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...a Tisza Virága

Megszentelték a felújított algyői keresztet
Egy kereszt felújítása és annak átadása számunkra a győzelem ünnepe - fogalmazott Kiss-Rigó László Algyőn.
halált. A hozzá tartozók is az élet győztesei lehetnek” – fogalmazott a püspök.
Molnár Áron polgármester az ünnepségen arról beszélt, reméli, a kereszt restaurálása és megszentelése egy újabb lépés
afelé, hogy az egyházközség és a lakosok
egy igazi közösséget alkossanak.
Az 1885-ben Tary Mihály és a helyi
hívek által állított keresztet Bánvölgyi
László szobrászművész restaurálta. Az
ünnepségen a plébánia hittanosai műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.

A Szent Anna-templom előtti feszület
megszentelése előtt Kiss-Rigó László
megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a kereszt hazánkban és Európában egy olyan szimbólum, amely
hittől és vallástól függetlenül saját identitásunkat jelképezi. Azt mondta, 2000
éve a kereszt még a szégyen szimbólu-

ma volt, a keresztény közösség számára
azonban már nem az embertelen szenvedés, hanem az áldozat, a szeretet és
a győzelem jelképe. „Azért a győzelem
jelképe, mert mi keresztények nem egy
halott emberhez csatlakoztunk, hanem
ahhoz Jézushoz, aki szeretetből az életét
áldozta, de a föltámadásban legyőzte a

Egységes agglomerációban gondolkodnak
Molnár Áron, Algyő Nagyközség polgármestere is részt vett azon az egyeztetésen, melyet a térség vállalkozásainak fejlesztéséről, a tram-train által is megerősítendő egységes agglomeráció gazdaságának fellendítéséről tartottak
Hódmezővásárhelyen.
Hódmezővásárhelyen találkozott három dél-alföldi település polgármestere.
Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely,
Botka László Szeged és Molnár Áron
Algyő első embere a térség vállalkozásainak fejlesztéséről, a tram-train által is
megerősítendő egységes agglomeráció
gazdaságának fellendítéséről, a három
település együttműködéséről egyeztetett.
A települések közös célja a korrupció
elleni fellépés, a fejlesztési lehetőségek
megnyitása minél több helyi vállalkozás előtt, és az életminőség javítása a
régióban. A tapasztalatcsere kiterjedt a
projektek finanszírozási kérdéseire és az
állami szabályozásban várható változásokra is.
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Fókuszban a nagyközség fejlesztési irányai
Három témakörben azonnali segítséget ígért Algyőnek Lázár János, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki a képviselő-testület májusi ülésén Molnár Áron polgármesterrel a rövid- és középtávú fejlesztési terveket vette számba.

Csongrád megye 4-es számú egyéni választókerületének újraválasztott
képviselője, Lázár János ígéretet tett
arra, hogy a körzet mind a 19 településére ellátogat, és egyeztet a fejlesztési elképzelésekről, kiváltképp azokról,
amelyekben a támogatására számítanak
az önkormányzatok. Az algyői képviselő-testület májusi rendes ülésén először
Molnár Áron polgármester vette számba
a nagyközség pályázatait, fejlesztési elképzeléseit.
Jelenleg 14 futó pályázata van
Algyőnek, és idén nagyjából 2 milliárd
forintnyi beruházást valósítanak meg.
A rövidtávú fejlesztések közül Molnár
először az óvodáról beszélt, a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt
ugyanis választás előtt állnak: vagy új
intézményt építenek, vagy a jelenlegit
bővítik, amihez telket is kell vásárolniuk. A kérdésben szakmai segítséget kért
az önkormányzat, hogy eldöntsék, melyik irány a jobb.
A polgármester elmondta, hogy az
idősotthon építése továbbra is sarkalatos kérdés Algyőn. Nem önkormányzati
fenntartásban működő intézményben
gondolkodnak, hanem befektetőt szeretnének csábítani a nagyközségbe.

A településképi fejlesztésekről a polgármester elmondta, céljuk, hogy a Vásárhelyi és a Kastélykert utcákat felújítsák.
Algyőnek ugyanakkor erre nincs saját
forrása, hiszen a becslések szerint 2-2,5
milliárdot kellene fordítani a beruhá-

Elhangzott, hogy gondot okoz a településen a csapadékvíz elvezetés is. Molnár Áron elmondta, geodéziai terveket
rendelnek első lépésként, s az alapján
várhatóan három ütemre bontva valósítanák meg a projektet. A polgármester a 47-es számú főút és a Vásárhelyi
utcai csomópont közlekedésfejleszté
sét is sürgősnek tartja. Elmondta, hogy

zásra. Az út ráadásul állami tulajdonban
van, s bár szívesen átvenné saját kezelésbe a település, de nem a jelenlegi állapotában. A Bartók Béla utca rekonstrukciója is tervben van, ám a mostani
költségvetésből kivették ezt a sort, más
fejlesztésekre költenek.

a 
cukrászdánál és a halászcsárdánál
balesetveszélyes kihajtani a főútra, amit
már jeleztek a Magyar Közút Nzrt.-nek
és a NIF Zrt.-nek egyaránt. Ezeken felül
az ipari park fejlesztése is a rövidtávú célok között szerepel, ha találnak pályázati
forrást, csarnokot építenének a területre.

Megújítanák
a település főutcáját
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A Borbála Fürdőben a gyógyászati turizmust fellendítését határozták
meg elsődleges célként, egy gyógyászati központ elképzelését már a korábbi
testület is letette az asztalra. Molnár
Áron elmondta, erre is külső forrást
keresnek. Elhangzott, hogy sportfejlesztésekben is gondolkodnak Algyőn,
a két felnőtt csapat mellett jelenleg 250
fős gyereklétszámmal működik a kézilabda egyesület, s kinőtték az iskola tornacsarnokát, Szegedre is kénytelenek
járni edzésekre. A Magyar Kézilabda
Szövetség csarnok építéséről döntött,
ennek a projektnek a felgyorsításában
kérte Lázár János segítségét a polgármester.
Felmerült egy honvédelmi sportközpont Algyőn történő megépítése
is, amit az önkormányzat támogat. A
végső helyszínt a Honvédelmi Minisztérium jelöli ki. Erről Lázár János
azt mondta, ideális helyszíne lenne a
központnak a Szeged és Hódmezővásárhely között fekvő település, segíti a
projekt megvalósulását.
A külterületet és
a tanyavilágot fejlesztenék
A középtávú tervekre áttérve Molnár Áron elmondta, hogy a Faluházat szeretnék bővíteni, a sárga iskola
épületét szolgáltatóházként hasznosítanák, s céljuk egy településképi
központ kialakítása is. Ez utóbbinak
a tervezését várhatóan még az idén
megkezdik. A polgármester kiemelte, hogy bár Algyő nem rendelkezik
kiterjedt tanyavilággal, fontos lenne
megőrizni a tanyát, mint életteret,
erre is keresnek pályázati forrásokat.
Az állami tulajdonban lévő tűzoltólaktanyát is hasznosítanák, munkásszálló kialakítását tartanák ott hasznosnak.
A középtávú tervek között Rákóczitelep fejlesztése is szerepel, a
fürdőjét élménymedencével bővítené
Algyő, továbbá egy sportkollégium
és szálló ötlete is felmerült, amit a
sportegyesületek is támogatnak.

