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ÚJ MEDENCE ALGYŐN?
Erről is szó esett a község grémiumának április 21-i ülésén.
A képviselők véleménye megoszlik a beruházás szükségességéről.
09:03: Molnár Áron polgármester megnyitotta az ülést. A
testület határozatképes volt, az összes képviselő megjelent.

09:16: Az első napirendi pont: beszámoló a 2016. évi első
negyedévi szociális ellátásokról. – Ez a többéves átlagnak
megfelelő, az önkormányzat bőven hagy keretet ennek finanszírozására – mondta Molnár Áron. A polgármester ismertette: Algyőn viszonylag kevés a szociálisan rászoruló,
ennek száma is megegyezik az előző esztendőkhöz képest.
09:28: – 9 milliárd 444 millió forint volt az önkormányzat
2015-ös pénzforgatása. A beruházásokon is látszik, hogy a
tavalyi évben sikeres munkát folytatott az önkormányzat,
ami színvonal csökkentés nélkül is takarékosságot ért el –
hangzott el a hivatal beszámolójából.
09:41: – Az önkormányzat számára a legfőbb bevételt az
iparűzési adó jelenti. A település vezetése évente több mint
egymilliárd forint adóbevételre számít. Arra törekedünk,
hogy a vállalkozásoknak kedvező feltételeket kínáljunk –
mondta Molnár Áron a 2016. első negyedévi adóügyi tájékoztató kapcsán.
09:49: Herczeg József képviselő jelezte: az Algyő Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának előkészítése kapcsán a geotermikus és a napenergiát is vegyék figyelembe.
09:55: Elfogadták az Algyő Park Kft. 2015. évi beszámolóját.
A cég célja, hogy minél több vállalkozást telepítsenek a helyi
ipari parkba, de már alig van kiadható hely.
Tavaly mosoda és kerámiaüzem is a Kft. üzemeltetésébe került. Utóbbi nagyobb nyereséggel zárt. A Kft. május 12-én
hív össze taggyűlést, amikor meghatározzák az idei üzleti
tervet.
Az üzleti tervet a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság
véleményezi majd.
10:39: Működési költségre beadott TAO-s pályázathoz és
tárgyi beruházás TAO-s pályázatához kér az Algyői Sportkör önerő biztosítást az önkormányzattól. Ez körülbelül ötmillió forintba kerülne a településvezetésnek. A TAO-s pályázatokhoz egyre nehezebb az önerőt megszerezni, nem sok
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vállalkozás járul hozzá ehhez. Az egyesület két kilenc személyes kisbuszra is pályázna, a sportolók utaztatása miatt.
Ezek a járművek 7-8 millió forintba kerülnek. Az egyesület
az iskolával és a helyi úszókkal is együttműködést kötne, a
buszok kihasználása miatt.
Pongrácz Tamás képviselő szerint nem csak azt kell figyelembe venni, hogy ez alkalommal mennyi pénzt nyernének,
hanem azt is, hogy a járművek üzemeltetése milyen költségekkel járna.

11:01: A grémium döntött: a működési költséghez megadják
az önerőt, a beruházásokkal kapcsolatos pénzt feltételesen
nyújtják az egyesület számára. A részletekről a Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság tárgyal majd.
11:08: TAO pályázat által 25x33 méteres sportmedencét alakítanának ki a Borbála Fürdőben. Emiatt az önkormányzat
a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylettel együttműködést alakítana ki. A beruházás összegéről még nem
érkezett információ a testület felé.
Varga Árpád, az egylet képviselője elmondta, nagyon örülnek a kezdeményezésnek, hogy Algyőn új medence épülhet.
Ez a helyi úszás és a vízilabda számára is fellendülést hozna.
A pályázatot hamarosan benyújtják, az önkormányzattól
maximum 125 millió forint önerőre lenne szükség.
Dr. Gonda János képviselő szerint mielőtt benyújtják a pályázatot, meg kellene ismerni, mivel jár ennek az üzemeltetése, gazdaságos lenne-e a fenntartása.
Molnár Áron reagált: 2015 decemberében már a testület elé
került ez az elképzelés, de akkor nem szavazták meg. Most
azonban ismételten lehetőség nyílik a megvalósításra. A polgármester elmondta, ez már régóta várt fejlesztés, ami a település érdekeit szolgálná. Molnár Áron szerint Dr. Gonda
János az esélyt sem adná meg a medence kialakítására.
Dr. Gonda János: az összeget ismerni kellene minden algyői
polgárnak, mivel az adófizetők pénzéből oldanák meg a
fenntartást.
A kérdésre jelenleg nem tudnak válaszolni, mert az adatok
még nem ismertek. Az azonban már biztos, hogy az önkormányzat lesz a fenntartó és a tulajdonos is.
11:41: Dr. Roczkó András szerint is meg kell vizsgálni, hogy
az új medence mekkora bevétellel és kiadással jár. A képviselő úgy látja, az egyesületnek és az önkormányzatnak
együtt kellene működnie a közbeszerzés lebonyolításában.
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11:53: Dr. Gonda János: szeretnék, hogy megvalósuljon a
fejlesztés, de nem tartja helyesnek, hogy a pályázat benyújtása előtt nem kerültek a testület elé az anyagiak.
Molnár Áron: a grémium már többször is tárgyalt erről a
múltban, el kell olvasni az előterjesztéseket.
12:00: Megszavazták: benyújtják a pályázatot.
12:05: Gépjárműbeszerzésre kér segítséget a Levendula
Szálló. Ez bruttó 4 millió forintot jelent. A grémium döntött:
a kisbusz legyen alkalmas mozgássérültek szállítására is, valamint válasszák a leggazdaságosabb működésű járművet.
13:33: A költségvetésben 2 millió forint áll a rendelkezésre
a Gyermektáboroztatási Alapra. Az igényelt kérelmek ezt az
összeget nem haladják meg: 1,7 millió forint.

13:40: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából emlékművet alakítanának ki a településen. Erről már korábban is tárgyalt a testület, de döntés nem
született.
Molnár Áron szerint egy olyan emlékmű kellene, ami az
1848-as és az 1956-os forradalom előtt egyaránt emléket állít. A polgármester hozzátette, el kell dönteni, hogy klasszikus, vagy modern alkotást szeretnének.
Az emlékmű a templom közelében kapna helyet. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester szerint ebben a környezetben inkább a klasszikusra lenne szükség.
Herczeg József olyan emlékművet látna szívesen, amely kifejezi az 1956-os eseményeket, és látszik rajta, hogy mit jelképez.
Dr. Gonda János azt támogatja, hogy csak 1956-nak állítsanak emléket, az évforduló miatt.
14:12: A testület kiválasztotta, hogyan nézzen ki a mű. A
májusi ülésen egy kis makettet már láthatnak a képviselők.
14:47: Ebösszeírást tartanak Algyőn. Formanyomtatványt
küld ki az önkormányzat a lakosoknak, akiknek azt kötelező kitöltenie és visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalhoz
– hangzott el.
15:05: A MÁV részéről érkezett megkeresés az önkormányzat felé, hogy a település vezetése vegye át a helyi vasútállomás működtetését. Erről a májusi testületi ülésen tárgyalnak majd.
Megyeri József

Molnár Áron:

„Egy 25x33 méteres medence építését tervezzük. Így
most, mikor felmerült a lehetőség, hogy TAO pénzből
megpróbálhatnánk megépíteni, akkor találtunk egymásra a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylettel, akik támogatták, hogy Algyőn ilyen medence legyen.
Ami a képviselő testületi-ülésen elénk került, az volt,
hogy beadjuk-e a pályázatot. Sok mindent kell ehhez
tisztázni, de a pályázat beadásához nem is szükségesek
ezek. 425 millió forintos projektből 300 millió forintot
pályázati pénzből tudnánk finanszírozni. A képviselőtestület nagy része azt gondolta, fontos, hogy induljunk
a pályázaton. Nagyon sajnálom, hogy 2 képviselőnk továbbra sem értette meg a lényeget. Mivel a többség viszont támogatta, így a pályázatot beadtuk. Remélem,
hogy nyerni fogunk, és ha minden jól alakul, még ebben
az évben elindul a beruházás” – értékelt Molnár Áron.
A polgármester ismertette, a másik téma, ami vitát váltott ki, az ’56-os szobor kérdése. Nagyon örül, hogy
megbízták Bánvölgyi László művészt, aki elkészíti a következő testületi-ülésre a komplex elképzelését. - Voltak
viták, hogy ’56-os, vagy szabadság emlékmű legyen, de
úgy gondolom, hogy a végén egyetértettünk abban, milyen irányba induljunk. A szobor ára benne van a költségvetésben, ez egy 25 milliós összeg, de nem kerül en�nyibe. 15-16 millió forint lesz, a fennmaradó pénzt pedig
a környezet rendberakására fordítanánk. Az egyháztól
megvett területről van szó, amit most karbantartunk” –
mondta a településvezető.
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A „TISZA VIRÁGÁNAK”
ÜNNEPNAPJAI
Kiállítás megnyitóval és színházzal indult az idei algyői falunapok programsorozata, amely április 22. és 24. között
zajlott.

A háromnapos falunapok egy fontos üzenettel (és egy kiállítás megnyitóval) indított Algyőn a pénteki napon, ugyanis
az egykori halászfalu manapság kevés figyelmet fordított a
Tiszára. Elmaradoztak a halászattal foglalkozók, „azt az értéket, amit a Tisza kínál, hordoz magában az utóbbi időben
nem sikerült visszaerősítenünk. Pedig a kiállításon szereplő
képek is jól mutatják azt, hogy mennyire része volt a falu életének a folyó” – fogalmazott megnyitó beszédében Molnár
Áron polgármester.
A Tisza fontosságát, mindennaposságát mutatták be a képek
az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Kulturális és Rekreációs
Egyesület kiállításán. Az 1800-as évektől egészen napjainkig, sőt azon egy kicsit túl is villantott fel néhány momentumot a tárlat, így megtalálható volt az állatok itatásáról
fénykép, zsilipépítésről, part megerősítésről, az árvizekről.
A kiállítás ilyen címen volt látható: Algyő és Tisza múltban,
jelenben, jövőben.
Dr. Füzesy István, az egyesület képviseletében elmondta,
hogy azok a tervek is helyet kaptak – mint a jövő részei – a
kiállításban, amelyek a Tisza jobb kihasználását segítenék
Algyőn. Valamint Nepomuki Szent János (folyók, hidak,
hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje) szobrát is szeretnék elkészíttetni. Ehhez gyűjtést szerveznek, amelyben
az algyői lakosok segítségét kérik. Az adományok mellett az
önkormányzat és az egyházmegye támogatását is szeretnék
megnyerni.
Molnár Áron polgármester úgy fogalmazott, hogy „ez a szobor valami újnak a szimbóluma lehet”, és az első felajánlást
ő tette meg a szoborért.
A megnyitót követően a Faluház színháztermében a Móra
Ferenc Népszínház Rejtő Jenő kabaréjeleneteiből összeállított estjét tekinthették meg az érdeklődők, melyet Kátó Sándor rendezett.
Majd remek programokat hozott a szombati nap is, ahol
minden korosztálynak készültek látnivalóval a szervezők. A
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szép napsütéses időben sokan ki is látogattak a rendezvényre, és együttélvezték a fellépők sokaságát.
Egyébként nagyon sok településsel ellentétben, Algyő nem
nyáron tartja az évenkénti Falunapját, hanem április végén.
Ennek oka, hogy az Algyői Faluházat 1994-ben ilyenkor
avatták föl, és onnantól kezdve a rendezvény ebben az időpontban van.

Szombaton, a reggeli órákban elindult a főzőverseny, civil
szervezetek felállították standjaikat, a színpadon pedig elindultak a műsorok. A délelőtt folyamán az érdeklődők megtekinthették a Ritmus Tánc- és Fitness Stúdió bemutatóját,
fellépett a Szilver Tánccsoport Egyesült, volt Teak-wondo
bemutató, interaktív zenés foglalkozást tartott a Csiga Duó,
színpadra léptek a Fit Feeling Fitness tagjai, bábjátékot adott
elő a Barboncás Társulat valamint az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar is szórakoztatta a közönséget.
A főzőversenyen remek ételek készültek, volt, aki halászlét
készített, volt, aki marhapörköltet, és olyan is akadt, aki grillen sütött. Az elkészült finomságokat háromtagú zsűri értékelte, melynek elnöke Benke László olimpiai bajnok mesterszakács volt. Tagja volt még Paskó Csaba atya és Barta
László.
Délután a koncerteké volt a főszerep, színpadra lépett a
Parlandó Énekegyüttes, az Algyői Hagyományőrző Együttes és a Búzavirág Asszonykórus, a Kravaiar, továbbá meg
lehetett tekinteni Seress István és Retek Brigitta műsorát is.
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A késő délutáni órákban a Brass On the Road, Aradszky
László, majd a nap fénypontjaként az Edda Művek lépett
színpadra.
Már a koncert előtt emelkedett hangulat uralkodott a nézők között, hangosan szólt a szokásos „Művek, Művek, Edda
Művek”. A zenekar nem is késlekedett, pontban 20:00-kor a
húrok közé csapott. A zenészek ezúttal is kitettek magukért,
a rajongók pedig vastapssal jutalmazták ezt. A sorok közt
minden korosztály képviselői megtalálhatóak voltak, az egészen kicsiktől az „ős Eddásokig”.

te, hogy szerinte azért voltak sikeresek a falunapok, mert a
szervezők olyan programokat állítottak össze, amelyek minden korosztályt megszólítottak.
Munkatársainktól

Tájékoztató a tavaszi lomtalanításról
a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
értesíti Algyő lakosságát, hogy
2016. május 14-én, szombaton
lomtalanítást végez a nagyközség területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkésőbb reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza.

Vasárnap délután pedig teljesen megtelt az Algyői Faluház,
ahol immáron a 3. Pofonpartit tartották meg. A versenyen
68 fő lépett a ringbe és 11 egyesület képviseltette magát.
A mérlegelés után bemelegítés, majd bemutató mérkőzések
következtek. A jókedv már az elejétől fogva megalapozott
volt, a megjelent szülők, érdeklődők szenzációs, igazi bokszmérkőzéshez illő hangulatot keltettek. A pofonparti célja
az utánpótlás korú fiatalok, a kezdő versenyzők versenykörülményekhez való szoktatása, különösebb tétnélküli,
de versenykörülmények közötti bokszoltatása, valamint az
ökölvívás népszerűsítése. A versenyzők védőfelszerelésben
játszották mérkőzéseiket, így viseltek fejvédőt, ágyék védőt,
a hölgyek pedig mellvédőt is.

Megkérdeztük Molnár Áron polgármestert, hogy hogyan
értékelte a település háromnapos ünnepét, így reagált: „Minden tekintetben elégedettek lehetünk. A szombati Edda koncert tekinthető a Falunapok csúcsának, amelyen több ezren
vettek részt, és az időjárás is kegyes volt hozzánk.” Hozzátet-

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretű
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés
és készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb). A későn
kihelyezett hulladékok valamint, az építési törmelékek,
komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek
minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek,
autógumik) elszállítása nem áll módunkban.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a
(06-62) 425-231-es telefonszámon kérhető,
illetve Budai Zoltán 30-563-15-11-es telefonszámon.
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Tisztelettel:
Dr. Koltainé Farkas Gabriella
ügyvezető igazgató

Olvasói leveleket az
algyoihirmondo@gmail.com címre várunk.
A legközelebbi újságban a május 25-ig
beérkezett írásokat tudjuk megjelentetni.

