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ÚJ ÜZEM TELEPÜL ALGYŐRE?
Egy görög vegyipari üzem szeretne az Algyői Ipari Parkhoz települni - hangzott el a nagyközség május 19-i testületi
ülésén. A beruházás szükségességéről megoszlanak a vélemények. Lakossági fórumot is terveznek a témával kapcsolatban.
09:06: Molnár Áron polgármester az ülést megnyitotta. A
grémium határozatképes.

09:10: Pongrácz Tamás képviselő napirend előtti hozzászólásában az ipari park kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat növelné benne a tulajdonrészét. Bízik benne, hogy
ezt a testület megszavazza.
09:12: A polgármester zárt ülést rendelt el.
11:00: A zárt ülés véget ért.
11:07: A nyílt ülés folytatódik. Az AKTV Kft. tavalyi egyszerűsített beszámolóját hallgatta meg a testület. Dr. Roczkó
András képviselő kérdése: hogyan ütemezik a tagi kölcsön
visszafizetését. Részletekben, mert ha egyszerre kellene
mind a 6 milliót visszautalni, akkor fizetésképtelenné válna
a televíziós cég - hangzott a válasz. A beszámolót elfogadták.
11:15: A Gyeviép Nonprofit Kft. beszámolója következett, a
bizottságok elfogadásra javasolták a határozatot. A képviselők megszavazták.
11:25: Folytatódnak az önkormányzati cégek beszámolói,
most a Gyevitur Kft. került sorra. Szűcs Szabolcs ügyvezető
elmondta: a veszteségben a legnagyobb tételt az amortizáció
jelenti. A szálloda működése viszont a várt eredményeket
meghaladta. Az ügyvezető szerint nagy segítség lenne, ha
nonprofittá válna a cég. Emellett még közmunkaprogramot
is be lehetne építeni a tevékenységbe - vélte Szűcs Szabolcs.
11:34: A Gyevitur Kft. beszámolója kapcsán szóba került,
hogy új könyvvizsgálóval kössenek szerződést, mert a mostani – az elmondások szerint – nem időben küldte be a dokumentumokat. Pongrácz Tamás képviselő hozzátette, ezt a
könyvvizsgáló ne vegye személyes támadásnak, mert a bizottságok javasolják ezt a váltást, s nem egy személy.
11:45: Szűcs Szabolcs kiemelte: nem akarta, hogy konfliktus
alakuljon ki a bizottságok és a könyvvizsgáló között, ezért
sajnálja is. Molnár Áron polgármester szerint ilyen esetben
érdemes lett volna a könyvvizsgálót is meghívni a bizottsági
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ülésekre, hogy ezt megbeszélhessék vele. A beszámolót végül is elfogadta a testület, mivel kiderült, a könyvvizsgáló
időben adta le a dokumentumokat, így nem lesz változás.
11:55: Mind a három önkormányzati cég esetében módosították a mérlegek leadási határidejét, hogy a későbbiek folyamán ne legyen ilyen gond.
12:05: A Gyevitur Kft. 2016-os üzleti tervét tárgyalták. A
közétkeztetés esetében Szűcs Szabolcs ügyvezető egy kicsivel nagyobb támogatást kért az önkormányzattól. Az üzleti
tervet elfogadták.
12:10: A nagyfogyasztói gázszolgáltatás biztosítása az önkormányzati ingatlanokban került terítékre. Ezzel a megoldással megtakarítást érhetne el a település.
12:25: Ezt a napirendet június 10-ig összehívandó rendkívüli testületi ülésen tárgyalják újra.
12:30: A szünidei gyermekétkeztetésről tárgyaltak. Ennek
kapcsán közel 90 gyermek étkeztetését lehet a nyáron megoldani. Az idei pályázatokkal folytatták a megbeszélést. Az
önkormányzat kilenc beadását tervezi.
12:35: Többek között a faluház energetikai korszerűsítését
tervezik, valamint a Sárga iskola is megújulhat.
12:40: Futópályát is szeretnének kialakítani, illetve az egészségházat fejleszteni. A futópályának több nyomvonala is
lenne. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester szerint érdemes
kihasználni minden pályázati lehetőséget.

12:55: A tájékoztatót elfogadták.
14:11: - Egy görög befektető szeretne üzemet létesíteni az Algyői Ipari Parkhoz tartozó területen. Úgy tűnik, hogy ez a
beruházás a jelenlegi építési szabályzatunk alapján nem tud
megvalósulni – mondta Molnár Áron. Az üzem veszélyesnek minősülne, ez akadályozza a projektet. A Mol-töltőállomáshoz közel alakítanák ki az üzemet, amelyben tusfürdők
és samponok alapanyagait állítanának elő. - A kormányzat
is támogatná a beruházást, amely kezdetben 55 munkahelyet eredményezne - tette hozzá a polgármester.
A településvezető szerint meg kell vizsgálni, hogy az üzem
milyen hatással lenne az algyőiekre. Ennek időtartama több
hét.
Az üzem 5,5 hektárnyi területet venne igénybe. Mivel az
alapanyagok nagy része vonaton érkezne, ezért hasznos,
hogy közel van a vasút. Nem éghető, folyadék halmazállapotú anyagról van szó, ami ártalmatlan a lakosságra. A ként
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az előírásoknak megfelelően, kamionnal szállítanák ide –
hangzott el.
Molnár Áron az üzem környezeti hatásairól érdeklődött.
Tóth Roland, a környezetvédelmi eljárást végző cég képviselője válaszolt: zajszint alapállapot mérést végeznek majd,
valamint a levegőterhelést is megvizsgálják. A Mol-lal is
egyeztetnek, hogy a vállalat számára se okozzanak kellemetlenséget.
14:55: Az üzem azért számít veszélyesnek, mert körülbelül
1000-1200 köbméter detoxi-alkoholt tárolnának majd tartályban. Mivel ez gyorsan bomlik le, ezért nem kívánatos,
hogy például a talajba, vagy vízbe jusson.
15:08: Dr. Gonda János képviselő azt kérdezte, mit jelent
az üzem az algyőieknek a túlzott közelség miatt. Az itt élők
nem szeretnének több veszélyes üzemet a lakhelyükhöz közel.
Tóth Roland reagált: emiatt végeznek vizsgálatokat, hogy a
határérték alatt maradjanak a káros anyagok a levegőben.
A cég magyarországi képviselői elmondták, a vállalat a jövőben is együttműködne Algyővel, de ha az önkormányzat
úgy dönt, hogy nem támogatja a beruházást, akkor más helyet keres.
Pongrácz Tamás képviselő szerint az önkormányzatot hamarabb kellett volna értesíteni, nem kész tények elé állítani.
Az első üzemlátogatás, felmérés alkalmával még nem tartják indokoltnak az önkormányzat bevonását, csak akkor, ha
már érdeklődnek, hogy ide települnének - hangzott a válasz.
Molnár Áron: már az áprilisi testületi ülésen is beszámolót
hallhattak a képviselők a tárgyalásokról.
15:35: Dr. Roczkó András képviselő: kötelező erről most
dönteni?
- Azért szükséges, mert ha most a grémium elfogadná a
beruházást, akkor már júniusban megkezdődhetnének a
környezetvédelmi engedélyezési eljárások - reagált Tóth Roland. Ez egymásra épülő folyamat, a munkálatok csak az önkormányzat együttműködésével kezdődhetnek meg.
Molnár Áron szerint az önkormányzat nem tudja megállapítani az üzem környezeti hatását, úgyhogy a döntés során
nem kell ezzel foglalkozni. Ha a beruházás valamelyik előírásnak nem felel meg, akkor úgy sem mehet tovább.

