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MEGSZAVAZTÁK: ALGYŐRE  
TELEPÜLHET A GÖRÖG CÉG
 

A grémium módosította ehhez a Helyi Építési Szabályzatát. 
A képviselő-testület június 23-án tartott testületi ülést.
09:03: Molnár Áron polgármester megnyitotta a testületi 
ülést. A grémium határozatképes, Torma Tiborné képviselő 
hiányzott.

09:07: Pongrácz Tamás képviselő javaslata: a lakosok biz-
tonsága miatt alakítsanak ki térfigyelő-kamerarendszert 
Algyőn.
A grémium megszavazta: tárgyalnak a témában.
09:17: - Maximumon működik a helyi Szivárvány Óvoda, 
ahová szeptembertől 192 gyermek jár majd. Az óvoda kapa-
citása 196 fő, így a jövőben a bővítés is lehetséges – mondta 
Molnár Áron. Az intézményben még most is történnek be-
iratkozások.
09:36: A Gyevitur Kft. Nonprofit Kft.-vé való átalakulásáról 
tárgyaltak. A testület támogatja ezt.
10:27: A MÁV megkereste az önkormányzatot, hogy a te-
lepülésvezetés vegye át a vasútállomás üzemeltetésének egy 
részét. Ez a zöldterület és annak környezetének kezelését 
foglalná magában.
Az önkormányzat a Gyeviéppel állapodott meg, így a jövő-
ben a cég végzi a felsorolt feladatokat.
Molnár Áron elmondta: a jövőben megkezdődik a 
TramTrain megépítése, ami Algyőt is érinti. Ezért kiemelten 
fontos, hogyan néz ki a település vasútállomása.
10:43: A közbeszerzési bizottság javasolta, hogy a belterületi 
utcákat a Délút Kft aszfaltozza. A képviselők ezt megszavaz-
ták, így a kivitelezés el is kezdődhet. Az ősz végéig több utcát 
aszfaltoznak. 2017-ben akár minden utca aszfaltos lehet Al-
győn - hangzott el.
11:06: Egy pályázatból konyhafejlesztést valósítanának meg 
az Algyői Szivárvány Óvodában. 50 százalékos támogatott-
ságot lehet elérni. A projekt összértéke mintegy 15 millió 
forint. Nyílászárócserére, eszközbeszerzésre és energetikai 
korszerűsítésre, térburkolat kialakításra és vízvezeték cseré-
re is lehetőség nyílna pozitív elbírálás esetén.
Az önkormányzatnak mintegy 7 millió forintot kellene biz-
tosítania a pályázathoz.

A napirendi pontról később döntenek, ugyanis még nem ér-
kezett meg minden ezzel kapcsolatos anyag.
11:20: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
klimatizálásáról tárgyaltak. Ez a beruházás 7-10 millió fo-
rintot venne igénybe.
Dr. Gonda János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bi-
zottság szerint orvosok által meg kell győződni arról, hogy a 
klímaberendezés a gyermekek egészségére nem káros.
Molnár Áron reagált: a klíma helyes használat mellett nem 
ártalmas. Erre a pedagógusok és az iskola kezelőszemélyzete 
is ügyelne. A polgármester hozzátette, ha az iskolában nem 
egészséges a klíma, akkor a többi intézménynél sem szabad-
na használni.
- 400 gyermekről és közvetve ennyi algyői családról van szó 
– mondta Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester, aki szerint el-
keserítő, hogy hónapok óta nem történt előrelépés az ügy-
ben. Az iskolások májusban és szeptemberben a meleg miatt 
nem tudnak úgy teljesíteni, ahogy kellene, ugyanis a tanter-
mekben 27-28 Celsius-fokok vannak.
Pongrácz Tamás szerint utána kell járni, hogy pályázati  
forrásból megvalósítható-e a beruházás.