6750 Algyő Kastélykert utca 42. || www.facebook.com/algyoitajhaz || www.algyoitajhaz.hu
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Pályázati hirdetmény

Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező
ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére
Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 103/2016. (III. 24.) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet
az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok
értékesítésére.
1.) Az eljárás célja és fajtája:
1.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
1.b.) A pályázat célja: a 2.) pontban megjelölt, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát
képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.
2.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok: megállapított legalacsonyabb ára bruttó 7.500,- Ft/m2
Hrsz.
1. Algyő 1785/6
2. Algyő 1785/9
3. Algyő 1785/10
4. Algyő 1785/13
5. Algyő 1785/14
6. Algyő 1785/15
7. Algyő 1810
8. Algyő 1811
9. Algyő 1812
10. Algyő 1813
11. Algyő 1814
12. Algyő 1815
13. Algyő 1816
14. Algyő 1817
15. Algyő 1818
16. Algyő 1819
17. Algyő 1859

Terület
MegneveKikiáltási ár
nagysázés
(bruttó, Ft.)
2
ga (m )
beépítetlen
780 5.850.000,terület
beépítetlen
780 5.850.000,terület
beépítetlen
780 5.850.000,terület
beépítetlen
780 5.850.000,terület
beépítetlen
780 5.850.000,terület
beépítetlen
780 5.850.000,terület
beépítetlen
533 3.997.500,terület
beépítetlen
533 3.997.500,terület
beépítetlen
519 3.892.500,terület
beépítetlen
519 3.892.500,terület
beépítetlen
519 3.892.500,terület
beépítetlen
518 3.885.000,terület
beépítetlen
518 3.885.000,terület
beépítetlen
518 3.885.000,terület
beépítetlen
518 3.885.000,terület
beépítetlen
649 4.867.500,terület
beépítetlen
858 6.435.000,terület

beépítetlen
terület
beépítetlen
19. Algyő 1861
terület
beépítetlen
20. Algyő 1785/75
terület
beépítetlen
21. Algyő 1863
terület
18. Algyő 1860
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927

6.952.500,-

1116

8.370.000,-

1124

8.430.000,-

857

6.427.500,-

3.) Általános előzetes tájékoztató:
Időpont: 2016. május 9. 14.00 óra
Helye: Algyői Polgármesteri Hivatal
4.) A licitálás helye és ideje
A licitálás ideje: 2016. május 18-án 14.00 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal,
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Ülésterem
A Pályázati Hirdetmény teljes szövege a www.algyo.hu
honlapon található meg. További információ a következő címen kérhető:
Algyői Polgármesteri Hivatal
Angyal Zsolt aljegyző
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Telefon: +36-62/517-517
Fax.: +36-62/517-516

MEGÚJULT AZ ALGYŐI HÍRMONDÓ
Az újság szerkesztését, kiadási feladatait májustól a Kisbíró Kft. látja el. Molnár Áron polgármestert a változásokról
kérdeztük.
M.Á.: Az Algyői Hírmondó szinte a kezdetektől elkísérte a
települést, onnantól, hogy a rendszerváltás végbement. Az
elmúlt években több változáson átesett a lap, de mindegyik
azt a célt szolgálta, hogy a Hírmondó minél inkább a kor
elvárásainak megfelelően tudja tájékoztatni az algyői lakosságot. Most egy újabb változáshoz érkeztünk. Felvetettem,
hogy mi lenne, ha egy külsős cég vállalná el a kiadást, ami
még inkább a pártatlan tájékoztatást szolgálná. A pályáztatás eredményeként az elkövetkezendő egy évben biztos,
hogy egy külsős cég fogja az újság körüli feladatokat ellátni.
A.H.: Hány pályázat közül választották ki a nyertest?
M.Á.: Összesen öt pályázót hívtunk be, három ajánlat érkezett be, és ebből a Kisbíró Kft. pályázata nyerte el a képviselő-testület tetszését. Minden változás izgalommal, várakozással jár, de elkerülhetetlen volt, hogy valami történjen.
Azok, akik eddig készítették az újságot – zömében társadalmi munkában, rengeteg időt és energiát rászánva –, nagyon
jól végezték a dolgukat, és köszönet érte, büszkék lehetnek
arra, amit az elmúlt évtizedekben a Hírmondóval véghez
vittek. Azonban talán mindenki belátja, hogy ezt meg kell
próbálni.
A.H.: Milyen változások lesznek az újság életében?
M.Á.: A legfontosabb és a legjobb dolog, ami most történik
a Hírmondóval, hogy ingyenesen fog megjelenni. A kiadó
vállalta, hogy minden háztartásba, összesen 1800-ba, eljuttatja a lapot. A másik változás a papírminőséget érinti, 57
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grammos papíron jelenik meg ezentúl az újság a korábbi 8090 grammoshoz képest, amit a költségvetés – hogy az ingyenesség mellett az előállítása ugyanannyiba kerüljön – nem
bírna el. Azonban egy kiadvány minőségét elsősorban nem a
papír, amire nyomtatják, határozza meg, hanem a tartalma.
Az arculat is változáson esett át. Illetve az a fajta profizmus,
ami egy ezzel foglalkozó cégre jellemző, az Algyői Hírmondón is látszani fog. Tíz oldalt az önkormányzat fenntartott
magának, a maradék hat oldallal pedig a kiadó rendelkezik,
olyan témákkal tölti fel, ami az algyőieket érdekli, érinti. Kíváncsiak vagyunk az együttműködésre, ez nekünk is egy új
dolog, de én nagyon optimista vagyok.
ÉR.

SZEZONNYITÁS AZ ALGYŐI
LOVASPÁLYÁN
Megrendezték április 10-én az év első szabadtéri díjugrató
versenyét Csongrád megyében, az Algyői Lovaspályán.

Az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők a vasárnapi versenyre, regionalitását viszont az adta a nagy hagyományokkal rendelkező (közel 20 éves múltra tekint vissza,
a Téglás utcai pályán is már ötödik éve zajlanak versenyek,
ez pedig a második év, hogy egy kicsit megújult köntösben
jelentkezik a verseny) találkozónak, hogy a régiós, illetve megyei döntőkre ez a mostani minősítést ad az érintett
résztvevőknek (mindemellett azonban bizonyos országos
bajnokságokra is lehetett minősítést szerezni) – tudtuk meg
Zajzon Andrástól, az Algyői Sportkör lovas szakosztályának
vezetőjétől.
Az előzetes jelentkezések alapján 115 versenyző érkezett Algyőre, hogy több kategóriában megmérettesse magát, illetve
lovát. A versenyszámok 90 és 120 centiméter között váltakoztak, de ezen belül volt külön bírálat a kezdő, illetve az
ifjúsági lovasoknak is.
Az Algyői Sportkör is több lovassal érkezett: pályára lépett
Nagy Anna (R90 cm), Turdéli Andrea (R100 cm, R110 cm)
és Zajzon András (R110 cm).
Turdéli Andrea Disco nevű lovával indult a versenyen. Andi
és Disco heti két ugróedzésen szoktak általában részt venni,
de egész télen dolgozott a ló. Rendszeresen járnak versenyezni, és bár Disco is fiatalka, Andival kezdett el versenyezni,

de már szép sikereket értek el: többször bekerült a legjobb
hat közé. Most is bíznak a jó helyezésben.
Szintén lovagol, de nem versenyszerűen Sándor Alexandra,
aki igazi szerelmese a lovaknak, hiszen rajzolni is nagyon
szereti őket. Ha teheti, minden versenyre kilátogatnak nagypapájával, Kovács Pállal. Mindketten nagyon élvezik ezeket
az eseményeket, a kislány ki is szokta értékelni, ő az igazi
szakértő – vallotta be a nagypapa.

