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Idén is futva, biciklivel és gyalog
Idén immár harmadik alkalommal rendezték meg az Algyő–Petres Árvízi Emlékfutás és Teljesítménytúrát. Csaknem 160
résztvevő tette meg a 29 kilométeres távot fuva, kerékpárral, vagy éppen gyalog.
Részletek a 13. oldalon

Foltvarró tábor
a Civilházban
Tavaszi foltvarró tábornak adott otthont
a Civilház. A résztvevők egy különleges
technikával, az egy-blokkos-csodával is
Részletek a 9. oldalon
megismerkedtek.

A TARTALOMBÓL

Ambrus Istvánnét köszöntötték
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Molnár Áron polgármester köszöntötte
Herke Piroska nénit, aki családja körében ünnepelte ezt a szép kerek számot. Két
gyermeke született, három unokája és négy dédunokája van. Részletek az 9. oldalon

Edzőtáborozik Kopasz Bálint
Március eleje óta Sevillában edzőtáborozik az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint, aki idén is elsősor-

ban fő számában, azaz kajak egyes 1000
méteren szeretne jól teljesíteni.

Részletek a 11. oldalon
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PIETAS TEMETKEZÉS
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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...a Tisza Virága

Magas volt a megyei és az algyői részvételi arány is a választáson
Igaz, lapzártánkkor még nem volt száz százalékos a választási adatok feldolgozottsága, de az látszik, hogy az országos
és a megyei részvételi aránynál is többen járultak az urnák elé Algyőn.

Lapzártánkkor CsongrádCsanád megye 4-es választókörzetében a feldolgozottság
99,08 százalékos volt. Vasárnap 54 ezer 551 ember járult
az urnák elé, 53 ezer 771érvényes szavazólap volt.
Fölényes nyerte a körzetet a regnáló honatya, Lázár János, aki a szavazatok
52,37 százalékát kapta, ami
28 ezer 158 voks. Márki-Zay
Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét,
Hódmezővásárhely polgármesterét 21 ezer 285 választópolgár támogatta, ez
a voksok 39,58 százalékát
jelenti. A Mi Hazánk Mozgalom jelöltjére, Veres Csaba
Leventére 2874-en szavaz-

választásra jogosultak 69,82
százaléka tartotta fontosnak,
hogy véleményt nyilvánítson.
Algyőn négy szavazókör
működött, ezek közül egyben kapott több szavazatot
az ellenzéki összefogás jelöltje. A Faluházban leadott
voksok szerint 386-an szavaztak Márki-Zay Péterre,
míg Lázár Jánosra 347 fő.
Az Alkotóházban kialakított szavazókörben Lázár
361 szavazatot kapott, míg
Márki-Zay 323-at. A Civil

tak, az MKKP-s Kis Józsefre
895-en, a MEMO jelöltjére,
Szabó Zoltánra 444 ember
voksolt, míg a Munkáspárt
színeiben induló Kovács Istvánra mindössze 115 fő.
A részvételi arány 71,6
százalék volt Algyő nagyközségben, a névjegyzékben
szereplő 4303 választópolgár közül 3081 fő vett részt
a választáson a Nemzeti Választási Iroda honlapjának
adatai szerint. Az országos
részvételi arány 69,54 százalék volt, így elmondható,
hogy az algyőiek az országos átlagnál nagyobb arányban járultak az urnák elé. Ez
egyébként az egész megyére
igaz, Csongrád-Csanádban a

Szervezetek Házában 359
fő szavazott a Fidesz-KDNP
jelöltjére, míg az ellenzék
összefogás élén állló Márki-Zay 338 voksot gyűjtött
be. Az óvodában lévő szavazóhelyiségben 312-en vok
sol
tak Lázárra, míg Márki-Zayra 262 fő.
Urnabontáskor érvénytelen szavazólapok is előkerültek, de mindössze csak 38
darab. Vasárnap népszavazást
is tartottak, az azonban érvénytelen lett.

Fotó: MTI

Tisztelt Algyőiek!
Szeretném megköszönni minden algyői választópolgárnak, aki április 3-án az urnákhoz járult. Az algyői hetven százalék
feletti részvételi arány országos átlag fölötti!
Köszönöm a helyi választási bizottságnak és minden szavazatszámlálónak a hatékony és gyors munkát!
Ezúton is szeretnék gratulálni Lázár Jánosnak, hogy újabb négy évig képviselheti a térségünket. Ismételten szeretném
fölajánlani együttműködésemet Algyő érdekében. Az itt élők boldogulását szem előtt tartva a következő években közösen
tegyünk azért, hogy a település békében fejlődjön tovább.
Molnár Áron
polgármester
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Továbbra is biztonságos településnek számít Algyő
Algyő a béke szigete – jelentette ki a képviselő-testületi ülésen a szegedi rendőrkapitány, aki a nagyközség tavalyi évét
értékelte. Szó volt arról, hogy egy tornatermet építene TAO-pénzből a fürdő mellét a SZÚVTE és az is kiderült, hogy
a jégpálya üzemeltetése nyereséges.

A közrend és a közbiztonság
helyzetének alakulásáról készített beszámolót is tárgyalta a képviselő-testület márciusi ülésén. Harkai István,
a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője a nagyközséget
a béke szigetének nevezte
annak ellenére, hogy enyhe
növekedés tapasztalható a
bűncselekmények
számában. Ennek egyik oka, hogy
a koronavírus-járvány miatti
lezárások idején sokan vásároltak az interneten keresztül, és egyesek nem voltak
elővigyázatosak. Arra kérte
a lakosságot, hogy olyan oldalról senki ne rendeljen,
ahol csak előre lehet elutalni
a pénzt, illetve az is gyanús,
hogy például egy 400 ezer
forintos telefont 100 ezerért
kínálnak.
Tavaly Algyőn egy garázdaság történt és 9 lopás.
Ebből egy még 2019-es eset
volt az ipari parkban, annak
az ügynek a felgöngyölítése
történt meg tavaly. Jó hír viszont, hogy rablást, zsarolást
és kifosztást évek óta nem regisztráltak a nagyközségben.
Harkai kiemelte, hogy minden alkalommal kaptak külső
segítséget az önkormányzattól és a polgárőröktől.

A közterületen elkövetett
bűncselekmények visszaszorítása érdekében a Szegedi
Rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állományát érintően átszervezést is
végrehajtott, Tápé és Algyő
egy csoportkörzetbe került,
így az ott dolgozó körzeti
megbízottak egymást helyettesítve a lehető legnagyobb
napi lefedettséget tudják biztosítani.
Vannak a rendőrség által
kiemelten kezelt bűncselekmények, 14 tartozik ide.
Megállapítható, hogy a településen az erőszakos, személy elleni bűncselekmények
közül testi sértés fordult elő
2 esetben, egyik alkalommal
a 47-es főúton lévő benzinkútnál kialakult szóváltás
fajult el, míg a másik testi
sértés sajnos háztartási kapcsolat keretében történt.
Tavaly 34 esetben történt
rendőri intézkedéssel járó
közúti baleset, ezekből 27
alkalommal csak anyagi kár
keletkezett, 4 alkalommal

38 bűncselekmény volt
A beszámolóból kiderül,
hogy Algyő nagyközség területén 2021-ben 38 bűncselekményt
regisztráltak
rendőri eljárásban, ami emelkedést mutat a 2020-as év
adataihoz viszonyítva, akkor
ugyanis huszonnégy ilyen
eset volt. Az emelkedés a
már említett internetes vásárlásokhoz köthető, három
esetben egyedi azonosítójellel visszaélésre derült fény, a
közúti ellenőrzések során a
47-es főúton és az M43-as
autópálya csomópontja környezetében embercsempészt
fogtak, míg a körzeti megbízottak a kilátónál 5 személyt
fogtak el kábítószer birtoklása miatt.
Az állampolgárok javait
érintő lopások száma mindössze 9 darab volt, ez a szám
továbbra is alacsonynak
mondható. Főleg kisebb értékű alkalmi lopásokról volt
szó, például letámasztott kerékpár kosarából loptak, illetve két külterületi tanyából,
továbbá zárt gépkocsiból és
a bölcsődébe is besurrantak.
A beszámoló szerint kiemelkedő, hogy lakásbetörés nem
történt a településen.
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könnyű, 2 alkalommal súlyos
sérüléssel járó közúti baleset
történt. Ezek nagy része is a
főúthoz és az autópályához
köthető, Algyő belterületén
inkább 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel járó estek
voltak.
A rendőrség számára pótolhatatlan segítséget nyújtanak a polgárőrök is, nekik
külön köszönetet mondtak
a beszámolóban. Tavaly az
egyesülettel tavaly 18 alkalommal 94 órában láttak el
közös szolgálatot a rendőrök,
ebben volt járőrözés és rendezvénybiztosítás is.
Molnár Áron polgármester
a napirendi pont kapcsán arról beszélt, hogy érezhetően
megnőtt a gépkocsiforgalom
a településen, gyakran tilosban állnak meg az autókkal.
Két neuralgikus pontot nevezett meg, a halászcsárda és
a piac környékét. Elmondta,
hogy a közlekedésbiztonság
terén terveznek lépéseket,
pályázatot is benyújtottak.
Füzesy István alpolgármes-