A 2020 utáni
időszakra kell felkészülni
Lázár János a testületi ülésen kifejtette,
nagyon fontos időszak előtt áll az ország.
Azt mondta, minden településnek meg
kell terveznie, hogyan képzeli el 2020 után
a jövőjét. Hozzátette, a Csongrád megyei
4-es választókerület 19 települése eltérő
adottságokkal rendelkezik, Algyő a magyar
viszonyokat illetően is jó helyzetben van.
Lázár szerint nagy lehetőségek vannak Algyő elhelyezkedésében, hiszen a Szeged és
Hódmezővásárhely között fekszik, az agglomerációhoz tartozik, így abszolút nyertese lehet a következő időszaknak.
Felhívta a figyelmet arra, hogy nagy
volumenű ipari fejlesztések nem történtek
Szegeden, ami 10-20 év múlva komoly
kérdéseket vet majd fel, s Algyőnek is úgy
kell terveznie saját jövőjét, hogy bevételeket hozó fejlesztéseket is preferáljon. Az
ipari parkkal kapcsolatos terveket éppen
ezért jónak tartja, akárcsak azt, hogy a
Vajdaság felé is nyit gazdasági kapcsolatokat a nagyközség.
Lázár János azt mondta, a kormány
céljaival egybevágnak az Algyőn tervezett intézményi fejlesztések, az óvodai
kapacitásbővítés kapcsán ő egy új építését
tartja jobb ötletnek. Azt mondta, meg kell
vizsgálni a gyermeklétszám bővülésének
ütemét, s olyan tervet készíteni, hogy ne
csak a jelenlegi, hanem a jövőbeni igényeket is kiszolgálni tudó intézmény fogadja
a gyerekeket. Az idősek otthona kérdésében azonban nem üzletpárti Lázár. A
politikus felhívta a figyelmet arra, hogy
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egy környékbeli átlagnyugdíjas nem tudná megfizetni egy profitorientált otthon
szolgáltatásait, ezért inkább azt javasolta,
hogy – társadalmi missziós tevékenységét
is figyelembe véve – az egyházak bevonását fontolja meg Algyő.
Fontos a 47-es
közlekedésbiztonsága
A Vásárhelyi és a Kastélykert utcákat
felújítási tervéről azt mondta a politikus,
hogy a kormány Modern Faluk Programja kiemelten támogatja majd az utak felújítását, ezért azt javasolta, vegyék át saját
kezelésbe, akkor ugyanis pályázati forrást
is könnyebben találnak a rekonstrukcióra.
A halászcsárdánál lévő veszélyes közlekedési csomóponttal kapcsolatban pedig
ígéretet tett arra, hogy segít előrelendíteni az ügyet, hiszen ha már Békéscsabáig
megújult a 47-es főút több milliárd forintból, akkor szerinte érdemes a balesetveszélyes csomópontot is rendbe tenni.
Algyő is a tram-train nyertese lesz
A Hódmezővásárhelyt és Szegedet összekötő villamosvasút, azaz tram-train projektről elhangzott, a pálya kiépítése jövő
év második felében befejeződik, és megkezdődött a 8 szerelvény építése is. Majd
egy hosszabb próbaidőszak kezdődik, és
2020 második felében vehetik birtokba
az utasok a tram-traint, amely Algyőn is
megáll. Lázár elmondta, hogy a beruházás keretében a nagyközségben megújul a
vasútállomás, a megálló, a kerékpártároló,
valamint az oda vezető út is.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
Molnár Áron felvetette, hogy az ipari
park cégei nagy gazdasági lehetőséget
látnak a beruházásban, ám szeretnék,
hogy ott is megálljanak a szerelvények.
Lázár ezt nem tartja kizártnak, ám csak
egy második körös fejlesztésnél tartja
reálisnak, akárcsak a kishomoki megálló
létesítését. Arról is szó esett, hogy a 47es főúton egy gyalogos és kerékpáros hidat érdemes építeni, hogy a tram-traint
biztonságosan meg tudják közelíteni az
algyőiek, illetve azt is felvetődött, hogy a
falu másik feléből elektromos buszjárattal vigyék az utasokat a vasútállomásig.
Lázár három témakörben ígért azonnali segítséget: 47-es főút Kastélykert
utcai csomópontjának biztonságosabbá
tételében, a honvédelmi sportközpont
Algyőre telepítésében és a kézilabdacsarnok létesítésében.
A testületi ülésen a politikus azt is
kijelentette, nem tervez választókerületének egyetlen településen sem politikai
vitát a helyi testülettel, szakmai kérdésekben viszont számít az érvek ütköztetésére. – Munkára jelentkeztem, abban
tudok együttműködni – szögezte le.

Első alkalommal
fizet osztalékot az ipari park

Több mint ötven milliót
költenek az iskolára

Másfél évtized után megtelt az algyői
ipari park, minden létesítménynek
van bérlője – tájékoztatta a képviselő-testületet Ormay Tamás ügyvezető. Kiemelte, ez lesz az első alkalom,
hogy osztalékot tudnak fizetni. 100
millió forint osztalék kifizetését javasolta a cég, az algyői önkormányzatnak ebből – tulajdonosi hányadára tekintettel – 30 millió forint jut.
Molnár Áron nagy eredménynek
nevezte, hogy 15 év után először
tud osztalékot fizetni az ipari park,
s megjegyezte, ha jól megtalálják a
magán- és közösségi tulajdon arányát, még jobban működhet a jövőben a társaság.
„A számok alapján úgy látszik, hogy
az osztalékfizetés nem eseti, vagyis
az önkormányzat várhatóan jövőre
is plusz bevételekre tehet szert nemcsak az iparűzési és az építmény adókon keresztül, hanem az osztalékból
is” – mondta.

Az Algyő Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzati javítási munkáira kiírt közbeszerzést az önkormányzat cége, a Gyeviép
Nkft. nyerte meg. A munkák megkezdése,
azaz a rétegelt faburkolatok leszerelése után
vált láthatóvá, hogy a meglévő burkolatot
sem az esztétikai, sem a műszaki szempontok figyelembe véve nem ajánlott az épületre visszaszerelni. A kivitelező másik ajánlatot készített, új homlokzatburkoló elemeket
épít be az 563 négyzetméternyi felületre,
amelyet bütüvédő szerrel is lekezelnek.
A testületi ülésen módosították a kivitelezési szerződést, a javítási munkák ugyanis
így tovább tartanak és többe is kerülnek.
A faburkolatot forgalmazó cég tájékoztatása szerint 6 hét alatt tudja teljesíteni a plusz megrendelést, így 90 helyett
130 napot adnak a kivitelezésre a Gyeviépnek. A módosítás következtében a
vállalkozó díj csaknem bruttó 6 millió
forinttal növekszik, így összesen bruttó
51,6 millió forintot költenek az iskola
homlokzati javításaira.

Felújítanak és telket vesznek
Elfogadta a képviselő-testület az idei intézmény-felújítási programot is, a költségvetésben rendelkezésre álló 4 millió forintot keretből új konyhabútort kap az Idősek
Napközi Otthona, állagmegóvó munkákat
végeznek a horgásztanya és a kínai üzlet
épületében, az óvodára pedig nagyjából 1
millió forintot költenek. A önkormányzati
épületek felújításának várható maximális
költsége bruttó 3,1 millió forint lesz, vagyis a rendelkezésre álló források elegendőek
lesznek a munkákra.
Döntöttek arról is, hogy a Bartók Béla
utcában telekrészeket vásárol az önkormányzat. A játszótér felőli részen lévő 3
ingatlan tulajdonosa felajánlotta kertvégeik megvásárlását, a település 6000 forintos négyzetméterárat fizet. Összesen 16,5
millió forintot költenek erre a célra, figyelembe véve, hogy a területek felmérése során kiderült, nem pontosak a telekhatárok.
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Megújult épülettel ünnepelték a jubileumot
Teljesen felújították a Szivárvány Óvoda utcafronti épületét az intézmény 85-ik születésnapjára.

„Soha nem hitük, hogy hibátlanul dolgozunk, azt viszont igen, hogy lelkiismeretes, a gyerekek érdekeit leginkább
szem előtt tartó tevékenységgel sarkalljuk óvodásainkat a megfelelő tudás
megszerzésére, pozitív jövőkép kialakítására” – fogalmazott az ünnepségen
Ozsváth László Árpádné óvodavezető.

A rendezvényen köszöntötték a korábbi dolgozókat, köztük az első igazgatót, Paulisz Bélánét, aki 85 éve az
egyik első óvodása is volt az intézménynek. Virággal és ajándékkal köszönték
meg munkáját Karsai Lászlónénak,
Gábor Józsefnének, Varga Sándornénak,
Bakos Dezsőnének és Herczeg András-

nénak is. A kezdeteket idézte fel Karsai Lászlóné, akitől megtudtuk, hogy
az óvoda az akkori jegyző lakásában
kapott helyet, s félnapos intézményként
működött, ráadásul a gyerekek uzsonnát
is vittek magukkal minden nap. Akkoriban mindössze 18 gyerek járt oda, akikre egy óvónő és egy dajka vigyázott. A
fordulópontot az 1964-ben átadott 4 új
csoportszoba jelentette, onnantól kezdve egyre többen választották gyermeküknek a helyi óvodát.
Molnár Áron polgármester a jubileumi ünnepségen arról beszélt, hogy mivel
folyamatosan növekszik a gyermeklétszám Algyőn, komoly választás előtt áll
a nagyközség: vagy új óvodát építenek,
vagy a meglévőt bővítik. Az utcafronti épület felújításával kapcsolatban elmondta, négyszáz négyzetméternyi területet érintett a beruházás, s nemcsak
a tetőt cserélték le, hanem az elavult berendezési tárgyakat is. A település ös�szességében 60 millió forintot fordított
erre a célra. Az épületet Fazakas Attila
plébános áldotta meg.
Forrás: Délmagyarország

