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Az algyői hölgyeket ünnepelték
Nőnap alkalmából minden évben színes műsorral és virággal köszöntik a hölgyeket, asszonyokat. A Faluházban operett- és
Részletek a 6. oldalon
nótacsokorral örvendeztették meg a szebbik nem képviselőit.
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Mágori Zoltánt köszöntötték
Kilencvenedik születésnapja alkalmából szerető családja mellett az önkormányzat is köszöntötte Mágori Zoltánt, aki 1984. óta lakik a nagyközségben. Az egykori salakmotor
magyar bajnok ma is kiváló szellemi és fizikai állapotban van.
Részletek a 7. oldalon
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Szüneteltetik az edzéseket
Az Algyői Úszó és Vízisport Egyesületnél az utánpótláskorú versenyzők és a szeniorok is eredményes időszakot
tudhatnak maguk mögött. A klub számára az idei év sok

lehetőséget és kihívást tartogat, egyelőre azonban a koronavírus miatt szüneteltetik az edzéseket.
Részletek a 14. oldalon

Kérünk minden algyőit, hogyha segítségre szorul, és semmilyen más formában nem sikerül megoldani a problémát,
akkor hívja az alábbi, éjjel nappal hívható telefonszámot: 06 (20) 554-8612.
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Telefonáljon háziorvosának,
NE menjen be rendelőbe,
kórházba! Hívja a zöld számokat!
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14 napos megfigyelés javasolt,
és hívja a zöld számokat!
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KÉZMOSÁS
Rendszeresen és alaposan mosson kezet
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg
alkoholos kézfertőtlenítővel.

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés),
ezzel védi a környezetében levőket.

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja
el száját és orrát a behajlított könyökével
vagy egy zsebkendővel, majd
azonnal dobja ki a zsebkendőt.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz
csak kézmosás után nyúljon!
Kerülje a nagy tömeget,
zárt légterű helyiségeket!

Duguláselhárítás
Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon:
06 (70) 774-4184
Országh Miklós

Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
• Bemutató terem, gyász, illetve köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 (70) 616-2055
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Molnár Áron: Legyünk egymással türelmesek!
Higgadtságra és nyugodtságra intett mindenkit Molnár Áron polgármester március végi videójában, amiben a veszélyhelyzetről, annak kezeléséről és esetleges következményeiről szólt.

„A kormányzati intézkedések nyomán
mi is meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyeket elvártak tőlünk, és
amelyek elsősorban azt a célt szolgálják,
hogy megnyugtassuk a közösségünket,
és megpróbáljuk minimalizálni a vírus
által okozott problémákat – hangsúlyozta Molnár Áron.
Elmondta, a szülők megértették azt
az üzenetet, hogy ha lehet, ne vigyék a
gyerekeket az óvodába és a bölcsődébe. Pár nap alatt olyannyira lecsökkent
a gyerekek létszáma, hogy egyszerűen
nem volt érdemes fenntartani a nyitvatartást. „Köszönöm a szülők felelős hoz-

záállását, amit részükről tapasztaltam” –
fogalmazott.
Szólt arról is, hogy az iskola bezárása nagy felelősséget és feladatot ró a
szülőkre, hiszen a gyerekek otthontartózkodása azt feltételezi, hogy az egyik
szülő otthon van, ráadásul egy új tanulási formát is el kell sajátítaniuk.
Kitért az AESZI működésére is,
amelynek munkatársai elsősorban az
idősek ellátását végzik. Azt mondta,
most annyi változtatás történt, hogy a
személyes kontaktusok minimalizálása
érdekében kérték, hogy ahol be tudnak
segíteni a családtagok, tegyék ezt meg,
így azokhoz kell csak kijárni, akiknél ezt
nem tudták megoldani. Csaknem 100
idősnek biztosítanak szociális étkezést,
ebben annyi változás történt, hogy nekik házhoz szállítással juttatják el meleg
ételt.
Arra is gondolni kell, hogy milyen
következményei lesznek a járványnak.
Már több vállalkozás jelezte az algyői
polgármesternek, hogy gondban vannak, méghozzá termelő tevékenységet

és kereskedelmet végzők, tehát nem
azokból a szektorokból, amelyeket a
legsúlyosabban érintenek a koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések, például bezárások. Molnár
Áron azt mondta, Algyőn az lehet ennek a következménye, hogy kevesebb
lehet jövőre az iparűzési adóbevétele
a nagyközségnek. Bizonyára lesznek,
akik elvesztik a munkájukat, és ennek
a problémának a kezelésében szerinte a
önkormányzatoknak is ki kell venniük a
részüket, segíteniük kell a családoknak
átvészelni a nehéz időszakot.
„Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, jól kezeljük a helyzetet, nincs pánikhangulat, az emberek egyelőre jól viselik
a változtatásokat. Kérek mindenkit, legyünk egymással türelmesek” – hangsúlyozta. A videóban köszönetet mondott
mindazoknak, akik eddig is kivették a
részüket a helyzet kezeléséből, külön
kiemelte az önkormányzat, a szociális
intézmény és az étterem munkatársainak munkáját, valamint a háziorvosok
pozitív és megnyugtató hozzáállását.

Tájékoztató a kormányablakbuszról, ügyintézésről

Fotó: Csongrád Megyei Kormányhivatal

A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a kormányablakbusz által biztosított ügyfélfogadás elmarad. A szolgáltatást a
Csongrád Megyei Kormányhivatal a kialakult országos veszélyhelyzetre való tekintettel nem tudja biztosítani.
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok,
okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat, továbbá a kormányablakbuszok ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel.
Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs lehetőség sorszámot húzni, az
ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Időpontot
foglalni ügyfélkapus azonosítóval a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfeleinknek a
1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon lehet.
Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon
nincs lehetőség, azokat kizárólag postai úton kézbesítik.
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Fejlesztik a strandot és terveztetik a csapadékvíz elvezető rendszert
Jóváhagyták a járdaépítési programot, döntöttek a szünidei gyermekétkeztetésről és többek között arról is, hogy
nagyjából 10 milliót költenek a szabadstrandra. A képviselő-testület márciusi ülésén összesen tizenhét nyílt napirendi pontot tárgyalt meg.