...a Tisza Virága
ter megköszönte a rendőrök
egész éves munkáját és kiemelte, hogy nagyon jó a
kapcsolat a körzeti megbízottakkal. Ozsváth Lászlóné
óvodavezető megköszönte az
együttműködést az Ovizsaru
Programban, illetve abban,
hogy a gyerekeknek megtanítják a közlekedésbiztonsági szabályokat. Kiss Róbert
kérdésére pedig elmondták,
hogy statisztikában szereplő közlekedési baleseteknek
mindössze 10-15 százaléka
történik a településen belül.
A beszámolót egyhangúlag elfogadta a testület.
A katasztrófavédelem beszámolóját is elfogadták a képviselők. A napirendi pont kapcsán Füzesy István elmondta,
hogy tavaly Algyőn önkéntes
katasztrófavédelmi
csoport
alakult, akiknek feladata a hivatásos állomány támogatása.
Idén fejlesztéseket terveznek,
például eszközvásárlást, ebben
a szakmai irányítást a katasztrófavédelem látja el.
Több pénz programokra

kiadására. A polgármester azt
mondta, ezt indokoltnak tartja, mert az előadók igencsak
borsos összegért vállalnak
fellépéseket, szerinte lassan
olcsóbb lesz külföldi együtteseket hívni, mint hazaikat. A
testület támogatta az előterjesztést.

pontosan, hogy mennyi pénzből üzemeltethető majd a létesítmény, végül egyhangúlag
támogatták, hogy a SZÚVTE
pályázzon a fejlesztésre.
A szintén javarészt TAO-s
forrásokból megépített jégpályáról is tárgyaltak a képviselők. Molnár Áron emlékeztetett, hogy a beruházás első
ütemére, amely magát a pályát
és sátrat foglalta magában 100
millió forintos önerőt tervezett az önkormányzat. Később
azonban a pályázati konstrukció egyes elemei száz százalékos támogatási intenzitást
kaptak az öltöző kialakításánál is, így végül az első ütemre
tervezett 100 millió helyett 24
millió 648 ezer forint önerőt
tett a fejlesztés első két üteméhez az önkormányzat. A
beruházás két ütemének teljes költsége 497 millió forint
volt. A településvezető megjegyezte, mindig próbálnak a
lehető legkisebb hozzájárulással fejleszteni külső források
bevonásával. Bár nem könnyű
TAO-forrásokból építkezni,

Tornaterem épülhet
Egy 200 négyzetméteres tornaterem építését tervezi a
fürdő melletti üres területen a
Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egyesület (SZÚVTE). Az ülésen elhangzott,
hogy a tervezői értékbecslés
szerint a beruházás 262 millió forint, a cukrászda melletti
épület pedig szervesen kapcsolódna a fürdőhöz. Az egyesület TAO-forrásokból valósítaná meg a fejlesztést, így az
önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. A létesítmény
üzemeltetési költségei több
kérdést is felvetettek, ezért
hatástanulmányt kért a testület, és bár nem mondható meg

Módosították a Gyevikult
Nkft. Idei üzleti tervét is. A
cég még tavaly igényt nyújtott
be, miután központi bérfejlesztést tett lehetővé az állam.
Akik nyertek a pályázaton, 20
százalékos bérfejlesztést kapnak erre az évre. Az önkormányzat azonban nem várta
meg a pályázat elbírálását,
15 százalékos bérfejlesztésről
döntött. Mivel a Gyevikult
pályázatát befogadták, az önkormányzat
bérfejlesztésre
adott összegére nincs szükség. A cég azt kérte, hogy a
valamivel több, mint 4 millió
forintos többletet átcsoportosíthassa a rendezvényeinek
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hiszen a forrásokat össze is
kell kalapolni, de ennél a projektnél is sikerült.
A jégpálya és az öltöző
üzemeltetését is átadták a
Gyeviép Nkft.-től, mivel a
Magyar Jégkorong Szövetség
támogatási formái ezt kívánták. Az elszámolásokból viszont látszik, hogy nyereséges
az üzemeltetés.
Az egyebek napirendi
pontban elhangzott, hogy
mivel elhunyt Major József,
jelenleg nincs állatorvos a településen. Molnár reméli, ez
a helyzet változik majd, illetve azt is elmondta, hogy úgynevezett összevezetéses oltást
is terveznek, ami azt jelenti,
hogy egy napon tartanának
egy állatorvos segítségével
oltási napot.
Kitért a fogadóóráin felmerült kérdésekre is, a legtöbben albérletet keresnek
Algyőn, így azt kérte, aki
kiadná ingatlanát, jelezze az
önkormányzatnak, hogy az
érdeklődőket
tájékoztatni
tudják.
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Gyönyörű dallamok és megható sorok a március 15-ei megemlékezésen
Az idei március 15-ei megemlékezésen igazán különleges műsorral készült a lakosoknak a Gyevikult Nkft. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc talán keveset hallott körülményei hangzottak el, ritkán láttatott korképek
elevenedtek meg.

A megemlékezést ünnepi
szentmise nyitotta meg, amelyet Fazakas Attila plébános
mutatott be. Az ezt követő
műsorban Zámbó Brigitta

el, ritkán hallott versidézeteket szavaltak a művészek.
A megható műsor a szabadságharcba egy újabb szemszögből engedett betekintést:
hogyan érezhették magukat a
résztvevők, mi lehetett akkor
a pesti nép szívében. Az ünneplő algyőiek kicsit beleélhették magukat a forradalmi
idők résztvevőinek helyébe.
A műsort követően az önkormányzat nevében Molnár
Áron polgármester és Füzesy
István alpolgármester koszorúzott, az Algyői Szent Anna
templom és plébániájának
nevében pedig Fazakas Attila
plébános és a ministráns gye-

és Szelle Szilárd pesti színművészek működtek közre.
A hagyományosnak igazán
nem mondható ünnepen különleges dalok hangzottak

rekek helyezték el a megemlékezés virágait az országzászlónál. Az Algyői Foltvarrók
Körének tagjai Bíbor József
segítségével idén is perecet
készítettek a résztvevők számára, amelyeket a Zsibongó
Néptáncegyüttes tagjai kínáltak. Az ünneplők a megemlékezés után sem mentek rögtön
haza, halk zeneszó és a finom
perec kíséretében még beszélgettek az országzászlónál.
Ezért is jó egy-egy ilyen
ünnepség, hiszen közelebb
hozza egymáshoz községünk
lakosait. Igazán szép tavaszi
ünnep volt a 2022-es március 15-e.

HIRDETMÉNY
Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése, valamint
az EFÁT/60/2021. iktatási számon kiadott levele alapján, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatala Hatósági Főosztály 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság CS-I01/00562-10/2021. sz.
határozata alapján

Algyő Nagyközség közigazgatási területére
2022. MÁRCIUS 26. – ÁPRILIS 15-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!

Az ebzárlat időtartama alatt:
1./ A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan
ki nem szökhetnek.
2./ A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
3./ A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
4./ Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás alól.
5./ Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
6./ Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
6./ A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölése a vadászatra jogosult feladata.
A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtható.

Varga Ákos
jegyző
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...a Tisza Virága

A tanulás és a fejlődés nem állhat meg
Ozsváth Lászlóné Valika Mesterpedagógus minősítést szerzett. A tanulás és a felkészülés könnyebben ment, hiszen
másik két munkatársa is továbblépett a pedagógus életpályamodell keretén belül. Az Algyői Szivárvány Óvoda vezetője és nevelői folyamatosan törekednek a fejlődésre, nemcsak az intézmény, de a saját munkakörük területén is.