– Nőhet-e a légszennyezettség, esetleg lehet-e a kén-dioxidnak, kén-trioxidnak egészségügyi hatása? – érdeklődött a
képviselő.
A határértéken belül nem, megfelelő működés mellett a kéményekből több szennyeződés származhat – válaszoltak.
16:26: Megszavazták: az önkormányzat hajlandó az építési
szabályzat módosítására a beruházás miatt, de június 15-ig
lakossági fórumot rendeznek a témával kapcsolatban. A Szegedi Tudományegyetem részéről szakemberrel megvizsgáltatják a környezetvédelmi hatást.
16:50: Az idei intézményi felújításokról esett szó. Dr. Gonda
János és Pongrácz Tamás jelezte: az orvosi rendelőben légkondicionálóra lenne szükség, valamint ki kellene cserélni a
függönyöket is. Az iskola klimatizálásával régóta gond van.
17:15: Elhalasztották a Kastélykert utca 67. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos döntést.
17:54: Módosították az Algyői Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
18:04: A korábbi évektől eltérően idén a nyári szünetben
délutánonként sem marad ki járat a buszközlekedésben. Ezt
a lakosság már régóta kérte az önkormányzattól. A grémium elfogadta a DAKK Zrt. módosítását.
18:08: Molnár Áron beszámolt: a közelmúltban rongálás
történt Algyőn, a kilátónál. Több mint 400 ezer forint kárt
okoztak az elkövetők. A polgármester arra kéri a lakosságot,
ha bármi hasonlót észlelnek, azonnal értesítsék a rendőrséget, polgárőrséget.
Munkatársunktól. K./Megyeri József

BELOTEX VARRODÁBA (Belovai József e.v.)
Algyőn varrónőket felveszünk, exportmunkára,
hosszútávra. Végzettség előny, de nem feltétel,
jó kézügyességű hölgyek betanítását vállaljuk.
Elérhetőség: 06 70 620 3253, Belovai József

Pietas Temetkezési Vállalkozás
az algyői temető főbejáratánál a Melinda virágüzletnél.
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
- bemutatóterem, gyász ill. köszönetnyilvánítás
- délmagyarhirdetés leadása
Telefon: 06 70 616 2055
Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06 30 207 4129

15:46: Herczeg József ismét választ várt arra, hogy milyen
hatása lenne az algyőiekre az új üzem.

Olvasói leveleket az
algyoihirmondo@gmail.com címre várunk.
A legközelebbi újságban a június 25-ig
beérkezett írásokat tudjuk megjelentetni.
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KIÜRÍTETTÉK
A NAGYFAI MENEKÜLTTÁBORT
Kiürítették és bezárták a nagyfai befogadó állomást – jelentette be május 12-i sajtótájékoztatóján Molnár Áron, Algyő
polgármestere.
Algyő korábban már kezdeményezte a nagyfai menekülttábor megszüntetését. A témával kapcsolatban márciusban
megelőző nyilatkozatot írt alá négy település (Algyő, Hódmezővásárhely, Makó és Maroslele) polgármestere.
Márciusban nyilatkozatot küldtek Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének azzal, hogy (idézzük a nyilatkozat szövegét) „a jelentős közbiztonsági kockázat elkerülése érdekében kérjük, hogy haladéktalanul kerüljön
megszüntetésre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
által üzemeltett Algyő–Nagyfa befogadó állomás”.
A Belügyminisztériumtól megérkezett a válasz, aminek
részleteiről Molnár Áron, Algyő polgármestere tartott sajtótájékoztatót május 12-én.
- Örömmel tudom tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy ebben a levélben a belügyminiszter arról tájékoztat, hogy a
nagyfai befogadó állomást a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kiürítette. Ez annyit jelent, hogy a táborban nincs
bevándorló, a tábor üres – mondta el Molnár Áron.
A polgármester kijelentette, hogy a pozitív válaszról értesítették Hódmezővásárhely, Makó és Maroslele polgármesterét is.
A Belügyminisztériumtól kapott levél továbbá tartalmazza,
hogy a kormány figyelemmel kíséri a romániai határszakaszon történő migrációs helyzetet, és amennyiben indokolt,
haladéktalanul elrendeli az ideiglenes határzár megépítését.
„Szeretném megköszönni a kormánynak, hogy a polgármesterek által kért és a települések által 100 százalékosan
támogatott kérést figyelembe vette. Köszönöm a belügyminiszternek, hogy ilyen gyorsan tudott ebben az ügyben intézkedni, és természetesen Lázár János, Miniszterelnökséget
vezető miniszternek, országgyűlési képviselőnek, hogy az
ügy elindulhatott” – tette hozzá a településvezető.
Sz.Viktor
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az volt célunk, hogy minél szakszerűbben tudjuk ellátni az
esetlegesen balesetet szenvedett gyermekeket.

A hét folyamán szó volt arról is, hogy szívünk egészségének
megvédése érdekében fontos a sok mozgás, az egészséges
táplálkozás. Ennek jegyében finom salátákat, reform ételeket, gyümölcsleveket készítettek a csoportokban a gyermekek és a felnőttek együtt. Az ovisok örömmel hozták otthonról a különböző zöldségeket és gyümölcsöket, így még
szívesebben kóstolgatták azokat. Példát mutatva az óvoda
dolgozói közösen tornáztak Kakuszi Ildikó irányításával.

A tavaszi egészséghét sikere bizonyítja, hogy szükség van
ezekre a programokra, hogy egészségtudatosabbak legyünk
és ezzel együtt példát mutassunk gyermekeinknek.
Ozsváth Lászlóné
óvodavezető

TAVASZI EGÉSZSÉGHÉT
A községszintű Egészségnapok rendezvénysorozathoz kapcsolódva az Algyői Szivárvány Óvodában óvodánkban ismét megrendezésre került az Egészséghét. Április 25-29
között változatos programokat szerveztünk az óvodás korosztály számára az egészségmegőrzés szellemében.
A hetet hagyományosan sportnappal kezdtük és zártuk le.
A gyerekek szívesen mutatták meg ügyességüket és kitartásukat az Ovi-Foci pályán, ahol versenyjátékokban, akadálypályákon mozoghattak. Lelkesedésüket dicséri, hogy
Ovi-Kézilabda és Ovi-Foci edzéseken egyre többen vesznek
részt.
Új elemként az óvodapedagógusokat támogatva Elsősegélynyújtáshoz kaptunk tanfolyam formájában segítséget. Ezzel

LAKOSSÁGI FÓRUM

2016. június 15. (szerda) 17.00 óra
Algyői Faluház nagyterme
(Búvár utca 5.)
Téma: Településrendezési eszközök módosítása
Tisztelettel várunk mindenkit!
Algyő Nagyközség Önkormányzata
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MOLNÁR ÁRON:
POZITÍV DÖNTÉS SZÜLETETT
Egy 55 munkahelyet teremtő beruházás jöhet létre Algyőn.
Egy görög vállalat ugyanis jelezte: vegyi üzemet telepítene
a településre. Erről kérdeztük Molnár Áron polgármestert.

telkeket. A közeljövőben 12 területet kínálják eladásra, és a
tervek között szerepel, hogy a vállalkozói réteget is megszólítják.
A telkekre közművesítésére elindultak a közbeszerzések, így
hamarosan megindulhat a vízvezetékek és a csatornarendszer kialakítása.
Megyeri József

MIÉRT TARTÓZKODOTT
PONGRÁCZ TAMÁS?