A kissé borongós, csípős idő ellenére jó hangulat uralkodott
a pályán, sokan hozták ki házi kedvencüket is. A díjugrató
pálya pedig jóleső izgalommal telt meg.
ÉR.
Az Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör
Közhasznú Egyesület ötödik éve tevékenykedik Algyőn. Fő célkitűzésünk az egészségvédelem, egészségfejlesztés lehetőségeinek biztosítása minden korosztály számára.
Létrehoztuk a Tájház udvarán az Ezerjófű Gyógynövény Kertet, amelyet 2015-ben felvettek a Települési Értéktárba, ezáltal
Nemzeti Értékké vált.
Kérjük segítse egyesületünk munkáját és célkitűzéseink elérését.
Támogassa egyesületünket jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Az egyesület adószáma: 18207130-1-06
Az egyesület tagsága nevében köszönettel:
Berek Ágota, elnök
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KULTURÁLIS PÁRBESZÉD
HATÁROK NÉLKÜL
Kulturális együttműködési megállapodást írt alá Algyő és
Kelebia. Pontosabban: a Gyevi Art Kulturális Egyesület és
a Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület kötött ilyen
megállapodást április 12-én, Algyőn, az Ezerjóházban.

egyesületre, hanem más algyői civil szervezetre is kiterjed
majd” – fogalmazott a Gyevi Art elnöke. Valamint azt tette
még hozzá, hogy a Zsibongó Tánccsoportot is szeretnék, ha
meg tudna majd jelenni kelebiai rendezvényeken.
Tehát a cél, hogy a két település civil szervezetei, csoportjai
találkozzanak egymással, megismerjék egymást és a településeket, hogy egy igazi határon átívelő kulturális párbeszédbe kezdhessenek.
„A Parlando Énekegyüttesnek már több éves kapcsolata van
a kelebiai egyesülettel, valamint elnökével, Paskó Csabával,
így úgy gondoltuk, hogy most már tegyük ezt hivatalossá is”
– fogalmazott lapunk kérdésére Ménesi Lajosné, a Gyevi Art
Kulturális Egyesület elnöke.
A Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület delegációját
fogadták délután a polgármesteri hivatalban, majd igazi
vendéglátóhoz méltón, bemutatták Algyőt. Így a Szerbiából érkezett vendégek megismerkedhettek a könyvtárral, a
templommal, a Levendula Hotellel, a Fehér Ignác Általános
Iskolával, megtekinthették a faluházat, a tájházat, és végül
az Ezerjóházba érkeztek meg.
Itt kerítettek sort a kulturális együttműködési megállapodás aláírására, amelyet Ménesi Lajosné és Paskó Csaba látott el – kölcsönösen – kézjegyével. Valamint néhány kedves
szó kíséretében ajándékokat adtak egymásnak. Paskó Csaba
kiemelte, hogy most már érti, hogy mire is büszke Algyő
polgármestere, és nem kevésbé Algyő lakossága. Elmondta:
„Azt az értéket, amelyet őseinktől kaptunk – a magyarságunkat – ápolnunk kell, és ez az együttműködés is ezt fogja
segíteni, remélem”.
Molnár Áron, Algyő polgármestere, viszonozva a kedves
szavakat, ajándékokat, átadta a település meglepetéseit a
vendégeknek, majd Ménesi Lajosné Jusztika is hasonlóan
hálálta meg a gesztust.
„Együtt is szervezzük ezentúl a programjainkat. Terveink
között szerepel, hogy a kelebiaiakat meghívjuk ide Algyőre
a Gyevi Art Kulturális Egyesület nagyobb rendezvényeire,
mint például a Búcsú vagy a Miénk a tér elnevezésűekre. A
mi egyesületünk pedig szintén megy majd az ő egyesületük
búcsúira” – hangzott el Ménesi Lajosné elnöktől a rendezvényen.
Rákérdeztünk hát az együttműködés részleteire is, melyre Ménesiné Jusztika így reagált: „Szeretnénk pályázatokat
együtt írni, valamint az ottani gyerekeket is szeretnénk
meghívni az egyesület által szervezett kézműves táborába.
És lehet, hogy ez a kapcsolat idővel nem csak a kulturális

G.

Férőhelyek alakulása a bölcsődében
2017-2018 nevelési évre szolgáltatást igénylő gyermekek száma 32 fő, szabad helyek száma 4. Előjelentkezni
lehet az intézményben hétköznap 9-16 óra között telefonon, az 517-368 számon, vagy személyesen a bölcsőde irodájában.
2016.04.19-20–án megtartott bölcsődei iratkozással, 2016-2017 nevelési évre minden hely betelt.21
szabad férőhelyre 27 gyermek jelentkezett, váró lista
alakult ki. A felvétel eredményéről, minden családot levélben értesítünk.
Gyermeknap
Gyermeknappal egybekötött bölcsődei búcsúztatóra várjuk a bölcsődés gyermekeket és szüleiket,
2016.05.27-én, pénteken 16 órai kezdettel a Faluház
színház termébe. A kisgyermeknevelők egy kis ajándékkal búcsúztatják az óvodába indulókat.17 órától
„meglepetés vendég” előadása lesz, amelyre minden
1-4 év közötti gyermekeket és szüleiket szeretettel várunk. A programunka kézműves foglalkozásokkal, ugráló várral tesszük színesebbé.
Mindenkit szeretettel várunk!
Töltés- túra
2016.05.09. 17.00 órára várunk minden mozogni szerető
kisgyermekes családot a bölcsődébe. Gyalogoljunk
együtt a töltésen. Útvonal- indulás a bölcsőde épületéből –Komp utca –Tisza töltés –Fehér iskola- Kastélykert
utca a-bölcsőde épülete. A kellemes séta után, a bölcsőde dolgozói egy kis frissítővel várják a részvevőket.
(A rendezvény rossz idő esetén elmarad.)
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A BIZOTTSÁGOKRÓL
Általában a képviselő-testületek munkáját ún. bizottságok
segítik, ezekből Algyőn jelenleg három van.
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

Az önkormányzatok szakfeladatokat bíznak a bizottságokra,
így a település ügyeivel, üzemeltetésével, életével, működtetésével, fejlesztéseivel a Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság foglalkozik Algyőn. Öt tag alkotja (mint mindhármat a nagyközségben): Herczeg József (elnök), Balázs Zsolt
(elnökhelyettes), Pongrácz Tamás (tag), külső tagok: Lévai
Mihály és Miklós Attila Zsolt.
Herczeg Józsefet (aki tősgyökeres algyői) kerestük fel, hogy
egy kicsit mutassa be számunkra a bizottságukat. Elmondta,
hogy általában minden nyilvános, ami eléjük kerül megoldandó feladatként, „kivéve azok a csekély számú problémák,
amelyek a gazdasági érdekeink miatt lehetnek esetleg nem
nyilvánosak” – fogalmazott a bizottság elnöke. „A Településfejlesztési stratégia kialakítása volt ilyen nagy falat legutóbb, illetve annak egyik első olvasatában történő bírálata
és segítése, iránymutatása” – tudtuk meg. Most például az
1956-os forradalom 60. évfordulójára tervezett emlékmű
elkészíttetését, elhelyezését végzik. „Alkalmanként igen
nagy viták alakulnak ki közöttünk, hiszen mindenki másképp látja, hogy hogyan kellene egy-egy ügyet megoldani,
de igyekszünk olyan válaszokat adni, amely hosszú időn keresztül megbízhatóan és megnyugtatóan előreviszi a települést, és általában konszenzusra jutunk.”
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság
-Az előző ciklusban a bizottság még Pénzügyi Bizottság
néven működött. A 2014-es választások után, az új képviselő-testület megalakulásával tartozik a gazdaságfejlesztés
hozzánk, ugyanis a grémium nagyobb hangsúlyt fektet erre
– mondta lapunknak Pongrácz Tamás képviselő, a bizottság
elnöke.
Feladatuk, hogy a testületi ülés előtt áttárgyalják az őket
érintő napirendi pontokat. Mivel a legtöbb napirend pénzügyet is érint, a bizottság szinte az összesről szavaz.
Többlet feladatot jelent, hogy módosítottuk az önkormányzat beszerzési szabályzatát. Míg korábban a polgármester 3
millió forint összeghatárig dönthetett önállóan, addig a jelenlegi szabályok szerint ez 1 millió forintra csökkent. Tehát minden 1 és 3 millió forint közötti beszerzés, beruhá-