Egyhangúan támogatta a grémium a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tavalyi évre vonatkozó beszámolóját márciusi ülésén. Molnár Áron
polgármester elmondta, a település katasztrófavédelmi szempontból a megye
talán legkiemeltebb települése, hiszen
több veszélyes üzem található közigazgatási területén, éppen ezért folyamatos
és jó a kapcsolat a katasztrófavédelemmel. Felmerült kérdésként, hogy az új
koronavírus-járvány miatt Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetben
lehet-e használni a hangosbemondót a
lakosság tájékoztatására, ám erre nincs
lehetőség, mert a rendszer üzemeltetője
a katasztrófavédelem, nem pedig az önkormányzat.
Az idei közbeszerzési tervről szóló előterjesztést is elfogadták a testület
tagjai. Elhangzott, hogy megemelkedett
a közbeszerzési értékhatár árubeszerzésnél 15, építési beruházásoknál 50,
míg szolgáltatások megrendelése esetén 15 millió forint az értékhatár. Ez
azt jelenti, hogy ezen értékhatár fölötti
fejlesztéseknél szükséges kiírni a közbeszerzést. Jelenleg nincs olyan tervezés
Algyőn, ami ezt indokolná, ráadásul a
közbeszerzési értékhatár alatti beruházások esetén is jellemzően minimum 3

árajánlatot be szokott kérni az önkormányzat. A Gyevitur Nkft. közbeszerzési tervét is tárgyalták, ott sem szerepel
jelenleg semmilyen fejlesztési terv, amire
közbeszerzést kellene kiírnia az önkormányzati cégnek.
Jól működik az óvoda

tése megoldott, az óvodapszichológusi
feladatokat is helyettesítéssel látják el. A
pedagógiai munkát segítők létszáma is
változott, 10 dajkával, 3 pedagógus as�szisztenssel és 3 konyhai alkalmazottal
dolgoznak.
A nevelési év első félévében 7 fő sajátos nevelési igényű gyerekről is gondoskodtak, akiknek fejlesztését az intézmény gyógypedagógusa végzi, a
szakvéleményben előírt fejlesztést biztosítva. Emelkedett a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek száma: 10 fő, akiknek fejlesztésében a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus is részt vesz, segítve ezzel
az óvodapedagógusok munkáját.
Ebben a nevelési évben zajlik a „Kincses Kultúróvoda” pályázat, amelyben 2
nagy és 2 középső csoport vehet részt.
A program kidolgozásában, megvalósításában aktív szerepet tölt be: Bakosné
Szöllősi Ágnes, Szalainé Tombácz Erika
és a csoportban dolgozó pedagógusok.
A program májusban zárul.
A Gyevitur főz
a szünetben is a gyerekekre

Az Algyői Szivárvány Óvoda nevelési
évének első félévéről szóló beszámolót
is elfogadta a testület. Ozsváth Lászlóné óvodavezető beszámolójából kiderül,
hogy szakmai ellátottságuk megfelelő.
Csoportjaikban a törvényi előírásoknak
megfelelően 2 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A nevelési évet 3
új óvodapedagógussal, 3 új nevelő munkát segítő kolléganővel és 1 fő konyhai
alkalmazottal kezdték. 5 fő helyettesí-
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A szünidő alatt a napi egyszeri meleg
étel megrendelése a tanulók részére az
önkormányzat feladata, ezért az étkeztetés biztosítására szerződést kell kötni
az azt biztosító vállalkozóval. Algyőn
a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók mellett a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyerekek részére is ingyenesen biztosítja
a szünidei étkezést. Három árajánlatot
kértek be, két szegedi cég, valamint az
önkormányzati Gyevitur Nkft. ajánlatai
közül választhattak.
A legkedvezőbb árajánlatot az egyik
szegedi cég adta, de a polgármester azt
javasolta, hogy mivel minimális az árkü-

...a Tisza Virága
lönbség, a Gyeviturral kössenek szerződést. A képviselők egyhangúlag támogatták ezt a javaslatot.
Több mint 26 millió járdákra
A képviselő-testület már korában meghatározta, hogy ebben az évben mely
járdaszakaszokat újítja fel, ezúttal a beérkezett árajánlatok közül választottak
kivitelezőt. A legkedvezőbb árajánlatot a
Gyeviép Nkft. Adta, valamivel több mint
bruttó 26 millióval, így ők újíthatják fel a
Kosárfonó utca páratlan oldalán a Téglás
és Kőfal utcák közti szakaszt, a Szeder
páratlan oldalán a Téglás és Forrás köz
közötti részen a járdát, valamint a Kastélykert utca páratlan oldalán a Szamóca és a Téglás utca közötti szakaszát. A
költségvetésben egyébként 30 milliót különítettek el erre a célra, vagyis nem kell
pluszforrást rendelni a beruházáshoz.

Terveztetik a csapadékvíz
elvezető rendszert
A 9-es napirendi pont kapcsán Molnár
Áron kijelentette, régóta várt pillanathoz érkeztek, ugyanis 2 árajánlat közül
kivitelezőt választottak, a cég a belterületi utcák csapadékvíz elvezető rendszerét tervezi meg. Számtalan lakossági
megkeresés volt ebben a témakörben, lakossági fórumok kiemelt témája is volt,
ugyanis heves esőzésekor a település bizonyos részen megáll a víz. Molnár azt
mondta, ha elkészülnek a tervek, akkor
a fejlesztéseket is célszerűbben tudják
majd ütemezni.
A legkedvezőbb árajánlatot a Geo
Hidrobau Kft. adta, a társaság bruttó
16,8 millióért vállalta a munkát, velük
köt szerződést az önkormányzat.