-A május 19-i testületi ülés egyik legfontosabb témája ez
volt, ugyanis a cég betelepülését az önkormányzat helyi építési szabályzata nem teszi lehetővé. Ezért arról kellett szavaznunk, hogy a megvalósítást támogatjuk-e a szabályzat
módosításával. Közel háromórás vita alakult ki, de végül 5-4
arányban a képviselők a támogatás mellett döntöttek – ismertette Molnár Áron.
A beruházás 55 munkahelyet teremtene – ez elsősorban közepes és magasan kvalifikált pozíciókat jelentene. A projektet a kormány is jelentős összeggel támogatná.
Az üzem tusfürdőkhöz és samponokhoz gyártana alapanyagot, ami miatt veszélyesnek minősül. Amennyiben azonban
az előzetes környezetvédelmi eljárások során nem felelne
meg az előírásoknak, akkor a beruházást leállítanák.
– Biztos vagyok benne, ha a testület többsége tartózkodását vagy elutasítását fejezte volna ki, akkor a görög cég már
másnap jelezte volna, hogy más települést keres. Ezt az ülésen kívül jeleztem is a képviselőknek. Sajnálom, hogy két és
fél órás vita után is csak 5-4 arányban támogattuk a projektet - folytatta a polgármester.
A tervek szerint az új körforgalom mellett kapna helyet a
cég. Molnár Áron a helyszínnel kapcsolatban elmondta, a
befektető számára kijelöltek az Ipari Parkon belül egy helyet,
de az azt nem tudta elfogadni, az alakja és a nagysága miatt.
- Az úthoz közelebb eső részen az irodai helyiségeket helyezik el, így még az sem mondható, hogy az üzem turisztikai
szempontból hátrányára válna a nagyközségnek. Sőt, még
úgynevezett „látványtakaró” erdősávot is kialakítanánk –
mondta a polgármester, aki szerint végül pozitív döntés született a képviselők részéről.
Algyőn a közelmúltban több telket is meghirdettek. Molnár
Áront erről is kérdeztük. – A testület úgy döntött, hogy licit
útján értékesítsük a területeket. Négyzetméterenként 7500
forintot tűztünk ki. Örömteli, hogy 7 telket adtunk el, de
túlnyomó részben ezen az áron – számolt be a politikus, aki
hozzátette, mindössze egy területre licitáltak többen.
A nagyközség grémiuma elé ezért visszakerül a licit kérdése.
Molnár Áron amellett áll, hogy – mivel nincs óriási különbség – ezért folyamatosan ugyanazon az áron értékesítsék a

A görög vegyi üzem betelepítésével kapcsolatos szavazáson
Pongrácz Tamás tartózkodott. Ennek okáról kérdeztük a
képviselőt, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökét.
-Úgy gondolom, hogy egy ilyen munkahelyteremtő beruházást mindenképpen támogatni kell. A képviselők közötti véleménykülönbség azért alakult ki, mert a megvalósítás
helyszínét illetően, valamint a lakosság felé történő kommunikáció módjában nem értünk egyet. Két helyszín merült fel, ahová kerülhetne az üzem: az új körforgalom mellé,
vagy az Ipari Parkba. Én az utóbbi mellett szavazok, ugyanis
egy ilyen veszélyes üzemet minél távolabb kell elhelyezni a
lakosságtól – nyilatkozta Pongrácz Tamás. A képviselő szerint különösen fontos, hogy a most kiosztandó új telkektől
és a Borbála Fürdőtől minél messzebb valósítsák meg a beruházást, ugyanis ez az idegenforgalomra is negatív hatással
lehet.
Pongrácz úgy gondolja: a beruházás fontos és szükséges,
de szerencsésebb lett volna, ha a képviselőtestületi döntést
megelőzően kaptak volna lehetőséget az algyői lakosok a tájékozódásra és a véleményformálásra.
Megyeri József

APRÓHIRDETÉS
Takarítást, kertgondozást, házi munkát vállal: Megbízható nyugdíjas nő.
Tel: 06-20/411-9550
Előrendelés csirkére!
Fehér hús hibrid
2,50 kg/db 450 Ft/kg
Érkezik június 13-án, hétfőn 8 órakor.
Hús hibrid babos és vörös
2 kg/db 610 Ft/kg
Kettős hasznosítású vörös és
kopasznyakú
1,5 kg/db 750 Ft/kg
Tojó jérce
1,30 kg/db 880 Ft/kg
Érkezik június 30-án, csütörtökön 8.30 órakor.
Jelentkezni lehet: Algyő, Berek u. 22. Tel. 267-093
Krumpliföld eladó. Gázbojler eladó
Tel.: 62/267-041
Vályogépítésű családi ház eladó (9m Ft).
Összecsukható kerekesszék nagyobb súlyhoz eladó.
Fonott vessző fotel (2 db) + asztal eladó (6 e Ft).
Érdeklődni 06-70/321-0054
Bartók B. utcában 2 szobás panellakás garázzsal
együtt eladó.
Tel.: 06-30/967-2630

6

Algyői hírmondó

EGYÜTT A SZOBORÉRT
Az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Kulturális és Rekreációs Egyesület (ALTE) a Tiszához kapcsolódó hagyományok
ápolásán igyekszik. Egy olyan elhatározásra jutottak,
amelyben kérik az algyőiek segítségét is.
Korábban állt egy Nepomuki Szent János szobor a Tisza
töltésén, amelyet szeretnének újra felállítani. Ezt a szobrot
– Füzesy István, az ALTE vezetőjének elmondása szerint –
vandál tevékenység nyomán az 1950-es években eltüntették,
azonban a talapzata azóta is kiállta az idők próbáját, sértetlenül vár sorsára az algyői templom és a Tisza szomszédságában.
Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, akit a legenda szerint a 14. században IV. Vencel, cseh és német-római király annak haragjában, hogy nem szegte meg a gyónási titkot, és nem árulta
el, hogy mi volt a hűtlenséggel vádolt királyné gyónásában,
megkínoztatta, és a folyóba dobatta. Érdekes párhuzam az
egykori algyői Nepomuki szobor és Nepomuki János bevégeztetésében, hogy a szobor a vandál rongálás után az elmondások szerint szintén a folyóban végezte.
„Mi, amiért ezt fontosnak tartjuk (értsd: a szobor újra felállítását – a szerk.), az egyrészt az, hogy a szobor talapzata
most is ott áll, de sok fiatal nem is tudja, hogy mi az a talapzat, és hogy miért van ott. Több olyan archív fotó van, amin
az algyőiek felállnak a szobor helyére, fotózkodnak, így
megmaradt Algyő életében ez a talapzat, szeretnénk, hogy
továbbra is így legyen. Másrészt, hogy az egyik fő csapásirányunk a Tisza turisztikai növelése, így ha felállítanánk
újra ezt a szobrot, akkor éppen egy központi helyre kerülhetne. Ugyanis abba az útvonalba esik, amelyet a turisztikai fejlesztések során ki szeretnénk emelni” – fogalmazott
Füzesy István. Itt érdemes hozzátenni, hogy a töltés szélén
áll a talapzat, és abban a fejlesztési stratégiában (amelyekkel kapcsolatban már adott be pályázatot Algyő), akár az öt
jármód (vízi, vitorlás, gyaloglás, kerékpáros, lovas) egy közös metszéspontjaként is értelmezhető lehetne. Mert aki a
töltésen sétál, kerékpározik, vagy éppen a Tisza felől érkezik
a községbe, az találkozhatna vele.
Ezen túlmenően Füzesy István arra is rámutatott, hogy Nepomuki Szent János alakja miatt van szakrális jelentése is,
valamint az algyői szobornak van múltja, így már a felállításkor van története, látványossággal bíró értéke is – fogalmazott. A talapzat egyébként a Szent Anna templomtól néhány
méterre található. „Tehát két jelentőségét látjuk a visszaállításnak: visszakanyarodunk azokhoz a gyökerekhez, amelyek
Algyőt naggyá tették, a halászathoz, és megpróbáljuk azokat
a tradíciókat is visszaállítani, ami egy falusi turizmusban, a
városi ember életérzését javíthatja” – összegzett az egyesület elnöke. Azonban azt is elmondta, hogy nem feltétlenül a
legfontosabb a fiatalok esetében, hogy szentként nézzenek a
szoborra, már akkor kicsit visszatér Algyő mindennapjaiba
a szobor, ha egy találkahelyként használják, például: „délután találkozzunk a Nepomukinál”.
Ugyan fénykép nem nagyon maradt fenn a szoborról, mégis
az elmondások szerint igyekeznek az eredetivel egyezőt elkészíttetni, mind méretben (1,65 méter magas lenne a tervek
szerint), mind anyagában (faragott mészkő lenne a tervek
szerint), amelynek méretarányos makettjét már elkészítette Popovics Lőrinc szobrászművész, és meg is tekinthető a
könyvtárban.
A megvalósítás anyagi hátterét három lábra helyezte az
egyesület: egyrészt felvették a kapcsolat az egyházmegyével,
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a helyi plébánossal is, valamint az önkormányzattal, ahonnan pozitív visszajelzéseket kaptak; másrészt közösségi ös�szefogásra hívják az algyőieket.
Így azt a felhívást tette közzé az Algyői Tisza Szabadidő,
Sport, Kulturális és Rekreációs Egyesület, hogy az az egyesület, társaság, magánszemély, amely/aki szeretne hozzájárulni a hagyományok ápolásához, a szobor újrafelállításához,
az – lehetőségéhez mérten – támogassa ezt a kezdeményezésüket. Erre két lehetőség áll rendelkezésre: a könyvtárban
(Kastélykert u. 63.), vagy személyes megkeresés útján Dr.
Füzesy Istvánnál, (aki akár házhoz is elmegy, ha kérik) telefonon a 06 30 919-4354-es számon.
Azt hozzátette az egyesület elnöke, hogy a gyűjtés minden
felajánlását nyugtával igazolják, így arra is lehetőség lesz,
hogy a szobor újbóli felállításakor – egy időkapszulában
elhelyezve – megjelenhessen azok neve, akik adományozóként segítették a megvalósulást.
G.