zás csak a bizottságunk jóváhagyásával valósulhat meg. A 3
millió forintos összeghatár felett a Képviselő Testület dönt.
- A fenti okok miatt nekünk van a legtöbb munkánk, szinte
nem telik el úgy hét, hogy ne hívnánk össze rendkívüli ülést
– folytatta Pongrácz Tamás, aki ezen a jövőben változtatni
szeretne. A polgármesteri hivatallal együttműködve kijelölnének a soros üléseken kívül havi egy napot, amikor a bizottság döntene az őt érintő témákról.
A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökhelyettese
Dr. Roczkó András, tagja Dr. Gonda János, külső bizottsági
tagjai Dr. Györgyné Vőneki Etelka és Németh Sándor.
Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság

A képviselő-testülettől két átruházott hatásköre van a Jogi,
Ügyrendi és Humán Bizottságnak; egyrészt a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben a pályázatok odaítélése, pályáztatás és a pályázók elbírálása; másrészt az újszülöttek támogatása, a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása. Valamint
minden olyan kérdés, amely jogi, ügyrendi vagy humán területet érint. A bizottság felépítése: Dr. Gonda János (elnök),
Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó (elnökhelyettes), Torma Tiborné
(tag), Pappné Dr. Terhes Gabriella (külső tag), Dr. Füzesy
István (külső tag).
Dr. Gonda János úgy fogalmazott lapunknak, hogy „az elmúlt évben 34 gyermek született Algyőn, ugyanakkor 7080 temetés van, így ebből is látszik, hogy van min javítani,
ugyanis nincs meg az a reprodukció, ami szükséges lenne”.
A bizottság rendes ülését minden hónap 3. keddjén tartja,
azonban ha valamilyen feladat felmerül, úgy rendkívüli ülések összehívhatók.
Megyeri József/G.
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AZ EZÉVI CSAPÁSIRÁNYOK
Molnár Áron kerekasztal beszélgetésre invitálta a lakosságot április 13-án, a helyi Faluház nagytermébe.
Így egy beszélgetés keretében ismerhették meg az érdeklődők a településvezetés terveit, hallhatták Algyő (fejlődési)
irányát, és javaslatokkal élhettek, hogy merre érdemes még
fókuszálni, ahol esetleg hiányosságokat látnak.
Két nagyobb részre oszthatóan építette fel mondandóját a
polgármester: egyrészt beszélt a költségvetésről, másrészt a
2016-os (tervezett) fejlesztésekről.
Az első részben Molnár Áron áttekintette a 2015-ös évüket – gazdasági szempontból –, elmondta, hogy 3,9 milliárd
bevételük volt. Azt is megállapította, hogy ’14-hez képest az
adóbevételek emelkedtek, amelynek 94%-át az iparűzési adó
teszi ki. Majd a 2016-os költségvetést is ismertette, ez idén
3.352.080.000.- Ft Algyőn. Erről azt a megállapítást tette a
polgármester, hogy ilyen összeg kisebb városoknak szokott
lenni. Felhívta a figyelmet, hogyha van olyan helyi vállalkozó, amely dolgozna, akkor jelezze ezt az önkormányzat felé.
Majd áttért a fejlesztésekre. Elsőként a DNY-i lakópark fejlesztését említette meg, amelyre 162 milliót szánnak. Ehhez
kapcsolódik, hogy több mint 60 telek van az önkormányzat
tulajdonában, amelyet értékesíteni szeretnének. Első lépésként 19 darabot, amelyek 5-800 négyzetméteresek.

A további fejlesztésekre vonatkozó tervek álljanak itt felsorolás szintjén: Algyői Szivárvány Óvoda: tornaszoba kialakítása --> 44,5 millió Ft; tető felújítása; infrastrukturális
fejlesztés; belterületi csapadékvíz elvezetése; belvíz- csapadékvíz kialakítása; aszfaltozás --> 90 millió (Szőlő, Görbe,
Tüskevár, Patkoló, Dália, Sugár utcákon valamint a piac
területén); járdaépítés --> 30 millió (Vásárhelyi, Szamóca,
Kikelet, Apród és Kastélykert utcákon), idetartozik a Bartók és Tiszavirág környéki kisköz is; Levendula szálló körüli
terület rendezése; Tiszavirág utcán párhuzamos parkolók
kialakítása; a 14 lakásos bérlakás épületének felújítása; nyári
intézményi felújítások --> 20 millió; közvilágítás foghíjainak
pótlása; új tűzcsapok telepítése --> 13 millió (3 ütemben);
belterületi fásítás --> 3 millió; erdősítés --> 10 millió; hangár
és vizesblokk felújítása; temető hátsó út aszfaltozása.
Ezt követően szót ejtett a konkrét pályázatokhoz kapcsolódó tervekről is: önkormányzati épület korszerűsítése --> 200
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millió; Sárga iskola felújítása --> 50 millió; ’56-os emlékmű
--> 25 millió; a Faluház energetikai fejlesztése (fűtéskorszerűsítés) --> 50 millió; Algyő Park fejlesztése --> 300 millió;
Borbála fürdő (33 m-es medence – lefedve – építése TAO pályázat segítségével); a kishajó kikötő melletti közösségi tér
fejlesztése; Tisza hasznosítása --> 130 millió
A megjelent lakosok néhány javaslattal, hozzászólással éltek:
„Fedett biciklitároló bizonyos épületek előtt, kiemelten a
fürdőnél, ugyanis sokan járnak elektromos kerékpárral.” -->
Megnézzük, mit lehet tenni – hangzott az ígéret.
A fürdőben kinti medence a gyerekeknek is. --> Voltak tervek. Egy csúszdás tanmedence lenne az ésszerű, 33-assal
együtt.
„A fürdő nem fog tudni fejlődni, ha csak a TAO-ra bízza a
testület, kellene saját forrás is.” --> 2016-ban nincs elkülönített összeg fürdőfejlesztésre.
Idősek gondozásának megoldása. --> „A kormányzat nem
támogatja, hogy az önkormányzatok belefolyjanak ebbe.
Kellene egy cég, elképzelés, amelyhez csatlakozhat az önkormányzat” – válaszolta Molnár Áron.
Járda a Géza utca bal oldalára. --> Tervezzük.
„A Faluház szellőzését, klímahelyzetét is javítani kellene,
mert például színház esetén nagyon kellemetlen. Lesz kerékpárút a hídon át?” --> „Mind Szeged, mind Hódmezővásárhely felé problémás a kerékpárút egy szakasza. A hídon külön kerékpárutat nem tudnak létesíteni. Szeged felé kaptunk
egy ígéretet a NIF-től, hogy saját forrásból idén összekötik.”

