is fontosnak tartották, hogy megemlékezzenek a 61 évvel ezelőtti eseményekre.

A Szent Anna templomban szentmise kezdődött október 23-án 16 órakor,
amit Fazakas Attila plébános celebrált.
Ezt követően az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola nyolcadikosai adtak elő
ünnepi műsort, majd Szabó Szilvia, a
helyi Móra Ferenc Népszínház tagja ol-

vasott fel részleteket Miklós Péter tavalyi,
1956-os eseményekről szóló könyvéből.
A megemlékezés a Szent Anna téren
koszorúzással zárult, az önkormányzat
mellett a plébánia, az iskola, valamint
civil szervezetek és politikai pártok egyaránt lerótták tiszteletüket a hősök előtt.
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Az Algyői Tollforgatók Köre lapzártánk után, november 3-án, pénteken 17
órakor tartott megemlékezést a könyvtárban. A rendezvényen Szilágyi-P Katalinnak A tündér keresztgyereke című
művének felolvasásában közreműködött
Fabulya Andrea.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
SZELEKTÍV GYŰJTŐEDÉNYEK
ÁTVÉTELE
Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Csongrád
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. között
létrejött megállapodás értelmében tájékoztatjuk a
tisztelt ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy
új, kiegészítő lehetőségként szelektív hulladék tárolására alkalmas 120 literes szelektív gyűjtőedényeket biztosít a szolgáltató térítésmentesen.
Elszállítás minden hónap első keddi napján.
Akik még nem vették át a szelektív hulladékgyűjtő
edényzetet, 2017. november 29-ig, minden szerdán
14 órától 17.30 óráig vehetik át a Polgármesteri Hivatalban.
Algyő Nagyközség Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Algyői Faluház és Könyvtárban november 8-án
17 órakor tart közmeghallgatást a képviselő-testület.
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló az algyői ivóvíz hálózat üzemeltetéséről
2. Tájékoztató az Algyői Szivárvány Óvoda működéséről
3. Tájékoztató az önkormányzati bérlakások helyzetéről,
használatáról
4. Tájékoztató a közbeszerzéssel érintett beruházásokról
(Civil Szervezetek Háza, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal felújítás, lakópark kialakítás)
5. Tájékoztatás a Borbála fürdő területén megvalósuló
beruházásokról
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.
Molnár Áron
Polgármester

Új helyen oszt adományokat a Lehet Könnyebben Egyesület
A Zöld Iskolában fogja folytatni az adományosztást november közepétől a Lehet Könnyebben Egyesület – tájékoztatta az Algyői Hírmondót Békési Tiborné vezetőségi tag.
Először is köszönetünket szeretnénk
ezúton is kifejezni Algyő polgármesterének, alpolgármesterének és képviselő-testületének, hogy a több mint két
éves kemény munkánk elismeréseként
elismerő oklevelet kapott a Lehet Kön�nyebben Egyesület. Ez minden tagunknak, önkéntesünknek egy visszajelzés
arról, hogy amit és ahogyan teszünk az
algyői emberekért, az szükséges, és jól is
végezzük a vállalt feladatunkat az egyesületben.
Tájékoztatni szeretném ezúton az algyői lakosokat, főképpen a rászorulókat,
s egyúttal azokat is, akik eddig valamilyen ok miatt nem mertek jönni, hogy a
Lehet Könnyebben Egyesület adomány
kiosztásának a helye november 13-ától
megváltozik. Eddig a régi Fehér Iskolában tartottuk naponta az élelmiszera-

domány osztását, illetve meghatározott
időpontokban a ruhanemű, bútor, cipő
és egyéb adományok osztását. Mindezt
fenti időponttól új helyen, a volt Zöld
Iskolában fogjuk folytatni. Ennek megközelítése a Csángó utca felől történik
majd, nem a Kosárfonó utca felől.
Az időpontok nem változnak. Hétfőn
rákóczitelepi tanyák, kedden, szerdán és
csütörtökön 10 órától, pénteken Nagyfa, szombaton 10 órától, illetve, amen�nyiben értesítést kapunk, úgy vasárnap
is 10 órától történik az élelmiszeradomány kiosztása. Ruhaosztás, és egyéb a
központi raktárból kapott adomány osztásának időpontjairól, vagy esetleg bármilyen okból az adományosztás elmaradásáról, a Facebookon, illetve a Csángó
utcán kihelyezésre kerülő táblán történik az értesítés.
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Az átköltözés ideje alatt is megoldjuk
az adomány kiosztását, bízunk a minél
gördülékenyebb lebonyolításban, de ehhez megértésüket és türelmüket kérjük
az érintetteknek!
Az év hátralévő két hónapjában még
nagyon sok munkánk lesz, hiszen a karácsonyra mi már készülünk, hogy minél
több olyan algyői ember ünnepeit tudjuk kicsit könnyebbé tenni, aki nehéz
körülmények között él, hiszen ezt vállaltuk fel önként, és tesszük úgy a dolgunk,
hogy a munkánk eredményei jó helyre
kerüljenek. Akik csomagot kapnak külön karácsonyra, őket idejében, külön
fogjuk kiértesíteni.
Békési Tiborné
vezetőségi tag
Lehet Könnyebben Egyesület