TÁJÉKOZTATÁS AZ EB NYILVÁNTARTÁS ÉS
A KUTYATARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2016. május 20-a és
2016. június 30-a között végzi el a 3 évente kötelező eb
összeírást. Az összeírást az Önkormányzattól kapott megbízás alapján, a belterületen az Önkormányzat munkatársai,
külterületen a mezőőrök végzik. Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez szükséges nyomtatványt az összeírást végző
munkatársak juttatják el a lakosokhoz. Az eb összeírás
elvégzése után az esetleges adatváltozásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni Algyő Nagyközség Önkormányzatához, melyhez nyomtatvány a településüzemeltetési
csoportnál kérhető.
Fontos tudni!!!
2012. augusztus 1-től a kutyatartó kötelessége, hogy az állatorvosnál kezdeményezze kutyája megjelölését, illetve a
korábban már megjelölt kutyák regisztrációját.
2013. január 1. után a 4 hónaposnál idősebb kutya már
csak chippel ellátva (és regisztrálva) tartható.
A kutyák chipezéséhez követelmény a veszettség elleni védőoltás felvétele. A veszettség elleni védőoltás beadatása
ÉVENTE KÖTELEZŐ!
Amennyiben a kutya rendelkezik egy évnél nem régebbi veszettség elleni oltással és ezt gazdája igazolni tudja, úgy a chip
beültetésének díja: 3.500,-forint. Ha az eb védőoltással nem
rendelkezik, úgy a chip beültetésével együtt a védőoltás felvétele is szükséges. Ebben az esetben az eb tulajdonosa ennek a
költségét is köteles viselni.
A mindennapi kutyatartás megváltozott szabályai közül jelentősen változott a kutya számára biztosítandó terület. 2012.
augusztus 1. után a zártan tartott kutya számára biztosítandó
kennel alapterülete, illetve a megkötve tartott kutya részére
biztosítandó kikötő eszköz hossza a kutya méretével arányos:
20 kg alatti kutya esetén minimum 10 m2 illetve 4 m, 20-40 kg
között minimum 15 m2, illetve 6 m, 40 kg felett pedig minimum 20 m2, illetve 8 m. 2016. január 1-től az ebek folyamatos
láncon tartása nem megengedett!
A fentiek betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.
Kérem, szíveskedjenek a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek eleget tenni, ellenkező esetben szabálysértési
bírság szabható ki.
Dr. Varga Ildikó
jegyző
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VIDÉKRE IS ÚJ BUSZOKAT!

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint a
következő időszakban elfogadandó nemzeti közlekedési
stratégia célja a tömegközlekedés minőségének javítása,
olyan átalakítás, amely élhetőbbé teszi az országot.

Ballagási csokrokra rendelését leadhatja a
PIPACS VIRÁGÜZLETBEN
és a
HÓVIRÁG VIRÁGÜZLETBEN
(Téglás u. 67.)
ill. a 0620/501-41-00-as telefonon.

PIPACS VIRÁGÜZLET
(Coop)
JÚNIUS 27- JÚLIUS 20-IG
SZABADSÁG MIATT ZÁRVA!
NYITÁS JÚLIUS 21-én.
H-P:
Szo:

Lázár János szokásos budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, az elmúlt hat év gazdasági tevékenysége lehetővé teszi,
hogy a magyar autóbuszgyártást visszategyék a nemzetközi
buszgyártás térképére.
Mára már létezik egy olyan magyar buszgyártó kapacitás,
amely a tömegközlekedésben bekövetkező változások, beszerzések esetén biztosítja a magyar ipar érdekeinek érvényesülését - mondta.
Magyarország arra vállalkozik a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott stratégiával, hogy a nemzeti járműipart újraépítse, előtérbe helyezze az autóbuszgyártást a következő időszakban.
A nemzeti ipar zászlóshajója lehet az autóbuszgyártás - fogalmazta meg a célokat a miniszter.
Hozzátette, a közlekedési stratégia azzal is számol, hogy a
tömegközlekedést üzemeltetőkkel - például önkormányzatokkal, a fővárosi önkormányzattal, állami cégekkel - értelmes együttműködés valósuljon meg, amelynek következménye a nemzeti ipar erősödése lesz.
Kérdésekre beszámolt arról, hogy 8-10 autóbuszgyártó céggel számolnak, amelyeknek nem okozhat gondot - kormányzati támogatással - évente ezer jármű előállítása.
Rámutatott, hogy Magyarországon 6500 busz vesz részt a
tömegközlekedésben a fővárosban és Volánoknál, ezeket a
következő években cserélni kell.
Forrás: MTI

ALGYŐI MAGAZIN A RÁDIÓ 7-BEN!
Hallgassa Ön is az Algyői magazint a Rádió 7-ben, június 16-án, csütörtökön 13 óra 15 perctől, hogy naprakész legyen a nagyközséget
érintő hírekkel! Tartson velünk
a 97,6, a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n,
ahol mindennap hallhat friss információkat Algyő életéről!

Pipacs nyitva tartása:
7.30-12.00
14-17.30
7.30-12.00

HÓVIRÁG VIRÁGÜZLET
(Téglás u. 67.)
FOLYAMATOS NYITVA TARTÁSSAL
várja kedves vásárlóit!
H, Cs 11-16
K, Sz,P 8-16
SZ-V
8-12

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!
A SZÖ G H Y T E M ET K E Z É S
megny itotta k i rendeltségét a
Hóv i rág V i rágü zletben
A lgyő, Téglás u. 67.,
ahol teljes körű
temetkezési szolgá ltatást
k íná lu nk.
Ingyenes á rk al ku lációval!
Tel.: 06 -2 0/5 01 - 41 0 0
Szá l l ítás ügyelet (0 -2 4 h)
0 6 -3 0/955 -755 6
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A VIDÁM GYEREKNAP(OK)
Rendhagyó módon Algyőn a gyereknap egy háromnapos
rendezvény formájában realizálódott. Első alkalommal
szervezték meg az Algyői Családi Gyermek- és Ifjúsági
Napokat május 27-29 között. A településen minden évben
tartanak gyereknapot, de ilyen formában még nem ünnepelték az ifjúságot.