– Mit jelent ez a minősítés, amit megszerzett és hogyan befolyásolja az óvoda
életét?
– A pedagógus életpályamodell keretében ez a minősítési fokozat már nem
kötelező, csak egy lehetőség, hogy a
pedagógus tudjon fejlődni, tovább képezze magát. A mesterfokozat esetében
több témakörben lehet minősülni, amelyek közül én az intézményvezetőit választottam. Másik két kolléganőm is pályázatot adott be, Patakiné Laczik Etelka
a pályakezdők, illetve a szülési szabadságról visszatérők integrálása témával,
Juhász Brigitta pedig a Montessori
nevelésről. Ez csaknem 1 éves munkát
jelentett számunkra, amelynek a végét
a beadott munka védése zárt le. Nekem
háromtagú bizottság előtt kellett bemutatnom a pályázatomat, amelyben az
óvoda és a család kapcsolatát dolgoztam
ki részletesen öt évre előre megtervezve
a teendőket. Ezek megvalósításán dolgozok az elkövetkező öt évben, erről

évente be kell majd számolnom a fenntartónknak.
– Mennyi idő, mire egy pedagógus mester
minősítést szerezhet meg?
– Minden évben kiírja az Oktatási Hivatal a feltételeket. Ez idén úgy szólt,
hogy 9 év vezetői gyakorlat szükséges a
pályázat beadásához, a másik két kolléganőmnek pedig a pedagógus II. szint
megszerzését követően kellett eltelnie
9, a szakmában eltöltött évnek.
– Hogyan néz ki most egy óvodapedagógus pályakép?
– A főiskola elvégzése után gyakornokként kerül be a friss diplomás fiatal az
óvodai életbe. Két év után kell minősülnie. Gyakornokként hospitálnia kell,
megfigyelni különböző korosztályú csoportokat, jegyzeteket és vázlatokat kell
készítenie és egy év után már portfóliót
kell az óvónőnek feltöltenie. Én kevésnek tartom ezt az időt, de igyekszünk
segíteni és támogatni az új kollégáinkat.
A minősítés megszerzése után pedig
megkapják a pedagógus I. fokozatot.
Az óvodánkban nagyon jók a mentorok,
lelkiismeretesen végigviszik az újakkal
ezt a folyamatot. Jól működik nálunk
ez a rendszer, már 14-en minősültek
a csapatomból. Sajnos ez a besorolás
azonban nem túl motiváló napjainkban. A pedagógus I. minősítés után el
kell telnie megint csak 9 évnek, amikor
továbbléphet az óvónő a pedagógus II.
minősítésbe. Idáig kötelező eljutni, ezután pedig szabadon választható, hogy
valaki megpályázza-e a további minősítések megszerzését.
– Nehéz-e jó óvónőt találni?
– Igen, nagyon. Amit én tapasztalok,
hogy felveszem a lelkes, fiatal pályakezdőket, akik néhány év múlva családot
alapítanak, hiszen ez az élet rendje. Nekem pedig új kollégákat kell keresnem,
ami nagyon nehéz feladat. A bérezés
miatt inkább elmennek külföldre vagy
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más munkakörbe a pedagógusok. Akikkel viszont itt dolgozom, azokért tűzbe
teszem a kezem. Igyekszünk egymást
segíteni és együtt haladni.
– Milyen tervei vannak az elkövetkező
évekre?
– A pályázatomban megtervezett öt
évet szeretném megvalósítani, erre
törekszem. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen óvodánkat
a fenntartónk támogatja. Sok olyan
lehetőségünk van, amelyről más óvodák álmodni sem mernek. Jelenleg a
„Virágos kert” óvodai pályázat megvalósításán, kialakításán dolgozunk.
Megkaptuk a Komp utcai házat az
önkormányzattól, amelyet szeretnénk
rendbehozni. Jelenleg az egyik szobába az irattárunkat helyeztük át, de múzeumot is szeretnénk ott kialakítani.
Őszre lesz a régi épületünk 90 éves, ezt
is szeretnénk megünnepelni.
– Hogyan tudják a programokba bevonni
a szülőket?
– Ez is nehéz feladat. Szoktunk programokat meghirdetni, például munkadélutánt, amelyre nagyon várjuk a szülőket, hiszen minden segítség számít.
Tartunk tematikus programokat, amely
alkalmakkor a szülők közreműködésére is számítunk. Illetve próbáljuk az
alapítványunk, a Boldog Gyermekkor
Alapítvány támogatására ösztönözni
őket, hiszen minden fillérnek megvan
most a helye. Szoktunk kapni ajándékokat, például nemrég futóbiciklikkel
lepték meg az óvodát, amiért nagyon
hálásak vagyunk. Az Algyői Szivárvány
Óvoda összeszokott csapattal gondoskodik a falu majdnem legkisebbjeiről.
Szinte minden hétre terveznek valamilyen programot a gyerekeknek, hogy
érdekességeket lássanak, hogy izgalmas
dolgokat tanulhassanak meg. Fontos ez,
hiszen a nagybetűs élet alapjait ezek az
évek teremtik meg.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Kincsek az Alföld alatt – szakmai tanácskozás a Faluházban
Cseppfolyós Alföld – Minden cseppje kincs címmel rendezett a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete találkozót az algyői Faluházban. A rendezvényen átadták a Révész-díjat is.

Az egész napos programra körülbelül
száz résztvevő érkezett, akik ezzel a témával foglalkoznak, ezt tanulták vagy
csak érdekli őket a geológia és a föld
mélyén rejlő érdekességek.
Az előadások címéből is kiderült,
hogy az Algyőt is érintő szénhidrogén-

ről, illetve az Alföld felszín alatti vizeiről volt szó a szakmai napon, amelyet
Molnár Áron polgármester nyitott meg.
2012-ben volt az első Nosztalgeo
rendezvény, amelyet a társulat Algyőn
szervezett meg. Tulajdonképpen ez egy
országos geológiai találkozó. Az alföldi
területi szervezet 1966-ban alakult meg,
az algyői olajmező feltárása után. Érdekesség, hogy az 1848-ban Videfalván
megalakult Magyarhoni Földtani Társulat az ország legrégebbi tudományos
társulata, amely a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakembereket fogja össze.
„Ez egy nagyon jó alkalom a találkozásra, hiszen előadásokat hallgathatnak
meg a részvevők, megvitathatják azokat,
kérdéseket tehetnek fel és egy finom halászléből és túrós csuszából álló ebédet
is elfogyaszthatnak együtt a téma érdekeltjei” – mondta el Kiss Balázs, az alföldi területi szervezet vezetőségi tagja.
Az idei esemény különlegessége az
volt, hogy átadták a Révész-díjat. Ez a
45 évet az algyői olajiparban töltött el
Révész István geológus tiszteletére lét-

rehozott kitüntetés, amelyet a Magyarhoni Földtani Társulat azon tagjainak
adományoznak, akik az Alföld kutatása
terén eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, így járulnak
hozzá a terület tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez. A díjat minden évben egy „már
régóta fiatal” kollégának ítélik oda szavazás útján.
„Most Török Józsefné nyugdíjas kolléga kapta, aki vegyészként dolgozott az
olajiparban itt Algyőn, illetve Iványosi
Szabó András, a Kiskunsági Nemzeti
Park korábbi igazgatója, Szegeden végzett geológus vehetite át tőlünk a díjat”
– mesélte Kiss Balázs.
A szakmai fórum nyilvános rendezvény, minden érdeklődőt szeretettel
vártak a szervezők, csupán egy regisztrációt kellett kitölteni hozzá. Az olajjal
és a vízzel foglalkozó cégek, egyetemi
tanárok és hallgatók is látogatják minden évben a rendezvényt, amely sajnos
a tavalyi évben a járvány miatt elmaradt,
így idén dupla erővel készültek mind a
szervezők és az előadók.