...a Tisza Virága

Több mint 200 gyerek jár a Szivárvány Óvodába
Rendben kezdődött meg a nevelési év, összesen 202 gyermek jár az Algyői Szivárvány Óvoda kilenc csoportjába –
olvasható Ozsváth Lászlóné intézményvezető beszámolójában.

Tóth Tímea, a Ferencváros korábbi olimpikonja is ellátogatott az óvodába
Kilenc óvodai csoporttal, 90%-os kihasználtsággal működik a Szivárvány Óvoda
– derült ki Ozsváth Lászlóné intézményvezető tájékoztatójából. Az óvodai nevelésben résztvevő több mint 200 kisgyermek
ellátását 8 állományban lévő kolléga és két
utazó pedagógus látja el. A 2017/18-as nevelési évre miden beiratkozásra jelentkezett algyői szülő gyermeke felvételt nyert,
elutasítani férőhelyhiány miatt 5 szegedi
lakcímmel rendelkező gyereket kellett.
Az októberi adatok szerint 38 gyerek
szülei fizetik ki teljes mértékben az étkezést, 163 gyereknek ingyenesen jár ez, más
településről 5 gyermek jár az algyői intézménybe. Öt sajátos nevelési igényű (SNI)
gyermek jár az óvodába, a fő szakértői vélemény alapján további 6 gyerek beilleszkedési, tanulási és magatartásproblémával
(BTM) küzd, míg a hátrányos helyzetű
gyerekek száma összesen 22. Egy gyermek
küzd súlyos mozgásproblémákkal, a Szegedi Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézetet kereste fel az óvoda, ám szakmai
segítségnyújtásra vonatkozó kérelmüket
elutasították, így további lépésekre van
szükség a gyermek megfelelő ellátása érdekében.
Az intézmény költségvetéséből 6,7
millió forintot költöttek a szeptemberi

nevelési évkezdetre, az összesítésből kiderül, hogy 350 ezer forintért vásároltak
rajzlapot, ceruzát, ragasztót, filcet, zsír
krétát, festéket, színes kartont, mappát és
ecsetet. Irodaszerekre, azaz fénymásolópapírra és festékre pedig 65 ezret költöttek.
Vettek továbbá konyhai eszközöket 200
ezerért, ezek között vannak tálcák, jénai
tálak, merőkanalak, konyharuhák, terítők
és törölközők is, illetve ugyanennyit költöttek ágyneműre és ágyneműhuzatra. A
Gyeviép Nkft. költségvetéséből tisztasági
meszelést végeztek az óvodában, de a kerítésnél és a gyermekkert épületeinél is folytak munkálatok még a nevelési év kezdete
előtt.
Ahogy az Algyői Hírmondóban is beszámoltunk róla, az óvoda tetőszerkezetét
meg kell újítani. A nyári viharok olyan�nyira megrongálták a tetőt, hogy az egyik
csoportszoba beázott, és a szakemberek
megállapították, hogy nem halogatható a
rekonstrukció. A korszerűsítésre korábban
két ízben is pályázott az önkormányzat,
ám a kiírásokat tartaléklistára helyezték.
A képviselő-testület még szeptemberben
döntött arról, hogy az óvoda tetejének
megújítására szánt 8 milliós felújítási keretet 20 millió forintra emelik, így jut másra
is forrás.
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A 2018-as esztendőre több felújítást terveznek, s majd költségvetésüktől
függ, mire jut pénz. Ozsváth Lászlóné
leírta többek között, hogy minden gyerekmosdót ki kellene meszelni, akárcsak
a folyosókat. A mobil épület külső karbantartását is megjelölte a beruházási
célok között, ott a vizes blokkban és az
öltözőben vált szükségessé a linóleumcsere. Több fejlesztési tervet is felvázolt
az intézményvezető, szerinte a konyhát
a takarékosabb energiafelhasználás miatt lenne érdemes felújítani, az udvaron
a gumiburkolat javítását javasolja, illetve
az egyik játék, a mászóalagút kötelének
újrahúzását. A játszóudvar és játékállományának a bővítését is szeretnék megvalósítani, míg a nyári időszakban úgy
tennék elviselhetőbbé a hőséget a kicsiknek, hogy párakaput telepítenének és
napernyős árnyékolásban is gondolkoznak az ovi-focipálya árnyékolása mellett.
Polcokra játékok és irodaszerek tárolására egyaránt szükség lenne, mint ahogy az
elavult informatikai eszközeik cseréjére
is. Az új épület tető- és külső szigetelése is fontos feladat lenne az intézményvezető szerint. Alapítványi vagy egyéb
források felhasználásával pedig többek
között fejlesztő és egyéb játékokat vásárolnának, továbbá a tervezett buszos kirándulás költségeihez járulnának hozzá.
A nevelési év kezdetéről készített beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Országos Tájház Találkozó Algyőn
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Algyőn tartotta XV. Országos Tájház Találkozóját, amelynek keretében átadták az
idei Év Tájháza-díjat adták a Boldogi Tájháznak.