A Családi Gyermek és Ifjúsági Napok egyik nyitó rendezvényeként átadták a megújult Ifjúsági Klubot. Az Ifjúsági Klubot az Algyő Faluház és Könyvtár üzemelteti és a két Algyői
Ifjúsági Szervezettel együtt fogják a programokat szervezni.
Jelenleg a beköltözés folyik, hiszen a nemrég felújított épület
akkor lesz több egy festékszagú háztól, hogy gyerekzsivaj, és
kulturális programok töltik meg a négy fal közét. „Szeretnénk, ha a fiatalok ötleteire épülő programok és foglalkozások indulnának el. Nyitottan állunk mindenféle ötlethez.
Szeretnénk délután klubfoglalkozásokat minden területről,
tanulószobát is tervezünk, de szeretnénk idehozni esti szabadidős és kulturális programokat is” – mondta el Torma
Tibor művelődésszervező.

Ugyancsak pénteken a rendezvény keretében bemutatták az
Algyői Faluház Drámaszakkörének Meselánc című műsorát
is, valamint 1 egész napos futást szerveztek, ami a „Fussuk
át a napot! - 24 órás non-stop futás az egészségért” nevet viselte. A lényeg az volt, hogy valaki mindig fusson a 24 óra
alatt. „Nagyon sokan voltak ezen a programon. Voltak fiatalok, gyerekek, de vállaltak futást az önkormányzat dolgozói
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is, valamint a néptáncosok is” - tudtuk meg Molnár Áron
polgármestertől.
A szombati napon az ifjúsági programokon volt a hangsúly,
melyekkel a tizenéves korosztályt célozták meg. Délelőtt
a kutyáké volt a főszerep, az Algyői Kutyás Egyesület és a
Kebtanoda Kutya Sport Egyesület tartott agility, őrző-védő, csoportos engedelmes, egyéni engedelmes, obedience,
trükk bemutatókat. A rendezvényen a helyi MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) is részt vett. Lele Istvánné Juhász Erika, a MATASZ Algyői Klubjának vezetője elmondta, hogy idén egy Darts Klub indításán dolgoznak, ezért a
Gyermek- és Ifjúsági Napokra egy darts versennyel készültek. Délután a Fiatal Bitangok Versenyét rendezték, ahol
mindenféle vicces feladatokat hajtottak végre a nevezők. A
versengés mellett a szórakozásnak is jutott szerep, a színpadon a Huckleberry Guys és a Dodgem zenekarok léptek fel.
Az est sztárvendége Szabó Balázs Bandája volt, akik remek
hangulatot teremtettek a nap zárásaként.
Az Algyői Családi Gyermek- és Ifjúsági Napok záróakkordja rengeteg izgalmas programot tartogatott a látogatók számára. Elsőként a Fehér Ignác Általános Iskola diákjai léptek
fel számos táncos produkcióval.

Ács Zsófi és Süli Eliza is a színpadra lépők sorát erősítették.
Mint ahogy elmondták, két produkcióban is érdekeltek voltak. A betanítást az egyik esetben az osztályfőnökük, Retkes Zsolt vállalta magára, a másik táncért pedig az egyik
szülő, Makai Mónika felelt. A 11 éves lányok a fellépés után
fagyiztak, nézelődtek, élvezték a jó időt.
A gyerekek táncos műsorát jött megcsodálni a következő kis
csoportosulás is. Fekete Márta kislánya, Dorina vett részt a
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produkcióban. De ott volt még a sógornő is, Feketéné Szögi Adrienn, aki hozta kisfiait is, Mátét és Ádámot, illetve a
férjét is.
A programokat felsorolni is nehéz: a színpadon mesedarabok elevenedtek meg, illetve a Dél-Alföldi Lovasudvar
lovastorna csapata is bemutatkozott. Fellépett a szabadkai
Ethnokor együttes, de akár a Szegedi Rendőrkapitányság
rendőrautóját is kipróbálhatták a kicsik. Természetesen nem
hiányozhatott az arcfestés, csillámtetkó és az ugráló vár,
csúszda sem. Ez utóbbi volt a kedvence a 6 és fél éves Piri
Boglárkának, aki családjával érkezett a gyereknapra. Ott
volt az anyukája, apukája (Hegedűs Edit, Piri László) és a
kistestvére, László, aki mindösszesen másfél éves.
zásáért, a közösségi tudat formálásában végzett példaértékű
tevékenységéért a bíráló bizottság elismerő oklevélben részesítette, melyet a Pulszky társaság tagjai adtak át.

A Szőke Tisza Nyugdíjasklub pedig palacsintával kedveskedett az algyői gyerekeknek (persze a felnőttek is kaphattak
kóstolót). Mintegy 400 darab palacsintát készítettek a nyugdíjasklub tagjai. Az isteni tésztát pedig házi lekvárral, illetve
pudinggal töltöttek meg.
Molnár Áron, a település polgármestere is ott volt a rendezvényen egész családjával, feleségével és kislányaival, Csinszkával, Zengővel és Médával. „Azt gondolom, hogy alapvetően a család, mint intézmény, a társadalom alappillére. Ha
a családokat be tudjuk vonni egy kicsit a közösségépítésbe,
akkor lehet igazán sikeres egy település” – fogalmazott a
polgármester.
Sz.Viktor/G./ÉR.

ELISMERÉS A TÁJHÁZNAK
A Magyar Nemzeti Múzeum parkjában megrendezett
programon, a Magyarországi Tájházak Szövetsége sátrában kapott helyet az Algyői Tájház. Ez alkalommal mutatkozhatott be, mint a 2015-ös év tájháza.
Kiállítással, kézműves bemutatókkal, gyógyteakóstolással
várta az érdeklődőket a Gyevitur Kft., az Ezerjófű Egészségvédő Egyesület, Szalmáné Simon Éva, Balasi Mariann,
Szabó Beáta.
A Zsibongó néptáncegyüttes és az Algyői Hagyományőrző
Citera zenekar a nagy színpadon lépett fel több száz néző
előtt.
Ezen a napon került kihirdetésre Az év múzeuma 2015 és
Az év kiállítása 2015 pályázat nyerteseinek sora. Az Algyői
Tájházat újszerű kiállítástechnológiai megoldások alkalma-

Az oklevél neves, szakmai elismerés.
Algyői Tájház

TÁMOGATJÁK
AZ ÓVODATETŐK FELÚJÍTÁSÁT
13 millió forintból megújulhatnak a tetők az algyői óvodán
– hangzott el a település május 31-i rendkívüli testületi ülésén.
A tetők állapota évek óta problémát okoz a nagyközségben.
A beruházás 13 millió forintba kerül, ennek felét a településvezetés pályázati forrásból biztosítaná, a maradék összeget
önerőből tenné mellé. A képviselőtestület támogatja ennek
megvalósítását.
Az ülésen arról is szó esett, hogy 22 millió forintból rekortán
futópályát terveznek Algyőn. Ehhez 11 millió forint pályázati összegre és 11 millió forint önerőre lenne szükség. Az
önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat a
megvalósításhoz.
Az is elhangzott: az Algyői Természetvédő Horgászegyesület kapta meg a horgásztavak halgazdálkodási jogát június
elsejétől 2026 március végéig. A testület arról is tárgyalt,
hogy a helyi általános iskolában garanciális munkálatokat
kell végezni, ugyanis az intézmény parkettája nem megfelelő
állapotú.
Megyeri József
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Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