Fájó szívvel búcsúzunk dr. Major Józseftől (1943-2022)
Dr. Major József Fülöpszálláson született 1943. július 19-én. A középiskolát Makón végezte, majd a Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Pályafutását 1968-ban a Szegedi Járási Tanácsnál kezdte el, mint
szakállatorvos.
Algyőre 1973-ban a nagy száj- és körömfájás idején került körzeti állatorvosi megbízással. A magas állatállomány miatt
volt dolga bőven, de szeretett itt dolgozni, így megpályázta az algyői állatorvosi állást és feleségével, illetve lányával együtt
községünkben maradt. Büszke volt arra, hogy orvoslása alatt nem volt újabb jelentős járvány a faluban.
Közéleti tevékenységét az ideköltözése után, mint az Algyői Hazafias Népfront Szegedi képviselője kezdte meg. Két
cikluson keresztül volt részönkormányzati képviselő és dolgozott a település fejlődéséért. Nyolc évig volt az Algyői Sportkör elnöke. A sporthoz kapcsolódó munkáját meghatározza, hogy korábban asztaliteniszezett, focizott és kézilabdázott.
1999-ben elsők között kapta meg az Algyő Községért kitüntetést.
Közvetlen egyénisége, a közösségért végzett munkája népszerűvé tette a településen. Mindig hálával beszélt az algyőiek
megértő együttműködéséről, segítőkészségéről. Szerette a hivatását, szeretett gyógyítani. Szívesen ment ki az állatokhoz,
az Algyő körüli tanyákra. Odaadó munkája hiányozni fog Algyő mindennapjaiból!
Szeretettel emlékezünk állatorvosunkra!
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Szeretettel köszöntjük Ambrus Istvánnét
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Molnár Áron polgármester köszöntötte Herke Piroska nénit, aki családja
körében ünnepelte ezt a szép kerek számot. Az önkormányzat gyönyörű csokorral és meglepetés ajándékcsomaggal
kívánt jó egészséget és még sok boldog évet Ambrus Istvánnénak.

Herke Piroska egy algyői tanyán született
1932. február 29-én. Igazán nagy volt a
család, ugyanis nyolcan voltak testvérek.
Az egy fiú- és a hét lánygyermek az algyői fehér iskolában töltötte iskolás éveit. A föld és az állatok szeretete Piroska
nénibe már gyermekkorában beléívó-

dott, hiszen a tanyán édesapja jobbkeze
volt. A mai házuk helyét ő szántotta fel
lovakkal az 1950-es években.
1953. október 10-én ment feleségül
Ambrus Istvánhoz, a házasságból két
gyermekük született. A házaspár akkoriban másodállásban parkettázással

foglalkozott, sok algyői házban ők készítették el a padlót. 1960-tól a Közkórházban dolgozott, majd portás volt az
algyői barakk munkásszállón. Itt egyszer még egy gyermek születésénél is
segédkezett.
Piroska néni 1964-óta motorozik egy
kék színű Simson Schwalbe-val, sokan
innen ismerik a faluban. 1987-ben a barakkból ment nyugdíjba. Nyugdíjas éveiben jószágokkal, birkákkal és a földdel
foglalkozhat. Bár nem lehetett e szép napon együtt a nyolc testvér, a család nem
lett sokkal kisebb az évek alatt, hiszen
három unokája és négy dédunokája van.
Öröm volt látni Piroska nénit, akinek
mindenkihez volt egy kedves és szellemes szava. Mintha nem fogna rajta az
idő. Boldogan mesélt családja körében.
Isten éltesse Ambrus Istvánné Piroska
nénit!

Foltvarró tábor a Civilházban
Március első hétvégéjén tartottuk a tavaszi foltvarró tábort Civilházban. A résztvevők az egy-blokkos-csodával is
megismerkedtek.
A két nap alatt egy izgalmas foltvarró
technikával ismerkedtünk meg, amely
az egy-blokkos-csoda nevet viseli. Ez a
technika azért különleges, mert nem egy
réteg anyagot vágunk egyforma méretre és formára, hanem egyszerre 6 réteg
anyagot kell precízen kiszabni majd a kiszabott háromszögeket pontosan összevarrni egy általunk kitalált minta alapján.
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A munka bonyolultsága miatt befejezni
nem tudtuk a faliképeket, azonban a a
május 14-ére tervezett foltvarró kiállításunk alkalmával bemutatjuk az elkészült
foltvarrott faliképeket.
Köszönjük a támogatást a Gyevikult
Nkft.-nek!
Izbékiné Cseuz Gabriella,
Algyői Foltvarrók Köre

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Táncosok vették birtokba az algyői tornacsarnokot
Profi táncosokkal telt meg az algyői tornacsarnok március 19-én. Idén is községünk adott otthont a Forma Kupa
Táncversenynek, amelyet már 18. alkalommal rendeztek meg.

Az első Forma Kupa Táncversenyt 2008ban szervezték meg, azóta évről-évre sok
profi táncos látogatott el Algyőre. A Forma Alapfokú Művészeti Iskola azonban
az utánpótlásra is gondol, hiszen már
iskolás korban igyekeznek megszerettetni a táncot, mint mozgásformát a gyerekekkel. A Hírmondó kérdéseire Szabó
Anita, a Forma AMI igazgató helyettese
és táncpedagógusa válaszolt.
– Miért éppen Algyő adhat otthont a versenynek?
– Az algyői csarnok kiváló adottságokkal rendelkezik, emellett évek óta szoros
és kiváló az együttműködésünk a Fehér
Ignác Általános Iskolával. Az igazgatónő
sokat segített a rendezvény gördülékeny
előkészítésében. Időről időre jó szívvel
térünk ide vissza.
– Milyen kategóriákban versenyeztek
most a táncosok?
– Klubközi Országos Bajnokság és Tíztánc Magyar Bajnokság is volt ezen a
hétvégén, így sok táncos és táncoktató
vett részt a rendezvényen. Ez egy nagyon
jó alkalom a találkozásokra és az ötletelésre is, hiszen fantasztikus koreográfiákat, viseleteket láthatunk mi magunk is.

– Milyen korosztály képviselteti magát?
– Gyermek I-II, Junior I-II, Ifjúsági, Felnőtt és Senior korosztályokban versengtek a párosok az érmekért és a kupákért,
illetve a magyar bajnokok képviselik hazánkat a Tíztánc Világbajnokságokon
ezekben a korosztályokban. A hétvégén a
Forma TSE két párosa is döntőt táncolt
és a Felnőtt Tíztánc Magyar Bajnokságon a 3. helyet hozta el Kővágó Dávid
és Kertész Laura. Az Ifjúsági Tíztánc
Magyar Bajnokságon a dobogó legfelső
fokára Härtlein Ákos és Farkas Gréta léphetett, így ők képviselik majd Magyarországot november 19-én Litvániában.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
– Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen jellegű versenyre való felkészülés?
– Mivel ez már nem az első megrendezett versenyünk, ezért az előkészület eléggé rutinosan ment, de ez volt az második
Magyar Bajnokság, amelyet megrendezhettünk, ez kicsit nagyobb falat volt. Hetekkel a verseny előtt nekiláttunk a szervezésnek. A párosok sok-sok évnyi kemény
munka után jutnak el egy ilyen versenyre.
Rengeteg gyakorlás, lemondás és fegyelem van egy-egy koreográfia mögött.
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– A Forma Táncsport Egyesület melyik
eredményeire a legbüszkébb?
– 2017-ben Balogh Csongor és Szabó Anita párosunk Senior I. kategóriában megszerezte a Világbajnoki címet. Hatalmas
elismerés ez, rájuk is nagyon büszkék
vagyunk. Emellett számtalan országos- és magyar bajnoki címet tudhatunk
magunkénak. Minden évben van olyan
párosunk, aki képviselheti hazánkat Európa- vagy Világbajnokságon.
– Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a tanrendbe van illesztve a táncoktatás, amelyet önök tartanak. Miért hasznos
ez az általános iskolás gyerekek számára?
– Az iskolában a Forma Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül tanulnak táncolni a gyerekek. Ezzel színesítjük az iskolai programokat, fejlesztjük a gyerekek
mozgáskoordinációját, társas kapcsolatukat, illetve javítjuk a tartást. Sőt azt
is elmondhatom, hogy a tánc jó hatással
van a tanulási képességekre is. Reméljük,
a legapróbbak közül is köszönthetünk
majd idővel bajnokokat, de már az is sikernek könyvelhető el, ha megszeretik
a táncot és nem lesznek majd zavarban,
ha a parkettre kell lépni. Az pedig külön
öröm, hogy évről évre profi táncosokat is
láthatnak az algyőiek.