A találkozó konferenciájának október
elején a Levendula Hotel***superior konferenciaterme adott otthont. A
konferencián számos meghívott szakmabeli tartott előadást „A XX. század
megőrzési és bemutatási lehetőségei
tájházi környezetben” címmel. Több
tájház bemutatkozási lehetőséget kapott a program végén.
A konferencia és az ebéd után az
Algyői Tájházban láttuk vendégül az
érdeklődő kollégákat. A tájházban vendégeinket a délelőtt folyamán kemencében sült krumplis kőttessel fogadták
az Algyői Foltvarró Kör tagjai, Antal
Jánosné Jutka, Juhász Árpádné Jutka,
Tóth Árpádné Marika, Németh Józsefné Aranka, Fazekas Etelka. A délután
során vendégeink a tájház kiállítását
tekinthették meg, ahol az enteriőröket
rendhagyó módon varázsolták élővé
önkénteseink, korhű ruhába öltözve az akkori kézműves tevékenységet
végezve várták a látogatóinkat és kérdéseiket. Boldizsár Attiláné Marika,
Greksáné Kurucz Irma, Szalmáné Simon
Éva és Szabó Beáta fogadta a vendégeket. A tájházi látogatás után az Ezer-

jófű Egyesület Ezerjó Kertjéről tartott
bemutatót Berek Ágota, az Ezerjófű
Egyesület vezetője. Az EzerjóHázban
teakóstolással várták a vendégeket.
Az Borbarátok női és férfi csapata kiállítással és borkóstolással látta vendégül a
résztvevőket. A szín alatt helyi termelők
termékeiből válogathattak a kíváncsis-

kodók. Gálné Nagy Ildikó és Gál Tibor,
Kothencz Tibor, Farkas Imre és Győrfi
László. A vacsorát Antal János és Horváth József készítette, melyhez a kemencében sült lepénylángost Bíbor József és
Bíbor Máté sütötte. A vacsorához az
Algyői Hagyományőrző Citerazenekar
adta a hangulatos citera muzsikát.
Köszönetet szeretnék mondani a fent
említett segítőknek, akik nélkül nem sikerült volna ilyen színvonalasra ez a program. A vendégek fogadásában segített
Tóth Henrietta és Tordai Terézia. A vendégek szállításában segített Piri László és
Radics Balázs. A tájház udvarának berendezésében segítségünkre volt a Gyeviép
Nonprofi Kft. Köszönet illeti a Borbála
Gyógyfürdő takarítóit, a Levendula Hotel***superior és Étterem dolgozóit!
Külön köszönet az Algyő nagyközség
önkormányzatának, Molnár Áronnak és
Gubacsi Enikőnek!
Köszönjük a segítséget és a támogatást!
Algyői Tájház
Gyevitur Nonprofit Kft.