Tíz millió jut a szabadstrandra
A 2018-ban megnyitott szabadstrand és
környezetének fejlesztésére 10 milliót

házat is ellát. A Gyeviép Nkft. Üzemelteti a kutat, ők javasolták, hogy a magánfogyasztóknak valamiféle vízdíjat állapítsanak meg. Az ott lévő sertéstelep fizet,
110 forint plusz áfát köbméterenként. A
testület támogatta, hogy a lakosságnak
100 forint plusz áfát kelljen fizetnie egy
köbméter vízért a jövőben, így a Gyeviép költségeink egy részét kompenzálják,
illetve a takarékosabb vízfelhasználásra is
ösztönzik az embereket.
APRÓHIRDETÉSEK

különítettek el az idei költségvetésben, és
arra kérték Katona Antalt, az üzemeltető
Gyeviép Nkft. Ügyvezetőjét, hogy készítsen tervet a fejlesztésre. Több egyeztetés
is zajlott, végül 11 pontot jelöltek meg.
Balázs Zsolt önkormányzati képviselő elmondta, a pénzből többek között
partrendezést végeznek idén, interaktív
tanösvényt alakítanak ki, a napozó részt
feltöltik homokkal, a régi és a mostani
strand közötti szakaszt is bejárhatóvá teszik, a tanösvényen lévő hidat felújítják,
rönkpadokat és asztalokat helyeznek ki,
vagyis összességében sokkal látványosabb
környezetet alakítanak ki. A parkoló fejlesztése is a tervek között szerepel, a cél,
hogy egy esős időszak után kevesebb legyen a sár.
A testület döntött a Rákóczi-telepi
vízszolgáltatás lakossági díjáról is. A területen van egy kútja az önkormányzatnak, közkifolyó található ott, és néhány

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395
Autószerelői állásra keresünk
autószerelőt, vagy rokon szakmával
rendelkező munkavállalót.Gépszerelői gyakorlattal rendelkezők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni,
Gaszmann Autószerviz Kft. Algyő,
Sirály utca. Tel.: 06 (20) 312-1423

Algyő Informatika: számítógépek,
laptopok, tabletek, mobiltelefonok
javítása, telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás, szaktanácsadás. Keressen bizalommal!
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501.

NATURFA FENYŐBÚTOR MINTATEREM
Szeged, Dankó Pista u. 23 Tel: ( 62 ) 407-644 Mob: 06 (20)
210-0621
Web: http://www.mubanaturfa.com
www. facebook.com/Naturfa Fenyőbútor Mintaterem
Minőségi fenyőbútorok közvetlen gyártói áron.
- szekrények
- nappali és hálószoba bútorok
- ágyak
- konyha bútorok
- asztalok, székek
- egyéb kiegészítő bútorok
- komódok
Lakása méreteihez igazodva és egyedi elképzelés
alapján is kivitelezzük bútorát!
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A hölgyek ünneplése elmaradhatatlan része a tavasznak
A Gyevikult Nkft. minden évben ünnepi műsorral készül nőnap alkalmából, ahol a lányokat, asszonyokat örvendeztetik meg. Idén márciusban sem volt ez másként, fantasztikus dallamok csendültek fel ez alkalomból a Faluházban.

Március 8-án operett- és nótacsokorral örvendeztették meg a szebbik nem
tagjait. Lévai László és Németh József

megható és vidám dalokat adtak elő a
színpadon. A nótaénekeseket a Viktória
Duó kísérte.
A több mint egy órás zenés műsor
után Molnár Áron polgármester köszöntötte a hölgyeket. Kiemelte, hogy
ez a nap nőkről szól, akiknek ez alkalomból köszönik meg a férfiak, hogy az
élet oly sok területén helytállnak. Köszönetét fejezte ki az algyői férfinép nevében, hogy a hölgyek itt vannak, jelen
vannak és segítik az ő életüket.
Az ünnepség záró akkordjaként
Molnár Áron polgármester, Balázs Zsolt
és Bogdán Tamás képviselők, továbbá
Kovács László, a Gyevikult Nkft. ügyvezetője egy-egy szál tulipánnal ajándékozták meg a jelenlévő lányokat és
asszonyokat.

APRÓHIRDETÉSEK
Duguláselhárítás. Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184.
Országh Miklós
Vakcinázott előnevelt csirke
előjegyezhető Belovainénál.
Fazekas u. 38.
Telefon: 06 (20) 205-1529

A Szegedi Fegyház és Börtön hivatásos állományba biztonsági és körlet felügyelőket keres folyamatos váltásos
munkarendbe, 1 év próbaidővel.
Juttatások: alapilletmény + éjszakai pótlék + cafeteria
+ nyelvvizsga pótlék + utazási költségtérítés + (albérleti
hozzájárulás).
A felvételhez érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány,
valamint fizikai, egészségügyi, pszichikai alkalmasság,
kifogástalan életvitel szükséges.
Jelentkezés: önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.
hu e-mail címre, ill. +36301436533 telefonszámon.
Részletes tájékoztatás személyesen, a bv. intézet Toborzó
irodájában: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B. szám alatt.
Nyitva tartás: hétfő - szerda 07:30- 18:00-ig
kedd - csütörtök 07:30- 16:00-ig
péntek 07:30- 13:30-ig.
További tájékoztatás elérhető
a www.gyereahuvosre.hu weboldalon.
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Mágori Zoltánt köszöntötték
Kilencven esztendős polgárát köszöntötte az algyői önkormányzat. Mágori Zoltán 1984. óta lakik Algyőn, születésnapján szellemileg és fizikailag is kiváló állapotban köszönhették.