Fejlesztési dömpinget hoz a 2018-as év
Az óvoda felújított épületét már birtokba vehették a gyerekek, júniustól a szabadstrand és a kikötő is várja a helybélieket és a turistákat, ám ez még korántsem a teljes beruházási lista.
Az év végéig számos fejlesztést megvalósítanak a nagyközségben, az óvoda és a strand átadását követően július
közepére a horgászstég is elkészül a
hotelnél. Molnár Áron polgármester elmondta, a Kastélykert utcában megújul
a járda a Komp utcától a templomig, és
a tervek szerint a falu búcsújáig befejeződik a kivitelezés. Lakossági kérésre
az új bekötőút mellett kiépül a közvilágítás június közepéig, s ugyanekkorra
kialakítanak egy szobát a Tájházban,

ahol a régi eszközöket tárolják a jövőben. A Könyök utca csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítését követően
az aszfaltburkolat is megújul még idén.
„Az útfelújítási programunk keretében az Egészségház utca Kastélykert
felőli vége, a Csónak, a Radnai utcák
és a Fűzfa sor aszfaltozása nyár végére
készül el” – tette hozzá. Folyamatban
van az iskola homlokzati felújítása is, a
kivitelezőnek júliusban kell elkészülnie
a faburkolatok cseréjével.
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„A délnyugati lakóparkban két ütemben
lesznek fejlesztések: először utat és járdát és
építünk szeptember végéig, illetve a közművesítésre írunk ki közbeszerzést. Az Egészségház, a polgármesteri hivatal és a Civilház
energetikai korszerűsítését pedig október
végéig kell megvalósítani, s addigra zárul a
Négyszög tó rehabilitációja, illetve záportározóként történő felújítása is” – sorolta.
Az új medence építése ideális esetben
még a nyáron megkezdődhet, akárcsak a
zöld iskola rekonstrukciója.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Nepomuki Szent János őrzi a vízen járókat
A Tiszára bocsátkozók védelmét kérték a tiszai szezonkezdet előtt: az algyői tervek és fejlesztések nem állnak
meg a határokon. Megkezdődött az évad a Tiszán.
Megkoszorúzták a vízen járók védőszentje, Nepomuki Szent János szobrát,
akinek védelmét kérték a tiszai szezonkezdet előtt. A szezonnyitót egy reggeli szemétszüret előzte meg, majd Bakó
Tibor szavalta el a Falu a Tisza mellett
című versét. Az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület (ALTE) elnöke, Füzesy
István az eseményen úgy fogalmazott, a
tavalyi szoboravatón elhangzott, Nepomuki Szent János szobra akkor ér valamit, ha a Tiszát tartalommal töltik meg.
A vízi szezonnyitón a vízen járók, azaz a
horgászok, a kajakosok, vagy a hajózók,
illetve tulajdonképpen mindenki védelmét kérik a szenttől, akik a Tiszára merészkednek a szezon alatt. A megnyitón
részt vettek Dél-Tisza völgyi vízi turizmus fejlesztésére született megállapodás
résztvevői, így Óbecse, Magyarkanizsa,
Martonos települések, valamint a Magyar
Kajak-Kenu Szövetségnek képviselői.
Füzesy István emlékeztetett rá,
szerették volna, ha májusban kinyit a
szabadstrand és a kikötő, viszont a Tisza megmutatta, ki az úr, ezért késett
az építkezés. Ezt figyelmeztető jelnek
is tartja, tisztelni kell a Tiszát a jövőben
is. Megemlítette, a Szegedi Tudományegyetem kutatója, Gyöngyössy Orsolya
által készített Nepomuki-szobrokról

szóló kutatását, amelynek tanulsága,
hogy a szobor legfontosabb jelenkori
feladata, „hogy megóvja az őket gondozó, emléküket fenntartó közösséget
a kulturális gyökértelenségtől és az
identitás-nélküliség veszélyétől”. Véleménye szerint Algyő mindent megtesz,
hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljen, a tiszai programok is ezt szolgálják. Kiemelte, a folyó a határokat
nem ismeri, ezért a fejlesztéseket sem
csak Algyőre tervezték, hanem azok az
egész térséget szolgálnák.
Algyő polgármestere, Molnár Áron
elmondta, fontos nap volt a szezonnyitó a település életében. Kiemelte, hogy
csak közvetlenül a Tiszához köthetően
közel 250 millió forintnyi pályázati pénz érkezett Algyőre, így összesen
350 millió forintot költhetnek arra,
hogy Algyő újra megtalálja a folyóját.
„A Tisza kapcsolatokat is teremt, ezért
külön öröm számunkra, hogy határon
átnyúló pályázataihoz sikerült társakat
találnunk Óbecse és Magyarkanizsa
esetében. Jó a kapcsolat Magyarkanizsával és a testvértelepülésünkkel,
Martonossal, ezt is szeretnénk tovább
fokozni, ne csak a települések vezetése,
hanem a lakók is megtalálják a közös
hangot” – fogalmazott Algyő polgármestere.
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A fejlesztésekre kitérve elmondta, a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség segítségével vízisport-központ jön létre a
Fehér-iskolában, egy új kikötő épül a
parton, amelynek felső részén egy szabadidő-parot is ki lehet majd alakítani.
A legkorábbi fejlesztés a június elsején
nyíló szabadstrand és a régi kikötő. A
polgármester biztos benne, hogy ezek
a fejlesztések Algyő lakosságának nagy
részét örömmel töltik el, egyúttal azt kívánta, hogy jövőre elmondhassuk, mindenkit megóvott a szent, akik a Tiszára
bocsátkoztak.
Fazakas Attila algyői plébános a saját történetét mesélte el, mielőtt megáldotta volna a résztvevőket: 2016-ban
egy erdélyi barátjával látogatott ki a
Tisza közepére, akinek az az ötlete
támadt, hogy merüljenek meg a folyóban, viszont ő még sosem volt a
Tiszában, a barátja viszont ráadta a
mentőmellényt és belelökte. Úgy folytatta, az őseink hagyományát követjük
azzal, hogy áldást kérnek a szenttől.
Az eseményt követően a Fehér-iskolában a résztvevők megtekinthették a
beruházások látványterveit, majd egy
közös bográcsgulyásozással zárult az
idénynyitó.
Forrás: Délmagyarország

...a Tisza Virága

Fergeteges gyereknap muffincsodákkal és LEGO-kavalkáddal

Május utolsó vasárnapján Algyőn is
minden a gyermekekről szólt. A rendezvényen a rajongók találkozhattak
OwnMcKendry népszerű YouTuberrel, és természetesen rengeteg program és játék várta a kicsiket.
A legfinomabb, a legszebb, a legegész-

ségesebb és a legérdekesebb muffint is
keresték gyereknapon a Faluházban,
a Gyevikult Nkft. ugyanis muffinversenyt hirdetett ez alkalomból. Az ös�szegyűjtött receptek sem vesznek el,
egy kiadványt készítenek, közkinc�csé téve az ízletes finomság titkait.
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LEGO kiállítás is nyílt, az algyői gyerekek gyűjteményét bárki megcsodálhatta a Faluházban. Az élő csocsó és
az óriáscsúszda is nagy sikert aratott,
akárcsak az arcfestés, a szervezők elérték céljukat: minden gyerek arcára
mosoly csaltak ezen a napon.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Új ügyvezető a Levendula Hotel és a Gyevitur Kft. élén
Bella Árpád nem ismeretlen az algyőiek számára, hivatalosan április elseje óta tölti be a posztot, de több más
területen is kapcsolódik Algyőhöz, például a kézilabda révén.
Április óta van új
vezetője az önkormányzat cégének, a
Gyevitur Nonprofit
Kft.-nek. Az algyői
kézilabda klub elnöki posztját is betöltő Bella Árpád a
Borbála fürdő mellett épülő 33-szor 25
méteres medence pályázatának projektmenedzsereként dolgozott, így került
kapcsolatba a Gyeviturral. „Elég sok
egyeztetés és közös munka zajlott ennek
kapcsán, napi kapcsolatban vagyok Algyővel. Amikor tervezési szakaszába ért
a medenceépítési projekt, akkor láttam
bele a cég működésébe, amikor pedig
kiírták az ügyvezetői állásra a hirdetést,
úgy gondoltam, miért ne próbálnám
meg? A képviselő-testület is bizalmat
szavazatott, igen régóta vállalkozásokat
vezetek, nagy projekteket bonyolítok le,
volt már válságmenedzsmentre is példa.
Szerintem alkalmas lehetek erre a pozícióra” – kezdte bemutatkozását az új
ügyvezető.
Elmondta, jelenleg ismerkedési fázisban tart, ugyanakkor hangsúlyozta,
az előző ügyvezető jól végezte a dolgát,
vele kapcsolatosan nem szeretne semmilyen negatív kritikát megfogalmazni.
„Azt mondtam a képviselő-testületnek,
szeptember elsejére készítek egy átfogó
üzleti tervet az év hátralévő részére és
2019-re. Egy rendezvényturizmus köz-