5Ft/hó
490
160511-B

Képernyőn minden, amit szeretsz

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD – és az
internet együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves
szerződéssel és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a 1288-as számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel.: (06 62) 459 102
Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH és
digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn
belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

IN_33013304_MAJ_sajto_HD_AlgyoiHirm_184x260.indd 1

09/05/16 16:32
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MINDENT ALGYŐÉRT!
Dr. Gubacsi Enikő, alpolgármester

Dr. Gubacsi Enikő 2014 novembere óta látja el tisztségét, akkor választotta őt a képviselőtestület a szóban forgó posztra.
Fő feladata a polgármester helyettesítése, de ő foglalkozik a
civil szervezetekkel, az intézmények közti kommunikáció
szervezésével és lebonyolításával, segíti a munkacsoportok
feladatainak elvégzését, de a település megjelenésének koordinálásából is kiveszi a részét. A lakosok levelei, véleményei
is befutnak az alpolgármesterhez, aki az utóbbi idő sikerei
közül kiemelte, nagy öröm, hogy 1 év után sikerült úgy alakítani a települési buszmenetrendet, hogy a beérkezett észrevételek 90%-a teljesüljön.
Heti hét napos munka ez, kötetlen munkaidővel, hiszen a
polgármesterrel karöltve igyekeznek az összes települési
rendezvényen megjelenni, hogy lássák, mire is van igényük
az algyőieknek.
„Szeretem a munkámat. Ha jön egy probléma, azt igyekszem feladatnak tekinteni és szeretem megoldani. Jó érzés,
ha az emberek kérnek valamit és tudunk nekik segíteni. Talán ez abból fakad, hogy korábban ügyvéd voltam és ott is
segítséget kellett nyújtanom. Sajnos mindenkinek nem tudunk megfelelni, de nagyon szeretnénk” – fogalmazott az
alpolgármester. Hozzátette, szerinte nagyon sok múlik a
kommunikáción és az odafigyelésen. Néha csak le kell ülni
és megbeszélni a dolgokat és ez nagyon sokat segíthet.
Hogy mit szól mindehhez a család? Az ő részükről ez ugyan
áldozatokkal jár, de olykor elkísérik Enikőt az algyői programokra, ahol így a munka mellett egy kicsit a kikapcsolódás is szerepet kaphat.
Dr. Varga Ildikó, jegyző

2003 óta látja Algyő jegyzői feladatait Dr. Varga Ildikó. A
munka elsősorban a képviselőtestület működéséhez kapcsolódik, az ülések előkészítése az egyik legnagyobb munka.
Algyőn a megszokottnál többször ülésezik a képviselőtestü-
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let, akár 20-25 alkalommal is, mindez a nagyközség anyagi
helyzetéből adódik. Ezen bevételek nagy része az iparűzési
és építményadóból származik, az adóügyek pedig szintén a
jegyző hatáskörébe tartoznak.
„Fontos feladatom a polgármester munkájának segítése is,
jegyzőként szoros együttműködésben kell, hogy dolgozzunk. Az összhang fontos, ezért is jó, hogy 2013 után, az önkormányzati törvénynek köszönhetően a polgármester felel
a jegyző kiválasztásáért. Ha nem lenne meg az összhang, azt
az egész önkormányzat megsínylené, más településeken hallottam már erre példát” – nyilatkozta lapunknak Dr. Varga
Ildikó.
„Nagyon érdekes munka ez, különösen itt Algyőn, mindig
van mit csinálni, ugyanis sok az önként vállalt feladat. Igyekszünk sokféle támogatást nyújtani, ezen eljárásokat pedig ki
kell találni, meg kell alkotni, úgy, hogy az önkormányzat érdekeit is védjük, de azok is jól járjanak, akik igénybe veszik
ezeket a támogatásokat” – tette hozzá.
A jogász végzettségű, két gyermekes jegyzőasszony a feladatai közül a vagyongazdálkodási, pénzügyi és közbeszerzési
feladatok ellátását is izgalmasnak tartja, talán pont azért,
mert a jogi munkához ezek állnak a legközelebb.
Angyal Zsolt, aljegyző

A hatósági, igazgatási munkaterületén akadnak elsősorban
feladatai Angyal Zsolt aljegyzőnek – természetesen mindamellett, hogy a jegyző akadályoztatása esetén Dr. Varga
Ildikó munkáját is segíti. Az üzletek működési és a telephely engedélyek kiadása is a hatáskörébe tartozik, de a birtokháborítási ügyek, az önkormányzati területek bérbe adási ügyei is az aljegyző feladatai között találhatóak. Sokrétű
munka ez is, ahol mindig vannak újabb és újabb dolgok,
amelyek megoldásra várnak.
„Sok mindenben felkészültnek kell lenni, váratlan kérdések
az ügyfelek és a képviselők részéről is felmerülhetnek. A
jogszabályok folyamatosan változnak, sok az új jogszabály
is, ezeket pedig napi szinten kell figyelni a munka pontos
elvégzéséhez.” – fogalmazott Angyal Zsolt.
A jegyzői és így az aljegyzői feladatok az utóbbi időben
szűkültek, hiszen korábban a szabálysértésekkel és a gyámügyekkel is ők foglalkoztak, manapság viszont a fentebb említetteken túl elsősorban az önkormányzati ügyekben járnak
el, de a segélyezés és a népesség nyilvántartás is az ő hatáskörükbe tartozik.
A korábban Vásárhelyen, Röszkén és Domaszéken is tapasztalatokat és gyakorlatokat szerző szakembert arról is kérdeztük, mit tart a szakmája szépségének.
„A folyamatosan változó környezet teszi érdekesség a munkámat. Hiába van meg a gyakorlat, mindig találkozom új kihívásokkal, amelyeket meg kell oldani. Ez adja a szépségét.”
szcs
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ÓRIÁSI LEHETŐSÉG
AZ ALGYŐIEKNEK

Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(Kastélykert u. 38.):
Június 15. (szerda) 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár
Június 23. (csütörtök) 9-11:30 óra – Vegyes- és aprócikk
vásár

Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely polgármestere május
23-án bejelentette: hivatalosan is rendelkezésre áll a Hódmezővásárhely-Szeged közötti Tramtrain megvalósításához szükséges, összesen 13 milliárd forint. Ezzel kapcsolatban kerestük meg Pongrácz Tamás algyői képviselőt, a
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökét.

JÚNIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR
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
A darab Doris, a boldog házasságban élő asszony
és George, a nős könyvelő története. A férfi és a
nő véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti
fogadóban. Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltötték az éjszakát.
Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, melynek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időpontban, ugyanott egy kellemes hétvégét töltenek együtt, majd mindketten mennek a
dolgukra. Mind a két ember házasságban él. Elvileg jó házasságban. De akkor miért történhet meg
mégis, hogy 25 éven keresztül minden évben egy
hétvégét együtt töltenek? Szakítani kéne? Együtt
folytatni? Ilyen alapokra lehet építeni? Ilyen áron
megéri? Ez a kapcsolat is oda jutna, mint a másik?
– Erre keresi a választ a darab. Miközben az is lehet, hogy nincs is válasz…
Június 8., szerda 15 óra – A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Algyői csoportjának találkozója a Faluház előcsarnokában.
Június 11., szombat 10 óra – Foltvarró kiállítás megnyitója az Alkotóházban.
Június 25., szombat, 9 órától – Kerékpártúra a mellrák
ellen az Algyői Nőegylet szervezésében. A kerékpártúra az EzerJóHáztól indul! Nevezési díj: 1.500 Ft (felnőtt),
1.000 Ft (gyerek); nevezni június 6-ig lehet a Faluházban
és az Óvodában.
Június 25., szombat, 9 óra – az Ezerjófű Egyesület nyílt
napja az EzerJóHázban
Június 25., szombat, 16 óra – Napforduló Ünnep – Szent
Iván-éj az EzerJóHázban
Június 27 – július 1. – Báb- és kézműves tábor
Július 4 – 8. – Hétfő-péntek tábor I.
BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
Júliusban és augusztusban a bérletárusítás szünetel
Algyőn!
Iskolakezdésre bérletárusítás: 2016. 08. 31., szerdán, valamint szeptember 1.-2. csütörtökön és pénteken 9-17
óráig a Faluház földszinti kistermében.