Mágori Zoltán 1930. március 15-én
született Makón. Édesapjának már akkor saját műhelye volt az Iskola utcában, ahol mindenféle gépeket javítottak

a varrógéptől, a közúti járműveken és
a gőzhajtású erőgépeken át egészen a
cséplőgépekig. Két fiútestvérével együtt
ezért Zoltánnak is technikával kapcsolatos szakmát kellett kitanulnia, ehhez
ragaszkodott az egyébként is szigorú
atyjuk. Mágori Zoltán 1947-ben végzett motorszerelő inasként, azonban az
átvonuló orosz csapatok már 1944 őszén
lefelezték a családi műhely szerszám- és
eszközállományát, majd az államosítás
vitte el 1947-ben a mezőgazdasági gépeket, így az ifjú Zoltán vasárú-kereskedésben volt kénytelen elhelyezkedni.
1950-től a Makói Autójavító Ktsz.-ben,
majd 1957-től a szegedi TAXI Vállalatnál dolgozott autószerelőként. Akkor
Szegedre költözött családjával.
Már az 1950-es évek elejétől résztvevője volt a motorkerékpár versenyeknek.
A magyar gyártmányú Dongó motorokkal szerelt „versenygépekkel” folytatott
háztömb körüli versenyeken számos alkalommal hozta el az első díjat. Később
érdeklődése a salakmotorozás felé fordult. Az 1960-as években már a szegedi
Volán Vállalatnál dolgozott, mellette az
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MHSz motoros szakosztályában eredményesen versenyzett. 1965. évben a
125 köbcentiméteres salakmotor kategóriában Mágori Zoltán lett a magyar
bajnok.
A sportsikerek eredményeként a
Volán átvette az MHSz-től a motoros
szakosztály menedzselését, és a szakmai
vezetést Zoli bácsira bízták. 1970-ben
hagyott fel véglegesen a versenyzéssel.
1984. óta Algyőn lakik. Idősebb korában is pontos és tevékeny napirend
szerint folytatta életét, végül 88 évesen
hagyott fel teljesen a járművek javításával. Elektromos kerékpárját vagy kismotor-kerékpárját azonban máig használja,
amikor az ebédjéért elgurul.
Kilencvenedik születésnapján szellemileg és fizikailag is kiváló állapotban
köszönhette őt szerető családja, és Algyő önkormányzata nevében Molnár
Áron polgármester.
Jó egészséget kívánunk Zoli bácsinak!

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Intézményeket, ellátórendszert érintő változások Algyőn
Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány az új koronavírus-világjárvány (COVID-19) miatt. A korábban ismeretlen kórokozó tüdőgyulladással járó megbetegedést okoz, néhány hónap alatt több tízezer halálos áldozatot szedett,
naponta ezrek fertőződnek meg. Algyőn az alábbi intézkedéseket léptették életbe, összhangban a megjelent kormányhatározatokkal.
I. Az Önkormányzat intézményeire visszavonásig az alábbi
szabályok érvényesek:

A helyben fogyasztás és az étel elvitelének lehetősége
megszűnt március 20. napjától. A napi egyszeri meleg
étel biztosítása kiszállítással történik a Gyevitur Levendula Hotel főzőkonyhája által. Az adagolást egyszer
használatos edényekbe az intézmény székhelyén végzik
10 és 12 óra között, ahonnan a konyha szállítja ki az
ellátott címére.
Ügyintézés telefonon lehetséges: 06 (62) 267-048, hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, valamint az ügyeletes telefonszámon: 06 (20) 554-8612.
A befizetés módjáról levélben értesítették az ellátottakat.
b.) AESZI Idősek Napközi Otthona
Az idősek klubjának rendezvényei elmaradnak, újraindulásukról a későbbiekben értesíti az intézmény a lakosságot.

1. Algyői Polgármesteri Hivatal

A helyben fogyasztás és az étel elvitelének lehetősége,
valamint valamennyi helyben elérhető szolgáltatásunk
(mosás, fürdés, stb.) fel lett függesztve március 20. napjától.

Március 23-ától a személyes ügyfélfogadás szünetel. A telefonos, ügyfélkapus és az e-mailben történő ügyintézés a
továbbiakban is az ügyfelek rendelkezésére áll, valamint
hétfői, keddi és szerdai napokon 8 és 9 óra között a hivatali nyomtatványok átvehetők a hivatal előterében elhelyezett polcról, azokat kitöltve a hivatal előtti postaládába
kérjük bedobni, vagy elektronikus formában a titkarsag@
algyo.hu e-mail címre megküldeni.

Ügyintézés telefonon lehetséges: 06 (62) 267-048, hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, valamint az ügyeletes telefonszámon: 06 (20) 554-8612.
c.) AESZI Házi Gondozói Szolgálat
Az intézmény biztosítja a házi segítségnyújtást azok
számára, akik ellátása másképp nem oldható meg.

A nyomtatványok letölthetők a www.algyo.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok
oldalról is.

Minden ellátott esetében megvizsgálja az intézmény a
megoldási lehetőségeket, erről értesítik az ellátottakat
és a hozzátartozókat.

Személyes ügyintézés kizárólag halaszthatatlan, rendkívüli esetben, az ügyintézővel előzetesen egyeztetett módon
és időpontban lehetséges. Az ügyintézők elérhetősége
megtalálható a www.algyo.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas-polgarmesteri-hivatal-szervezeti-felepitese/elerhetosegek linken.

Az intézményvezető köteles a házi gondozók részére
biztosítani a megfelelő védőfelszerelést, használatuk
kötelező (kézfertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk).

