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A jó méhész szereti a méheket
Már tizenöt éve foglalkozik a méhekkel a Gyevi tanyán Bakó Gábor és felesége. Szerinte attól lehet igazán jó méhész valaki, ha
szereti a rovarokat, ha tisztában van azzal, hogyan kell elvégezni a tavaszi előkészületeket. Megjegyezte, a rovarok meghálálják
a sok gondoskodást.
Részletek a 9. oldalon

Kihasználják a
holtidőt a labdarúgók
A nyártól új koncepció mentén dolgozó
Algyő SK-nak hosszú távra szóló tervei vannak, és igyekeznek kihasználni a
mérkőzésmentes időszakot is. Hogy mi
lesz a bajnokságok és a szezon sorsa, az
lapzártánkig nem ismert.
Részletek a 14. oldalon

Kórházi ággyal segített az ALTE
Egy fekvőbeteg ápolására alkalmas, szétszedhető kórházi ágyat vásárolt és hozatott
a nagyközségbe az ALTE. Arról, hogy a 160 ezer forintos adomány kihez kerül, az
AESZI dönt szakemberekkel konzultálva.
Részletek a 5. oldalon

Szigorú szabályok az orvosi rendelőben
Kizárólag előjegyzés alapján történik
a betegek vizsgálata az algyői rendelőben – mondta el Szabó J. Attila
háziorvos az önkormányzat közösségi

oldalán közzétett videóban. A váróterem – amit gyakran takarítanak – üres,
csak egyesével fogadnak pácienseket.
Részletek a 10. oldalon
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Algyői hírek,
események a
televízióban is!

Dr. Hován Csaba ortopéd-traumatológus szakorvos
ingyenes ortopédiai szakrendelése
Algyőn, a Borbála Fürdőben
•
•
•
•
•
•

Minden héten csütörtökön
9 órától képviselő-testületi ülés
ismétlése!

hátfájdalom, derékfájdalom
térd panaszok
talp- és bokatáji fájdalom
lábdeformitások (bütyök, kalapácsujj)
diabéteszes láb panaszok
mozgáskorlátozottság (bénulások, végtag hiány)

Minden szombaton 9 és 16 órától
saját műsoraink!

szakszerű orvosi ellátása
Csontkovács
és akupresszúrás kezelésre
időpont egyeztetés:
06 (30) 979-8079-es
telefonszámon.
Minden nap, hétvégén is!
8-20 óra között. Bakó Tibor
e.v. Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta
és Bakó Ibolya ev. természet
gyógyász-akupresszőr.

egyedi gyártású ortopéd cipő és egyéb mozgásszervi
segédeszközök méretvétele a helyszínen
A vizsgálatra telefonos időpont kérés szükséges!
06-70-606-6623
Cím: Algyő, Sport u. 9.

PIETAS TEMETKEZÉS

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
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129
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Algyő Informatika: számítógépek,
laptopok, tabletek, mobiltelefonok
javítása, telepítése, karbantartása.
Vásárlási segítségnyújtás, szak
tanácsadás. Keressen bizalommal!
Zsigovics Péter, 06 (30) 779-1501
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...a Tisza Virága

Át kell szabni Algyő idei költségvetését
Vészforgatókönyvet kezdtek el kidolgozni Algyőn. A veszélyhelyzet miatt a kormány elvonta a gépjárműadót, de
Molnár Áron polgármester szerint nem ez a 23 milliós tétel lesz a legnagyobb kiesés, hanem az, hogy iparűzési adóból
kevesebb bevételük lesz, mint várhatóan minden településnek.

„Az elhúzódó válságkezelésnek komoly
hatásai lesznek, talán még a 2008-as
gazdasági válságkor sem volt érzékelhető olyan mértékű változás, mint
amire most számíthatunk” – mondta
videóüzenetében Molnár Áron polgármester. Hozzátette, több olyan kormányzati döntés született, ami nemcsak
a munkavállalókat, hanem az önkormányzatokat – köztük Algyőt – is érinti.
Éppen ezért elkezdték újratervezni a
költségvetést, de az iparűzési adó tekintetében csak szeptember közepén látják
majd a számokat.
„Algyőn sokan azt gondolják, hogy
itt mindenre van pénz, mindent meg
lehet oldani, az azonban biztos, hogy
a következő 1-3 év másfajta gondolkodásra ösztönöz minket” – jegyezte meg.
5500 ember pénzéről van szó
Kitért arra, hogy a gépjárműadó, más
néven súlyadó 60 százalékát már évekkel ezelőtt elvonta a kormány, most pedig a fennmaradó 40 százalékot is. Ez
Algyő esetében 23 millió forintot jelent.
Ezzel a döntéssel Molnár Áron nem
ért egyet, azt hangsúlyozta, hogy ez az
elvonás nem az önkormányzatot, mint
szervezetet, hanem minden egyes algyőit, azaz 5500 embert érint.
Ez nekik azért is fájó pont, mert a
szolidaritási adót is fizet a nagyközség 4
éve, ami 260-280 milliót visz el. Az ez-

zel kapcsolatos ellenérv, hogy az adósságot is átvállalta a kormány, ami Algyőn
az iskola hitelét jelentette. Annak idején 600 millió forintot vettek fel svájci
frank alapú hitelként, ami 930 millióra
rúgott a hitelek bedőlése miatt. „Ebből 600 milliót tudok magunkénak
vallani, de ennek 4 év alatt nagyjából
a dupláját visszafizettük a szolidaritási
adóként a központi költségvetésbe” –
magyarázta.
Felhívta a figyelmet arra is a polgármester, hogy nem ez az egyetlen elvonás,
hiszen az algyői önkormányzat adóerő
képessége miatt kevesebb normatív támogatást kap az államtól, ami nagyjából 120 millió mínusz éves szinten. Így
összességében Algyő inkább befizető a
központi költségvetésbe.
„Sok pályázatot nyertünk, a kormányzat és önkormányzat együttműködése
jó, de számos forrás az Európai Uniótól
érkezik. Az együttműködést tovább kell
erősíteni, de most picit úgy érzem, hogy
mi a pozitív befizető oldalán vagyunk.
Ezek a pénzek, amiket elvonnak, nem egy
légből kapott szervezet forrásai, hanem
5500 lakosé. Ezért kell harcolnom, hogy
ez az összeg a mi rendelkezésünkre álljon”
– közölte a település első embere.
Kevesebb adóbevétellel kell kalkulálni
A nagyközség ebben az évben 1,3
milliárd forint iparűzési adóbevétellel