A 13 milliárd forinton kívül további 10 milliárd forintból 8
villamosjárművet szereznek be. Ezen kívül a Szeged-Békéscsaba vasútvonal villamosítására 43 milliárd forintot szán
a kormány, ami elengedhetetlen a beruházás megvalósításához.
- Úgy gondolom, hogy ez óriási lehetőség az algyőieknek,
ugyanis Vásárhely és Szeged között egyedül a nagyközségnél
áll majd meg az elővárosi vasút – mondta Pongrácz Tamás,
aki szerint ezzel a helyiek kényelmesebben jutnak majd el
iskolába, munkába.
A képviselő hozzátette, Szeged és Vásárhely között naponta
több ezren ingáznak. A Tramtrain jelentősen megkönnyíti a
mindennapjaikat. – Külföldi tapasztalatok szerint ahol már
működik a villamosvasút, ott többen az autójukat is leteszik
és inkább ezt a tömegközlekedési eszközt választják. Ennek
gazdasági és környezetkímélő oka is van – ismertette.
A vasútvonal közel helyezkedik el az algyői Ipari Parkhoz.
Pongrácz szerint ez is kedvezhet a település számára és munkahelyteremtő vállalkozások is nagyobb eséllyel választják a
községet terjeszkedésre.
Megyeri József

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,
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!
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TAVAT AVATTAK ALGYŐN

BELGYÓGYÁSZAT, HÁZIORVOS

Három horgász tavat avattak fel Algyőn május elsején délelőtt, amit egy horgászversennyel is megünnepeltek.

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
Az adás-vétel 2 hónappal ezelőtt zárult le, és május elsején
adták át a vasútállomás mellett lévő három tavat.
A képviselőtestület döntése alapján felbecsültették, hogy
mennyit ér a frissen birtokba vett terület. Az értékbecslésből
kiderült, hogy az az összeg, amit az eladó kért, megegyezik
azzal, amennyit ér a terület.
A februári testületi ülésen döntöttek arról, hogy 38 millió
forintért megvásárolják a komplexumot. A tavak használati
jogát az Algyői Természetvédő Horgászegyesület nyerte el.
A területen található horgásztanyát viszont az önkormányzat magánál tartja.
„Jelen pillanatban egy kooperációban fogjuk üzemeltetni a
területet a Horgászegyesülettel. Az igény óriási, nagyon sok
telefont kaptam az utóbbi pár hétben, hogy mikor lehet már
horgászni. És ezt mutatja az is, hogy a megnyitóval összekötött horgászversenyre is rengetegen eljöttek” – mondta el
Molnár Áron, a település polgármestere.

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

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)
A Horgásztanyát elsősorban szabadidős tevékenységekre,
ballagási ebédekre, házassági évfordulókra, tejfakasztókra
stb. tervezik kiadni.
A tavaknak még nincs neve, de hamarosan keresztelőre is
sor kerül. Ötletek már vannak a névre, de erről a lakosságot
is szeretnék megkérdezni.
Sz.Viktor

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)
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„GYÓGYFÜVEK-CSODAFÜVEK”

Fontos állomáshoz érkezett a Levendula Hotel FKSE -Algyő csapata. A fiúk megnyerték az NB I/B-t, így a lehetőség
megvan, hogy az NB I-ben folytassák. Május 7-én a bajnokavatáson túl, a Nyíregyházával mérkőztek a fiúk.

A Nyíregyháza csapatát fogadta az Algyő, a csapat a bajnoki cím teljes tudatában lépett pályára, talán emiatt is, de a
kezdés szétszórtra és erőtlenre sikeredett. Az első félidőben
végig vezetett a vendégcsapat, volt, hogy négygóllal is.
A második félidő utolsó tíz percében talált magára az Algyő,
és a kevesebb eladott labdának is meglett az eredménye. Kiegyenlítettek a fiúk, majd a vezetést is a magukhoz ragadták.
A mérkőzés 29. percében 27-26 állt az eredményjelzőn az Algyő javára. Dankó Ervin edző az utolsó 15 másodpercben
kért időt, taktikai okokból. Egy elhibázott passz után azonban labdához jutott a Nyíregyháza, és bevarrták az Algyő
kapujába az egyenlítő gólt.
Levendula Hotel FKSE – Algyő –Nyíregyházi KC: 27-27
Dankó Ervin: „Nem nekünk állt a zászló a mérkőzésen,
azonban önerőnkből majdnem sikerült megnyernünk a
meccset. Simon Bence játéka alapjaiban határozza meg a
sikerünket, ez most sem volt másképp. Gera Pali kapuban
nyújtott teljesítménye is elképesztő volt, ez mind kellett a
döntetlenhez. Napok óta ünnepeljük a bajnoki cím megszerzését, a továbbiakról, a NB I-beli szereplésről azonban még
nincs kikristályosodott jövőkép.”
A meccs szünetében kiosztották a megyei bajnokságot nyert
lánycsapatnak is az érmeket. A fiúk a meccs végén ünnepelhették bajnoki címüket.
sk

HORGÁSZTANYA
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 162/2016. (IV. 21.)
Kt. határozat alapján a horgásztanya ingatlan bérbeadására vonatkozó bérleti szerződést jóváhagyta, a bérleti
díjat napi 20.000.- Ft összegben határozta meg.
A horgásztanya bérlésével kapcsolatban érdeklődni lehet: Piri László (30/9922617)

Az Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet
6-14 éves korú gyermekek számára
Rácsodálkoztál-e már jártadban –keltedben réten, erdőszélen, kertekben milyen sok féle virágos és zöld növény vesz
körül bennünket? Szedtél-e réten virágcsokrot? Tudod-e
melyik nem csupán gaz, hanem gyógyító hatású? Segít a bajban, egészségessé tesz. Járj nyitott szemmel, és örökítsd meg
azokat a növényeket, amelyeket gyógynövényként ismersz,
és ezáltal te is hozzájárulsz, hogy minél többen megismerjék
őket. Az egészség a természetes állapotunk, és mi magunk tehetünk a legtöbbet azért, hogy védjük és megőrizzük.
A pályázat célja: Mutassátok meg rajzaitokban, melyik a kedvenc gyógynövényetek, miért szereted, milyen helyet foglal el
életedben, és családod életében.
A nevezés feltételei: 6-14 éves korú gyerekek pályázhatnak.
Technikai megkötés nincs.
Az alkotás A-4-es vagy A3-as méretű lehet. Ne legyen bekeretezve, vagy összehajtva.
A jobb alsó sarokba írjátok a kép címét, és az életkorotokat.
Lezárt borítékban mellékeljétek a neveteket és címeteket,
email címet, telefonszámot. A borítékra írjátok rá a kép címét.
Az alkotások beérkezési határideje: 2016. június 15.
Díjak: 1. hely 10000 Ft értékű ajándékutalvány
2. hely 7000 Ft értékű ajándékutalvány
3. hely 5000 Ft értékű ajándékutalvány
A pályázatokat be lehet küldeni Postán, az EZERJÓFŰ EGÉSZSÉGVÉDŐ EGYESÜLET címére
6750 Algyő Kócsag u. 13., vagy személyesen is le lehet adni,
ugyanezen a címen telefonegyeztetés után.
Mobil: +3630/6053978, +3670/6320529;
email: ezerjofu2011@gmail.com, info@ezerjofuegyesulet.hu
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„A Tisza virága”

KÉT ÉREM
A NEMZETEK KUPÁJÁRÓL
Május 21-én rendezték meg Hatvanban a XIV. ITF
Taekwon-do Nemzetek Kupáját. A versenyre 5 ország mintegy 200 sportolója érkezett.
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Eredmények:
Aranyérem
Kiss Levente – gyermek fiú küzdelem -30 kg
Ezüstérem
Kiss Levente - gyermek fiú formagyakorlat (6-4. gup)
A versenyzőket felkészítette: Zsarkó Dániel Péter IV. Dan,
Puruczkai Ádám III. Dan.