- A rendeltetésszerűen használt klíma nem ártalmas az 
egészségre. Megbizonyosodtunk róla, hogy a tantermekben 
már a korai órákban 24-25 fokok vannak - szólalt fel Balázs 
Zsolt képviselő, aki szerint elengedhetetlen a berendezés.
Az iskolában a gyerekek már aláírásgyűjtést is indítottak a 
klímáért.
Az iskola 2011-ben épült. Molnár Áron nem érti, hogy egy 5 
éves épület hogyan tud ennyire felmelegedni.
11:41: Dr. Gonda János: a tanulók már márciusban elkezdték 
gyűjteni az aláírásokat, amikor még nem tombolt a forróság.
Molnár Áron javaslatot kért dr. Gonda Jánostól: ha ellenzi a 
klímát, akkor milyen megoldást tud a meleg ellen.
Dr. Gonda János: mindenképp szükséges az egészségügyi 
szakvélemény.
Molnár Áron: ha eddig egyik intézménynél sem kértünk 
szakvéleményt, akkor most miért kérjünk?
Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselő szerint is szükség van 
a szakvéleményre.
- Országszerte több száz intézményben működik klíma. A 
tiltakozás csak az ügy elodázására jó – mondta dr. Gubacsi 
Enikő.
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Pongrácz Tamás: jövő márciusban kerüljön vissza a testület 
elé a téma. Most, nyáron úgy sincsenek a gyermekek az isko-
lában, így a klímát sem használnák.

11:56: Herczeg József képviselő Algyő polgármestere volt, 
amikor épült az iskola. Mint elmondta, az akkori testület 
nem rendelt klimatizálást az épülethez, egyedül dr. Gonda 
János képviselő kezdeményezte a beszerelést.
Dr. Roczkó András képviselő javasolja: a polgármesteri hi-
vatal vizsgálja meg, hogy a klímán kívül hogyan lehet csök-
kenteni a termek hőmérsékletét.
12:07: Döntés született: a júliusi testületi ülésre a hivatal 
műszaki csoportja árajánlatot kér a klímák beszerzésére. 
Szakorvosi véleményt is kérnek.
13:45: A Helyi Építési Szabályzat módosításáról esett szó. Ez 
azért volt szükséges, hogy egy görög, vegyipari alapanyago-
kat gyártó cég Algyőre tudjon települni. A vállalat veszélyes 
üzemnek minősül, ezért nem engedte a betelepülést a koráb-
bi szabályzat. 
Dr. Gonda János bizottsági elnök elmondta: a bizottság nem 
szavazta meg a módosítást. Kérdésként merült fel a tagok ré-
széről, hogy az üzem milyen messze kerülne az iskolától, a 
fürdőtől és a sportlétesítményektől.
Pongrácz Tamás arra kíváncsi, hogy ha a beruházás során 
problémák merülnek fel, akkor az önkormányzat közbeszól-
hat-e, vagy csak a szakhatóságok intézkedhetnek.
Ha bebizonyosodnak komoly tények, akkor természetesen 
jelezhet az önkormányzat - hangzott a válasz.
14:11: Megszavazták a Helyi Építési Szabályzat módosítását.
14:13: Lakosok jelezték, hogy a megújult Algyői Hírmondó 
példányszáma kevés. Eddig 1800 darab került a postaládák-
ba, ezt 2000-re emelnék. Ezen felül az újságot összetűznék.
A grémium megszavazta a módosítást.
14:16: A helyi kézilabdacsapat, az FKSE tábort tart mint-
egy száz algyői fiatalnak a helyi sportcsarnokban. A csapat 
ingyenes használatot kért az önkormányzattól. A testület 
megszavazta a díjmentességet.
14:23: Július 18-tól augusztus 21-ig, valamint december 19-
től 2017. január 1-ig tart az idei igazgatási szünet Algyőn.
14:25: Pongrácz Tamás önálló képviselői indítványa: térfi-
gyelő-kamerarendszer bővítésre lenne szükség Algyőn, el-
sősorban a vagyonbiztonság miatt. Fel kellene mérni a tele-

pülés legforgalmasabb pontjait és a már meglévő kamerák 
állapotát.
A témával kapcsolatban a szeptemberi testületi ülésre elő-
terjesztést készítenek.
14:42: Székely zászló kerül a polgármesteri hivatalra - Pong-
rácz Tamás önálló képviselői indítványára.
15:03: Herczeg József jegyezte: a buszmegállókban további 
kerékpártárolókra lenne szükség A képviselő azt kéri, hogy 
a legközelebbi testületi ülésre készüljön egy előterjesztés ez-
zel kapcsolatban.