3

kalkulált a költségvetés készítésekor.
A cégeknek szeptember közepén kell
nyilatkozniuk arról, hogy idén mennyi
bevételre számítanak, illetve jövő évi
terveikről is. Molnár szerint biztosan
eltérnek az eredeti tervezettől, azaz
kevesebb adót fizetnek a gazdasági
társaságok. Ez természetesen befolyásolja az algyői büdzsé bevételi oldalát,
amihez igazítaniuk kell a kiadási oldalt is.
Az iparűzési adóból finanszírozzák
zömmel az intézményrendszert, ebből
biztosítanak forrásokat saját cégeik és
intézményeik működésére. „Az összes
intézmény- és cégvezetőt arra kértem,
módosítsák üzleti tervüket, megkezdjük
a legszigorúbb takarékoskodást. Sok intézmény zárva tart, így lesznek források,
amiket át tudunk csoportosítani. Ez az
első lépés, szeretnénk látni, mi az a minimum, amivel ezek a cégek működni
tudnak” – magyarázta.
Minden dolgozót megtartanának
Fontos, hogy a személyi kiadások csökkentését nem kérte a polgármester, nem
terveznek létszámleépítést. A terv persze nem jelenti azt, hogy végül nem
kényszerülnek erre a lépésre, lehetséges,
hogy szabadságoltatások, munkaidő
csökkentés is lesz, de igyekeznek mindenkit megtartani.
Egyéb intézkedések is várhatóak,
egyes fejlesztéseket halasztanak, míg az
önkormányzatnál minden olyan kiadást,
ami jelen pillanatban nem a kötelező
feladatellátáshoz köthető, átgondolják,
akár juttatásokról, akár kamatmentes
támogatásokról, egyéb jóléti intézkedésekről legyen szó.
Utalva a Fidesz „senkit sem hagyunk
az út szélén” szlogenjére kijelentette, Algyőn ezt komolyan gondolják, mindenkinek segítenek, aki hozzájuk fordul.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Új piactérrel gyarapodott a nagyközség
Elkészült a takarékszövetkezet udvarának helyén az új vásártér, több mint 22 millió forintot költöttek a fejlesztésre.
A munka nem áll meg, tovább szeretné bővíteni az önkormányzat a most kialakított területet.

Kinőtték a helyiek a Búvár utca sarkán lévő teret, ezért az önkormányzat
a Vidékfejlesztési Program felhívására
benyújtotta a pályázatát, ami pozitív
elbírálást és 16 millió forintos támogatást kapott még 2018-ban az új vásártér
kialakítására. Ezt az összeget az önkormányzat saját forrásból 22,6 millió fo-

rintra emelte, ebből készült el az új piactér a Búvár utca 2. szám alatt.
Molnár Áron polgármester azt mondta,
már régóta igény volt erre a beruházásra
Algyőn, így biztonságosabb körülmények
közt tudnak vásárolni a termelők áruiból
a településen élők. Az önkormányzat a
takarékszövetkezet udvarát vásárolta meg

a fejlesztésre, itt készült el néhány hónap
alatt az új vásártér.
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügyvezetője az átadás előtti műszaki bejáráson
a Szeged Televíziónak elmondta, cégük
végezte a terület alapozását, illetve térkövezését, egy másik vállalkozás pedig
az asztalok és pavilonok kihelyezését.
További tervei is vannak az önkormányzatnak az új vásártér kapcsán. A településvezető azt mondta, a most elkészült
tér mögötti 500 négyzetméteres területet
is szeretnék megvenni, majd azt a Fazekas utcán lévő önkormányzati területtel
összekötni. Így jelentős méretű lesz a tér,
ahol minden árus biztosan elfér majd,
akiktől továbbra sem kérnek helypénzt.

Hat zsáknyi kupak a szív alakú gyűjtőben
Az új piactér előtti gyűjtőbe lehet bedobni az otthon vagy a munkahelyen összegyűjtött kupakokat, amelyekkel a
szegedi székhelyű Gemma Központot segíti a település. Egy hónap alatt hat zsákra való kupak gyűlt össze.

Április elejére készült el a kupakgyűjtő
Algyőn. Az eredeti tervek szerint a Faluház előtt állítottak volna fel, azonban
az önkormányzat úgy döntött, az új piactér elé helyezik ki. A szív alakú gyűjtőbe bárki beleöntheti az otthon vagy a
munkahelyén összegyűjtött kupakokat.
Már az első hónapban igen aktívak és
segítőkészek voltak az algyőiek, ugyan-

is hat nagy zsákra való gyűlt össze, amit
április 30-án el is szállítottak.
A kupakokkal a szegedi Gemma Központot támogatják a helyiek, amelyeket
Szabó Zsolt, az intézmény munkatársa
szállított el. Apróságnak tűnik, ugyanakkor hatalmas segítséget jelent a Gemmának, hiszen egy kilogramm után hetven
forintot kapnak, a befolyt összegből pe-
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dig fejlesztő eszközöket tudnak vásárolni.
Erre egyébként csak akkor van lehetőségük, ha pályázati támogatást nyernek. A
pénzből kerámiafoglalkozást is tudnak
szervezni, valamint olyan anyagokat vesznek, amelyekből a fejlesztő foglalkoztatás
során új termékeket készítenek a fiatalok.
A település és a központ kapcsolata már több évre nyúlik vissza, hiszen
korábban például bútorokkal segített
Algyő, amikor a Gemma új épületbe
költözött, de anyagi támogatással is hozzájárult már a község a központban zajló
munkához. Most ezt a kapcsolatot emelték magasabb szintre a kupakgyűjtővel.
Nem csak az önkormányzat, hanem Algyőn tevékenykedő szervezetek is segítették már a fogyatékkal élő fiatalokat ellátó
intézményt. Ahogy az Algyői Hírmondóban is beszámoltunk róla, a Fürge Ujjak Műhelyének tagjai a Gyevikult Nkft.
közreműködésével hatvan darab sapkával
örvendeztették meg a fiatalokat idén.

...a Tisza Virága

Kórházi ággyal segíti az ALTE az AESZI munkáját
Százhatvan ezer forintos adomány érkezett Algyőre az ALTE jóvoltából. Egy fekvőbeteg ápolására alkalmas, szétszedhető kórházi ágyat vásárolt és hozatott a nagyközségbe az egyesület, arról, hogy kihez kerül, az Algyői Egyesített
Szociális Intézmény dönt szakemberekkel konzultálva.

Az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
(ALTE) ajándékozta meg a kórtermi
ággyal az Algyői Egyesített Szociális
Intézményt (AESZI), hogy ezzel is elismerje a dolgozók munkáját és segítse
azt a továbbiakban. Füzesy István alpolgármester, az ALTE elnöke, valamint
Canjavec Tamás és Tornyi Koppány vezetőségi tagok adták át az adományt.
A jelenlegi helyzetben ezzel szeretnék

megkönnyíteni az intézmény mindennapjait.
„A közösségi rendezvények a koronavírus-járvány miatt elmaradnak, nem
szervezhetünk ilyeneket, de segíteni
akarunk a helyi közösségnek, amelynek
ezúttal mindennél jobban szüksége van
erre. Ezért gondoltuk, hogy fekvőbeteg ápolására alkalmas, szétszerelhető,
könnyen szállítható kórházi ágyat vásárolunk az AESZI-nek, ami 160 ezer

forintba került” – mondta el az alpolgármester a Délmagyarországnak.
Az ágy nem sokáig lesz az AESZI
épületében, hiszen kiadják olyan családokhoz, ahol nagy szükség van rá. Ezzel
a rászoruló személy, a családtagok és az
oda járó házi gondozó munkáját is segítik. Az emelő fejtámlával és vízhatlan
huzattal rendelkező ágy könnyebbé teszi
a napi rutin részeként végzett ápolási tevékenységeket.
A felajánlásért hálás volt Jankovicsné
Veres Katalin, az AESZI intézményvezetője, aki elmondta, hogy hamarosan el
is juttatják az eszközt egy gondozottnak.
Az intézményhez szoktak adományok
beérkezni, például gyógyászati segédeszközök, amelyek nagyon nagy segítséget jelentenek. Az intézményvezető
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
kisebb vagy nagyobb felajánlásokkal támogatják munkájukat.