Már megvásárolható az Algyő 20 kiadvány
A nagyközség elmúlt két évtizedes múltját gazdagon illusztrált formában bemutató Algyő 20 címet viselő kiadvány megvásárolható az Algyői Könyvtárban. Az
önkormányzat által kiadott, Bakos András által szerkesztett kötet ára 2000 forint.
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...a Tisza Virága

Pályázati felhívás
Algyő nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár utca 9. fsz. 6. szám alatt
megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
1. A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó
jövedelme legalább 100.000 Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat
más módon megoldják
2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők
3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
• a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
• lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki
felróható magatartás miatt szűnt meg,
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.
Algyő, Búvár u. 9. fsz. 6. sz.:
70 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 32.480 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.
5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Csoportjához Draxler Rita
ügyintézőnél (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2017. november 15-én 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. november 23. napján esedékes képviselő-testületi ülés. Az eredményről
az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2017. december 1. napjától foglalható el.
Algyő, 2017. október 12.

Molnár Áron
Polgármester
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Füzesy István: A pénzügyi bizottság célja, hogy Algyő fejlődjön
Az időközi választás után hiába hangoztatták egyesek, hogy ellenzék nélkül a bizottsági munka is egyszerűvé válik, a
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságra ez nem igaz, bizony vannak érdemi viták az egyes döntések meghozatala
előtt – mondta el az Algyői Hírmondónak Füzesy István elnök.

Az időközi választás után is három bizottság maradt Algyőn, a Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Füzesy István lett, az elnökhelyettes
Nagy Miklósné, tagnak Ozsváth Lászlónét választották, míg a két nem képviselő tag Kovácsné Kiss Krisztina és Németh
Sándor. Füzesy lapunknak kifejtette, bizottságuk – nevéből is adódóan – pénzügyi és gazdasági területen tevékenykedik, amely munka speciális, szakirányú
hátteret igényel. Az elnök korábban a
jogi bizottság külsős tagja volt, valamint
gazdasági referensként segítette Molnár
Áron polgármester munkáját, így bár a
képviselő-testületnek nem volt tagja,
eddig is volt rálátása a nagyközség életét, fejlődését befolyásoló kérdésekre.
Mint elmondta, a külsős tagok kiválasztásánál fontos szempont volt a településvezető számára, hogy olyan emberek
tevékenykedjenek ebben a grémiumban,
akik értenek ehhez a szakterülethez. Ha
pedig olyan téma kerül az asztalukra,
amelyben speciális szakértelmet igényel a döntéshozatal, külsős szakértőket
vonnak be a munkába.
A bizottsági elnök kitért arra is, hogy
Ozsváth Lászlóné óvodavezetőként az
intézmény szintjén foglalkozott gazdasági és pénzügyi kérdésekkel, Nagy
Miklósné ügyvédként a jogi területet
ismeri, Németh Sándor korábban is
benne volt a bizottságban, ami nagy
segítség, hiszen ismertek számára a

korábbi folyamatok, Kovácsné Kiss
Krisztina pedig bár az előző időszakban nem volt külsős tagja a bizottságnak, korábban már ő is volt bizottsági
tag. Egyébként pénzügyi területen dolgozik, ő is szakemberként tud hozzászólni a témákhoz. Megjegyezte, hiába
mondogatták egyesek, hogy ha nincs
ellenzék, akkor nincs vita, ez a pénzügyi
bizottság munkájáról nem mondható el.
Már rendkívüli ülést is kellett összehívniuk, és a bizottsági ülések is elhúzódnak, hiszen a közpénzfelhasználás speciális helyzetet teremt.
„A korábbiakhoz képest a bizottságunk munkája nagymértékben változott, hiszen 100 ezer forint feletti
tételek esetében véleményezési joga
volt a grémiumnak, most pedig az új
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az egy és négymillió forint közötti
kötelezettségvállalás esetében kell véleményeznünk. Ez meglátásom szerint
nagymértékben javítja az önkormányzat
működő- és reagáló képességét, és lehetőséget ad arra, hogy inkább a nagyobb
volumenű témákra koncentrálhassunk”
– részletezte.
Most két nagy témakört kell alaposan megtárgyalniuk, egyrészt a 2018as fejlesztési koncepciót, amelynek a
pénzügyi hátterét próbálják összerakni
és segíteni az önkormányzat munkáját. „Törekszünk arra, hogy a pénzügyi
háttér oly módon legyen kialakítva,
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hogy az önkormányzat gazdaságosan
tudjon működni, és mindenre jusson a
pénz, vagyis a kötelező feladatokra és a
fejlesztésekre egyaránt” – fűzte hozzá.
A másik kiemelten fontos téma, ami
a bizottság előtt hever az a Gyevitur
Nkft. ügye. Füzesy István elmondta,
a cég gyakorlatilag a megszületése óta
pénzügyi támogatásra szorul. Ennek a
hátterét próbálják a következőkben kibogozni, s egy jelentést állítanak össze,
ami alapján olyan intézkedéseket lehet
eszközölni, hogy javuljon ennek a Gyevitur gazdaságossága, s ezzel gyakorlatilag az algyői önkormányzat helyzete is,
a cél ugyanis, hogy kevesebb közpénzt
kelljen átcsoportosítani a társaságnak.
Utalt a képviselő-testület legutóbbi
ülésén elhangzottakra is, mely szerint
ha nem javulnak a cég mutatói jövő év
elejére, el kell gondolkodni azon, érdemes-e az önkormányzatnak saját forrásait a Gyeviturra költenie.
Hozzátette, a bizottság tagjai természetesen jól értenek egyes területekhez,
ám grémium elnöke szerint fontos,
hogy azokat a szakembereket tudják
megszólítani, akik előremutató megoldási javaslatokkal segíthetik őket. Úgy
értékelt, a bizottsági munkában az a
legfontosabb, hogy olyanok vegyenek
benne részt, akik felül tudnak emelkedni akár pártpolitikai, akár más érdekeken, és egy cél lebegjen a szemük előtt:
Algyő fejlődése.