2016. május

11

„A Tisza virága”

„A Sárga iskolát hasznosítani is kellene, nem csak felújítani.”
--> Szolgáltatóházként lehetne hasznosítani.
„A Civilek Háza fel lesz újítva?” --> „Szerintem, a Faluház
most fontosabb. Apróbb hibákat kijavítunk intézményi felújítási keretből.”
Terveim szerint még a nyár előtt (május), vagy a nyár elején (június) fogunk még találkozni valamilyen szervezett
keretek között a lakossággal, de máskor is elér(het)nek, ha
problémájuk van – zárta le a Kerekasztal beszélgetést Molnár Áron a kérdések elfogytával.
G.

MINŐSÍTÉS ÉS CSILLAGOK
Április 13-án avattak Algyőn egy szállodaminősítő táblát.
A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég által üzemeltetett algyői Levendula Hotel superior három csillagot
kapott.

hogy egy alapos koncepció mentén még tovább fejlődhet a
hotel, itt a szálloda előtti tér rendezésére utalt, közvilágításra, járdára, útra, parkolóra.
Ezt követően Katona Ilona, a Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója tartotta meg beszédét, mely
során gratulált a minősítéshez. Számba vette a régió turisztikai adatait, ahol rávilágított, hogy „2015-ben a kereskedelmi szálláshelyek 700 ezer vendéget regisztráltak, így a Délalföldi régión – turizmus tekintetében – felfutás figyelhető
meg”. A Magyar Turizmus Zrt. 2016-ot a gasztro-élmények
évének nyilvánította, és úgy fogalmazott, hogy ez Algyőre
nézve pozitív hozadékkal is járhat.
Király Imre tárogatón közreműködött, majd az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanulói előadását hallgathatták
meg az érdeklődők, akik ezáltal megismerhették a Gyevi
Bíró történetét.
Katona Ilona és Molnár Áron leplezték le a táblát, így a Levendula Hotel superior három csillaggal üzemel immár.
G.

Levendula Étterem

A táblaleplezést megelőzően egy rövid ünnepséget szerveztek, amelyen felszólalt Molnár Áron polgármester, aki arról beszélt, hogy a várakozásaikat messze felülmúlta az egy
évvel ezelőtti nyitáskor megfogalmazott céljaikat, terveiket.
Büszkék lehetnek rá az algyőiek – fogalmazott a polgármester. Kiemelte, hogy az ott dolgozók szép munkát végeznek,
és, hogy az ottani konyha látja el a közétkeztetést is, amely
nem kis feladat – állapította meg. Majd azt vetítette előre,

Minden vasárnap svédasztalos ebéddel, hetente változó kínálattal várjuk kedves vendégeink éttermünkben
11:30-15:00 óráig. Levesek, pörköltek, frissensültek, raguk, GYEREK MENÜ és finom desszertek sora várja a
hozzánk betérőket. Vegetáriánus vendégeinknek igényét
kérésre helyben teljesítjük, valamint minden asztalfoglalás mellé ajándék Levendula Limonádét kapnak
vendégeink!
Az ebéd ára: 1950 Ft / fő
Gyermekkedvezmény: 3-12 éves korig 50% kedvezmény
0-3 éves korig ingyenes
Asztalfoglalás szükséges: 0620/284-0494 vagy a
0662/765-975-ös telefonszámon
Annyit ehet, amennyit bír!
Várjuk Önt is sok szeretettel!

CSŐCSERE a Borbála Gyógyfürdő
SZOLÁRIUMÁBAN!
Új „Coffee Love max” csövekkel várjuk barnulni vágyó
vendégeinket!
Fürdőnk az EU szabványnak megfelelő csövekkel felszerelt, légkondicionált álló szoláriummal rendelkezik.
Ezeknek a csöveknek köszönhetően biztonságosan, szabályozott kereteken belül barnulhatunk, nincs leégés,
nem keletkezhet bőrpír. A szoláriumozásnak a barnuláson kívül más pozitív hatásai is érvényesülnek: D-vitamin termelés, immunrendszer erősítése, csontritkulás
megakadályozása, valamint csökkenti a mell-, vastagbél
és prosztatarák kockázatát.
Barnuljatok jó helyen, azaz NÁLUNK!
1 zseton/2 perc csupán 190 Ft
30 alkalmas bérlet: 5320 Ft
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LÁZÁR: 100 MILLIÁRD
AZ ÉLELMISZERIPARNAK

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(Kastélykert u. 38.):
Május 17. (kedd) 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár

A szakmai egyeztetéseket követően 100 milliárd forint támogatást kaphat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásaiból az élelmiszeripar; erről
döntött április 29-i ülésén a kormány - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

MÁJUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május 6., péntek, 18 óra – kiállításmegnyitó a Faluház
Galériában: Bányai Béla festőművész tárlata.
Május 6., péntek, 18 óra – Pósa klub
Május 11., szerda, 15 óra – A Mozgáskorlátozottak
Egyesülete Algyői csoportjának találkozója.
Május 11., szerda, 18 óra – ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom,
Tudomány a Faluház emeleti klubtermében: Szomorú
Kárpátok. Önkéntesként egy háborús országban. Petró
Annamari élménybeszámolója. Petró Annamari 2015
végén három hónapig egy közösségtámogató misszió
résztvevője volt Kárpátalján. Magyar gyerekekkel foglalkozott a gazdasági válság és háború sújtotta országban.
Május 13., péntek, 19 óra – Algyői Teátrum: Csak a
szépre emlékezem. Vidám, zenés műsor a Barátok közt
szereplőivel: Várkonyi Andrással, R. Kárpáti Péterrel,
Gyebnár Csekkával, Józsa Tamarával és Czető Zsanetttel. Belépő: 1.400 Ft / fő, nyugdíjas, diák: 800 Ft / fő
Május 14., szombat, 8 óra 30 perc – A Nagy Algyői
Sportnap a Faluházban, a Sportcsarnokban, a gördeszka
pályán és a Sportcentrumban.
Május 18., szerda, 18 óra – Világjáró klub VII. Kalandozás a vadnyugati nemzeti parkokban Karancsi Zoltán
egyetemi docens vetítéssel egybekötött előadása a Faluház emeleti klubtermében
Május 20., péntek, 19 óra – Algyői Teátrum: Idegenben
keserűbb a sírás. Zenés duett dráma Karády Katalin történetéből. A Magyarországi Szerb Színház előadása. Belépő: 700 Ft / fő, nyugdíjas, diák: 450 Ft / fő
Május 27., péntek, 19 óra – Családi gyermek- és ifjúsági
napok. Gyermekszínpad: a Drámaszakkör előadása a Faluház színháztermében
Május 28., szombat, 8 óra – Családi gyermek- és ifjúsági
napok. Ifjúsági nap a Faluháznál
Május 29., vasárnap, 8 óra – Családi gyermek- és ifjúsági napok. Gyermeknap a Faluháznál
Május 29., vasárnap, 9 óra 30 perc – Hősök Napja. Megemlékezés a Szent Anna-templom kertjében
Június 3., péntek, 18 óra – Pósa klub
Június 3., péntek, 19 óra – Algyői Teátrum: Bernard
Slade: Jövőre veled, ugyanitt. Romantikus vígjáték a
Szegedi Pinceszínház előadásában. Belépő: 700 Ft / fő,
nyugdíjas, diák: 450 Ft / fő