Megyeri József

INTERJÚ MOLNÁR ÁRONNAL, 
ALGYŐ POLGÁRMESTERÉVEL
-A testületi ülésen a legfontosabb téma a Helyi 

Építési Szabályzat módosítása volt. Ezzel koráb-
ban már többször foglalkoztunk, például lakos-

sági fórumot szerveztünk – mondta Molnár Áron. 
Algyő polgármestere örömét fejezte ki, hogy végre 
döntés született: a görög, vegyipari alapanyago-

kat gyártó cég a nagyközségbe települhet. 

Molnár Áron szerint a mintegy ötmilliárd forintos 
beruházás azért is különösen fontos, mert kez-
detben 55, majd további 20-30 közepesen, vagy 

magasan kvalifikált munkahelyet jelentene. 

- Névszerinti szavazással döntöttünk. 6-2 arány-
ban támogattuk, hogy a projekt megvalósítása 

érdekében módosítjuk a Helyi Építési Szabályza-
tot. Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó és Dr. Gonda  

János képviselők voksoltak nemmel – ismertette 
a polgármester. 

Az ülésen fontos témaként merült fel a helyi álta-
lános iskola klimatizálása, ugyanis már a tavaszi 
hónapokban 27-28 fokot mérnek a tantermekben. 
Ez jelentősen befolyásolhatja a gyermekek tanul-
mányi teljesítményét. – Néhány képviselő szerint 
a klíma egészségügyileg kockázatot jelenthet a 

diákokra. Azt gondolom, hogy ez helyes haszná-
lat mellett a 21. században már száz százalékig 
cáfolható, álságosnak érzem, ha valaki emiatt 

nem támogatja a beruházást – fejtette ki Molnár 
Áron. A polgármesteri hivatal műszaki csoportja 

a legközelebbi testületi ülésre megvizsgálja, hogy 
a klímán kívül milyen hűtéstechnika alkalmazása 

lehetséges.
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LEGYEN, VAGY NE LEGYEN?
 

Ez volt a fő kérdése a június 15-i, algyői lakossági fórum-
nak. A nagyközségbe egy vegyipari alapanyagokat gyártó 
cég települne. A helyiek közül azonban többen ellenzik ezt, 
ugyanis az üzem veszélyesnek minősül.

Mint arról beszámoltunk: egy görög, tusfürdőkhöz és sam-
ponokhoz alapanyagokat gyártó vállalat települne Algyőre. 
A képviselő-testület erről a májusi ülésén tárgyalt, ahol el-
döntötték: szervezzenek lakossági fórumot a témában.
A Faluházban elsőként Molnár Áron polgármester ismertet-
te a részleteket. Mint elmondta, a cég 2018 elején már meg-
kezdené a működést a helyi Ipari Parkhoz tartozó mintegy 
öthektáros területen, az új körforgalomhoz, a Molhoz és a 
vasúthoz közel. A Magyar Közlönyben megjelent: a kor-
mány kiemelt beruházásként tekint a projektre, melynek 
értéke 4-4,5 milliárd forint.
A cég kezdetben 55 főt foglalkoztatna, ami később 20-30-al 
bővülhetne. Az üzem működése évente 20-25 millió forint 
iparűzési adót jelentene a településnek.
A képviselőtestület a májusi ülésén döntött arról, hogy a be-
ruházás megvalósítása érdekében hajlandó az önkormány-
zat helyi építési szabályzatát módosítani. Ez azért szükséges, 
mert az üzem veszélyesnek minősül. A gyártás során ugyan-
is folyékony ként és etoxi-alkoholt használnak. Utóbbi – ha 
vízbe és az élővilágba kerül – nehezen bomlik le.