...a Tisza Virága

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
települési ügysegédjének ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 08:00-12:00
Települési ügysegéd: Flender Erika
Telefon: hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, valamint pénteken 12.30-ig: +36 (20) 411-0892
A települési ügysegédnél különösen az alábbi ügykörökben terjeszthető elő
beadvány továbbítás céljából, illetve kapható tájékoztatás:
I. Szociális ellátások és KAB körébe tartozó ügyekben kérelmek továbbítása, tájékoztatás nyújtása:
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban;
• közgyógyellátás megállapításával kapcsolatosban;
• ápolási díj megállapításával kapcsolatban;
• időskorúak járadéka megállapításával kapcsolatban;
• aktív korúak ellátásának megállapításával kapcsolatban;
• hadigondozotti ellátások megállapításával kapcsolatban;
• nagycsaládosok földgáz-árkedvezményével kapcsolatban;
• súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatban;
• lakcím bejelentéssel, ügyfélkapu nyitásával kapcsolatban.
II. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés továbbítása
III. Egészségbiztosítással kapcsolatos ügyek:
• EU TAJ kártya igénylési kérelem továbbítása;
• útiköltség térítési kérelmek továbbítása;
• Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek továbbítása;
• táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti
méltányossági kérelem továbbítása;
• jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és
eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem továbbítása.
IV. Nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek:
• méltányossági kérelmek továbbítása;
• adategyeztetési eljárással kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása;
• nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések továbbítása;
• árvasági ellátással kapcsolatos kérelmek, változások bejelentés továbbítása;
• öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kérelmek, változások bejelentés továbbítása;
• özvegyi nyugdíjjal kapcsolatosa kérelmek, változások bejelentés továbbítása;
• nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
V. Rehabilitációs ellátásokkal kapcsolatos ügyek:
• rokkantsági járadékkal, fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérelmek, változások bejelentésének
továbbítása;
• rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos kérelmek, változások bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
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6750 Algyő, Búvár utca 5., Telefon: (62) 517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net, www.algyokultura.hu

November 08. (szerda), 18:00 Faluház klubterem

Világjáró Klub: Polinézia gyöngyszeme – a Hawaii-szigetek. Bardócz Attila
előadása.

November 13. (hétfő), 17:30 Faluház színházterem

Az alábbi szűrővizsgálatokra várják a lakosokat:

November 15. (szerda), 18:00 Faluház klubterem

Nőgyógyászati szűrővizsgálat
Szűrést végző orvos: Kajtár István
Időpont: november 20-a, hétfő 8-tól 15 óráig

November 22. (szerda), 17:30 Faluház klubterem

Urológiai szűrővizsgálat
Szűrést végző orvos: Király István
Időpont: november 23-a, csütörtök 15 órától

Este is fitten! Mozgás, sport, tánc kicsiknek és nagyoknak! A belépés díjtalan!
ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány:
Algyő 20 – beszélgetés az album szerkesztőjével, Bakos Andrással
Életreform Klub: Gyógynövénykülönlegességek
Előadó: Berek Ágota fitoterapeuta, természetgyógyász

November 24. (péntek), 19:00 Faluház színházterem

Algyői Teátrum: Jókai Mór – Kal-Pintér Mihály – Poós Miklós: „Melyiket a
9 közül?” zenés karácsonyi történet egy felvonásban a Múzsák társulat előadásában. Belépő: nyugdíjas és diák 500 Ft/fő, teljes árú 1000 Ft/fő.