Lázár János hangsúlyozta: az élelmiszer-feldolgozást fejleszteni kell a versenyképesség javítása érdekében, ezért döntött
a kormány úgy, hogy a GINOP-on belül elkülönítenek az
élelmiszer-feldolgozás számára egy pályázati sort. A kormány az élelmiszeripar fejlesztésére 50 milliárd forint vissza
nem térítendő és 50 milliárd forint visszatérítendő támogatást tud mobilizálni.
Megjegyezte: az elnyert forráson belül a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás aránya 49-51 százalék lesz.
A Miniszterelnökségen készen állnak arra, hogy szakértői
tárgyalásokat folytassanak az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségével (ÉFOSZ) a pályázati kiírás gyorsítása
érdekében. Ha a szóban forgó program eredményes, a kormány nem zárkózik el annak folytatásától sem - jelezte a miniszter.
Aláhúzta: a kormány stratégiai ágazatnak tekinti az élelmiszer-feldolgozást; az agrárium és az agráripar, valamint a
hozzá kapcsolódó élelmiszer-feldolgozás kiemelten fontos a
magyar vidék és a magyar gazdaság versenyképessége, növekedése, a munkahelyteremtés szempontjából. Ezért biztosít
a kormány többlet támogatásokat.
Forrás: MTI

Algyői hírmondó ingyenes közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 5. napjáig
Kiadja: Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.
Felelős szerkesztő: Megyeri József (+3662/533-778)
Email: radio7@radio7.hu
Hirdetésfelvétel: Molnár Adél (+3620/269-40-30)
Nyomás: Szoliter Kft., Hódmezővásárhely
Megjelenik: Algyőn
Terjeszti: a Kiadó.
Azonosítószám: ISSN 2063-3173
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk,
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
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KEDVENC VERSÜKET SZAVALTÁK
AZ ALGYŐIEK

BELGYÓGYÁSZAT, HÁZIORVOS

Egész napos versünneppel emlékezett meg a Gyevi Art Kulturális Egyesület, valamint az Algyői Faluház és Könyvtár
a Költészet Napjáról, amelynek keretében kicsik és nagyok
kedvenc versüket szavalhatták el.

DR. BAKÓ ILDIKÓ (Tel.: 62/267-202, 30/635-47-17)
Rendel: hétfőn, kedden, pénteken: 800-1200; szerdán, csütörtökön: 1200-1600
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA (Tel.:
62/267-707, 30/638-18-63)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön,
pénteken: 730-1130
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA (Tel.: 62/267909, 30/249-57-08)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön:
730-1200; pénteken: 745-1200

CSECSEMŐ ÉS GYERMEK SZAKORVOS
DR. MOLNÁR MÁRIA (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 800-1200; kedden 800-1100; szerdán 13001600; csütörtökön 800-1000; pénteken 800-1100
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 1100-1500
„Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.” – vallja József Attila. Ezen felül pedig szükséges, hogy vers „mondassék”. Ezt az elvet követték április
11-én, a Költészet Napján Algyőn is. Immár harmadik éve
szervezte meg a Gyevi Art Kulturális Egyesület, Ménesi Lajosné vezetésével, valamint az Algyői Faluház és Könyvtár
egész napos Versünnepüket (előtte is minden évben volt
megemlékezés eme jeles napon, csak nem egész napig tartó).
Délelőtt a Szivárvány Óvoda kicsinyei szavalták csengő
hangjukon a kedvenc versüket. Majd kora délután a Fehér
Ignác Általános Iskola tanulói vették birtokba a könyvtár
termét, hogy elkápráztassanak mindenkit a szebbnél szebb
költeményekkel.
Illetve a felnőttek sem maradtak ki a sorból: késő délután
az övék volt a terep. Minden egyes résztvevő egy-egy könyvet kapott ajándékba. A gyerekek olyannyira belelendültek
a versmondásba, hogy miután mindenki elszavalta az általa
választott verset, voltak, akiknek ez nem volt elég, és még
szereplésre vágytak.
Bogi és Rami, az óvodás ikerlányok testvéreiket jöttek megnézni, de kedvet kaptak a szavaláshoz, mikrofon mögé álltak
hát.
Az este folyamán pedig inkább az idősebb korosztálynak
kedveztek. Publik Antal marosvásárhelyi előadóművész szavalta – többek között – József Attila, Márai Sándor, Karinthy
Frigyes verseit. Közreműködőként pedig unokája, Vas Ildikó lépett fel énekes produkciójával. Valamint megzenésített
verseket adott elő az algyői Búzavirág Asszonykórus.
ÉR.

MENTŐK: 104 TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
TÓTH GÁBOR R. FŐTÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-19
HORVÁTH ZOLTÁN R. TÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-18
MIHÁLKOVICS JÁNOS R. FŐTÖRZSŐRMESTER:
20/852-06-66
Fogadóórák időpontja: hétfőn 1400-1600; szerdán 1600-1800
(helyszín: Kastélykert u. 44., KMB iroda)

FOGSZAKORVOS
DR. KOVÁCS ÁGNES (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház
u. 42.)
Rendel: hétfőn és kedden 1200-1800; szerdán és pénteken 8151415; csütörtökön 700-1300
DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók
u. 76. I. em. 5.; www.fogorvos.gportal.hu)
Rendel: hétfőtől csütörtökig

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: tel.: 62/517-261; Cím: Egészségház u. 42.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 800-1800; szombaton 800-1200
Szolgáltatások: bankkártyával történő fizetés, egészségpénztári kártya elfogadása, ingyenes vérnyomásmérés.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 1600-tól reggel 730-ig
Tel.: 62/433-104
Cím: Kossuth L. sgt. 15-17. (bejárat a Szilágyi u. felől)
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BAJNOKI SIKEREK
A KÉZILABDÁBAN
Nagyüzemi szinten dübörög a kézilabda Algyőn. A fiúk a
szezon folyamán az NB I/B Keleti csoportjában vitézkedve
végeztek az élen, a lányok pedig a megyei bajnokságban szereztek bajnoki címet.

2016. május

ban szegedi lányokból álló gárda élete talán nem a legkön�nyebben indult. A játékosok egy része nehezen vágott bele a
bizonytalanba, az új egyesületbe, ám a bajnokság kezdetére
összerázódtak és rögtön győzelemmel indultak útnak.
A lendület egészen március 4-ig töretlen volt, akkor érkezett az első és egyben utolsó vereség, a bajnokságban végig
nagy riválisnak számító Kistelek parancsolt megálljt Dankó
Leáéknak.
„Ez az egyetlen rossz jegyünk a bizonyítványban, ami a mai
napig is fáj a csapat számára, de abból a vereségből sokat tanultunk, amit jövőre az NB II-ben hasznosítani tudunk.” –
fogalmazott a vezetőedző.
Az út ugyanis oda vezet, a NB II Délkeleti csoportjába. A
feljutást frissen kiharcoló csapat pedig továbbra sem akarja
elaprózni, ősszel komoly célokkal vágnak neki az új osztálynak: szeretnének az első öt között végezni és algyői játékosoknak is lehetőséget biztosítani.
szcs

Rohamléptekben fejlődik az algyői kézilabda, a férfi csapat
már a feljutás évében kemény meccseket vívott az ellenfelekkel, az idei szezonban pedig még elszántabb játékot mutattak. Többségében győzelmek követtek győzelmeket, de a
bajnokság előzetesen kikiáltott esélyesei – az FTC és a Nyíregyháza – sem bírtak az algyői hengerrel. A képet egyelőre
mindösszesen a Pick-fakó elleni vereség árnyalja.
A márciusi vesztes meccs után Dankó Ervin tanítványai
azonban újult erővel vették fel a harcot. Védekezésből vizsgáztak jelesre a Békés elleni csörtén, majd a Nyírbátor otthonában is folytatták a parádés teljesítményt. Tulajdonképpen
már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát – és
ismét csak 11 gólt engedélyeztek az ellenfélnek.
Az Orosháza U23 ellen is komolyan készült a csapat, tették ezt annak ellenére, hogy a sereghajtót fogadták, mégis
biztosra akartak menni. A papírforma pedig beigazolódott,
Kiss Olivérék ez alkalommal is 40-27-re győztek – pont, mint
a Nyírbátor ellen. Ezzel pedig az álomcél kapujába kerültek.
A bajnoki cím elhódítása így az Ózd elleni csörtére maradt.
A hazaiak ugyan próbáltak meglépni és nagyon azon voltak,
hogy hatástalanítsák Vadkertit, de nem jártak sikerrel. Az
algyői együttes a megszokott profizmussal alkalmazkodott
és igyekeztek magas fokozatra kapcsolni a hengert, nem is
okoztak csalódást.
A győzelemmel pedig az álom valóság lett, a Levendula Hotel FKSE-Algyő felnőtt férfi csapata megszerezte a bajnoki
címet, nem hagyva több ezzel kapcsolatos kérdést a maradék
két fordulóra.
Lányoké az elsőbbség
A 2015/16-os szezon azonban nem csak a fiúknál volt igazán sikeres. A megyei bajnokságban szereplő lányok szintén
megmutatták, hogy mi fán is terem a kézilabda.
Az újonnan alakult gárda rögtön az első évében megnyerte
a bajnokságot Arany Zoltán edző vezetésével. Az elsősor-