KÉTHETENTE VISZIK EL A SZELEKTÍV HULLADÉKOT
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. tájékoztatása szerint a társaság hulladékgyűjtési szolgáltatásának teljes körű
átszervezése miatt Algyő nagyközség területén a szelektív hulladékszállítási szolgáltatást június 1-től minden páratlan pénteki napon végzik.
A kommunális gyűjtés ideje, továbbra is minden hét hétfői napja.
A díjfizetés módja változatlan marad.
A szelektív gyűjtő edényeket, illetve zsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni.
A hulladékszállítással kapcsolatosan felmerült probléma esetén Budai Zoltán szállítási és műszaki vezető szívesen
áll rendelkezésre.
Elérhetőségei: tel.: 06 (30) 563-1511; e-mail: budaiz@telepulestisztasag.hu.
Tisztelettel:
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Koltainé Farkas Gabriella
ügyvezető igazgató

ALGYŐI HÍRMONDÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYEVI PORTÉKA
VÉDJEGY HASZNÁLATÁRA

Algyő Nagyközség Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az algyői vállalkozók és a helyi termékek támogatását. A
korona vírus miatt elrendelt veszélyhelyzet hatására bekövetkezett gazdasági és megélhetési nehézségek aktuálissá, még
fontosabbá teszik a helyi vállalkozók erősítését, a helyi termékek forgalmának támogatását. Ennek elősegítése érdekében
az algyői képviselő-testület megalkotta a GYEVI PORTÉKA védjegyet.
Ennek fő célja a tudatos szemléletformálás, a helyi értékek iránti elköteleződés generálása, a lokálpatriotizmus erősítése. További cél a helyi termékek ismertségének növelése, hogy azokat a vásárlók széles körében ismertté tegyék. A
védjegy birtokában lehetőség adódik a helyi termelők termékeinek megkülönböztetésére a piaci áruválasztékban, és saját
helyi márka építésére, amely a vásárlók számára az elérhető, jó minőséget jelentheti.
A Gyevi Portéka védjeggyel ellátott termék lehet:
•

állandó algyői lakcímmel rendelkező termelő által Algyő közigazgatási határán belül megtermelt feldolgozatlan
és/vagy feldolgozott élelmiszer, mezőgazdasági termék.

•

feldolgozott termékek közül, amelyet Algyő közigazgatási határán belül állított elő állandó helyi lakcímmel,
székhellyel rendelkező személy, jogi személy.

•

szolgáltatások közül, amelyet helyi, állandó lakcímmel, székhellyel rendelkező személytől, jogi személytől lehet
igénybe venni.

A nemzetközi osztályozás alapján az alábbi termékkörök tartoznak a Gyevi Portéka védjegy alá:
3. OSZTÁLY: nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek, es�szenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
24. OSZTÁLY: textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
27. OSZTÁLY: szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok nem textilből.
29. OSZTÁLY: hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31. OSZTÁLY: nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; hagymák,
palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
41. OSZTÁLY: nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43. OSZTÁLY: vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
A védjegyszabályzat minőségi kritériumainak megfelelő terméket előállító természetes személy, jogi személy a védjegy
használatára kérelem alapján, díj fizetése nélkül jogosult. A kérelmet a Védjegytulajdonos hivatalához, (Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. szám) kell benyújtani, egy eredeti aláírt példányban, az arra rendszeresített, https://www.algyo.hu/_old/images/adat-nyomtatvany/GYEVI-PORTEKA.pdf címen található adatlapon.
A beérkezett kérelmek alapján a védjegy odaítéléséről az önkormányzat képviselő-testülete által delegált GYEVI
PORTÉKA Védjegy Testület határoz.
További információ a 62/2019. (II.21.) Kt. határozat számú GYEVI PORTÉKA VÉDJEGYSZABÁLYZAT-ban
található, amely megtalálható Algyő honlapján az Önkormányzat -> Helyi rendeletek, Határozatok, Előterjesztések, Szabályzatok -> Szabályzatok menüpont alatt.
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Vigyázni kell településünk értékeire
Három éve avatták fel és szentelték fel Nepomuki Szent János életnagyságú szobrát az Algyői Falunapok bevezető
programjaként a fehér iskola mögötti töltésszakaszon. Nemrég javításokat kellett végezni rajta, letörték ugyanis a
kezét. Ez a sajnálatos dolog jó apropója annak, hogy felhívjuk a figyelmet értékeink védelmének fontosságára.

Bánvölgyi László szobrászművész kijavította a Nepomuki Szent János szobor letört kezét. Ez a hír önmagában
nem egy izgalmas, mindenkit lázba
hozó információ, azonban ha a hátteret és a jelenséget tekintjük, akkor felvet egy napi problémát, egy közösségi
érdeket.

A szobrot közadakozásból állítottuk
vissza eredeti helyére a töltésen, azóta az
ALTE tartja karban. Eddig háromszor
kellett javításokat végezni a szobron.
Kétszer a keze sérült, amikor valószínűleg belekapaszkodtak, hogy a talapzatra
fel tudjanak lépni. Az anyagi károkozáson túlmenően nem lehet és kell ezt
egyedi problémaként értékelni, felfogni.
A lakosság, az önkormányzat és a civil szervezetek építik, szépítik környezetünket. Fákat ültetnek, szobrokat állítanak, sport és szabadidős eszközöket
telepítenek, díszítik a közterületeket.
Évente sok pénzt és energiát fordítanak
a parkok, eszközök karbantartására, újak
telepítésére.
Mindezt azért, hogy az itt élők és az
ide látogatók szép környezetben élhessenek, pihenhessenek.
Ezért szomorú és bosszantó, amikor
ismeretlenek ezeket rongálják, pusztít-

ják. Eltörik a frissen ültetett fák törzsét,
elvágják a kilátó tartóoszlopát, letörik az
egyik szobor kezét, a másikat összefirkálják, a padokat nem rendeltetésszerűen használják, a gyalogosok, gyerekek
védelmét szolgáló korlátot, oszlopot eltörik vagy kiemelik.
Fontos lenne a rongálások megelőzése érdekében összefogni, azokat neveléssel, figyelemfelhívással megakadályozni.
Már gyermekkorban megismertetni
a műalkotások történetét, művészeti,
helytörténeti értéküket. Tudatosítani a
környezetünk építése, szépítése mögötti
munka nehézségét, nem beszélve anyagi
hátteréről.
Kérjük, hogy a szobrokat, műalkotásokat ne tekintsék játéknak, ne másszanak fel azokra.
Füzesy István,
az ALTE elnöke