2. Algyői Egyesített Szociális Intézmény
a.) AESZI Szociális étkeztetés
Az intézmény biztosítja a szociális étkeztetettek számára a napi egyszeri meleg étkezést az alábbiak szerint:
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Ügyintézés telefonon lehetséges: 06 (62) 267-048, hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, valamint az alábbi telefonszámokon: 06 (20) 773-8112, 06 (20) 554-8612.

Edinánál, óvodások esetében a titkarsag@algyoiovi.hu
e-mail címen, az óvoda által meghatározott és közzétett
időpontban.
4. Borbála Fürdő

d.) AESZI Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat
A családgondozók részére a családlátogatásokat és környezettanulmányok végzését felfüggesztették.
Ügyintézés az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06 (62) 267-048, 06 (20) 554-8512,
e-mail: i.n.o@algyo.hu.
e.) AESZI Védőnői Szolgálat
A védőnők részére a státuszvizsgálatokat és a családlátogatásokat felfüggesztették, kivétel a kötelezően előírt
újszülött látogatás.

Fotó: MTI

A Borbála Fürdő 2020. március 16. napjától határozatlan
ideig zárva tart.

Indokolt esetben a gyermekorvos melletti védőben
elérhetőek, előzetes telefonos egyeztetés után, tel.: 06
(62) 267-234, 06 (20) 554-8570, e-mail: eszi.vedono@
gmail.com/.

5. Faluház és telephelyei
A Faluház és telephelyei 2020. március 17. napjától zárva
tartanak.

3. Közétkeztetés

6. Algyői Könyvtár

Algyő Nagyközség Önkormányzata az Algyői Szivárvány
Óvodában és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában
nevelt és oktatott gyermekek részére a közétkeztetést a továbbiakban is biztosítja.

Az Algyői Könyvtár 2020. március 17. napjától zárva tart.
7. Az intézményekre és intézményvezetőkre vonatkozó
egyéb szabályok:

Az egyszeri meleg étkezés a Gyevitur Nkft. által kidolgozott eljárásrend szerint, az általuk március 18. napjától
(díjmentesen) biztosított edényzetben átvehető minden
nap 11.45 és 14.15 óra között az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola konyháján.

1. Minden intézményünkben magas szintű higiéniai eljárásrendet vezettek be, melyekről az intézményvezetők tájékoztatják a lakosságot!
2. Az intézményvezetők ügyelnek a higiéniás előírások
minden eddiginél fokozottabb betartására és betartatására.
3. Az intézményvezetők kötelessége gondoskodni a
szükséges eszközök és tisztítószerek beszerzéséről, illetve azok feltétel nélküli alkalmazásáról.
4. Az intézményvezetők az I. pontban meghatározott
szabályok végrehajtására kötelesek eljárásrendet kidolgozni, és azt jól látható helyen az intézményben
közzétenni, arról a lakosságot az összes lehetséges
eszköz igénybevételével tájékoztatni!
5. Az intézményvezetők kötelesek folyamatosan és
szükség szerint haladéktalanul tájékoztatni a polgármestert és egymást a működésük során felmerülő veszélyhelyzeti igényekről és eseményekről.

Az étkezés lemondása vagy az igénybevétel módja iskolások esetében az Algyői Polgármesteri Hivatalban jelenthető be a 06 (62) 517-517-es telefonszámon a 920-as melléken, vagy a kordas.edina@algyo.hu e-mail címen Kordás

A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet alapján esetlegesen életbe lépő magasabb szintű utasítások felülírják a polgármesteri intézkedésben foglaltakat.
Az elrendelt intézkedések visszavonásig érvényesek.

9

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Négyszázan kapnak komposztálót
Egy sikeres pályázat révén 400 darab, egyenként 300 literes komposztáló edényt kapnak az algyői lakosok. Az igénylések sorrendjében osztják ki az edényzeteket, április 9-én délig várják a jelentkezéseket.
A Algyő a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás tagjaként nyert a
pályázaton, amelynek célja,
hogy a lakosok tudatosan,
környezetvédő módon tudják a háztartásukban keletkező zöld hulladékot komposztálni, és a képződött
komposztot saját céljukra
felhasználni.
A komposztáló edények
kiosztását az önkormányzat
írásos jelentkezéshez kötötte,
az igényeket az önkormányzathoz, a ludanyi.attila@
algyo.hu e-mail címen kell
leadni. Az igénylés feltétele,
hogy az igénylő, a nevére és a
lakóingatlanára szóló hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződéssel rendelkezzen.
A komposztáló edény
nem kerül a lakosok tulajdonába, de azt a saját ingatlanán komposztálásra korlátozás nélkül felhasználhatja
úgy, hogy az edényzetet jó
karban, használatra alkalmas állapotban megőrzi. Az
edényzet
hazaszállításáról
mindenkinek magának kell
majd gondoskodnia.
A komposztáló edény
igénybejelentés leadási határideje: április 9. (csütörtök)
12 óra.
Az edények kiosztásának

helye: Algyő, Kastélykert u.
59. (Fehér iskola udvara)
Az edények kiosztása:
április 14–e és 17-e között,
majd április 20-a és 24-e között, munkanapokon 8-tól
15 óráig tart.
A komposztálás hulladék
felhasználásával, biokémiai
folyamatok révén olyan terméket hoz létre, ami a mezőgazdaság számára felhasználható, a növények számára
nélkülözhetetlen tápanyagot
biztosít. A komposzt sötétbarna színű, földhöz erősen
hasonlító anyag, amely hulladékból jön létre. Régóta
használt természetes talajjavító, amelynek hatalmas
előnye, hogy otthon, házilag
is előállítható. Akár konyhakertről legyen szó, akár virágágyásról, a komposzt minden esetben megteszi hatását,
a tápanyagokat és a nyomelemeket visszajuttatja a talajba.
Csak olyan szerves anyagok használhatók fel a komposztáláshoz, amelyek a
háztartásból vagy a kertből
származnak, ezek közül sem
minden használható fel. A
kertből semmiképpen ne
használjuk fel a gyomnövényeket, mert abban még
lehetnek életképes gyommagvak, illetve szaporodásra