ponttá kell fejleszteni a hotelt, a fürdőt
pedig családbaráttá szeretném kialakítani” – avatott be első terveibe Bella
Árpád.
Kifejtette, a hotel és az étterem mögötti hangárt szeretnék felújítani, így
lényegesen nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmas lenne a terület. A nagy zöld területen egy sátrat
állítanának fel, így amennyiben egy
házasulandó pár ott szeretne egybe kelni, akkor ezt is meg tudnák valósítani.
„Jelen pillanatban közepes és kisméretű lakodalmak lebonyolítására vagyunk
alkalmasak, ha ezeket a fejlesztéseket
megvalósítjuk, akkor akár nagyméretű
rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz a cég. A fürdő esetében nagy
beavatkozásokra nincs szükség, ott egy
marketingstratégiát kell kialakítani
arra, hogy a Szeged környéki családokat
megtaláljuk, és őket bevonzzuk az algyői fürdőbe” – tette hozzá Bella Árpád.
Kiemelte, a fürdőben Dr. Nagypál Erika személyében egy főállású fürdőorvos dolgozik, az ő segítségével pedig a
fürdőgyógyászat egy olyan kitörési pont
lehet, amely a környéken nagyon kevés
fürdőre jellemző.
Bella Árpád megbízatása egy évre
szól, majd ennek leteltét követően várhatóan újra kiírják a pályázatot. Mint
azt az Algyői Hírmondónak elmondta,
ennél hosszabb időre tervez a cég élén,
de erről majd a képviselő-testület dönt.

Új sajtóreferens dolgozik a nagyközségért
Egy hónapja látja el Algyőn a sajtóreferensi teendőket D. Szilágyi Barbara. Legfontosabb céljának azt tartja, hogy minden
helybéli lakos, illetve a nagyközség iránt
érdeklődő hozzájusson minden információkhoz. „Fontosnak tartom, hogy minél
többen megismerjék a településünket,
hogy Algyő ne csupán egy falu legyen a
47-es számú főút két oldalán elhelyezked-

ve, ami mellett pár perc alatt elhaladnak az
autók. Igaz a helyi gazdaság szempontjából meghatározó a szénhidrogén-bányászat, de úgy gondolom, ideje szakítani
azzal a bevett mondással is, hogy Algyő
az olajos falu. A település ugyanis ennél
sokkal több. Célom, hogy új médiakapcsolatokat alakítsak ki, továbbá feladataim közé tartozik a civil szervezetekkel és
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FÜRDŐORVOSI
RENDELÉS ALGYŐN
Sokan csak hallottak róla, sokan nem
is tudják, hogy van ilyen lehetőség,
pedig működik fürdőorvosi rendelés Algyőn, a Borbála Fürdőben. Dr.
Nagypál Erika reumatológus szakorvos várja azoknak a betegeknek
a jelentkezését, akiknek bármilyen
mozgásszervi problémával kell megküzdeniük nap, mint nap.
A kezeléseket csak részben támogatja a TB, így bizonyos összegű önrész fizetésével lehet igénybe venni a
kezeléseket. A terápia kiválasztásában és egyéb teendőkben a doktornő
áll minden páciens rendelkezésére.
A választék igen széles, hiszen a fizikoterápiás kezelések mellett gyógytornára, gyógymasszázsra, tangentorra (víz alatti sugármasszázs) és
különböző medencetornákra is van
lehetőség.
A kezelésekre való jelentkezéshez
nincs szükség beutalóra, csupán időpontot kell egyeztetni a fürdő gyógyászati részlegén, amely minden
munkanapon elérhető 8-16 óráig a
06 (20) 383-8244-es telefonszámon.
Azt azonban érdemes szem előtt
tartani, hogy a fürdőorvosi rendelés
nem egyenértékű a járóbeteg szakellátással és azok jelentkezését tudják
fogadni, akik konkrétan kezeléseket
szeretnének, és már rendelkeznek
valamilyen mozgásszervi előzmén�nyel.
Bizalommal kérjen időpontot,
akinek szüksége van rá!
intézményekkel történő kapcsolattartás is”
– fogalmazott a sajtóreferens.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi karán magyar-vizuális
kultúra szakon végzett sajtóreferens korábban is foglalkozott újságírással. D. Szilágyi Barbarát a sajtoreferens@algyo.hu
e-mail címen, illetve a 06 (30) 703-7745as mobilszámon érhetik el.

...a Tisza Virága

Kiemelkedő tanulmányi eredmény az algyői fiataltól
Pap Roland országos negyedik helyezést ért el az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny miskolci döntőjében.

A Szegedi Szakképzési Centrum Gábor
Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában vízügyi technikus képzésre járó
Pap Roland a közel 50 indulóból végzett
a negyedik helyen. Az írásbeli tesztet –
amely egyfajta selejtezőként funkcionált
– követően a legjobb tizenhat tanuló jutott el Miskolcra, ahol a tanulmányi verseny döntőjét rendezték. A tanulmányi
versenyre egy osztályból maximum tízen
vehettek részt, és az induláshoz minimum 3,5-ös átlagra volt szükség. Roland
öt osztálytársával együtt indult el, közülük négyen jutottak be a döntőbe, ezzel
az országos ötödik helyet érték el.
„Én lepődtem meg az eredményen a
legjobban. A verseny célja nem az volt,
hogy győzzünk, nem vetélytársként tekintettünk egymásra, hanem mindenki
szerette volna azt a pontszámot elérni,
amivel felmentést kaphat a technikusi
vizsgáról. Teljesen olyan volt, mint a vizsga” – mesélte lapunknak Pap Roland.
A Miskolcon megrendezett Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyen szóban,
majd gyakorlatban kellett helyt állnia a
résztvevőknek. Az algyői tanuló kifejtette, végig számíthattak tanáraik támogatására, akiknek segítségével sokat
tudtunk készülni a versenyre. „Az iskola
eszközeit is használhattuk, hogy próbálgassuk a lehetséges gyakorlati tételeket.
Az egyetemi tanulmányokhoz szükséges
pontszerzés mellett az volt a célom, hogy

mentesüljek a technikusi vizsga alól, ez
sikerült is” – tette hozzá Roland, aki azt
is elárulta, a tervek szerint a Közszolgálati Egyetem Baján működő tagozatán
folytatja a tanulmányait.
Roland korábban is jó tanuló volt, hiszen mint elárulta, 4,6-os átlaggal érettségizett, viszont éppen a szakmai rész, a
matematika sikerült neki gyengébben –
már ha a négyest annak lehet mondani. A
miskolci tanulmányi versenyről elmondta, nem tételeket kellett húzniuk, hanem
mindenki ugyanazt a feladatot kapta, így
ugyanazt a szóbeli tételt kellett elmondani mindenkinek – jelen esetben ez az
arzénmentesítést jelentette. Emellett
ugyanazokat a gyakorlati feladatokat kellett bemutatniuk, egy csőhálózati csomópontot, valamint egy mobilgátat kellett
összerakni. Ez
egy nehéz kémiai feladatot is
kaptak, ami nem
is nagyon sikerült senkinek, s
gyakorlatilag ez
döntötte el, ki
nyeri a versenyt.
„A mérnöki
szakmát látom
magam
előtt,
de vannak más
érdekes területek is ezen belül, mint például
az informatika,
ráadásul Magyarországon ez
nagyon fejlett.
Ezzel a szakmával a környéken is el lehet
helyezkedni. A
versenyen tudtam néhány vezetővel tudtam
beszélni, ők is
a bajai egyete-
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met ajánlották. A vízügynél képzelem
el magamat, az árvíz-belvíz, szárazság
problémáival foglalkozva” – tért ki jövőbeli terveire Roland. Azt is elmondta, a
végső győztes tavaly is nyerni tudott ezen
a versenyen, nem mellesleg a 100-ból 99
pontos írásbelit írt. Egyébiránt a miskolci
verseny mind a tizenhat résztvevője olyan
eredményt ért el, amellyel mentesült a
technikusi vizsga alól.
Roland nem tétlenkedik és pozitívan
várja a felvételi eredményeket is: mint
elmondta, a plusz pontoknak köszönhetően biztos benne, hogy sikerül felvételt
nyernie a kívánt képzésre, közben pedig
igyekszik a pihenésre is időt szakítani,
viszont egy diákszövetkezeten keresztül
munkát vállalt egy szegedi szabaduló
szobánál is.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Egyre kevesebb a szemét Algyőn
Idén is megrendezte a már hagyományosnak mondható szemétszüreti akcióját az Algyői Faluvédő Polgárőr
Egyesület: a tapasztalatok alapján szerencsére egyre
kevesebb hulladékot kell összeszedniük az utcákról.