...a Tisza Virága

Nemezelés, tavaszváró foglalkozás és kézműves alkotónapok
Színes tavaszköszöntő programoknak adta otthont a Gyevikult Nkft. telephelyei márciusban is. A Tájházban dekorációkat készítettek, az Alkotóházba alkotónapokra invitáltak, a Szakkör foglakozásain pedig a nemezelés rejtelmeit
ismerhették meg az érdeklődők.
Az Algyői Tájházban tavaszi dekorációkat készítettek a résztvevők, például fonalból pillangódíszeket, amelyekk
szép dekorációi lehetnek egy ablaknak
vagy ajtókilincsnek. Izbékiné Cseuz
Gabriella arról tájékoztatott, hogy a
gyöngyfűzést egy májusi alkalommal
pótolják, a következő kézműves program pedig a húsvéti szokásokhoz kapcsolódik majd. Április 14-én 17 órától
várják az érdeklődőket a programra,
amelyre regisztráció szükséges, részletek a plakáton.
Március 18-a és 19-e kézműveskedéssel telt az Alkotóházban. Pénteken Kapronczay Évával festhettek

selyemsálat a résztvevők, gyönyörű színátmenetes, virágos csodák születtek.
Szombaton délelőtt Papp Csillával alkothattak a jelentkezők, szebbnél szebb
sújtásékszerek készültek.
Az Algyői Tájházban „A Szakkör”
keretén belül megrendezett nemezelés
foglalkozások keretében a résztvevők
lelkesen gyúrták hétről-hétre a gyapjút. Márciusban megtanulták hogyan
kell nemez tálkát és kézbábot készíteni.
Nemezeltek kis méretű faliképet és kistáskát is. A sok munka mellett sokat tanulnak egymástól és a foglalkozásokhoz
tartozó videóanyagból is.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
TISZTELT ALGYŐI LAKOSOK! KUTYA, CICA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Az Orpheus Állatvédő Egyesület által elnyert pályázati támogatással Algyő Nagyközség Önkormányzata kisállat ivartalanítási akciót szervez Algyőn 2022. április 4-től.
Az ivartalanítás támogatására, a pályázatnak megfelelően az ivartalanítás költségének 50%-át téríti meg az Orpheus
Állatvédő Egyesület.
Az ivartalanítás a lakossági tulajdonban levő, oltással, chippel, regisztrációval rendelkező kutyák és oltással rendelkező
cicák ivartalanítását teszi lehetővé.
Az önkormányzat által felkért, ivartalanítást végző állatorvos: Dr. Pinnyey Szilárd állatorvos. Elérhetősége: 06 (30)
336-4440.
A pályázati forrás felhasználása a következők szerint történik:
1. Előzetes írásbeli regisztráció a kiadott formanyomtatványon (igényfelmérés).
2. A jelentkezés elfogadása, a gazdi írásban történő kiértesítése az önkormányzat részéről.
3. A gazdi időpontot egyeztet az ivartalanítást végző megbízott állatorvossal.
4. ivartalanítás elvégzése után a tulajdonos kifizeti az ivartalanítás teljes költségét, és a kifizetésről számlát kér a támogatást biztosító, Orpheus Állatvédő Egyesület nevére (6720 Szeged, Arany J. u. 7. adószám: 18464654-1-06).
5. A számlát az Orpheus Állatvédő Egyesület részére benyújtja az önkormányzat által megszervezett időpontban.
6. A számla ellenében az ivartalanítás költségének 50%-át téríti meg az Orpheus Állatvédő Egyesület a gazdi részére.
Az önkormányzat a pályázati forrás erejéig, a felhívás mellékletében közzétett regisztrációs lapon várja a gazdik előzetes igénybejelentését.
További információ a www.algyo.hu/hirek/kutya-cica-ivartalanitasi-akcio.1 oldalon, vagy Ludányi Attila üzemeltetési
referenstől kérhető a 06 (20)5818-158-as számon vagy a ludanyi.attila@algyo.hu címen.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
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A hivatallal ismerkedtek

Állampolgári esküt tettek

Az Algyői Szivárvány Óvoda iskola előkészítős csoportja
március elején a polgármesteri hivatalba látogatott. Molnár
Áron polgármester és Füzesy István alpolgármester körbevezette az apróságokat az épületben, akik érdeklődve vizsgálták,
hogyan is működik egy ilyen hivatal.

Március utolsó napján esküt tett két honosított állampolgár.
Egyikük Algyőn él és tevékenykedik, a másikuk pedig testvértelepülésünkön, Martonoson.

Te Le Szel Ezoterikus- és Szépségnap

Várjuk olyan cégek, vállalkozások, illetve magánszemélyek
jelentkezését, akik szívesen részt vennének május 21-ei rendezvényünkön például termékbemutatóval kiállítóként, vagy
természetgyógyászként, akár szépségtanácsadóként, minden
olyan tevékenységgel, ami az ezotéria, az egészséges életmód
és a szépségápolás témaköréhez kapcsolódik.
Egy adott tevékenységi körből egy szolgáltatót tudunk csak
meghívni, mivel a Faluház befogadóképessége korlátozott.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében bíráljuk el. Megértésüket köszönjük!
A standokért helypénzt nem kérünk!
Jelentkezni az Algyői Faluházban személyesen vagy telefonon a 06 (20) 269-4030-as számon, április 21-ig lehet!
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Idén is futva, biciklivel és gyalog
Idén immár harmadik alkalommal rendezték meg az Algyő–Petres Árvízi
Emlékfutás és Teljesítménytúrát. Csaknem 160 résztvevő tette meg a 29 kilométeres távot.

APRÓHIRDETÉSEK

Redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzők, szúnyoghálók szerelése.
5 év garancia! Zsinór és gurtni
csere, javítások. Telefonszám:
06 (30) 953-0395.
Algyő Informatika: számítógépek, laptopok, tabletek,
mobiltelefonok javítása, telepítése, karbantartása. Vásárlási
segítségnyújtás, szaktanácsadás.
Keressen bizalommal! Zsigovics
Péter, telefonszám:
06 (30) 779-1501.

Bár tavaly a járványügyi korlátozások
miatt júniusban tartották megmérettetést, idén március 5-én, az eredeti évfordulón tartották meg a rendezvényt.
1879-ben a Tisza ezen a napon törte át
Petresnél a gátat, a víz pedig elöntötte
először Algyőt, majd néhány nappal
később Szegedet is. Ennek tiszteletére
rendezi meg az emlékfutást az ALTE,
amely lassan hagyománnyá válik a
nagyközségben.
A 29 kilométeres táv amellett, hogy
fizikailag megedzi a testet, a léleknek is
szolgál elemózsiával. A töltésen haladva ugyanis gyönyörű táj és madárvilág
fogadja a résztvevőket. Sőt, érdekesség
is akad bőven, hiszen Petreshez közel
megtekinthető a Hétnővér fa és egy
repülős emlékmű is, amelyeknek külön
érdekes történetük van. Mindenképpen
érdemes egyszer ellátogatni odáig.
A Szent Anna kikötőből indult túrát
az ott elhelyezett emlékmű megkoszorúzása nyitotta meg. Algyő Nagyközség
Önkormányzata és az ALTE nevében
Molnár Áron polgármester és Füzesy
István egyesületi elnök helyezett el virágot, az ATIVIZIG nevében Kozák
Péter igazgató koszorúzott, Búza Katalin alpolgármester pedig Sándorfalva

nevében készült koszorúval a történelmi
vízmércénél.
A rövid ünnepség után először a gyalogosok, utánuk a biciklisek, végül pedig
a futók indultak neki a rövidnek nem
mondható távnak. Nevezéskor minden
induló egy térképpel ellátott összehúzható zsákot kapott ajándékba. Az indulók között sok volt az algyői, de Makóról, Hódmezővásárhelyről, Szentesről,
de még Temesvárról is érkeztek túrázni,
futni vágyók. A Petresnél kihelyezett
frissítőponton enni- és innivaló, meleg
tea, izotóniás ital, gyümölcs és csoki várta a résztvevőket. Akik pedig sikeresen
visszaérkeztek a kikötőbe, az esemény
idei színét viselő sárga emléklapot és
kitűzőt, illetve zsíros kenyeret kaptak
jutalmul. Az idei túra különlegessége az időmérés volt, minden résztvevő
nyomon követhette, hogy mennyi idő
alatt ért a petresi frissítőponthoz, illetve
vissza a rajt/cél állomásra. A csaknem
160 résztvevőből többen már a tavalyi,
vagy a 2020-as első eseményen is részt
vettek.
Az esemény szervezésében támogatást nyújtott Algyő Nagyközség Önkormányzata és az ATIVIZIG, fő szponzor
a MOL volt.
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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 mas�százsterapeuta és Bakó Ibolya
ev. természetgyógyász-akupres�szőr.
Előnevelt csibe kapható
490 Ft/db áron!
Belovainé Algyő, Fazekas u. 38.
Telefon: 06 (30) 360-6662 vagy
06 (20) 205-1529.
Vadonatúj 24-es kerékpár
féláron eladó!
Algyő, Szeder u. 7.
Telefon: 06 (20) 593-8425.
„Figyelem! Szegedről Algyőre
költöző házaspár keres építési
telket, vagy bontandó házat.
Gyors készpénzes fizetés.
Nem ingatlanközvetítők
vagyunk!
A „tippadókat” is díjazzuk!
Keressen bizalommal egy beszélgetést megér!
Magyari Csaba:
06 (20) 9710-810.
magyaricsaba2@gmail.com