December 1. (péntek), 19:00 Faluház színházterem

Algyői Teátrum: Máté Péter Emlékkoncert – Tabáni Istvánt és Abebe Dániel
Bebét Molnár György harmonikaművész és koncertzenekara kíséri.Belépő:
nyugdíjas és diák 1200 Ft/fő, teljes árú 1600 Ft/fő.
Az Ezerjófű Egyesület minden hét keddjén egyesületi napot tart 16 órától
18 óráig az EzerJóHázban (Kastélykert u. 44.), melyre szeretettel várnak
minden érdeklődőt!

Vásárok a civil szervezetek házában (Kastélykert u. 38.)

Érsebészeti szűrővizsgálat
Szűrést végző orvos: Takács Tibor
Időpont: november 8-a, szerda 9-től 17 óráig
Szemészeti szűrővizsgálat
Szűrést végző orvos: Gyovai Judit
Időpont: november 17-e, péntek 8-tól 17 óráig
november 18-a, szombat 8-tól 12 óráig
Fontana Optika, szemüvegrendelés a helyszínen.
Kérjük, használatban lévő szemüvegét hozza magával!
Hasi/pajzsmirigy ultrahangos vizsgálat
Szűrést végző orvos: Zagorac Nikola
Időpont: november 6-a és 11-e között,
hétfőtől szombatig 7.30-tól 15.30-ig
VALAMENNYI VIZSGÁLAT
HELYSZÍNE A BORBÁLA FÜRDŐ.

November 7. (kedd), 9-11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár
November 13. (hétfő), 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár
November 20. (hétfő), 9-11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár
November 28. (hétfő), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár

Rendezvények és intézményi programok:
Szivárvány Óvoda – november 6-7-e:
Programok az ivóvíz és a helyes
folyadékfogyasztás fontosságának jegyében.

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 9-16 ÓRA KÖZÖTT
TARTJA FOGADÓÓRÁJÁT A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN!

Borbála Fürdő – november 10-e:
Gyevi zsongás úszóverseny
AESZI Bóbita Bölcsőde – november 28-a 16.30:
Szülői csoportos foglalkozás.
Téma: egészséges táplálkozás a családban.
Előadó: Simon-Tanács Ildikó

„Mangalica húsbolt”
Új tulajdonos!
Széles választékban sertés, marha, baromfi.
Házias készítésű savanyúságok, káposzták.
Sertés belek, kolbászbél, kuláré,
gyomor, műbél, fűszerek kaphatók.

AESZI Idősek Napközi Otthona – november 20-a 10 óra:
Időkori sérülések megelőzése.
Előadó: Bányai Andrea gyógytornász
Faluház – november 13-án 17 órától:
„Este is fitten” – különböző mozgásformák gyerekeknek és
felnőtteknekingyenes részvételi lehetőséggel.

ŐSZI AKCIÓ ELŐRENDELÉS
BŐRŐS FÉLSERTÉS: 699 FT

Polgármesteri hivatal – Egészségnap

Házias készítésű májas hurka, disznósajt,
sütnivaló kolbász, füstölt kolbász.
OTP szép kártya, Erzsébet,
meleg étkezési utalvány elfogadása.
Bankkártyás fizetési lehetőség.

További információk az Algyői Egyesített
Szociális Intézményben kérhetőek a
Piac tér 17. szám alatt személyesen, vagy
telefonon a 06 (62) 267-048-es, illetve
a 06 (20) 554-8612-os mobilszámon.

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!
Vasárnap is nyitva: 8.00-11.00-ig.
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Felemás októbert produkáltak futballistáink
Négy mérkőzéséből hét pontot szerzett a Csongrád megyei I. osztályban szereplő, mind a négy októberi mérkőzésén eredményes Algyő SK labdarúgó-csapata.