ADOMÁNYGYŰJTÉS
Az Algyői Szent Anna Plébánia Egyházközsége kezdeményezte Mucza Béla volt algyői plébános, Algyő díszpolgára domborművének elkészítését és elhelyezését az
algyői templom falán.
Mucza Béla plébános úr 25 évig szolgálta a település lakóit, sok kisgyermeket megkeresztelt, első áldozásra, bérmálkozásra készítette fel a fiatalokat. A családok
számos esküvőn és temetésen is hallhatták szép szavait.
Ezen kívül a település fejlesztésében is részt vett, azáltal,
hogy segített a vezetékes gáz bevezetésének megszervezésében.
Az egyházközség adománygyűjtést szervez a dombormű elkészíttetésének költségeire.
A dombormű ünnepélyes avatásának tervezett időpontja: 2018. október elseje, Algyő Napja.

Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület szervezésében tartottak szemétszüretet a tiszai szezonnyitót megelőzően. Mint azt
az egyesület elnöke, Gulyás Sándor elmondta, évtizedes hagyományra tekint vissza a kezdeményezésük. Nem csupán a Tisza
árterét és a partot, hanem Algyő főbb utcáit, játszótereit, valamint a bicikli utakat és a tanösvényeket is megtisztították.
Az elnök elmondta, az első alkalmakhoz mérten lényegesen
kevesebb szemetet kellett összeszedniük idén májusban, mint
tíz évvel ez előtt. Az eseményen civil szervezetek és magánszemélyek is részt vettek, a szemétszedőket pedig a dolgos órákat
követően finom palacsintával várták az Algyői Nőegylet tagjai.
„Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Gyeviép Kft.nek, amely a megtelt zsákok elszállításához szükséges gépkocsit
biztosította számunkra, emellett a Propolis Kft.-nek hálásak
vagyunk a műanyag zsákokért, amelyekbe a szemetet gyűjthettük. Nem kevésbé vagyunk hálásak az Algyői Nőegylet tagjainak, akik ízes palacsintával várták a gyerekeket, és mindazokat, akik részt vettek a szemétszedésen, valamint köszönjük a
Levendula Hotel segítségét is, akik a helyszínt biztosították a
főzéshez, amelyet az ALTE-val közösen rendeztünk” – sorolta
Gulyás Sándor. Hozzátette, a szülők és nagymamák is sokat
segítettek a palacsinták előállításában és ezáltal a szemétszüret
sikerességében.
Gulyás Sándor elmondta, miután összegyűjtötték, egyből a
hulladékudvarba szállították a szemetet. Akciójukon mitnegy
60 gyermek, valamint 50 felnőtt vett részt, akik a szemétszüret
alkalmával főképp műanyag palackokat, papírzsebkendőket és
papírhulladékot szedtek össze.
„Kritikus pontok a buszmegállók környékén voltak, valamint
a töltés oldalában a Tisza által hátrahagyott szemetet szedtük
össze. A kerékpárút mentén főképp vizes palackokat találtunk,
de lényegesen kevesebb szeméttel találkoztunk ahhoz képest,
mint amikor évekkel ez előtt elkezdtük a szemétszüretet” – fejtette ki az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület elnöke.

A SZÖGHY TEMETKEZÉS

A pénzadományokat minden csütörtökön 16-17 óráig
lehet átadni a Szent Anna Plébánián Fazakas Attila plébánosnak.

Algyői kirendeltsége a
Hóvirág Virágüzletben.
Teljes körű temetkezési szolgáltatás,
ingyenes árkalkulációval!
Algyő, Téglás u. 67., 06 (20) 501-4100

Az adományaikat előre is köszönjük!

Szállítás ügyelet (0-24 h):
06 (30) 955-7556

Szent Anna Plébánia

12

...a Tisza Virága

Módosították a rendezési tervet
A képviselő-testület májusi ülésén módosították a Településszerkezeti tervet
és Helyi Építési Szabályzatot. A rendezési terv felülvizsgálatáról még tavaly
év elején döntött, részben lakossági igényekhez igazodva. A módosítás előzetes
véleményezése tavaly nyáron, tervi véleményezésére idén év elején megtörtént
a kötelezően bevonandó államigazgatási
szervek és a megyei, valamint a szomszédos települési önkormányzatok részvételével.
Amint a mellékelt térképen is látható,
több területen módosították a beépítettségi határértéket. A módosított területek
zömmel 720 négyzetméter alatti területű
telkekből állnak, a kisvárosias lakóterületi átsorolással pedig hamarosan már a
teleknek nem a 30, hanem a 40 százaléka
beépíthetővé válik.
Vállalkozások és civil szervezet kérelmei nyomán és önkormányzati kezdeményezésre módosul a szerkezeti terv,
gyarapodnak a különleges intézményi
területek (fürdőbővítési tartalékterület,
sportterület, idősotthon) és jelentős lakóterületek kerülnek át intenzívebben
hasznosítható kisvárosias kategóriába.
Településközponti parkoló kialakítását
támogatja a Takarékszövetkezet telkének településközponti területbe való átsorolása. A 47-es főút délnyugati bekötőútnál lévő gumis gazdasági telephely
fejlődését segíti a már engedéllyel letermelt erdősáv helyének gazdasági területi
átsorolása.
Az új rendelkezi terv a rendelet kihirdetését követő 30-ik napon lép hatályba.
Zsíros deszkás irodalmi teadélután
Május 17-én tartotta meg a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre esedékes irodalmi délutánját. Az Algyői Könyvtárban rendezett jó hangulatú rendezvényen a pünkösd ünnepkörére hangolódva szemelvények hangzottak el Jókai Mór: Egy
magyar nábob című regényéből „A pünkösdi király” címmel. Majd a regény alapján készült filmből néztünk meg részleteket.
Az összejövetelt zsíros kenyér parti követte.
Sipos Edit festőművész kiállítása a Könyvtárban
Itt vagyok címmel június 29-én, 17 órakor nyílik Sipos Edit festőművész kiállítása az Algyői Könyvtárban. A megnyitón közreműködik Szekrényesi Viktória brácsán, és tanítványai, Nagy Csillag Róza és Bajusz Helga Zoé hegedűn. A belépés ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várunk! A kiállítás megtekinthető július 13-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében, hétfőtől-péntekig 9-12 és 13-18 óra között.
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Népünket és magyarságunkat szeretnünk kell
Csak kevesen tudnak annyi mindent a magyar történelemről, és még kevesebben képesek annyira lelkesen és élvezetesen előadni, mint Dr. Varga Tibor jogtörténész, aki májusban Mátyás királyról tartott előadást a Faluház
klubtermében. Ezúttal nem a kutatásairól, hanem saját magáról kérdeztük.
- Miért éppen jogtörténész? Hogyan jutott
eszedbe, hogy ezzel foglalkozz?
- Igazából a szerencsének köszönhetem,
hogy jogász lettem, ez a hivatalos végzettségem. Gimnázium után nem volt sok
választási lehetőség, hiszen humán beállítottsággal nem nagyon volt nyitva pálya az
érdeklődőknek. Sajnos oda születni kellett.
Maradt a bölcsészkar vagy a jog, az is csak
akkor, ha keményen tanult az ember. Abban az időben még Szeged, Budapest és
Pécs közül lehetett választani. Édesanyám
szerette volna, hogy doktor legyek, én pedig hallgattam rá. Őszintén szólva, nem
szerettem azt a „szocialista” jogot, amit abban az időben erőltettek, de hiú voltam és
megtanultam. Maga a történelem azonban
mindig is közel állt hozzám.
- Van-e kedvenc időszakod a magyar történelemből?