Gombos Ervin, a cég által megbízott beruházás és projekt 
előkészítő GMBS Kft. ügyvezető igazgatója ismertette, a fo-
lyékony kén tartálykocsikban, vasúton érkezne a településre, 
ezért választották Algyőt a letelepedésre. A gyár hatalmas 
előrelépést jelenthetne, nem csak nagyközségnek, hanem az 
egész térségnek.
A veszélyesség miatt a beruházás megkezdése előtt környe-
zetvédelmi tanulmányt kell végezni. – A közeljövőben a zaj-

szintet, a levegőt és a víz állapotát is mérjük, amit a projekt 
elkészülése után megismételnénk, hogy lássuk, mi a különb-
ség – mondta Tóth Roland, a környezetvédelmi felmérést 
végző cég képviselője.
A fórumon Boldizsár Attila lakos a folyékony kénről ér-
deklődött. – Az anyag szilárd halmazállapotban éghető, de 
folyékonyan már nem. Bőrirritációt okozhat, de tudni kell: 
nem méreg – válaszolt Gombos Ervin.

Az üzem meglehetősen közel kerül a fürdőhöz és az álta-
lános iskolához. Az algyőieket az érdekli: valóban veszélyt 
jelent-e számukra az üzem? – tette fel a kérdést dr. Gondáné 
Pál Ildikó.
A hatósági előírások szerint igen, elsősorban a speciális al-
kohol miatt. Fontos azonban megemlíteni: ha a környezet-
védelmi eljárások bármi rendellenességet mutatnak, akkor a 
beruházás nem kezdődhet meg – válaszolt Gombos Ervin és 
Tóth Roland.
A kén a gyártás során kén-dioxiddá, majd kén-trioxiddá ala-
kul. Amikor a zárt rendszerből a levegőbe és a lakóterület-
hez közel kerül, egy köbméter levegő 5-10 mikrogrammnyi 
ként tartalmaz majd, ami jóval a határérték alatt van.
Tóth Béláné szerint az önkormányzatnak aláírásgyűjtést 
kellett volna tartania a lakosok között. – Az idő rövidsége 
miatt erre nincs lehetőség. A helyiek a beruházásról már tá-
jékozódhattak az ingyenes Algyői Hírmondóban, de a tes-
tületi ülések az interneten is nyomon követhetők – válaszolt 
Molnár Áron.
Kérdésként merült fel, hogy a helyi építési szabályzat mó-
dosítása más veszélyes üzemnek is lehetőséget nyújt-e a be-
településre. – Nem, a változtatás csak egy, az adott telekre 
érvényes – hangzott a válasz.
Molnár Áron a veszélyesség kapcsán felhívta a figyelmet: 
tusfürdők és samponok alapanyagait gyártanák az üzemben, 
amit emberek használnak. – Egy szemétégetőt vagy olajfino-
mítót én sem engednék Algyőre. A szakhatóság elvégzi majd 
a szükséges eljárásokat és kiderül, hogy van-e akadálya an-
nak, hogy a projekt megkezdődjön, ennek eldöntése nem a 
polgármester és a képviselők tisztsége. Nyilván nem támo-
gatnánk egy olyan vállalatot, ami veszélyt jelentene a lako-
sokra – reagált a kérdésekre a településvezető. Megemlítette, 
hogy a megye hét legveszélyesebb üzeme közül öt Algyőn 
található, amelyek a görög cégnél jóval korszerűtlenebb 
technikát alkalmaznak.

Megyeri József
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PONGRÁCZ: KAMERÁKAT ALGYŐRE!
 

Fejlesztené és bővítené a térfigyelő-kamerarendszert  
Pongrácz Tamás Algyőn. Az önkormányzati képviselő 
szerint a jelenlegi készülékek nem töltik be megfelelően  
a funkciójukat. 