Takács Zoltán együttese az FK Szeged
felett aratott 4-0-s sikert követően a
Zsombó vendégeként nyitotta az októberi hónapot: ugyan Bella Dávid góljával
hamar vezetéshez jutott a gárda, ám mégis be kellett érnie egy ponttal, miután a
hazaiak egyenlítését követően több óriási
gólszerzési lehetőséget is elpuskáztak. Az
emberelőnyt sem sikerült gólra váltani az
újonc otthonában, így a Csongrád elleni meccs után ez volt az idény második
olyan mérkőzése a csapat számára, amely
döntetlennel ért véget. Ezt követően egy
könnyed, 3-0-s siker következett a Szentes ellen, ahol Lajkó András, Kovács Milán
és Lovas Tamás volt eredményes, utóbbi
büntetőből talált be. Ez volt a szezon második legeredményesebb mérkőzése, az
Ásotthalomnak és az FK-nak lőtt négyes
után a Szentesnek köszöntek be legtöbbször Pénzváltó Bencéék. A Kurca-partiak
elleni három pontot viszont egy váratlan
vereség követte: a Kiskundorozsma ellen
hazai pályán ismét Bella Dávid találatával
jutott vezetéshez csapatunk, azonban a
szünetig megszerzett egygólos előny nem
volt elegendő a győzelemhez. Hiába a temérdeknyi lehetőség, nem sikerült megduplázni az előnyt, a labdarúgás íratlan
szabálya pedig ismét bebizonyosodott:
a kihagyott gólhelyzetek megbosszulták
magukat, és a Dorozsma hét perc alatt

kétszer is bevette Tombácz Róbert kapuját, így a lehetőségeivel lényegesen jobban
gazdálkodó vendégek mindhárom pontot
elvitték Algyőről.
A szezonbeli harmadik vereséget követően, ha nehezen is, de sikerült a javítás. A
sereghajtó Sándorfalva elleni idegenbeli
találkozóra ugyan rányomta a bélyegét
az erősen szeles, esős időjárás, azonban
mintegy húsz perccel a találkozó vége
előtt Márki Kornél öngóljával ezúttal is
előnybe került az Algyő. Ez az egy találat elég volt Sándorfalván ahhoz, hogy
mindhárom pontot hazahozza a csapat.
Tizenegy mérkőzés után így hat győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tabella negyedik helyén állnak a
mieink, két ponttal megelőzve a Szegedi
VSE-t, míg ugyanennyi egység hátrányban a dobogón álló, egy meccsel kevesebbet játszott Csongrád mögött. A csapat
ugyan mind a négy találkozóján be tudta venni az ellenfél kapuját, ám mégis a
helyzetkihasználás volt az, amivel a legnagyobb problémái adódtak, ezekből a
találkozókból könnyen szerezhetett volna
több pontot is az algyői együttes. Az őszi
szezon hátralévő részében még három
mérkőzés vár futballistáinkra, november
4-én, 13.30-tól a Hódmezővásárhelyi
FC II-t érkezik Algyőre, majd egy héttel később, ugyanebben az időpontban a
listavezető Tiszasziget vendégei lesznek
Takács Zoltán tanítványai. November
18-án, 13 órától a Deszk ellen zárul a
szezon első fele, hiszen a 15. fordulóban
szabadnapját tölti majd a gárda.
Ami az ifjúságiakat illeti, három pontot
gyűjtöttek az októberi négy mérkőzésen
az algyői fiatalok: a Zsombótól, a Szentestől és a Fábiánsebestyéntől is vereséget
szenvedett az U19-es együttes, azonban a
Kiskundorozsma ellen 3-1-es győzelmet
arattak az algyőiek. Tizenegy lejátszott
meccset követően így abszolút a középmezőny tagja a csapat, öt győzelem és öt
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vereség mellett egy döntetlen áll az algyőiek neve mellett, az így megszerzett
16 ponttal pedig nyolcadik helyen állnak
a 15 csapatos bajnokságban – ugyanakkor
egy győzelemmel akár három helyet is
fentebb léphet a csapat.

Megvan az
első aranyunk
kempóban
A Szegeden rendezett Délvidék Kupa
nemzetközi nyílt kempo-bajnokságon az
algyői Gáli Zsolt aranyérmet szerzett.
Gáli Zsolt, mint a komplett mezőny
legidősebb tagja vett részt a viadalon, ahol
sorra 25 évnél fiatalabb versenyzőket sorsoltak ellenfeleként. A kempo-kick light
szabályrendszerű küzdelemben nem talált legyőzőre az algyői küzdősportos, így
megszerezte az algyői kempo első nemzetközi aranyérmét.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Algyői érmek a Sasok Kupán
Küzdelmes versenyen vannak túl az
Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
Szakosztály versenyzői, Kiss Levente
és Kovács Angelika. A harcművészek, a
budapesti Sasok SE és Zen Power Taekwon-do Klub által szeptember 2324-én rendezett, nemzetközi ITF Taekwon-do versenyen, a VI. MightyFist
Eagles Cup-on léptek küzdőtérre. A
versenyre 7 ország több mint 40 klubja
és 380 sportolója nevezett. A szomszédos országok mellett, Svédországból és
Bulgáriából is érkeztek harcművészek.