Hetven család kapott húsvéti ajándékot a Vöröskereszttől
Fonott kalácsot és szájmaszkot kaptak a rászoruló családok nagycsütörtökön. Idén – a koronavírus-járványra tekintettel – házhoz érkezett a húsvéti csomag.
Algyőn már hagyomány, hogy a húsvét
előtti napokban fonott kaláccsal ajándékozza meg a rászoruló családokat a
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei
Szervezet Algyői Alapszervezete.
„Ebben az évben hetven családnak
segítettünk, ahol több gyermek van, oda
több kalács érkezett. Van egy ház, ahol
kilenc gyermek él, nekik három csomaggal vittünk. Ehhez az önkormányzat is jelentős összeggel hozzájárult” – mondta el
Gonda Károlyné, a szervezet képviselője.
Molnár Áron polgármester azt emelte
ki, hogy ez olyan kezdeményezés, ami
mindenképp színesíti a húsvét előtti készülődést, ezért is támogatták. De
nemcsak pénzforrással segítettek, hiszen

minden kalácshoz egy-egy maszkot is
adtak, megkönnyítve ezzel a vírus elleni
védekezést.
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Összesen nyolcvan kalácsot osztottak
szét még április 9-én, amit a szeged-tápéi Balázs András péktől rendeltek.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Tizenöt gyerekkel nyitott újra a Szivárvány Óvoda
Szigorú szabályok mentén nyitotta ki újra kapuit az Algyői Szivárvány Óvoda. Az első napon, május negyedikén
15 kisgyermeket vittek a szülők az intézménybe, ahol a kormányrendelet értelmében összesen 50 kicsiről tudnak
gondoskodni naponta.

Az óvoda bezárása után először felmérték, milyen karbantartási munkákra van
szükség, és el is kezdődött a csoportszobák meszelése, tisztasági festése, valamint a konyha épületeiben is meszeltek.
Ezen kívül az új mobil csoporthoz tartozó játszóudvar parkosítása is megkezdődött, illetve oda egy új játszóeszközt
is várnak.
„Május 4-ére 15 fő jelezte, hogy
igénybe vennék az óvodai ügyeletet. A
kormányrendelet kimondja, hogy egy
csoportban 5 gyerek lehet, így három
csoportot nyitottunk meg. Hat csoportra számítottunk indulásra, de nem
jelentkezett annyi gyerek. Az volt a
kérésünk a szülők felé, hogy mindenki hozzon tiszta, kivasalt váltóruhát, és
minden reggel, amikor a dajkák átveszik
őket, át is öltöznek. A ruhákat egy jellel ellátott zacskóba tesszük, így kapják
meg a szülők, amikor a gyerekükért jönnek. Szeretnénk, hogy az óvoda falain
kívül maradjon a vírus, ezért van erre
szükség” – magyarázta Ozsváth Lászlóné
óvodavezető.
Mivel az intézmény udvara tágas,
nem zsúfolódnak össze a gyerekek. A
kinti játszóeszközöket a dajkák lefertőtlenítették, és speciális kültéri fertőtlenítőt is beszereznek.
Ozsváth Lászlóné elmondta, mivel jelenleg kevés gyerek jár az intézménybe,
a kollégái továbbra is feltöltik az internetre a tevékenységajánlókat a csoportokba, így próbálják fejleszteni a kicsiket. Ezen kívül a fejlesztő pedagógusuk

és a logopédusuk is tartja a kapcsolatot
a szülőkkel, feladatokat küldenek nekik,
így próbálják biztosítani fejlődésüket.
Az intézménybe járó gyerekek foglalkozásokon vesznek részt, és ők is kapnak
otthonra tevékenységajánlót.
„A kormányrendelet értelmében nem
kérhetünk semmilyen igazolást arról,
hogy a szülő dolgozik, de reméljük,
tényleg csak azok adják be az intézményünkbe a kicsiket, akik munkába mennek, így szükségük van arra, hogy a gyereket ellássuk. Reggelenként fél hatkor

nyitunk a szülők kéréséhez igazodva, és
délután négyig vagyunk nyitva” – mondta el az intézményvezető.
Felmérték a szülői igényeket májusra,
11-étől már 35 szülő jelezte, hogy vinné
a gyerekét, és akad, aki 18-ától járatná
újra az intézménybe. Fontos tudni, hogy
a 10 csoportban összesen 50 gyereket
láthatnak el a kormányrendelet szerint,
ezért Ozsváth Lászlóné reméli, hogy
tényleg csak azok jelentkeznek, akik
munkájuk miatt nem tudják másképpen
megoldani a gyerekek felügyeletét.

MOBIL LÉGSZENNYEZETTSÉG MÉRŐ BUSZ
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályának Környezetvédelmi Laboratóriuma mobil légszennyezettség mérő buszt telepített a Sportközpont udvarára április második felében.
A mérőállomás a következő komponensek mérésére alkalmas: szén-monoxid,
nitrogén-oxidok, kén-dioxid, ózon, BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok),
a szálló por PM10 és PM2,5 frakciója, valamint a PM10 fém- (arzén, kadmium, nikkel, ólom) és PAH-tartalma. A mérés egy egész évet ölel fel olyan
módon, hogy negyedévenként 1–1, nagyjából 3 hetes periódusban történik folyamatos mérés.
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Bakó Gábor: a jó méhész szereti a méheket, ismeri a folyamatokat
Már 15 éve foglalkozik a méhekkel a Gyevi tanyán Bakó Gábor és felesége. Hobbinak indult, ma már hivatásként
tekint rá. Most azonban nem kedvez az idő a méhészeknek, az idei szezonról is kérdeztük az algyői méhészt.

Akác, vegyes, repce, selyemfű, facélia
és gyümölcsös – kell ennél több? Ilyen
széles kínálat fogadott minket a Gyevi
tanyán Bakó Gáboréknál, aki rögtön a
viaszból készült, kellemes mézillatú, angyal formájú gyertyákat is megmutatta.
2005 óta foglalkozik a felesége közreműködésével méhészettel, kezdetben
három méhcsalád lakott a kertjükben,
ma már viszont negyven, igen méretes
család vendégeskedik náluk.
„Munka mellett kezdtünk el méztermeléssel foglalkozni. Akkor még hobbiként tekintettem rá, ma már viszont a hivatásomnak érzem, hiszen ezt másképp
nem szabad csinálni. Jelentős figyelmet
kell fordítani rá azért, hogy ne érje betegség a méheket, illetve, hogy a termés is
jó legyen” – emelte ki Bakó Gábor, aki tavaly a Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon selyemfű mézével ezüst, míg facélia mézével bronz elismerést érdemelt ki.
Szerinte attól lehet igazán jó méhész
valaki, ha szereti a méheket, ha tisztában
van azzal, hogyan kell elvégezni a tavaszi előkészületeket, a szaporítást, illetve
miként zajlik a hordás, az etetési időszak
és az atkairtás is. Megjegyezte, a rovarok
meghálálják a sok gondoskodást.
Arról is megkérdeztük, szerinte mitől
igazán jó egy méz.