MÁR AZ OVISOK IS
KÉZILABDÁZNAK
Áprilisban elindult az ovis kézilabda a Szivárvány Óvodában. Hétfőnként a középsősök Zsadányi Sándortól tanulhatnak, a szerdai napokon pedig a nagyobbaké a pálya, ők
Laluska Balázstól leshetik el a trükköket.

Az FKSE igazán elemében van a településen. A lányok és
fiúk a bajnokságokban remekelnek, az egyesület viszont az
utánpótlás nevelésre is komoly figyelmet fordít. Ennek keretében pedig a kézilabda az oviban is megjelent, a cél, hogy
ősszel az U7-esek ne a nulláról induljanak.
A nyáron átadott ovi-foci pályán ugyanis áprilisban a kézilabdát is kipróbálhatják a kicsik. A félórás tréningek már
nagy sikert arattak, Kakuszi Ildikó, óvodapedagógus, aki a
Pöttöm Tornáért is felel, elmondta, hogy a gyerekek, a szülők, az óvónénik is örömmel fogadták az új sportolási lehetőséget – hiszen a mindennapos testnevelést és az egészséges
életmódra nevelést különösen fontosnak tartják.
szcs

2016. május

15

„A Tisza virága”

II. ALGYŐI AMATŐR
ASZTALITENISZ VERSENY
Megrendezték a II. Algyői Amatőr Asztalitenisz Versenyt.
A rendezvényen 21 felnőtt és 8 gyermek versenyző indult. Az
eseményen részt vett Molnár Áron polgármester és Juhász
Sándor, az Algyői Sportkör elnöke is. A verseny 6 asztalon,
izgalmas,színvonalas játszmákkal zajlott. A gyermekek versenyében rendkívül szoros küzdelem után 1. helyen Pácza
Dániel, 2. helyen Mesterházy Máté, 3. helyen Bodó Balázs, 4.
helyen pedig Boros Máté végzett.
A felnőttek versenyében 1. helyen Budai Imre, 2 helyen Lénárt Kálmán, 3. helyen Juhász István végzett.
Az amatőr verseny sikerességét igazolja, hogy a résztvevők
igényt tartanak több ilyen rendezvény megtartására is.
A pingpongozni vágyókat továbbra is várják a Kastélykert
utcai edzőterembe. Bővebb felvilágosítás a 30/300-7803 telefonszámon érhető el.
Mesterházy Zoltán

ALGYŐI ÉRMEK A SPIRIT OPENEN
Zsarkó Dániel Péter tanítványai, a hatvani Spirit Taekwondo Klub által, április 2-án rendezett, nemzetközi ITF
Taekwon-do versenyen, az V.Spirit Openen léptek küzdőtérre a budapesti Vasas Sportcsarnokban. A versenyre 6 ország 36 klubja és több mint 420 sportolója nevezett.

Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztály színeiben
induló fiatalok kiválóan szerepeltek, ugyanis 4 éremmel lettek gazdagabbak, 2 ezüstérmet és 2 bronzérmet nyertek.
Eredmények:
Ezüstérem
Kiss Levente – gyermek fiú küzdelem
Tari Lilla – felnőtt nő formagyakorlat
Bronzérem
Kovács Gábor – senior férfi küzdelem (75 kg)
Tari Lilla – felnőtt nő küzdelem (56 kg)
Felkészítő mester: Zsarkó Dániel Péter IV. Dan,
Puruczkai Ádám III. Dan.
Forrás: Kovács László

A helyes megfejtők között párosbelépőt sorsolunk ki az Algyői Teátrum június 3-i előadására.
Az előző szám rejtvényének megfejtői közül a nyertes: Pálfi Károly Béla. Nyereményét átveheti a Faluházban!
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102. születésnapján köszöntötték Tóth János algyői lakost
április 15-én. János bácsi a település legidősebbje, akit
maga Horthy Miklós ütött vitézzé.

Természetesen a legelső kérdés a titokra vonatkozott, de
mindenkit ki kell ábrándítanunk, ugyanis Tóth János bácsi mosolyra húzta a száját, gyermeki csillogás jelent meg a
szemében, és közölte: nem tudja mi a hosszú élet receptje.
Pedig ő a legidősebb algyői lakos a 102 esztendejével, illetve
pontosabban: éppen aznap már két napja a 103-dik életévét
taposta. Talán a dolgos lét – János bácsi sok-sok évet húzott
le a MÁV-nál; talán a nehézségekkel, a történelem hányattatásaival is dacoló, ezredíziglen tartó vígkedélye; talán a
tiszai levegő; talán a körülvevő barátok és család; talán az
életszeretet; talán a vaksors … talán, de ez marad talány.
Szép számmal gyűltek össze pénteken az algyői Levendula
Hotelben, hogy együtt örüljenek Tóth Jánosnak, az algyőiek
legszebbkorújának. Nem hiányoztak a barátok, a családtagok, a tisztelők, a mindig szeretők, az egykori munkahely és
a településvezetés képviselői sem.
Záporoztak az érzelmek: sem gyomor nem rándult ennyiszer, sem szem nem homályosodott oly sokszor, sem rekeszizom nem rázkódott még ennyiszer egy egyszerű péntek délután Algyőn, mint ekkor.
Tóth János nem is korával érte ezt el a megjelenteknél,
mindinkább az őszinte életörömével. Együtt kacagott Molnár Áron polgármesterrel a poénokon, együtt nosztalgiázott
Mondi Miklóssal a MÁV-os emlékek okán, együtt könnyezett Zetényi Csukás Ferenccel versen és népdalon, együtt
csujogatott a Zsibongó táncosokkal, és együtt emlékezett
Kovács Ferenccel a vitézség víg napjain. János bácsit maga
Horthy Miklós ütötte vitézzé. Majd csak úgy csibészesen
odabiggyesztett még egy szentenciát tudósítónknak: soha ne
a gondra adjunk, vidáman vegyük az életet. Tóth Jánost a
jóistenke éltesse!
G.

1. Szabó Benett Dávid
Szül: 2016.04.14.
Anya: Szabó Renáta
Apa: Szabó Dávid

Algyőn anyakönyvezett elhunytak
áprilisban
(Szegeden anyakönyvezett elhunytakról nem tudunk):
Szél Ferenc
Simon Lajos

Heni Butik
A piactéren
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ, SZERDA, SZOMBAT 5:30-TÓL 11:30-IG
• török, olasz divatáruk
• női, férfi, gyermekruhák
• fehérneműk
• lakástextil
• cipők, papucsok
• extra méretű ruhák 4–9 XL

ÚJDONSÁG!!!
300 fürdőruha
• bikini
• tankini
• egyrészes fürdőruha M–6XL-ig
• férfi úszónadrágok
HETENTE BŐVÜLŐ ÁRUKÉSZLET
10% KEDZEVMÉNY 10 000 Ft fölött