- Mindegyik az! Most éppen Attiláról olvasok, egyik nap a Szent Koronáról tartok
előadást, másik nap pedig Mátyás királyról. Speciális kutatási területem nincs, a
16. század közepétől egészen a 20. század
köztársaságáig mindennel foglalkoztam
már. Talán Pázmány Péter időszaka, a
Habsburg-korszak áll a legtávolabb a szívemtől.
- Beszélj egy kicsit az alapítványodról!
- A Szent Korona Országáért Alapítványt 2003-ban hoztuk létre, azóta is az
elnöke vagyok. Ez egy közhasznú szervezet, amely a tudományos tevékenység
és kutatás mellett neveléssel, oktatással és
kulturális tevékenységgel is foglalkozik.
Ez rengeteg munkával jár folyamatosan.
2006. óta minden évben megtartjuk háromnapos konferenciánkat, mellette pedig számos rendezvényünk van, idén a

Grál Napon még koncertet is tartottunk.
Időközben az alapítványhoz kapcsolódva létrejött az ArchiRegnum Kiadó és a
Szent Korona Szabadegyetem is.
- Kollégáiddal és barátaiddal hoztátok létre
a már említett szabadegyetemet. Honnan az
ötlet?
- Népünket és magyarságunkat szeretnünk kell, ehhez pedig igaz tudás, egyenes tudományok szükségesek. El kell indulnunk a gyógyulás és a gyógyítás útján,
hogy mi is és a fiatalabb nemzedék is tisztán láthasson. Emiatt hoztuk létre a Szent
Korona Szabadegyetemet. Egyfajta képző
műhely ez, ahonnan reméljük egy nemzetmentő mozgalom indul el. Jelenleg három szak működik, a Magyar Műveltség
szak, egy Akkreditált szak a pedagógus
továbbképzés keretein belül és a Nemzeti
Média szak.

Nyitva állt a kapu a látogatók előtt az Algyői Alkotóházban
Idén első ízben májusban tartottak Nyitott Kapu címmel rendezvényt az alkotóházban. A szervező Gyevikult
Nkft., a Gyeviart Kultúrális Egyesület, a Borbarátok és az algyői művészek célja az volt, hogy a felkeltsék a lakosság figyelmét az alkotóház és az ott folyó munka iránt.

„Az ajtó bárki előtt nyitva állt, a vállalkozó kedvűek megtapasztalhatták, hogy
milyen alkotói folyamatok zajlanak itt az
épületben, s részt is vehettek bennük. Már
a program nevével is azt szerettük volna
hangsúlyozni, hogy az itteni foglalkozásokhoz bárki csatlakozhat, akár év közben
is” – mondta Kovács László, a rendezvény
egyik szervezője.

A nap folyamán 10-12 művész várta
nagy örömmel az algyőieket, akik kipróbálhatták a tűzzománc készítést, a korongozást, a hímzést és horgolást, a foltvarrást, illetve készíthettek nemezből vagy
kosárfonó technikával gyermekjátékokat.
Mindemellett süthető gyurmázásra, sujtásékszer varrásra és kürtőskalács sütésre
is volt lehetőség. A folyosókon pedig egy
kis kézműves vásár és tűzzománc kiállítás hívta fel a figyelmet az Algyőn munkálkodó ügyes kezekre. A kicsiket és az
idősebbeket is rendkívül finom levendula
szörppel fogadták már az ajtóban a Levendula Hotel felajánlásával, de a szervezők még ízletes bográcsgulyás ebéddel
is készültek. A rossz idő ellenére remek
hangulatú napot töltöttek el az ide láto-
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gatók, természetesen ez a Borbarátok vidám csapatának és frissítő fröccseinek is
köszönhető volt.
A szervezők elárulták, hogy az év során szeretnék megismételni, akár hagyománnyá tenni a Nyitott Kapu rendezvényt, és az sem titok, hogy tervben van
egy tavaszi és egy őszi kiállítás szervezése
az algyői művészek bevonásával.
Erre pályázatot hirdet a Gyevikult
Nkft., melyre várja az algyői művészek,
illetve a településhez bármilyen módon
kötődő alkotó jelentkezését, akik képző-,
ipar-, népművészeti és egyéb kategóriában versenyeztethetik meg alkotásaikat
értékes nyereményekért. Bővebb információkat a www.gyevikult.hu oldalon találhatnak az érdeklődők a pályázatról.

...a Tisza Virága
TÁJÉKOZTATÓ AZ AFRIKAI SERTÉSPESTISRŐL
Sertéstartók figyelmébe! Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a házisertésekben
és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt
okoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem
gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekkel, a fertőzött sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó által következetesen végrehajtott megelőző intézkedésekkel lehet. A betegség hazánkban is megjelent, egy
Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban mutatták ki a kórokozót. Az
afrikai sertéspestis a magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a
balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai Köztársaságban,
Romániában és Csehországban is.
A hazai sertésállományok védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a
betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak,
hogy az állattartók állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat. A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott
sertések mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata és elhullás
esetén a hullák boncolása után dönt az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági állatorvos
értesítésének szükségességéről. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról tudomása
volt – nem jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után
állami kártalanításra nem jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.
A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a sertések rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd
váratlanul elpusztulnak. Általában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5-42 ⁰C),
testszerte bőrvérzések, a bőr vöröses-lilás elszíneződése (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), előfordulhat
hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés, valamint 5-10 napon belüli elhullás jellemző a betegségre.
A betegséggel szemben eddig alkalmazott minden sikeres felszámolási program alapja a korai felismerés volt, ezért kiemelten kérünk valamennyi állattartót, minden elhullott, beteg, rendellenesen viselkedő sertés esetén mielőbb szóljon
az állatorvosának!
Fotó: Mónus Márton, MTI

A betegség sertésállományba
történő behurcolásának lehetőségei

Megelőző intézkedések

Sertéseket csak az országos nyilvántartási rendszerben regisztrált sertéstartótól, szállítási dokumentumokkal együtt
szabad vásárolni!
A sertések ne érintkezzenek élő vaddisznókkal és a vadVaddisznókkal történő érintkezéssel
disznók zsigereléséből származó anyagokkal!
Sertés vagy vaddisznóhúst tartalmazó élelmiszerhulladék Az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék
(moslék) etetésével
(moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartása!
Fertőzött sertések vagy vaddisznók váladékával szennyeVadászatnál vagy más sertéstartó helyen használt lábbelit,
ződött lábbelivel, ruházattal, használati eszközzel, gépjáröltözéket le kell cserélni a sertéstartó udvarba lépés előtt!
művel
Fertőzött sertések bevitelével

A betegséggel kapcsolatosan további információkat talál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján
(http://portal.nebih.gov.hu).
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Már biztosan ezüstérmesek a futballistáink
Még bajnok is lehet az Algyő SK labdarúgó-csapata, ám ehhez arra is szükség van, hogy a Tiszasziget SE pontot veszítsen a záró
fordulóban.
Minimum második helyen végez az Algyő SK a Csongrád megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokságban: Takács Zoltán
együttesének pazar győzelmi szériája ugyan megszakadt, de így is maradt
esélye a bajnoki aranyéremre. Futballistáink sorsa ugyanakkor nem a saját
kezükben van, mert bár a Szőreg elleni
hazai döntetlen után utólag három pontot kaptak a fiúk, mivel a vendégeknél
jogosulatlanul szerepelt egy játékos.
Azonban meglepetésre a Sándorfalva
ellen, majd a Tiszaszigettel és a SZV-

SE-vel szemben is pont nélkül maradt a
gárda. A szezonbeli utolsó mérkőzésén
azonban gólfesztivált rendeztek Szélpál
Attiláék, akik Deszken hét gólt rúgva,
fölényes győzelemmel búcsúztak el a
2017-18-as szezontól, hiszen az utolsó
játéknapon szabadnapjukat töltik a fiúk.
Mindez azt jelenti, hogy a 28 mérkőzés
alatt szerzett 62 pont a bajnoki címre is
elég lehet, mert az élről várhatja az utolsó fordulót a csapat, ám minden szem
Hódmezővásárhelyre szegeződik június
másodikán. A záró játéknapon ugyan-

is a HFC II. a Tiszaszigetet fogadja, és
amennyiben a szigetiek nyerni tudnak,
akkor pontszámban beérik az algyőieket, ám több győzelmüknek köszönhetően az élre ugornak, és megnyerik a
bajnokságot.
Azaz az Algyő külső szemlélőként
azért szoríthat, hogy ne nyerjen a Tiszasziget: ha ez megtörténik, akkor Algyőre kerül a megyei I. osztály bajnoki
címe, más esetben pedig ezüstérmet
szereznek labdarúgóink a Csongrád
megyei I. osztályban.