alkalmas részek, amik visszafertőzhetik a kertet.
Érdemes a komposzt
alapanyagokat szisztematikusan gyűjteni, és keveréket
készíteni, nem érdemes azonos anyagból nagy mennyiséget felhalmozni. A legjobb
alapanyagok a zöldség és
gyümölcs hulladékok, elvi-

rágzott növények, a szobanövényekről lehullott levelek.
Ezen kívül ételmaradványok egy része is bekerülhet
a komposzt alapanyagok
közé. A kávézacc és a lefőzött tealevelek különösen jót
tesznek a termőföldnek, valamint a tojás héja is nagyon
jól hasznosítható.

TÁJÉKOZTATÁS
Az önkormányzat idén döntött az Algyői Ifjúsági Önkormányzat megalakításáról. Az ifjúsági önkormányzati választást
eredetileg áprilisra tervezték, ám az új koronavírus-járvány miatt később tartják. A részletekről tájékoztatják majd az
érintetteket.
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Futás a jelenbe, visszatekintés a múltba
Március 7-én rendezték meg az első Algyő-Petres Emlékfutás és Teljesítménytúrát, amelyre nemcsak Algyőről, hanem
számos környező településről érkeztek lelkes mozogni vágyók.
kalomra készített kitűzőt és
emléklapot kaptak ajándékba, illetve minden túrázó
kapott egy zöld színű szalagot, amelyet a fél távnál egy
faragott botra kötöttek, így
emlékeztek meg az árvízről.
A végig a gáton haladó útvonal amellett, hogy szép, mást
is tartogatott az indulóknak:
színes madárvilág, nyugodt
környezet, rejtélyes történetek.
A túrát az algyői önkormányzat, a Gyeviép Nkft. és
a Gyevikult Nkft. támogatta,

A rendezvénynek az új
Szent-Anna kikötő adott
otthont, onnan indultak a
résztvevők és oda is érkeztek
vissza. A cél a petresi gátszakadás helyszíne lett volna,
azonban az esemény előtti
esőzések miatt le kellett rövidíteniük a szervezőknek
az egyébkén 29 kilométeres
távot. Az időjárás az emléktúra napján sem volt kegyes,
hiszen esett az eső és hideg is
volt, mégis 52-en gondolták
úgy, hogy ilyen körülmények
között is nekivágnak az útnak. A végül 20 kilométeresre
rövidült távot gyalog, biciklivel és futva is meg lehetett
tenni. A bátor indulóknak
hamar meg is lett a jutalmuk,
ugyanis a 9 órás rajtot követően hamarosan kisütött a
nap, és remek idő lett az emléktúra teljesítéséhez.

A megnyitón Molnár Áron
polgármester
köszöntötte
a résztvevőket, aki mesélt
a túra történeti hátteréről,
ugyanis az 1879-es nagy
árvíz egyik előfutára volt az
Algyő felett Petresnél március 5-én átszakadt gát. A
Tisza március 7-én érte el
Algyőt és pusztította el a falu
szinte egészét. Búza Katalin,
Sándorfalva alpolgármestere
pedig a két település összetartozását emelte ki beszédében, amely ugyancsak ehhez
az eseményhez kapcsolódik.
Kozák Péter, az ATIVIZIG
igazgatója is részt vett a futás megnyitóján és örömét
fejezte ki, hogy ily módon
is megemlékeztek a vízügyi
szempontból is fontos eseményre.
A teljesítménytúra résztvevői egy külön erre az al-
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a megvalósításban pedig sokat segítettek az algyői polgárőrök, akik az útvonalon
vigyáztak az indulókra. A
Motivosity Inc. felajánlásával és lelkes önkéntességével
tette még jobbá az emléktúra
napját, a Vacer2000 Kft. pedig banánnal készült a frissítőpontokra.
A programot szervező
ALTE a rendezvényből hagyományt szeretne teremteni, ehhez a pozitív vis�szajelzések, a jó hangulat is
nagyban hozzájárult.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A Csigabiga és a Halacska csoport büszkeségei
A Logopédia Európai Napja alkalmából a Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye rajzpályázatot írt ki, amelyre az
Algyői Szivárvány Óvodába járó gyerekek is jelentkeztek. A kiskakas
gyémánt félkrajcárja mese kategóriában az alábbi eredmények születtek:
• „A leghangulatosabb alkotás”: Tóth Amira
(Csigabiga csoport)
• „A legrészletesebb alkotás”: Zsigovics Áron Mihály
(Csigabiga csoport)
• „A legmozgalmasabb alkotás”: Mogyorósi Máté
(Halacska csoport)
Az ATIVIZIG és az MHT Szegedi Területi Szervezete által meghirdetett dél-alföldi regionális Víz Világnapi képzőművészeti pályázaton Fehér Ádám Marcell (Csigabiga csoport) II. helyezést, míg Németh
Kamilla (Csigabiga csoport) III. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Kakuszi Ildikó
óvodapedagógus

Elismerés a sportban is
remekelőknek

Kedves Szülők!
Az Önök kérésére és egyéb szempontokat
figyelembe véve az
ÓVODAI ÉS AZ ISKOLAI
EGYSZERI EBÉDET,
MINDKÉT KOROSZTÁLYNAK

Az Algyői Sportkör által szervezett Sportbálon adta
át Molnár Áron polgármester és Kiss Róbert képviselő az Algyő Jó tanulója–jó sportolója kitüntetéseket,
illetve az év algyői utánpótlás edzője és diák sportcsapata is díjat kapott.