„Sokan azt mondják, hogy azért kristályosodik, mert a méhész cukorral eteti a rovarokat, pedig ez egyáltalán nem
igaz. Akkor fordul elő kristályosodás,
ha a gyümölcsfákról gyűjtött nektárnak magas a cukortartalma. Ami igazán
kristályos, az a repceméz, ezért is szoktuk kikeverni, és krémmézként árusítani.
Igazán kedvelt termék, ráadásul nagyon
jó a gyomorproblémákra” – részletezte.
Bakó Gáborék termékei folyamatosan
megvásárolhatók, illetve a helyi adventi
vásárban is jelen vannak minden évben.
Megtudtuk, idén még nem történt változás az árakban, így például a vegyes
méz kilója ezerötszáz forint, míg az akácé kétezerkétszáz. Az idősebb korosztályra is gondolnak, akik nem feltétlenül
szeretnének egy kilónyi mézet megvenni, így félkilós kiszerelésben is árusítják
a jótékony aranyat. A vegyes a favorit a
vásárlók körében, de a hungarikumnak
számító akácból is sokat eladnak, illetve
a különlegességeikre is akad bőven vevő.
A szorgos méhcsaládokat mi is megtekintettük, szerencsénk volt, hiszen
most itthon voltak, ugyanis a repce nektárját gyűjtögetik néhány kilométeres
körzetben.
„Jól indult az idei év, először a gyümölcs- és az akácfákról érkezett a nek-
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tár, viszont a márciusi lehűlés miatt valamennyi fa elfagyott a kertünkben, illetve
Ásotthalom környékén is, oda szoktunk
ilyenkor vándorolni a kaptárral. Most a
repce hordása zajlik, de nem vagyunk
elégedettek, ugyanis a szárazság miatt
nem nőtt meg a növény, kevesebb a virág
rajta, így a nektár is. De sok kicsi sokra
megy” – tette hozzá bizakodóan.
A szeles idő sem jön jól, eltéríti a méheket, az idősebbek ilyenkor már nem is
jönnek haza, Gáboréknál viszont a generációváltás miatt nincsenek öreg rovarok, így ettől nem kell tartania.
Jó hír az is, hogy elhullás nem történt
a környéken, sőt a méhész szerint a szaporítás is jól sikerült, így időben fel tudtak készülni a fiatal méhek is a hordásra.
A kínai méz importja országos szinten
problémát okozott, az algyői méhész
szerint a környéken viszont nem volt
jelentős hatása a hamisításnak, ha pedig
mégis látnak egy-egy eladó polcán belőle, akkor megkérik, hogy tegye el.
Megtudtuk, a vásárló az ízén is érzi,
hogy nem hazai termést fogyaszt, illetve a méz színe is eltér a megszokottól.
Bakó Gábor elmondta, volt már rá példa, hogy valaki külföldit vásárolt, majd
pár nap múlva felkereste őket jó mézért.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Szigorú higiéniai szabályok az orvosi rendelőben
Kizárólag előjegyzés alapján történik a betegek vizsgálata az algyői rendelőben – mondta el Szabó J. Attila háziorvos
az önkormányzat közösségi oldalán közzétett videóban. A váróterem is üres, egyesével fogadják a pácienseket.

Első lépésként telefonos bejelentkezés
és konzultáció szükséges – hangsúlyozta
Szabó J. Attila háziorvos. Azt kérte, hogy
hívószámkijelzővel telefonáljon mindenki, mert az anonim számokat nem
tudják visszahívni. Amennyiben a konzultáció után úgy dönt az orvos, hogy
személyes találkozó szükséges, akkor
szájmaszkban megjelenik a behívott a
megadott időpontra, és megvizsgálja őt

az orvos. A rendelőt egyébként naponta
háromszor fertőtlenítik, illetve az önkormányzat napi két alkalommal hipós
vízzel felmosatja a várótermet.
A rendszeresen szedett gyógyszerek
felírása zökkenőmentes, az orvos felhőbe kiírja, a beteg pedig ki tudja váltani
a gyógyszertárban. Ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy a gyógyszertárak túlterheltsége miatt a magisztrális készítményeket most kissé háttérbe szorítják.
Az országos főgyógyszerész ezen kéréséhez alkalmazkodtak, és inkább a gyári
kenőcsöket javasolják szükség esetén.
Fontos tudni, hogy légúti panaszok
esetén Szegedre, a II-es kórházban lévő
légúti SBO-ra kell mennie mindenkinek.
A koronavírussal kapcsolatban Szabó
J. Attila elmondta, hogy virális megbetegedés, ami cseppfertőzéssel terjed.
Ezért javasolt a szájmaszk viselete, míg
a szemüveg, pajzs és egyéb védőeszkö-

zök pedig főként a frontvonalban dolgozóknak hasznosak. A gumikesztyűt
azért tartja szükségesnek, mert például
a boltokban megfogjuk a kosarat, a termékeket, és utána, ha a szemünket megdörzsöljük, akkor így is bejuttathatjuk a
vírust a szervezetünkbe.
A tünetekkel kapcsolatban kiemelte,
hogy az esetek nagy részében száraz köhögés, láz és levertség jelentkezik. Ezek
a legfőbb tünetei a betegek 88 százalékának. Nagyon gyakori a súlyos és közepes lefolyás, de vannak, akik tünetek
nélkül átvészelik a fertőzést, de fontos
tudni, hogy ők is 14 napig fertőzhetnek
környezetükben.
A háziorvosoknak egyébként speciális védőfelszerelésük van, a gumikesztyűn és sebészi maszkon kívül van plexi
szemüvegük, pajzsuk, illetve a valóban
védelmet nyújtó, speciális maszkokkal is
rendelkeznek.

Tovább szépülnek a nagyközség közterei
Ugyanolyan intenzitással dolgoznak a Gyeviép Nkft. munkatársai, mint a járvány előtt – erről beszélt Katona Antal
ügyvezető igazgató a Facebook-on közzétettel videóban. Megszépítették a közterületek virágágyásait, járdát építenek
és készülnek a strandszezonra is.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt
intézkedések a Gyeviép Nkft.-t nem
érintették érzékenyen, hiszen nem zárt
térben dolgoznak munkatársaik. Katona Antal ügyvezető igazgató elmondta,
a Kosárfonó utcában épül a járda, dolgoznak a parókia kerítésének helyreál-

lításán, továbbá a hulladékudvarban az
ágak darálása, rostálása van folyamatban. Nyírják a füvet a nagyközségben és
a közterületi virágágyásokat is gondozzák, hamarosan az egynyári virágokat
ültetik ki.
Munkatársaik figyelmét felhívták a
higiéniai szabályok betartására, mindenkinek biztosítanak kézfertőtlenítőt
és szájmaszkokat is osztottak.
Az év elején összeállított üzleti tervüket újra kell gondolniuk. Katona Antal
ezzel kapcsolatban elmondta, közhasznú tevékenységeiket nem érinti a járvány, ám a vállalkozási tevékenységüket
igen. Tavaly bevételeik 70 százaléka
ebből tevődött össze, az ügyvezető sze-
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rint itt mindenképp csökkenéssel kell
számolniuk. Mivel a rendezvényeket
lemondták, az azok előkészítésére szánt
költségek megmaradnak, ám lakossági
megrendeléseket a fertőzésveszély elmúltáig nem tudnak vállalni.
Népszerűek az algyői kikötők is,
mindkét mólót megnyitották április 20án, és telt házzal üzemelnek.
A szabadstrandon a szezon elvileg
június elsején kezdődne és szeptember
közepéig tartana. Az előkészületeket elvégezték, rendezett a partél, füvesítettek,
a kiszolgáló konténerek is a helyükön.
Katona Antal reményei szerint nem
marad el a szezon, legfeljebb néhány
héttel később tudnak nyitni.