Bajnokok lettek a lányok
Megalakulását követően három év alatt a másodosztályig jutott az FKSE Algyő női
szakosztálya.

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége
sok szeretettel várja a 
különböző
intézmények, szervezetek, civil
közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit!
Címünk a már megszokott:
algyoihirmondo@gmail.com

Az NB II Dél-keleti csoportjában
szereplő női kézilabdázóink könnyedén hozták a Gyula elleni utolsó hazai
mérkőzésüket, mindez pedig azt jelentette, hogy az első két helyezett, a Szarvas és az Algyő egymás ellen dönthette
el, hogy ki legyen a csoport bajnoka.
Kedvezőbb helyzetből várhattuk a
bajnoki döntőnek beillő mérkőzést, hiszen az ősszel kilenc góllal győzték le a
lányok szarvasiakat, így legalább nyolcgólos szarvasi győzelemre volt szükség
ahhoz, hogy ne az algyői nyakakba

kerüljön az aranyérem. Jól is alakult a
mérkőzés Arany Zoltán lányai számára,
bő tíz perccel a vége előtt még döntetlenre álltak a felek (20-20), azonban a
hajrát megnyomta a szarvasi együttes,
és végül „csak” héttel, 29-22-re nyert:
ennek következtében a Dél-keleti csoport bajnoka az FKSE Algyő!
A klub lánycsapata ezzel megalakulását követően három év alatt a másodosztályig jutott: a lányok így ősztől az
NB I/B Keleti csoportjában folytathatják.
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TÁJÉKOZTATÓ A BÓBITA
BÖLCSŐDE FÉRŐHELYEINEK
ALAKULÁSÁRÓL
Az algyői intézmény 36 férőhelyes, a
2018/19-es nevelési évre a helyek már
beteltek, 8 kisgyermek került várólistára.
A 2019/20-as nevelési évre szolgáltatást
52 kisgyermek igényelne, az azt követő
nevelési évre a tervek szerint
12 szabad férőhely maradt.
A Bóbita Bölcsőde kéri a szülőket, hogy
amennyiben szeretnének bölcsődei
szolgáltatást igénybe venni, tegyék meg
előjelentkezésüket az intézményben
az alábbi telefonszámon:
06 (62) 517-368.

...a Tisza Virága

Éremmel kezdett Kopasz Bálint
Kedvenc pályáján remek idénykezdetet produkált az Algyő SK kajakosa, Kopasz Bálint, aki két számon állt rajthoz a szegedi
világkupán. Júniusban szintén a Maty-éren száll vízre, ott dől el, hogy kijut-e a belgrádi Európa-bajnokságra.

A szegedi Maty-éri pályán rendezték
meg az idei kajak-kenu szezon első Világkupáját. A szezon rajtjának is tekinthető megmérettetésre Portugáliában,
valamint hazai vizeken végezte a felkészülését, a márciusi, külföldi edzőtábort
követően itthon hangolódott az idei
évadra a riói olimpiát is megjárt kajakos,

Kopasz Bálint. A versenyen az Algyő
SK sportolója két számban állt rajthoz,
a fő számának tekinthető 1000 méteres
táv mellett 500 méteren is hajóba ült.
Előbb a királyszám fináléja következett
Bálint számára, ahol a portugál Fernando Pimenta mögött, 1,2 másodperces
hátránnyal a második helyen ért célba,
míg az 500 méteres döntőben szintén a
portugál rivális, valamint az edzőpartner, Noé Zsombor mögött a negyedik
helyen ért célba. A versenyt követően az
Algyő SK sportolója úgy fogalmazott
a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek:
erős, hátszéllel társított oldalszél volt a
pályán, de ennek ellenére is jó pályát sikerült mennie.
„Gondoltam, hogy Pimenta nagyon erős lesz, többször mutatott már
fantasztikus formát. Szerettem volna

megismételni a tavalyi sikert, és újra
megnyerni ezt a versenyt, de az ember
pozícióját mindig nagyon nehéz tartani.
Maximálisan elégedett vagyok a második hellyel is. Tervezem, hogy megverjem őt az idény során” – nyilatkozta
Kopsz Bálint, aki kifejtette, 90-95 százalékos teljesítménnyel nyitott, majd a
futam végét nyomta meg igazán, ennek
köszönhetően sikerült ezüstérmet szereznie a K1-1000-esek mezőnyében.
Ami a folytatást illeti, június első hétvégéjén szintén a Maty-éren rendezik a
válogató versenyt, amely után kialakul
az egy héttel később esedékes, belgrádi
Európa-bajnokságon szereplő magyar
válogatott összetétele. Bálintnak így
még egyszer bizonyítania kell a Matyéren, hogy utána Európa legjobbjaival is
felvehesse a kesztyűt.

Körbefutottuk a Balatont!

Nyolc futó indult el egy országos hírű
megmérettetésen májusban, az egyik
legnagyobb futóversenyen, az Ultrabalatonon. A nagy napot hosszú szervezőmunka előzte meg. A bejutás is nagyon nehéz ide, hiszen mindössze 57
percig volt nyitva a nevezőrendszer, de
sikerült!

2017 őszén gondoltunk egy nagyot,
és összeállt a csapatunk, melynek névválasztása viccesen utal a családi státuszukra: így lettünk Spurizó Muterok.
A tagok: Bálint Ilona, D.Szilágyi Barbara, Komjátiné Fodor Mária, Kovácsné
Süli Mónika, Lada Szilvia, Makai Mónika, Szabó Annamária és Szűcs Edina.
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Több megbeszélés követte egymást, míg
eljött az a bizonyos szombat. Május 12-én
reggel 5 óra 15 perckor rajtoltunk, nagy
izgalommal vágva neki a hosszú útnak. Az
északi részen a hegyek, dombok jól megdolgoztattak minket, de mindig izgatottan
vártuk egymást a váltópontokon. Teltek a
kilométerek, fogyott az erő. Az esti frissítőállommásokon való várakozás nagyon
lassan telt. Nehéz volt kikászálódni hulla fáradtan, merev izmokkal, dideregve a
kocsiból a következő futószakaszra. Nem
könnyű, embert próbáló feladat volt.
24 óra alatt mindegyikünk 3-4-szer
húzott futócipőt és még biciklivel is kíséte
mindig valaki az éppen futó útját. Vasárnap reggel 5 óra 42 perckor értünk célba
Balatonaligára, ahonnan elindultunk. A
221 kilométeres távot 24 óra 20 perc alatt
teljesítettük, ezzel 3. helyezést értünk el 8
fős női kategóriában. Példaértékű és kiváló
csapatmunka volt!
Makai Mónika

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Második hely lábteniszben
Az országos lábtenisz bajnokság amatőr kategóriájában második helyen végzett az Algyő SK csapata.
A szegedi labdaházban rendezték meg
a 2018-as magyar bajnokság legutóbbi
csapatbajnoki fordulóját, amely egyben a
Magyar Kupa-sorozat második fordulója
is volt. Idén először a magyar bajnokságot
több fordulós sorozatként bonyolították
le, így több helyszínen több lehetőséget
biztosított a játékosok és a csapatok számára. A küzdelmek a profi lábtenisz szabályai szerint zajlanak, azaz egy pattanó,
két érintés, valamint egy pattanó, három
érintés, illetve páros, valamint hármas
kategóriában. A fordulók végeztével a
legjobb négy csapat jut rájátszásba, ahol
egyenes kieséses rendszerben folytatják a
résztvevők.

Szegedre mintegy 60 sportoló érkezett, köztük több válogatott játékos is.
Csongrád megyéből a Szentes, valamint
két szegedi csapat indult el, köztük egy
algyői játékossal, Bogdán Péterrel. Az Algyő SK távlati céljai közé tartozik, hogy
az egyesületből többen is részt vegyenek
a kupában, vagy pedig csapatként képviseljék Algyőt.
Egy szenior és egy amatőr bajnokságot is rendeztek, utóbbira bárki nevezését
elfogadták a csapatbajnokságban már indulók kivételével, utóbbi kategóriában az
Algyő SK három csapattal is indult. A tíz
csapattal, hagyományos szabályok mellett
(két érintés, egy pattanó) megrendezett

tornán az egyik algyői csapat a dobogó
második fokára állhatott fel, így Gonda
Attila és Salamon Norbert párosa másodikként zárt. Rajtuk kívül játszott még
Makai Árpád, Balogh Ádám, Pataki Sándor
és Kecskés Ákos. A dobogón végzett csapatok teljesítményét kupával és ajándékokkal ismerték el.
Az amatőr kategória eredménye:
I. Szekszárd
II. Algyő SK (Gonda Attila,
Salamon Norbert)
III. Szegedi LE (Tárkány Zsolt,
Holló János)

Algyői aranyérem a
Nemzetek Kupájáról

KEDVES ALGYŐI LÁNYOK, ASSZONYOK!