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A hibás teljesítés
A hibás teljesítés, a szavatosság, a jótállás, mind olyan fogalmak, amelyekkel a mindennapi életünkben bármikor találkozhatunk. Ha egy-egy szerződés kapcsán felmerülnek, azt jelentik, sajnos nem úgy sikerült a szerződés teljesítése,
ahogyan szerettük volna, nem azt kaptuk, amit vártunk. Mivel 2022. január 1-jétől szigorodnak a gyártói jótállásra
vonatkozó előírások, röviden áttekintjük fenti kérdéskört.

A Jogi értelemben hibás teljesítésről akkor
beszélünk, ha a szolgáltatás (például egy
megvásárolt termék, vagy egy megrendelt
munka) a teljesítés időpontjában nem felel
meg a szerződésben vagy a jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek.
• Ez azt jelenti, hogy ha a szerződő felek a szerződésükben meghatározták
azokat a minőségi követelményeket,
amelyeket a kötelezettnek teljesítenie
kell, akkor azoknak maradéktalanul
meg kell felelni, különben hibás teljesítés következik be. Például hőszigetelt, fa nyílászárót rendeltünk, és
helyette hőszigetelt, de műanyag
nyílászárót kapunk, vagy a szülinapra
rendelt macis csokitorta helyett maci
figurás, de puncstortát készítenek,
esetleg a megrendelt kétsoros kabát
helyett egysorosat varrnak.
• Amennyiben jogszabály állapít meg
olyan minőségi követelményeket,
amelyektől eltérni nem lehet, akkor
azoknak külön szerződésbeli előírás
nélkül is meg kell felelni. Ilyenek lehetnek például az ivóvíz minőségére,
az élelmiszerek összetevőire vagy éppen a gyermekjátékok biztonságára
vonatkozó előírások.
• Ha a kötelező érvényű jogszabályi
előíráson túl a szerződő felek még
további követelményeket is meghatároznak a szerződésükben, akkor a teljesítésnek egyaránt meg kell felelnie a
jogszabályi előírásoknak, és a szerződésben rögzített követelményeknek

is. Ha például egy vásárló húsvétra
három darab parasztsonkát rendel,
nem csak akkor lesz hibás a teljesítés,
ha ebből csak kettőt kap meg, de akkor is, ha ugyan három darabot kap,
de a kapott áru nem felel meg az élelmiszerkönyvnek a parasztsonkákra
vonatkozó követelményeinek. Vagyis
a teljesítésnek a szerződő felek által
meghatározott követelményeken túl
a kötelező jogszabályi előírásoknak is
meg kell felelnie.
• Előfordulhat olyan eset is, hogy a
felek a szerződésükben nem határoznak meg követelményeket a teljesítéssel szemben, és nincs olyan konkrét jogszabály sem, amely az adott
szolgáltatás minőségi követelményeit
rögzítené. Ebben az esetben a szolgáltatás minőségére vonatkozó általános polgári jogi előírásoknak kell
megfelelni a teljesítés során. Vagyis a
szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában
alkalmasnak kell lennie a rendeltetése
szerinti célra, (például egy esernyő nem
eresztheti át a vizet), és egy szokásos, elvárható jó minőségnek meg kell felelnie.
• Fontos, hogy a kötelezett teljesítéséhez az is hozzátartozik, hogy köteles
a jogosultnak átadni a szolgáltatásról
szóló tájékoztatókat (például ös�szeszerelési, használati, karbantartási
útmutatók). Ugyanis ezek hiánya is
megalapozhatja a hibás teljesítést.
Nem beszélhetünk hibás teljesítésről akkor,
ha a jogosult (akinek a részére teljesíteni kell a szolgáltatást) a szerződéskötés
időpontjában már ismerte, vagy ismernie
kellett a hibát. Ha például egy láthatóan
sérült karosszériás, használt gépjárművet vásárolunk, akkor ezen hiba miatt
nyilvánvalóan nem beszélhetünk hibás
teljesítésről, hiszen látható volt a sérülése, ennek ismeretében történt a vásárlás.
Ugyanakkor használt cikkek esetében
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is lehetséges hibás teljesítés olyan hiba
miatt, amely például egy körültekintő
vásárlás ellenére sem volt a vásárláskor
felismerhető.
Létezik egy úgynevezett hibás teljesítési vélelem is, amely a fogyasztóknak ad
egy fokozottabb védelmet a vállalkozásokkal szemben. Fogyasztónak az olyan
természetes személyt (tehát csak az
embert) nevezzük, aki szakmája, önálló
foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége
körén kívül jár el. Vállalkozásnak pedig
azt a személyt (tehát lehet természetes
és jogi személy is), aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körében jár el a szerződéskötés során.
A vélelem lényege pedig az, hogy ha
fogyasztó vállalkozással köt szerződést,
akkor az ellenkező bizonyításig azt kell
vélelmezni, hogy a teljesítést követő 6
hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt, kivéve az olyan esetet, amikor ez a vélelem a dolog természetével,
vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen kivétel például, ha a termék
természetes élettartama 6 hónapnál rövidebb, esetleg gyorsan romló dologról
van szó.
Ez a jogszabályi vélelem azért kedvez
a fogyasztóknak, mert ebben az esetben
a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy
nem volt hibás a teljesítése.
A hibás teljesítés jogkövetkezményeivel, többek között a szavatossággal és
a jótállással a következő számban foglalkozunk.
Amennyiben olyan témát szeretnének javasolni, amelyről szívesen olvasnának a Hírmondó hasábjain kérem, az
alábbi elérhetőségeim juttassák el részemre. Mobilszám: 06 (30) 432-7025,
e-mail: dr.borbely@invitel.hu.
Borbély Bernadett Angéla
egyéni ügyvéd

...a Tisza Virága

Új bölcsőde építése Algyőn
Algyő Nagyközség Önkormányzata 983,69 millió forint összköltségű projektet valósít meg a 60 férőhelyes „Új bölcsőde
építése Algyőn” című pályázatokon belül. A 983,69 millió forint összköltséget három forrásból finanszírozzák. 505.95
millió forint100%-os támogatás intenzitás mellett a TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025 azonosító számú projekt keretében, és a 322,84 millió forint a Pénzügyminisztérium 429 250 azonosító számú projekt keretében, valamint 154,89 millió
forint önerőből kerül finanszírozásra.
A
TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025
pályázat keretében kialakítanak 2 csoportszobát (24 férőhely), amelyek közvetlen fürdőszoba- és kertkapcsolattal fognak rendelkezni. Kialakítanak
gyermek öltöztető és átadó helyiséget,
illetve akadálymentes mosdóhelységet.
A terasz a gyermekszobákhoz szintben
csatlakozik, a játszókerthez lépcsővel
kapcsolódik. A fedett terasz további
árnyékoló vitorlákkal lesz kiegészítve,
ezzel védve a gyerekeket nyáron a káros
napsugárzástól. A konyhai szárnyban
kap helyet a melegítő konyha, a gépészeti helyiség, a selejt raktár, játék raktár
és kerti szerszámtároló. Kialakítanak 16

új parkolót is. Eszközbeszerzésre nem
lesz ebben a pályázati konstrukcióban.
A Pénzügyminisztérium 429 250 azonosítószámú projektjében kialakítanak
további 3 csoportszobát (36 férőhely),
amelyek szintén közvetlen fürdőszobaés kertkapcsolattal rendelkeznek majd.
Ezen kívül gyermek öltöztető és átadó
helyiséget, akadálymentes mosdót, benti és kerti játékok tárolására alkalmas tárolókat, kerékpártárolókat alakítanak ki.
Kialakítanak egy iroda szárnyat, amelyben vezetői irodákat, dolgozói étkezőt
és tárgyalót, irattárat, gyermeknevelői
szobát (speciális bánásmódban részesített gyermekek, illetve beszoktatás ese-

tére), dolgozói öltözőt, mosdót és a mosodát. Innen nyílik egy közösségi szoba,
ahol baba-mama programokat, speciális
foglalkozásokat, tornaórát lehet tartani.
Mindkét projekt keretében az udvaron elhelyeznek 1-1 darab homokozót,
csúszdát, mozgásfejlődést elősegítő
mászókát és langyos vízzel működő
pancsolót is. A Pénzügyminisztériumi
projektben beszereznek a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódó eszközöket, bútorokat, berendezési tárgyakat,
konstrukciós játékokat, fejlesztőt.
A beruházásnak köszönhetően az intézmény 10 darab munkahelyet tud megőrizni, és további legalább 5-öt teremt.