...a Tisza Virága

Irodákat csinosítanak, programokat terveznek a Gyevikult Nkft.-nél
Igaz, az elmaradó rendezvények miatt több pénz marad a Gyevikult Nkft. számláján, ám a bevételeiktől is elestek –
mondta el Kovács László ügyvezető igazgató. A cég szem előtt tartja a takarékos működést, és várják, mikortól lehet
újból programokat szervezni az algyőieknek.

Kovács László, az önkormányzati cég
ügyvezető igazgatója a közösségi oldalra feltöltött videóban arról beszélt, számukra a legnagyobb problémát az jelen-

ti, hogy nem tudni, mikorra cseng le a
járvány, így a megszokottak szervezik a
rendezvényeket, majd sorra le is mondják azokat.
„Szerencsére mindenki korrekt volt,
a céget semmilyen anyagi és erkölcsi
kár nem érte, néhány nap alatt mindent
sikerült lemondani. Az idei Algyői Falunapokon külföldi fellépőnk lett volna, akikkel megállapodtunk, előleget is
utaltunk számunkra, amikor a járvány
miatti szigorítások életbe léptek, visszautalták a számlánkra a pénzt” – mondta
el Kovács László.
A cég következő nagyobb programja
a gyereknap lenne, amit szintén szerveznek, utána a nyári események jönnének, így például az Ezerjó Éjszakák,
a 
Rockforduló, valamint a búcsúhoz
kötődő rendezvények. „Azt gondolom,

hogy az első rendezvény, amit valóban
meg tudunk majd rendezni, az az Algyő Napjához kapcsolódó lesz, amikor a
Szegedtől való elválást ünnepeljük. Arra
gondoltam, hogy az elmaradt falunapért
mintegy kárpótolva az algyőieket, 3 napos rendezvényt tartunk” – részletezte.
Dudásné Molnár Adél művelődésszervező a videóban arról beszélt, már év
elején felmérték az igényeket, céljuk
ugyanis, hogy minden korosztály számára tudjanak érdekes programokat
rendezni. Kiemelte, egy-egy faluszintű
eseményt már hónapokkal korábban el
kell kezdeni szervezni, egyeztetni kell a
fellépőkkel, ami hosszadalmas feladat.
Az intézmény jelenleg zárt ajtaja mögött tehát zajlik a munka, egyrészt szervezik a programokat, illetve a Faluház 3
irodáját is kicsinosítják.

Rendhagyó módon lehet a könyveket kölcsönözni
Új logója van a könyvtárnak, és bár az intézményt nem lehet látogatni továbbra sem, kitalálták, miként tudnak mégis
köteteket kölcsönözni a lakosok.

„A könyvtárosok nagy szerencséje, hogy
mindig van tennivaló” – mondta Dományházi Edit, az intézmény vezetője
arra a kérdésre, hogy a járvány men�nyiben változtatta meg az életüket. Az

önkormányzat közösségi oldalára feltöltött videóból kiderül, hogy új logója is
van a könyvtárnak, amin természetesen
feltűnik a macskájuk, Jeromos is, illetve
azokat a munkákat végezték, amelyeket
a nyári időszakra terveztek eredetileg.
Ezek közé tartozik a megrongált könyvek, dvd-k és audiovizuális dokumentumok selejtezése, de a nagytakarításnak
is nekiláttak, az ágy- és széktakarókat,
függönyöket fertőtlenítik, mosatják,
hogy nyitásra minden tiszta legyen.
Dományházi Edit elmondta, mivel
Molnár Áron polgármester őket is takarékoskodásra kérte, új könyveket nem
vásárolnak, de nyújtanak újdonságokat.
A helytörténeti köteteket bedigitalizálták és elérhetővé tették, illetve az intézményvezető a családtörténet kutatóknak
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is kedveskedik, egy Algyő népe nevű
honlapot készít, amelyen az adatok és
dokumentumok fokozatosan, a feldolgozás ütemében érhetőek el.
Szilágyi-Perjési Katalin arról beszélt,
hogy a tervezett, ám a végül elmaradt
kirándulást és könyvbemutatót pótolják,
amint lehetőségük lesz rá.
A kijárási szigorítások enyhítése után
a könyvtár is lazít teljes elszigeteltségén.
Az épületbe ugyan még nem lehet bemenni, de hétfőtől szerdáig leadhatóak
a könyvigények e-mailben, Facebookon
vagy a postaládába is be lehet dobni, és
csütörtökön délig a könyvtár lépcsőjén
elhelyezett könyvtári kocsira névre szólóan, bezacskózva kikészítik a kért köteteket. A könyveket hétfőn délig bezacskózva várják vissza.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Jól vizsgázott a járványhelyzetben az AESZI csapata
A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez gyorsan tudott alkalmazkodni az Algyői Egyesített Szociális Intézmény – nyilatkozta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető. A Levendula Hotellel karöltve biztosítják a szociális
étkeztetést, és a házi gondozás is működik.

Videósorozat készült az algyői egyes
intézmények és önkormányzati cégek
működéséről, arról, hogy mi minden
változott a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben.
Jankovicsné Veres Katalin, a Algyői Egyesített Szociális Intézmény
(AESZI) vezetője azt hangsúlyozta,

hogy a belső utasítások alapján könnyű
volt az átállás az új helyzetre, ami azért
is volt gördülékeny, mert minden szakterületük jól szervezett, illetve kitalálták,
hogy minden kolléga ügyeleti rendszerben dolgozik, felváltva, tehát valamen�nyi időt otthon is tölt.
A napirendjük természetesen változott, az AESZI Piac téri székhelye munkanapokon 9 és 14 óra között nyitva
van, de azt kérték a lakosságtól, hogy a
szolgáltatásokat lehetőleg ne személyesen vegyék igénybe, hanem telefonos és
e-mailes egyeztetés után oldják meg a
feladatokat.
Jankovicsné elmondta, mindenkinek
a türelmét kérte, és pozitívak a tapasztalatai, ugyanis a lakosság megértő volt
amiatt, hogy picit lassult az ügyintézés.

Továbbra is segít minden rászorulónak az intézmény, első körben mindig
azt tisztázzák, hogy pontosan, hogy
mire van szükség. Éppen ezért először
feltérképezik az illető helyzetét, például,
hogy vannak-e hozzátartozói, ők elérhetőek-e, utána következnek a rokonok,
ismerősök és szomszédok. Ha senki
nem tud segíteni, akkor a házi gondozók kimennek, megnézik pontosan mire
van szükség.
A szociális étkeztetés is megoldott, a
Levendula Hotel által lefőzött ebédet a
saját székhelyükön a konyhán kiadagolják.
Csak egyszer használatos edényeket használnak, és a kiszállításról is gondoskodnak.
Amennyiben az ellátottat etetni is kell, a
házi gondozó gondoskodik az ebéd kiszállításról és segít az étkezésben is.