Hatvanban rendezték meg a XVI.
Taekwon-do Nemzetek Kupáját,
amelyre nyolc ország több mint
250 sportolója érkezett. A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették össze
tudásukat. Az Algyői Sportör ITF
Taekwon-do szakosztályát Kiss Levente képviselte a rangos, nemzetközi versenyen. Leventének a magas
színvonalat képviselő mezőnyben
sikerült a dobogó legfelső fokára
állnia, így csillogó aranyéremmel
térhetett haza a serdülő fiúk -35 kgos küzdelmében. Leventét Zsarkó
Dániel Péter készítette fel.

Ahogyan már beharangoztuk,
2018. június 9-én délután 15 órától ismét szabadban kötést rendezünk Algyő főterén a szökőkútnál, hiszen ezen a napon van
a Nyilvános Kötés Nemzetközi
Világnapja.
Várunk szeretettel családokat,
barátokat, ismerősöket és mindenkit, aki szívesen eltöltene néhány órát közöttünk! Szívesen fogadjuk a
már elkészült kézimunkákat, hogy mások is megcsodálhassák azokat. Még
folyamatban van az alkotásod? Az sem baj, ha elhozod, a szabadban tudsz
rajta dolgozni.
Gyere el, meríts ötletet mások munkáiból és kössük színesebbé környezetünket!
Fürge Ujjak Műhelye

DROGPREVENCIÓS ELŐADÁS
Június 13-án, szerdán 17 órától drogprevenciós előadást szervez a Gyevikult Nkft. a Faluházban,
„Tények és tévhitek a drogokról!” címmel. Az előadó Nyitray Tamás c. rerndőr őrnagy.
A program a Szegedi Rendőrkapitányság támogatásával valósul meg.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt és gyermeket! A belépés díjtalan!
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...a Tisza Virága
MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107
RENDEZVÉNYNAPTÁR

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

JÚNIUS 1., (P) 19.00:	Táncolnék a boldogságtól – Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán művészek zenés
műsora a Faluház színháztermében.

Bakó Ildikó (Tel.: 06 (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.: 06 (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.: 06 (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

Belépődíj: 800 Ft/fő

JÚNIUS 1., 4.-5,

(P,H-K) 9.00-17.00:
JÚNIUS 2., (Szo):

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

JÚNIUS 4., (H) 17.00:

Molnár Mária (Tel.: 06 (62) 268-038; 06 (30) 963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;
K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

JÚNIUS 8., (P) 17.00:

JÚNIUS 9., (Szo) 15.00:

FOGSZAKORVOS

JÚNIUS 11., (H) 17.00:

Kovács Ágnes (Tel.: 06 (62) 765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00
Szíjártó Márta (Tel.: 06 (20) 965-0997; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

JÚNIUS 13., (Sze) 13.00:

GYEVI PATIKA

JÚNIUS 18.-22. (H-P):

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; Tel.: 06 (62) 517-261
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 8.00-12.00

JÚNIUS 20., (Sze) 17.30:

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

 érletárusítás a Faluház földszinti kisterB
mében.
 oltvarró kiállítás megnyitója az AlkotóF
házban
 rianon emléknap. Megemlékezés és koT
szorúzás az Országzászlónál.
Borbarátok találkozója az Ezerjóházban.

 yilvános kötés Nemzetközi Világnapja a
N
Fő téren.
 ői Borbarátok találkozója az EzerjóházN
ban.
 CSM Mozgáskorlátozottak Algyői csoA
portjának találkozója a Faluház előcsarnokában.
Indián kézműves tábor a Tájházban.

 letreform klub a Faluház klubtermében.
É
Előadó: Dr. Pálföldi Regina pulmonológus.
Téma: Dohányzás, a megfékezhető világjárvány.

JÚNIUS 23., (Szo) 17.00: N
 apforduló ünnep. Zenés, táncos mulatság.
az Ezerjóház Tájház udvarában. A belépés
díjtalan!

Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől) Tel.: 06 (62) 433-104

JÚNIUS 25.-29. (H-P):

Élménytábor I. a Faluházban

JÚNIUS 30. (Szo):	Az év gyógynövénye a levendula – Az
Ezerjófű Egyesület rendezvénye az EzerjóHázban.

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

Jelentkezz Táborainkba!

A Gyevikult Nkft. 2018. nyarán két turnusban
hirdeti meg a faluházban szervezett táborait.
Június 25-29. Hétfő-péntek Élménytábor I.
Július 23-27. Hétfő-péntek Élménytábor II.
A tábori programot 6-12 éves korosztálynak ajánljuk!
Rengeteg játék, sportolás, strandolás,
kézműves foglalkozás és kirándulás lesz!
Jelentkezési határidő: június 04. naptól személyesen a Faluházban.
Részvételi díj: 11.000 forint, mely tartalmazza a napi ebéd költségét.
Algyői gyerekeknek kedvezmény!
További információ:
Leléné Erika Tel.: 06 (62) 517-172, 06 (20) 572-0955

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Algyői járőrszolgálat
24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

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

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KISTERMÉBEN
AUGUSZTUS 31. PÉNTEK 9-17 ÓRÁIG

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
8-16 ÓRA KÖZÖTT TARTJA FOGADÓÓRÁJÁT AZ EZERJÓHÁZBAN
A FALUGAZDÁSZ ELÉRHETŐSÉGE:
V. NAGY MARIANN 06 (70) 489-3828

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Tel./Fax: 06 (62) 765-980
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Születések Algyőn
Belovai Máté Olivér
Szül.: 2018. 03. 29.
Anya: Olasz Edit
Apa : Belovai Dániel László
Tóth-Bende Klaudia
Szül.: 2018. 04. 23.
Anya: Bende Andrea Erika
Apa: Tóth Róbert
Szögi Bettina
Szül.: 2018. 05. 03.
Anya: Kónya Barbara
Apa : Szögi Tibor
Gubacsi Donát
Szül.: 2018. 04. 12.
Anya: Süli Rita
Apa: Gubacsi Szilárd
Csécs-Mészáros Sára
Szül.: 2018. 05. 12.
Anya: Mészáros Szilvia
Apa : Csécs Norbert
T. Kis Boróka Anna
Szül.: 2018. 05. 01.
Anya: Nyári Diána
Apa: T. Kis Szilárd
APRÓHIRDETÉSEK
Eladó: 3 fázisos vízszivattyúk, ruhaszárító gép, gáztűzhely, betonkeverő gép, kilogrammos áron vascsövek, ½
col-6/4 colig (oszlopoknak, egyéb építménynek való), 4
milliméteres vaslemez 2 négyzetméter, 3 milliméteres
vaslemez 1,6 négyzetméter, U vasgerenda 140 milliméter
x 60 milliméteres 8 méter.Érd.: 06 (20) 596-5060.
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év garancia! Zsinór és gurtni csere, javítások.Tel.: 06 (30) 953-0395.
Csontkovács kezelésre időpont egyeztetés a 06 (30)
979-8079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén is!
8-20 óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgásés masszázsterapeuta.

APRÓHIRDETÉSEK
Munkatársakat keresünk a Jura Ipari Park műszaki kerámia
üzemébe (Algyő Park Kft.).
A munkavégzés megtanulható, könnyű fizikai jellegű, szakirányú végzettséget nem igényel. Elsősorban hölgyek jelentkezését várjuk. A munkaidő 8 órás (6.00-14.30-ig), bérezés
megbeszélés szerint. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
algyoparkkeramia@gmail.com e-mail címen lehet.

Kiadó hosszú távra üzlethelyiség Algyő, Hóvirág utca 54.
szám alatt. Két helyiség utcára nyíló ajtókkal. Klíma, kamerarendszer vizesblokkok, gázfűtés van. Alkalmas kereskedési,
szolgáltatási, raktározási vagy bármilyen egyéb célra is. Azonnal átadható kiürített állapotban.
Bérleti díj: 60 ezer Ft/hó, két hónap kaucióval.
Érd.: 06 (20) 596-5060.