2020. 03. 19-től
AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC
ÁLTALÁNOS ISKOLA
KONYHÁJÁN VEHETIK ÁT!

Algyő jó tanulója–jó sportolója kitüntetésben részesült: Buzás Bálint Bende, Czentye Botond,Hegedűs
Hugó, Kiss Levente, Makra Mihály, Nagy Leonóra,
Nothof Bence, Sipos Dorina, Szabó Marcell Attila,
valamint Vágvölgyi Előd és Szilárd.

Az osztás idejét is meghosszabbítottuk
11.45-14.15-ig jöhetnek az ebédért!

Az év algyői utánpótlás edzője kitüntetésben részesült: Gera Pál.

Együttműködésüket és megértésüket
előre is köszönjük!

Az év algyői siák sportcsapata kitüntetésben részesült: az FKSE-Algyő Leány Serdülő/U14 csapata.
Szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
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...a Tisza Virága

Tájékoztatás járványügyi
megfigyeléssel kapcsolatban

INGYEN SZÁLLÍTÁS ALGYŐN!!!
A HÓVIRÁG Virágüzlet AJÁNLATA
A kert, ládák, udvar szépítéséhezés az ünnepeltek köszöntéséhez is szeretnénk hozzájárulni…

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy járvány
ügyi megfigyelést a Kormányhivatal Népegészségügyi
Osztálya (járási tiszti főorvos) rendelhet el.

HÁZHOZ VISSZÜK ÖNÖKNEK:

A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy köteles a lakóhelyén tartózkodni, azt a megfigyelés időtartama alatt nem
hagyhatja el, vendégeket nem fogadhat.
A megfigyelt személy köteles a tartózkodási helyének bejárati ajtaján a részére átadott figyelmeztető feliratot elhelyezni.
A járási tiszti főorvos a járványügyi megfigyelésről szóló
határozatát megküldi az illetékes rendőr főkapitányságnak,
amelynek feladata a megfigyelt személy naponta két alkalommal történő ellenőrzése.
A járványügyi zárlat alá helyezett személy ellátásáról az
önkormányzat gondoskodik.
Varga Ákos
jegyző

- Alkalmi NÉV- és SZÜLINAPI csokrokat,
- CSEREPES szobanövényeket,
- Kinti EGYNYÁRI, ÉVELŐ növényeket,
- VIRÁGFÖLDET,
- valamint BEÜLTETÉSEKET is VÁLLALUNK!!!
Aktuális árukészletünkről érdeklődjenek az alábbi elérhetőségen:
06 (20) 501-4100
Kérjük, hogy időben adják le rendelésüket, mert
a jelen körülmények a mi munkánkat is megnehezíti.
Megértésüket köszönjük!!!

Minden, ami természetes

MEGNYÍLT

ALGYŐ EGÉSZSÉGBOLTJA
Algyő, Kastélykert u. 22. (Az óvodával szem-

ben, a buszmegállónál)
TÖRŐDÜNK ÖN ÉS CSALÁDJA EGÉSZSÉGÉVEL

Üzletünk kínálata:
Kivételes minőségű, természetes alapanyagokból ké-

szült termékek
Termelői finomságok
Egészséges élelmiszerek
Öko tisztítószerek

Natur kozmetikumok
Bio teák, gyógynövények
Diabetikus és
ételallergia termékek

Gyermekbarát készítmények
FRISS KÁVÉ, TEA, ÜDÍTŐ,
LIMONÁDÉ, SÜTEMÉNYEK
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

Algyői aranyérmek a Magyar Bajnokságról
Február 29-én és március 1-jén rendezték meg Monoron az év egyik legnagyobb hazai ITF Taekwon-do eseményét,
a Gyermek, Serdülő, Ifjúsági és Felnőtt Magyar Bajnokságot. A rendezvényre az ország minden tájáról, 29 egyesület
349 versenyzője nevezett.

A kétnapos megmérettetésen
a sportolók küzdelem, tradicionális küzdelem, formagyakorlat, erő, speciáltechnikai törés versenyszámokban,
illetve ezen kategóriák csa-

patszámaiban mérték össze
tudásukat. Nagyon színvonalas és látványos küzdelmek,
precíz formagyakorlatok jellemezték az egész mezőnyt,
amelyben az Algyői Sportkör

ITF Taekwon-do Szakosztályának sportolói, Kiss Levente,
Zsarkó Dániel Péter és Miklós
Alexandra is aranyéremmel
térhettek haza.
Levente serdülő fiú küzdelemben állhatott a dobogó legfelső fokára. Zsarkó
Dániel Péter felnőtt egyéni
küzdelem +85 kg-os kategóriájában, valamint a Barátság SE-vel közösen indulva, a csapatküzdelemben
is aranyérmet nyert. Miklós
Alexandra a Spirit felnőtt
női csapatában gyűjtötte be
a legfényesebb érmet küzdelemben.

Eredmények:
Aranyérem: Kiss Levente serdülő fiú küzdelem -42
kg, Zsarkó Dániel Péter felnőtt férfi küzdelem +85 kg,
Miklós Alexandra felnőtt női
csapatküzdelem (Spirit SE),
Zsarkó Dániel Péter felnőtt
férfi csapatküzdelem (Barátság SE).
Bronzérem: Zsarkó Dániel
Péter felnőt férfi csapat speciáltechnikai törés és Miklós
Alexandra egyéni felnőtt női
küzdelem -56 kg.
Felkészítő: Zsarkó Dániel
Péter, Stricz Richárd, Cserényi
Tibor.