Szigorú szabályok betartásával főznek a Levendula Hotel konyháján
Az önkormányzati cégek közül – profilja miatt – a Gyevitur Nkft. sínylette meg eddig leginkább a járványhelyzetet.
Bella Árpád ügyvezető igazgató az önkormányzat közösségi oldalán közzétett videóban azt hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy egyik munkavállalójuktól se kelljen megválniuk.

Márciusban ideiglenesen bezárt a Borbála
Fürdő, a Levendula Hotel sem fogad vendégeket, továbbá az étterem sem üzemel,
csak a konyha. Bella Árpád, a Gyevitur
Nkft. ügyvezető igazgatója elmondta, a
konyhában a kollégák fejvédőt viselnek,
továbbá szájmaszkot és gumikesztyűt,

illetve akik kívülről érkezett termékkel,
például hússal dolgoznak, egy speciális
köpenyt is hordanak.
Plusz embert nem kellett felvenniük a
megnövekedett kiszállítási igények miatt a
62 főt foglalkoztató céghez. Az eddigi 2
kiszállító személyzet kevés volt, viszont a
pincéreket és 2 plusz autót is beállítottak,
így összesen 4 járművel hordják a településen az ennivalót. A konyhán változatlan
beosztással dolgoznak. Akiknek kényszerszabadságot kellett kiadni, ők a hotel és a
fürdő alkalmazottai, ez összesen 35 embert érint.
Az ügyvezető azt hangsúlyozta, megpróbálják úgy megoldani a helyzetet, hogy
megtartsák a munkaerőt, vagyis ne kelljen
elküldeniük senkit. Ezt többlépcsős fizetéscsökkentéssel, de nem nullázással old-
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ják meg a Gyeviturnál. Kiemelte, nagyon
korrektek voltak a kollégáik, belementek a
csökkentésbe.
Az alapanyagok beszerzésnél ugyanazt lehet tapasztalni egy konyhán, mint a
kiskereskedelmi üzletekben Bella Árpád
szerint. Elmondta, hogy amikor a veszélyhelyzetet elrendelték, nagyon nehéz volt
az első héten, felárasan tudták csak beszerezni az alapanyagokat, ma már azonban
sokszor hazai terméket tudnak venni a
nagykereskedőtől, amire korábban ritkábban volt példa. Az árak persze elszabadultak valamelyest, de a minőség jó, és
örömmel tapasztalják, hogy több a magyar
termék. Példaként elmondta, hogy a csirkemell a nagykereskedőknél nagyjából
másfélszeresére drágult a veszélyhelyzet
elrendelése óta.

...a Tisza Virága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Algyő, Búvár utca 9. fszt. 3. szám alatt megüresedett
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására
A lakás adatai:
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. sz.
55 m2 alapterület, 2 szoba
Komfortfokozata: összkomfortos.
Lakbér: 29.370 Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.
A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2020. május
19-én 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. május 21-i polgármesteri döntés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben
erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. június 1. napjától
foglalható el.
A részletes felhívás és az adatlap a www.algyo.hu honlapon érhető el.

Augusztusi rajtban bíznak a kézisek
A női felnőtt csapat a másodosztályra nevez, az edzések online formában folytatódnak, a klubnál pedig minél hamarabb visszahoznák a járványidőszakban összeszedett lemaradást.

Fotó: FKSE Algyő

A Magyar Kézilabda Szövetség az ös�szes bajnokságot befejezettnek nyilvánította a járványhelyzet miatt, és úgy határozott, egyik osztályban sincs bajnok,
ahogyan kieső és feljutó sincs az alsóbb
osztályokból. Mindez azt jelenti, hogy
a kézilabdaélet véget ért erre az idényre
Magyarországon, így az algyői csapatok
számára is a tervezettnél jóval hamarabb
következett a szezon vége.
„Március 13-án tartottuk az utolsó edzést, március 16-ától teljes leállás
van a klubnál. Igyekszünk online kö-

vetni mindent, a szakemberek feltöltik
az edzésterveket az internetre, tartjuk
a kapcsolatot mind a felnőtt, mind az
utánpótlás-játékosokkal, de természetesen csak online. Várjuk, hogy a Magyar
Kézilabda Szövetség döntését azt illetően, hogy mikor indulhat a következő
szezon. Mi zárt térben tudunk edzeni,
azt vizionáljuk, talán augusztus elején el
tudjuk kezdeni az edzéseket” – mondta Bella Árpád, az algyői kézilabdaklub
elnöke.
Hozzátette, nem számítanak arra,
hogy a járvány hatására komoly mértékben csökkenne a sportolói létszám, úgy
terveznek, nagyjából hasonló játékos�számmal tudnak majd nekivágni a következő idénynek.
„Szerintem aki eddig kézilabdázott,
nem emiatt hagyja abba a sportágat.
Extra lemorzsolódásra nem számítok,
aki abbahagyja, az egyébként is így döntött volna. Az már komolyabb nehézség,
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hogy ha augusztusban el tudjuk kezdeni
a munkát, akkor egy öt hónapos lemaradást kell majd behoznunk, egy sokkal
mélyebb és komolyabb alapozó munkát
kell végezni, de szerintem mindenki
várja már, hogy mikor lehet végre edzeni, dolgozni” – tette hozzá Bella Árpád
az Algyői Hírmondó kérdésére.
Ami a női vonalon külön érdekesség,
hogy a Levendula Hotel FKSE-Algyő
első helyen állt a bajnokság lezárásakor
a női kézilabda NB II Dél-keleti csoportjában. A tavaly a másodosztályban
szereplő együttes célja egyértelműen a
visszajutás volt az NB I/B-be, és mint
Bella Árpád kitért rá: szeretnének is
visszatérni ebbe a ligába.
„Nem tudtuk kivívni a feljutás jogát,
viszont a nevezésünket az NB I/B-re,
azaz a másodosztályra nyújtjuk be. A
Magyar Kézilabda Szövetség majd eldönti, hogy ezt fogadja-e, vagy sem” –
mondta el a klubelnök.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kihasználják a holtidőt a labdarúgók
Szakmailag és adminisztratív módon szeretne előrelépni a felfüggesztett bajnokságok ideje alatt az Algyő SK: a nyártól új koncepció mentén dolgozó klubnak hosszú távra szóló tervei vannak, és igyekszik kihasználni a mérkőzésmentes időszakot is.