Az algyői fiatalok kiválóan szerepeltek a színvonalas mezőnyben, ahol két
bronzérmet sikerült szerezniük. Kiss
Levente gyermek fiú küzdelemben
(-36kg), illetve formagyakorlatban is
bronzérmet szerzett. A felkészítő Zsarkó Dániel Péter volt.

XII. Forma Kupa
A legjobb táncosokat láthatjuk novemberben Algyőn, az iskola tornatermében rendezik meg ugyanis a XII.
Forma Kupa felnőtt-ifjúsági standard,
junior tíztánc, profi latin ranglistaversenyt, továbbá klubközi táncversenynek ad otthont a település.
A nívós versennyel kapcsolatban
Szabó Anita, a Forma Tánciskola és
Táncsport Egyesület művészeti vezetője az Algyői Hírmondónak elmondta, nívós megmérettetésről van szó,
ugyanis az itt elért eredmények alapján delegálják a párokat a világbajnokságra. Elmondta, hogy a megmérettetésen tíz páros fog indulni a Forma
TSE részéről. A szervezők szeretettel
várja minden egyesület versenyzőit és
a tánckedvelő közönséget november
12-én 9 órától az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola tornacsarnokába egészen 21 óráig.
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MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Bakó Ildikó (Tel.: 62/267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8.00-12.00; Sze, Cs: 12.00-16.00
Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 62 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30
Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 62/267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.45-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel.: 62/268-038; 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 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS

Kovács Ágnes (Tel.: 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
Szíjártó Márta (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

Utcanevekre kérnek javaslatot
Újra az algyőiek segítségét szeretné kérni a polgármesteri
hivatal. A délnyugati lakóparkban a mai napig 2 darab utca
nem kapta meg a végleges nevét. Kérik, hogy az 1-es számú
utcának és a 4-es számú utcának az elnevezésére küldjenek
javaslatokat a titkarsag@algyo.hu e-mail címre.
A település közösségi oldalán már érkezett több javaslat,
például az alábbiak: Trianon, Demokrácia, Barátság, Szent
Borbála, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, Jedlik
Ányos. Van, aki Algyő régi külterületi földrészeinek neveiből
Nádastónak vagy Tóhajlatnak, a vesszőnevelés területének a
vasúti híd Tiszán-túli része után Bodrognak, Lelevénynek
vagy Bodorszéknek nevezné el az utcákat. Számtalan virág
és fafaj neve is felmerült, többek között a Szívvirág, a Lilom, a Levendula, az Orgona, a Csillagvirág, a Kamilla és
a Zsurló, s volt, aki azt javasolta, hogy mivel a településen
régen kendert termesztettek, legyen az egyik Kender utca, a
másik pedig Fonó.
A javaslatokat november 15-éig várja a polgármesteri hivatal.

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; tel.: 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.: 62/433-104

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 62/517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 62/517-192, algyoiskola@gmail.hu
Szivárvány Óvoda: 62/517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 62/ 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői Faluház: 62/517-172, 62/517-173, faluhaz@algyoktv.net
Algyői Könyvtár: 62/517-170, bibl@algyo.hu
Tarjánvárosi Rendőrörs: 62/421-098

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Tóth Gábor r. főtörzsmester 06 (20) 209-5319
Horváth Zoltán r. főtörzsmester 06 (20) 209-5318
Jaksa Zoltán címzetes r. főtörzszászlós 06 (70)430-3655

ESZI Idősek Napközi Otthona

Apróhirdetés

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 267-048

CSONTKOVÁCS kezelésre időpont egyeztetés:
06 (30) 979-8079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén
is! 8-20 óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 267-866
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Születések Algyőn
Bíró Zsófia
szül.: 2017. 10. 03.
anya: Klug Zsuzsanna
apa: Bíró Zoltán
Domokos Olívia
szül.: 2017. 09. 17.
anya: Agócs Barbara Ildikó
apa: Domokos Ferenc

Gál Bianka
szül.: 2017. 10. 02.
anya: Gora Szilvia
apa: Gál Róbert

Huszár Bálint
szül.: 2017. 09. 07.
anya: Butora Annamária
apa: Huszár Tamás

Házasságot kötött

Nacsa Gábor és Tuba Klaudia augusztus 19-én
Nagy Róbert és Nagy Anita 2017. szeptember 30-án