ARTHOME INGATL AN
Bolt Noel
+36 70 701 6728
b.noel@arthomeingatlan.hu

Neked miben
segíthetek?

Ha minket választasz,
gyors és korrekt segítséggel
értéket teremtünk számodra.
BÍZZ MEG MINKET
AZ ELADÁSSAL ÉS
AJÁNDÉKOT ADUNK:
MIÉRT JÓ NEKED, HA AZ
ARTHOME-OT BÍZOD MEG
AZ ELADÁSSAL, KIADÁSSAL?
•

mert tudjuk, mi történik az ingatlanpiacon,
mikor érdemes lépni

•

mert valós eladási adatok alapján adjuk
meg ingatlanod reális értékét

•

home staging szolgáltatással emeljük
az eladási árat és a bérleti díjat

•

•

•

mert a te vevőd is lehet az, aki csak
velünk keres, vagy velünk intézi
hitelügyletét
mert átlagosan 1 hónap alatt eladjuk,
kiadjuk a ránk bízott ingatlanokat
mert karbantartjuk, felügyeljük az
ingatlanod és tartjuk a bérlővel a
kapcsolatot

1.
2.

Az eladáshoz szükséges energetikai
tanúsítvány költségét mi álljuk.
Home staging tanácsadás,
hogy az ingatlanod magasabb
áron és gyorsabban
gazdára találjon.

TUDOD
MENNYIT
ÉR AZ
INGATLANOD?

Ingyenes
felmérésért
keress minket!

Az ArtHome az a hely, ahol valóban
megoldódnak ingatlanügyeid!
: arthomeingatlan

arthome_boltn_577x823.indd 1
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ÁPRILISI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Április 5. (K), 13 óra,
Tájház:
A Szakkör következő foglalkozása, nemezelés.

Április 20. (Sze), 13 óra,
Tájház:
A Szakkör következő
foglalkozása, nemezelés.

Április 8. (P), 17 óra,
Ezerjóház:
Borbarátok férfi csapatának
találkozója.

Április 25. (H), 16 óra,
Alkotóház:
Fürge Ujjak Műhelye
foglalkozása.

Április 9. (Szo), Jótékonysági
kiállítás és koncert:
Részletek a plakáton!

Április 26. (K), 17:30 óra,
Civilház:
Önismereti esték Algyőn –
Vörös Ilona.

Április 11. (H), 16 óra,
Alkotóház:
Fürge Ujjak Műhelye
foglalkozása.
Április 12. (K), 13 óra,
Tájház:
A Szakkör következő
foglalkozása, nemezelés.
Április 12. (K), 17:30 óra,
Civilház:
Önismereti esték Algyőn –
Vörös Ilona.
Április 13. (Sze), 13 óra,
Civilház:
Mozgáskorlátozottak algyői
csoportjának találkozója.
Április 14. (Cs), 17 óra,
Tájház:
Húsvétváró kézműves
foglalkozás.
Részletek a plakáton!
Április 14. (Cs), 17 óra,
Faluház kisterem:
GyBK vezetőségi ülés –
zártkörű.

Április 12. (K) 8-15:30 óráig
Április 19. (K) 8-15:30 óráig
Április 26. (K) 8-15:30 óráig
Időpontfoglalás:
Mucsi Krisztina
06 (20) 915-4575
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
HÉTFŐ
16-18 óra Alkotóház:
Fürge Ujjak Műhelye
kéthetente
13 óra Civilház:
Nyugdíjas kártya klub

CSÜTÖRTÖK

KEDD

17 óra Civilház: Algyői Szőke
Tisza Nyugdíjasklub találkozója

10-12 óráig Faluház
színházterem:
Forma Tánc próba
9 óra Alkotóház:
Tűzzománc kör

Április 29-30, május 1. (P-Szo-V),
Faluház:
Algyői Falunapok.
Részletek a plakáton!
FALUGAZDÁSZ
AZ EZERJÓHÁZBAN

19 óra Faluház színházterem:
fitnesz torna Badar-Kovács
Krisztával felnőttek számára

17 óra Alkotóház:
Algyői Foltvarrók Köre
kéthetente
16:30 Faluház színházterem:
zongorapróba
17 óra Faluház kisterem:
harmonikapróba
16 óra Faluház emeleti klubterem: Hip Hop Tánccsoport
SZERDA
8:30 Faluház színházterem:
Senior torna
14 óra Faluház
színházterem:
Szilver társastánc
iskolásoknak
17 óra Faluház emeleti
klubterem: Parlandó próba
18 óra Faluház színházterem:
Jóga Muladi Annamáriával
A Szakkör – nemezelés
kéthetente szerdánként
az Algyői Tájházban

Házassági évforduló
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
(Ady Endre)
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15 óra Civilház: Búzavirág
Asszonykórus próba

17 óra Faluház színházterem:
Zsibongó Táncegyüttes próba
19 óra Faluház színházterem:
Fitnesz torna Badar-Kovács
Krisztával felnőttek számára
PÉNTEK
16 óra Faluház emeleti
klubterem:
Stary of Hope-Balett
17 óra Alkotóház:
Gyevi-Art alkotók havonta
16:30 Faluház színházterem:
zongorapróba
MÁJUSI ELŐZETES
Bérletárusítás: 2022. május 3-4.
Faluház.
FALUHÁZ KÁVÉZÓ
NYITVA TARTÁSA
HÉTFŐ13-16
KEDD13-16
SZERDA13-16
CSÜTÖRTÖK14-20
PÉNTEK13-18

...a Tisza Virága

Kopasz Bálint Sevillában edzőtáborozik, április közepén jön haza
Március eleje óta Sevillában edzőtáborozik az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint, aki idén is elsősorban
fő számában, azaz kajak egyes 1000 méteren szeretne jól teljesíteni, de már kipróbálta a párost is Tokió másik egyéni
győztesével, Tótka Sándorral.

Fotó: Kopasz Bálint Facebook-oldala

„Sajnos nagyon vegyesek
most az érzéseim. Ötödjére
vagyok itt, de ilyen szeles,
esős, változékony időjárást
még nem tapasztaltam. A víz
is nagyon hullámos, sokan
vagyunk rajta napközben,
és a motorosok hullámai is
zavaróak” – nyilatkozott a
magyar szövetség honlapján
Kopasz Bálint.
„Ez a technika rovására megy, a csípőt és a derekat is jobban igénybe kell
venni. Fokozottan figyelek
a nyújtásra, a mobilizációs
gyakorlatokra, illetve sokat segítenek a masszőrök.
Mindezektől
függetlenül
mentálisan és fizikálisan is
jól érzem magam, és a sérülések is elkerültek eddig”
– tette hozzá. A délelőtti és
délutáni edzéseket minden
nap kondival vagy futással
egészíti ki a sportoló, aki
március hatodikán utazott ki
Sevillába. Eleinte a kilométergyűjtésen volt a hangsúly,

majd megkezdte a résztávos
edzéseket is.
„Szép lassan kezd összeállni a technikám. Szerencsére van egy nagyjából 4 kilométeres szakasz, ahol a part
nem köves, hanem növények
nőtték be, amelyek elnyelik
a hullámokat, így ott tudom
a mozgásomat csiszolgatni.
Messze vagyok még a valódi
formámtól, de szerintem április első hetében már menni
fogok maximumhoz közeli
kétezreket, otthon pedig jöhetnek majd az ezer méteres
pályák is” – fogalmazott.
A Győri VSE algyői származású 24 éves kajakosa
a tavalyi gyorsasági világbajnokságon
versenyzett
legutóbb, amelyen három
számban is indult. Motiváltan várja az idei kihívásokat
is, igaz, egyelőre ezekre még
kevesebbet gondol.
„Annyira nincs még meg
bennem a versenyláz, mint
mondjuk tavaly, de különben