Márciusban döntött úgy a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy az összes hazai
bajnokságot – beleértve ebbe a felnőtt és
utánpótlás labdarúgást is – felfüggeszti,
így egy jó ideje nem pattog a labda az algyői pályán sem. Hogy mi lesz a bajnokságok és a szezon sorsa, az lapzártánkig
nem ismert, mindenesetre hamarosan
dönteni kell, hiszen az eredeti kiírás szerint lassan már véget érne a 2019/2020as idény.
„Először tájékoztattuk a szülőket,
hogy lehetőleg ne a nagyszülő hozza
edzésre a gyerekeket, és ne a pálya szélén várják meg a foglalkozások végét, de
még mielőtt az első edzés megvalósult
volna, határozatlan időre felfüggesztettük a munkát” – kezdte Kárász Dávid,
az Algyő SK labdarúgó-szakosztályának
utánpótlás szakmai vezetője.
„Az utánpótlás alsó része a technikai alapképzésnél tart, ezeket nyugodtan lehet és tudják is otthon gyakorolni
a gyerekek. Több videót is kaptunk, de
ezeket még nem töltöttük fel, mert vártunk a változásra. Olyan feladatokat és
ajánlásokat készítettünk el a gyerekek
számára, amelyeket bárhol lehet végezni,
ezeket azért nem töltöttük még fel, mert

valószínűnek tartjuk, hogy augusztusnál
hamarabb nem lesz változás a helyzetben, ezért bőven van időnk. A foglalkozásokat felfüggesztettük, a bajnokságok
végleges sorsáról a Magyar Labdarúgó
Szövetség dönt majd. A szakosztályon
belül azonban nem állt meg a munka,
a TAO-pályázatokhoz kapcsolódóan
– nagyjából mint ahogyan a távoktatás
működik, hasonló módon – mi is összeállítunk feladatcsoportokat, edzésterveket. Az MLSZ határozat megjelenésétől
számítva egy héten belül elkészítettük
ezeket a terveket, és ki is küldtük a szülők és a gyerekek számára” – részletezte
Kárász Dávid.
A nyártól új koncepció mentén dolgoznak a futballklubnál, ezt viszont most
alaposan felülírta a járványhelyzet. Kárász Dávid ennek kapcsán megjegyezte,
a tömegesítés időszaka alatt kiderült,
a gyerekek nagyon gyorsan fejlődnek,
terveik szerint pedig augusztustól vis�szahoznák mindazt, ami most a törvényi
szabályozás miatt kimarad a fiatalok számára.
„Ami történt, arra nem lehetett felkészülni. A kis korosztályunkban elég
komoly létszámnövekedés volt, ezek a
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korcsoportok az algyői iskolához kötődnek. Nem félünk attól, hogy veszítenénk területet, szerintem a labdarúgás ugyanolyan népszerűséggel szivárog
majd vissza, mint amilyen előtte volt, az
a gyerekállomány, akik az algyői iskolából, óvodából csatlakozott hozzánk, az
továbbra is velünk tartanak. Adminisztrációs feladatainkat kell magasabb szinten és jobbra szerveznünk, ez az időszak
pedig teljesen jó erre. Szakmailag is fel
kell fejlődnünk arra a szintre, hogy két
év múlva az U14-és és U15-ös csapatunk
már NB-s bajnokságban szerepelhessen.
A legügyesebb gyerekek mehetnek fentebb, hiszen mindenkinek ez az érdeke.
Emellett célunk, hogy a többiek nálunk
maradjanak és minél magasabb szinten
szerepelhessenek, komoly utánpótlásbázist szeretnénk kialakítani. A lassú
építkezés folyamatában tartunk, de a
gyerekek megmutatták, hogy gyorsan
fejlődnek” – zárta Kárász Dávid.
APRÓHIRDETÉSEK
Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése. 5 év
garancia! Zsinór és gurtni csere,
javítások. Tel.: 06 (30) 953-0395.
Duguláselhárítás. Éjjel-nappal!
Ingyenes kiszállás!
Telefon: 06 (70) 774-4184
Országh Miklós
Autószerelői állásra keresünk
autószerelőt, vagy rokon szakmával
rendelkező munkavállalót. Gépszerelői gyakorlattal rendelkezők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni,
Gaszmann Autószerviz Kft.
Algyő, Sirály utca.
Telefon: 06 (20) 312-1423

...a Tisza Virága
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓSÁG: 105 •
RENDŐRSÉG: 107

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

INTÉZMÉNYEKET, ELLÁTÓRENDSZERT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
A kormány által elrendelt veszélyhelyzetben az algyői intézmények az alábbi módokon és időben kereshetőek fel.
1. Algyői Polgármesteri Hivatal
A személyes ügyfélfogadás szünetel. A telefonos, ügyfélkapus és az e-mailben történő ügyintézés a továbbiakban
is az ügyfelek rendelkezésére áll, valamint munkanapokon
8 és 13 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.
2. Algyői Egyesített Szociális Intézmény
• AESZI Szociális étkeztetés: ügyintézés: 06 (62) 267048, hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, valamint az
ügyeletes telefonszámon: 06 (20) 554-8612.
• AESZI Idősek Napközi Otthona: ügyintézés: 06
(62) 267-048, hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, valamint az ügyeletes telefonszámon: 06 (20) 554-8612.
• AESZI Házi Gondozói Szolgálat: ügyintézés: 06
(62) 267-048, hétfőtől péntekig 9-től 13 óráig, vala-

•
•

mint az alábbi telefonszámokon: 06 (20) 773-8112,
06 (20) 554-8612.
AESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: ügyintézés az alábbi elérhetőségeken: tel.: 06 (62) 267-048,
06 (20) 554-8512, e-mail: i.n.o@algyo.hu.
AESZI Védőnői Szolgálat: 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.

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

TISZTELT ALGYŐIEK!

Gyermekorvosi ügyelet
A járási tisztifőorvos a gyermekgyógyászati alapellátási ügyeleti feladatokat ellátására a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központját (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) jelölte ki.
Tisztelt Szülők!
A klinika kollégái igyekeznek minden felmerülő kérdésben segítséget
nyújtani!
A gyermekklinika információs vonala 6–24 óra között hívható:
06 (62) 342-500.
A vonal másik oldalán többek között Prof. Dr. Katona Márta,
Prof. Dr. Novák Zoltán, Prof. Dr. Gyurkovits Kálmán, Dr. Bartyik
Katalin, Dr. Bereg Edit és számos háziorvos válaszol kérdéseikre!
A hatósági kijelölés a járványügyi vészhelyzet időtartamára szól!
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Minden algyői, hogyha 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

Születések Algyőn
Csomós Tamara
Szül.: 2020. 02. 29.
Anya: Csomós Sára
Apa: Csomós Gábor

Hédl Bence
Szül.: 2020. 03. 02.
Anya: Vidács Ivett
Apa: Hédl Ferenc László

Vakcinázott előnevelt csirke
előjegyezhető Belovainénál.
Fazekas u. 38.
Telefon: 06 (20) 205-1529
Friss tojás eladó!
Algyő, Berek sor 20. Biczók
Tisztelt algyőiek! Tápkockás
paradicsom és paprika palánta
ismét kapható: 90Ft/db-tól,
Vadvirág utca 26. Piac: május
8.(péntek) és május 9. (szombat), az algyői piacon reggel
7-től 11-ig. Háztól: hétfőtől-csütörtökig egész nap
Telefon: 06 (70) 218-1291

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szegedi Fegyház és Börtön hivatásos állományba biztonsági és körlet felügyelőket keres folyamatos váltásos
munkarendbe, 1 év próbaidővel.
Juttatások: alapilletmény biztonsági felügyelőnek: bruttó
306.130 forint, körletfelügyelőnek: bruttó 357.170 forint
+ 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. 06 (30) 143-6533 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.