Felfüggesztették az edzéseiket az algyői úszók
Az utánpótláskorú versenyzők és a szeniorok is eredményes időszakot tudhatnak maguk mögött az Algyői Úszó és
Vízisport Egyesületnél. A klub számára a 2020-as év sok lehetőséget és kihívást tartogat, egyelőre azonban a koronavírus miatt szüneteltetik az edzéseket.

Az Algyői Úszó és Vízisport
Egyesület is úgy döntött,
visszavonásig felfüggeszti az

edzéseit a koronavírus-járvány miatt – a legutóbbi
versenyük elmaradt, amint
azonban lehet, folytatják a
megkezdett munkát, hiszen
tartalmas lehet számukra az
idei év.
Az algyői 20 méteres tanmedencében négy csoportban
zajlott a munka az egyesület
keretein belül. A február végi
hódmezővásárhelyi tavaszváró nemzetközi versenyen
Ördög Boglárka, Ördög Flóra
és Gasztány Mira képviselte a
klub 100 méteres hát-, mellés gyorsúszásban. Közülük a
legjobb eredményt a 2011-es
születésű Gasztány Mira érte

el, aki harmadik helyen végzett kategóriájában 100 gyorson, míg Boglárka gyorson,
Flóra pedig mellen javította
meg saját nevezési idejét.
A szenioroknál az elmúlt
egy évben indult be az élet, öt
sportoló hat versenyen képviselte az egyesületet, ezeken
összesen tizennégy ezüstöt és
tizennégy bronzot nyertek.
„Bár a jelenlegi helyzet
miatt bizonytalan, mikor
edzhetünk újra, ezzel együtt
is úgy gondolom, hogy a
2020-as esztendő sok lehetőséget és kihívást tartogat
úszóink számára. Az épülő
harminchárom méteres me-
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dence az átadást követően
hatalmas segítség lesz, így a
rövid- és a nagypályás versenyekre is profi edzéskörülmények között készülhetnek
utánpótláskorú és szenior
sportolóink. Emellett a tagtoborzást is erősítjük: szeretnénk, ha minél több algyői,
kicsik és nagyok, fiatalok és
idősek csatlakoznának hozzánk, akár rekreációs céllal is.
De persze az első az egészség,
így minderre csak a járvány
miatt bevezetett korlátozások feloldása után lesz lehetőségünk” – nyilatkozta Szabó Zsura Brigitta, az egyesület
edzője.

...a Tisza Virága
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

Algyői járőrszolgálat 24 órás elérhetősége:
06 (20) 852-0673

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS
Tisztelt Algyőiek!
A koronavírus miatti veszélyhelyzetben megtettük azokat az intézkedéseket, amelyeket egyrészt a kormány elrendelt,
másrészt amelyet itt helyben meggyőződésünk szerint szükségesnek láttunk. A jelenlegi körülmények között annyi
dolga van minden lakosnak, hogy betartsa azokat a szabályokat, amelyeket a közösség védelme érdekében meghoztunk.
A gyermekek és a szociálisan leginkább rászorulók ellátását megoldottuk. Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, a
Levendula étterem, a háziorvosok és az önkormányzat dolgozói megfeszített munkával azon vannak, hogy a segítség
mindenki számára elérhető legyen, aki a hozzátartozóitól vagy ismerőseitől nem kaphatja meg.
Kérek minden Algyőit, hogy ha segítségre szorul, és semmilyen más formában nem sikerül megoldani a problémát,
akkor hívja az alábbi, éjjel nappal hívható telefonszámot: 06 (20) 554-8612.
A háziorvosaink is elérhetőek egészségügyi kérdésekben a lenti mobilszámokon:
Dr. Tóth Mária: 06 (30) 638-1863
Dr. Kálmán Antónia: 06 (30) 249-5708
Dr. Szabó J. Attila: 06 (20) 523-4446

A 65 évnél idősebb lakosokat pedig hangsúlyozottan arra kérem, hogy MARADJANAK OTTHON, mivel ha-

lálozás szempontjából a vírusfertőzésben ők a legveszélyeztetettebbek.
Kérem, vegyék ezt nagyon komolyan!
Tisztelettel:

Molnár Áron
polgármester

Gyermekorvosi ügyelet
Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki a kormány. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Minisztere, Kásler Miklós utasítást adott ki valamennyi egészségügyi intézményre vonatkozóan, hogy március 16-tól
65 év feletti egészségügyi dolgozók nem vehetnek részt közvetlen betegérintkezéssel járó munkafolyamatokban.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelete, mint egészségügyi szolgáltató szintén kötelezett a miniszteri utasítás betartására. A Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat ellátó házi
gyermekorvosok többsége 65 év feletti egészségügyi dolgozó.
A Járási Tisztifőorvos a határozatában, a Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat ellátására március
23-án 16 órától a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központját (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) jelölte ki.
Fentiekre tekintettel a Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat március 23-án (hétfőn) 16.00 órától a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelete (6720 Szeged, Szilágyi u. 7.) helyett,
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. – árvízi emlékmű) látja el.
A hatósági kijelölés a járványügyi vészhelyzet időtartamára szól!
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20-30
másodperc

Szappanozás
Tegyen a kezére
szappant!

Dörzsölés

Dörzsölje be a kezét
20-30 mp-ig!

Öblítés

Öblítse le a kezét
folyó vízzel!

Nedvesítés

Folyó vízzel
nedvesítse be a kezét!

Szárítás

Törölje szárazra
a kezét!

Helyes
kézmosás
Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek
vírusok és baktériumok.
Ezért:
Ne fogja meg az arcát
feleslegesen, és mosson
kezet naponta többször!

Mikor?
 étkezés előtt
 WC használat után
 amikor megérkezik
valahová
 tüsszentés, köhögés,
orrfújás után
 állat érintését követően

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkársága
COVID-19 tájékoztatási kommunikációs csoport

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