sem vagyok izgulós típus.
Még az is lehet, hogy kicsit
döcögősen fog kezdődni számomra a szezon, de keményen készülök, és szeretnék
kijutni a Eb-re és a vb-re is.
Meglátjuk, hogy a többiek,
mint például Varga Ádám és
Noé Bálint milyen formában
lesznek, de akár egy fiatal,
mondjuk Kurucz Levente
is okozhat hasonló meglepetést, mint én 2016-ban.
Kiélezett harcra és népes
mezőnyre számítok itthon” –
mondta az olimpiai bajnok.
Tokió másik egyéni olimpiai bajnoka, Tótka Sándor
úgy fogalmazott, több tár-
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sával is kipróbálná az ötszáz
párost, így Kopasz Bálinttal
is, aki most elmondta, hogy
ez azóta meg is történt.
„Már volt egy páros edzésünk, ami elsőre nem tűnt
rossznak, és ezt az edzőink
is megerősítették. El tudnám
képzelni a párost Sanyival,
mert úgy tűnt, hogy a mozgásunk is passzol. Viszont
én idén szeretnék egy kicsit
pihenősebb évet, ezért elsősorban az egyesre fókuszálok,
de mindenképpen lehet jövő
ebben az egységben” – zárta
beszámolóját Kopasz Bálint,
aki április 16-án tér haza
Spanyolországból.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Algyői mestert avattak Budapesten
Márciusban rendezte meg a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Budapesten, a Sasok Sportegyesület edzőtermében
az idei mestervizsgát. Az algyői szakosztály is képviseltette magát.
Az ország minden tájáról érkeztek
harcművészek, hogy számot adjanak
tudásukról Harmat László 9. Danos alapító nagymester előtt. Az eseményen
több mint 30 vizsgázó vett részt, akik
az első mesterfokozat (1.dan) megszerzésére tettek próbát. Az emberpróbáló
napon formagyakorlat, önvédelem,
tradicionális küzdelem, töréstechnika
és erőnléti próba volt a vizsgaanyag.
Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do

Szakosztályából Kiss Levente kiválóan
helytállt az embert próbáló feladatokon, így méltán érdemelte ki az 1. Dan
mesterfokozatot és avathatták fel az
első algyői Taekwon-do mestert. Segítő- és vizsgatársa, a hódmezővásárhelyi Herczeg Péter is sikeresen vette az
akadályokat, így az ő személyében is új
mestert köszönthettek.
A felkészítő mester Zsarkó Dániel Péter 4. Dan volt.

Algyői aranyérmek a Magyar Bajnokságról
Március 5-én rendezték meg Monoron az év egyik legnagyobb hazai ITF Taekwon-do eseményét, a 2022. évi Gyermek, Serdülő, Ifjúsági és Felnőtt Magyar Bajnokságot. A rendezvényre az ország minden tájáról, több mint 200 versenyző nevezett.
A megmérettetésen a sportolók küzdelem, tradicionális küzdelem, formagyakorlat, erő, illetve speciáltechnikai törés
versenyszámokban 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 Czine Bendegúz
is aranyéremmel térhettek haza. A 3
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elsőséget még további 2 bronzérem is
színesítette, melyeket Miklós Alexandra
és Kiss Zsolt szereztek. Aranyérem: Kiss
Levente – ifjúsági fiú küzdelem -56 kg;
Zsarkó Dániel Péter – felnőtt férfi küzdelem +85 kg; Czine Bendegúz – gyermek fiú küzdelem -43 kg. Bronzérem:
Kiss Zsolt – gyermek fiú küzdelem -28
kg; Miklós Alexandra – felnőtt női küzdelem -56 kg. A felkészítők Zsarkó Dániel Péter és Stricz Richárd voltak.

...a Tisza Virága

Közérdekű

Házasságot kötött

telefonszámok
MENTŐK • TŰZOLTÓSÁG
RENDŐRSÉG: 112
HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Szabó J. Attila (Tel.: 06 (20) 330-8804)
Rendel: H, Sze: 12.00-16.00; K, Cs, P: 8.00-12.00.
Lakatos Albertné Dr. 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 Dr. 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: 7.30-12.00

2022. 02. 26-án házasságot kötött
Tóth József és Mezei Klára.
Gratulálunk!

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS

Dr. 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 8.00-12.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00
Gyermekorvosi ügyelet
Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ „A” részlegén
(Korányi fasor 14-15.). Tel.: 06 (62) 545-331.

FOGSZAKORVOS

Dr. 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

GYEVI PATIKA

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

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

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 06 (62) 517-517
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 06 (62) 517-192, algyoiskola@gmail.hu
Algyői Szivárvány Óvoda: 06 (62) 517-194, szivarvanyovi@algyo.hu
Bóbita Bölcsőde: 06 (62) 517-368, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu
Algyői Könyvtár: 06 (62) 517-170, bibl@algyo.hu
AESZI Idősek Napközi Otthona: 06 (62) 267-048, 6750 Algyő, Piac tér 17.

TISZTELT TERMELŐK!
Algyőn, április 12-én, 19-én és 26-án 8-tól 15.30-ig a
területalapú támogatások igénylését végzi Mucsi Krisztina falugazdász.
Ebben az időszakban csak előre egyeztetett időpontfoglalásra tudja fogadni az ügyfeleket a falugazdász, ezért
azt kéri, hogy az alábbi számon egyeztessenek vele időpontot: 06 (20) 915-4575.

Gyevikult Nkft.: 06 (62) 517-172, gyevikult@algyo.hu
Gyevitur Nkft.: 06 (20) 383-8664, gyevitur@lenedulahotelalgyo.hu
Gyeviép Nkft.: 06 (62) 765-900
AKTV Kft.: 06 (62) 765-567, ugyfelszolgalat@algyoktv.hu
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ALGYŐI

FALUNAP K
2022. ÁPRILIS 29-30., MÁJUS 01.

Tóth
Andi

ÁPRILIS 29. PÉNTEK

TÁJHÁZ
17.00 „A Szakkör” kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja Molnár Áron
Algyő Nagyközség polgármestere
Testvér-települési találkozó

ÁPRILIS 30. SZOMBAT

FALUHÁZ RENDEZVÉNYSÁTOR
8.00 Főzőverseny civil szervezetek
10.00
10.30
11.00
11.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00

és baráti társaságok részére
Algyői Hip-Hop Tánccsapat
Óvodások néptánc bemutatója
AllYouNeed és
SZTR-SZRSC PomPomGirls
Fit-Feeling Fitnesz és az
Algyői Fitnesz Csapat
Főzőverseny eredményhirdetése
Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar
Dél-alföldi Harmonika Egyesület
Búzavirág Asszonykórus
Parlandó Énekegyüttes

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

17.00
19.00
20.00

21.00
21.30
22.00

3+2 zenekar
koncert
AV Acoustic
koncert

Sheyla Bonnick
sounds of

BONEY M

MÁJUS 01. VASÁRNAP
SPORTKÖZPONT

Sportmajális
- Algyői Sportkör
70. születésnapja
9.00

13.00

Tűzijáték

Tóth Andi
Dance Party

15.00

Dj. Kovyval

Napközben
Véradás 10.00- 14.00 óráig!
Vásárosok, Gyerekjátékok,
Ágota Alapítvány standja
Büfé

17.00

Algyői Gyermeklabdarúgó Liga
záró forduló
Megnyitó
Algyői Gyermeklabdarúgó Liga
eredményhirdetés
Jó tanuló – Jó sportoló
díjak átadása
Algyői Öregfiúk
– Honvéd Öregfiúk
gálamérkőzés
Algyő SK II. – Szatymaz SE
bajnoki mérkőzés

Napközben
Taekwon-do bemutatók,
A kilátogató vendégek számára: Mediball,
Teqball, Lábtenisz, Buborékfoci, Trambulin,
Ugrálóvár
Büfé: kávé, üdítő, sör, virsli, stb…
RENDEZVÉNYEINKRE SOK SZERETETTEL VÁRJUK VENDÉGEINKET!