ALGYŐI SIKER A KICK-BOX VILÁGKUPÁN

A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették össze tudásukat. Az Algyői Sportkör ITF
Taekwon-do szakosztálya Kiss Levente személyében képviseltette magát a megmérettetésen.
A magas színvonalú mezőnyben, 1 arany és 1 ezüstérmet is
sikerült szereznie Leventének.

Május 12-15 között rendezték meg Budapesten, a MOM
Sportközpontban a 22. Magyar WAKO Kick-Box Világkupát. A versenyt 21 év után, idén először rendezték meg
Budapesten, ahova 30 országból, több mint 2100 nevezés
érkezett, ami rekordnak számít.
A megmérettetésen az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do
Szakosztály vezetőedzője és versenyzője, Zsarkó Dániel Péter is rajthoz állt, a szegedi Combat „D” SC Kick-Box Klub
színeiben. Péter tavaly szeptember óta nem küzdött lábközépcsont törésének is köszönhetően, így az idei évben ez volt
az első versenye.
Ennek ellenére sikeresen szerepelt két szabályrendszerben
is, light-contact -74 kg-os kategóriájában a döntőig jutott,
ahol ezüstérmet szerzett, míg kick-light szabályrendszerben
bronzéremmel térhetett haza a népes és színvonalas mezőnyből.
Felkészítők: Stricz Richárd, Máté Zoltán, Puruczkai Ádám.

A helyes megfejtők között 1 darab fürdőbelépőt és szaunajegyet sorsolunk ki az Algyői Borbála Fürdőbe.
Az előző szám rejtvényének megfejtői közül a nyertes: Kovács Ferenc. Gratulálunk!
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Algyői hírmondó

ALGYŐ IS BORMARATONOZOTT
Algyő is csatlakozott a Nemzeti Bormaraton nevű rendezvényhez, a 123 települést felölelő futás és bringázás május
13-án indult Villányból. A Tisza-parti településről a helyi
hobbifutók mellett néhány kerékpáros is csatlakozott.

123 település, 22 borvidék, 10 nap és összesen 2057 kilométer, ez a Nemzeti Bormaraton, amely május 21-én utolsó
előtti napjához érkezett. A résztvevők végső célja a szegedi
Dóm tér volt, Algyőn pedig a helyi erők váltották a Hódmezővásárhelyről érkező „kollégáikat”.
Makai Mónikától megtudtuk, hogy örömmel hallottak arról, hogy a bormaraton útvonala Algyőt is érinti, így néhányan kaptak az alkalmon és csatlakoztak a mozgalomhoz.
Egy pár fős csapat néhány hónappal ezelőtt döntött úgy,
hogy az egészséges életmód jegyében rendszeresen futni
kezd, a kitartó hölgyek pedig azóta sem adták fel ezt, legutóbb például a szegedi félmaratonon is indultak. A csapatra
abszolút igaz a mondás, nem a győzelem, hanem a részvétel
a fontos számukra, imádnak futni, ha pedig megmérettethetik magukat, akkor élnek a lehetőséggel.
Az algyői fürdőtől induló hölgykoszorúhoz néhány férfi is
csatlakozott - valamint Molnár Áron, a település polgármestere is meglátogatta őket - de volt, aki kerékpárra kapott és
így dolgozta le a 14,5 kilométeres távot a szegedi Dóm térig.
A bormaraton május 22-én, Soltvadkerten zárult.
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hogy a sportot nem lehet elég későn kezdeni, akár az idősebbek is kipróbálhatják magukat” – fogalmazott a sportkör
elnöke.

Ezt követően bemutatkoztak az egyes szakosztályok. Így az
érdeklődőknek volt lehetősége a focis ügyességét tesztelve
mozognia Pénzváltó Bence vezetésével, az ökölvívás csínjátbínját tesztelgetni Oltványi Dávid vezényletével, a kézilabda alapmozgásait kipróbálni Laluska Balázs irányításával,
lábteniszezni Juhász Istvánékkal, Mesterházy Zoltánékkal
asztaliteniszezni, Zsarkó Dániel Péter felügyelete mellett
a taekenwon-do ütéseit és rúgásait kipróbálni, vagy akár a
kosárlabdázás szépségeit megtapasztalni Kocsis Bence vezetésével.
Sőt, olyan ütős játékot is, mint a MediBall. Ez a játék Kínából
terjedt el, és ötvözi a Tai Chi filozófiáját a klasszikus ütős
játékok metódusával, azzal kiegészítve, hogy itt a lendületet
és erőt továbblendítve, nem visszaütve adja hozzá a játékos.
Ezt a sportágat Bakó András segített megismerni.
Ehhez csatlakozott még a futás, mint mozgásforma és sportállomás, valamint a fitnesszel kiegészülve egy igazi 10 próbás verseny kerekedett ki Algyőn.
A fitneszt a sportcsarnok helyszíneivel párhuzamosan a Faluház nagytermében tartották meg, és összekapcsolták a 4.
Fitnesz Nappal is.
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A TÍZPRÓBÁS MOZGÁSNAP
Sportnapot tartottak Algyőn május 14-én, az Algyői Faluház és Könyvtár, az Algyői Sportkör és a Fit Feeling Fitness
közös szervezésében. Ilyen formában először, ugyanis
majdnem minden szakosztály bemutatkozott, amely működik a nagyközségben.
A nap reggel vette kezdetét „A sport felszabadít,örömet ad
- és csapatban a legjobb!” mottóval az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskolában, ahol egy rövid megnyitót követően bemutatkoztak a szakosztályok vezetőik segítségével. A megnyitón Molnár Áron elmondta, hogy az egyik kedves célja a
rendezvénynek, hogy megtalálják Algyő legügyesebbjét, valamint, hogy népszerűsítsék az amúgy is kedvelt sportokat a
községben. „Mi egy sportos település vagyunk” – szögezte
le a polgármester.
Majd Juhász Sándor, az Algyői Sportkör elnöke arról szólt,
hogy megpróbálják meghonosítani, hagyományt teremteni
ebből a sportágválasztóból. Hiszen a sport kedvelt tevékenység a községben: „11 szakosztály van a településen, és 400nál is több igazolt versenyző. Azt is fontos hangsúlyoznunk,

Biacsi Katalin ifjú kora ellenére igen határozottan tudja,
hogy neki a kézilabda tetszik a legjobban. Mikor megkérdeztük, akkor már túl volt a foci és az asztalitenisz próbáin
is, azonban a kézitől nem tudták eltántorítani, hiszen egyébként is szokta ezt a sportot gyakorolni Algyőn. Arra, hogy
miért is ez tetszik neki a legjobban, őszintén csak ennyit felelt: „mert ebben vagyok a legügyesebb”.
A legügyesebben teljesítő versenyzők szabadidőközpont belépővel és sporttáskával gazdagodhattak az első algyői tízpróbás sportágválasztón.
G.