A nagyközségben jelenleg a bevezető utaknál és a belterület 
egy-egy részén működnek kamerák. 
– Sajnos nagyon hamar kiderült, hogy a készülékek hasz-
nálhatatlanok, nem működnek megfelelően. Saját magam is 
megtapasztaltam ezt, ugyanis az utóbbi három-négy évben 
kétszer tettem rendőrségi feljelentést, de a felvételek nem 
voltak olyan minőségűek, hogy eredményre vezettek volna 
– mondta Pongrácz Tamás. A képviselő szerint emiatt a ka-
merarendszert felül kell vizsgálni és több kamerát kell elhe-
lyezni a település forgalmasabb pontjain. 
– Nem az a cél, hogy minden léptünket kamerák figyeljék, 
de például a postánál, a piacnál, az iskolánál és a fürdőnél 
szükség lenne rájuk – tette hozzá a politikus. Úgy véli, ez-
által csökkenne a vagyon elleni bűncselekmények száma a 
községben, megszűnnének a házalások, valamint a gyerme-
kek és az idősek is nagyobb biztonságban élhetnének. 
Pongrácz a témában önálló képviselő indítványt nyújtott be 
a júniusi testületi ülésre. A grémium döntött: a szeptemberi 

ülésre a polgármesteri hivatal műszaki csoportja készít egy 
tervezetet, hogy a rendszer bővítésére milyen lehetőségek 
vannak és mindez milyen költségekkel jár. 

VITA A KLIMATIZÁLÁSRÓL
Pongrácz Tamás azok közé tartozik, akik nem tartják a leg-
szerencsésebb megoldásnak, hogy az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola tantermeibe klímaberendezéseket helyez-
zenek el. – 2014 óta vagyok önkormányzati képviselő, az-
óta többször felmerült a téma. A legutóbbi testületi ülésen 
is beszéltünk arról, hogy a termekben már májustól meleg 
van és a gyermekek nem tudnak kellően a tanulásra kon-
centrálni. Az Egészségügyi Kerekasztallal közösen azonban 
úgy gondoljuk, hogy a diákok egészségére veszélyt is jelent-
het a klíma, hiszen gondoljunk csak bele: egész nap olyan 
helyiségben tartózkodnának, ahol folyamatosan működné-
nek a berendezések, ugyanakkor a szüneteket az udvaron a 
melegben töltik. Ezért több képviselővel azt kértük, hogy a 
következő testületi ülésre a polgármesteri hivatal műszaki 
csoportja vizsgálja meg, milyen más hűtési technikát lehetne 
alkalmazni, valamint a hivatal kérjen orvosi szakvéleményt 
az esetleges káros egészségügyi hatásokról – nyilatkozta 
Pongrácz. A képviselő szerint annál is inkább ez a megoldás, 
mert a 2011-ben átadott iskolaépület műszaki állapotát most 
mérik fel. Amennyiben kiderül, hogy például a hőszigetelés 
nem megfelelő, akkor az intézmény helyreállításának kell 
lennie az első lépésnek. Ez nem jelenti azt, hogy a tanter-
mek hűtésére vonatkozó igénnyel ne foglalkozna tovább a 
testület, de azt is figyelembe kell venni, hogy szinte példa 
nélküli lenne, ha az algyői iskolában klimatizálnák az összes 
tantermet. Ez olyan luxus, amit talán egyetlen közpénzből 
fenntartott iskola sem engedhet meg magának.
Pongrácz Tamás a szakvéleménnyel kapcsolatban még el-
mondta: arról értesült, hogy egy orvos írásos állásfoglalása 
már rendelkezésre áll, amely a klímaberendezések helyett 
más hűtési-szellőztetési módot javasol. Erről azonban még 
nem kapott hivatalos tájékoztatást.

Megyeri József
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FOLT HÁTÁN ÖSSZETARTÁS
 

Hetedik alkalommal állította ki az Algyői Foltvarró Kör 
szép munkáit az Algyői Alkotóházban

Nagy érdeklődés mellett tartották június 11-én az idei kiál-
lítás megnyitóját, amelyen az elmúlt év munkáiból állítottak 
össze egy csokorral. Érkeztek érdeklődők a környező telepü-
lésekről, de még külföldről is.
- A foltvarró kör tagságát két részre oszthatóan lehet meg-
határozni, van egy haladó csoport – nagyjából 20 fő alkotja 
ezt –, akik 2009 óta járnak a csoportba, valamint vannak a 
kezdők, akik 5–8 fővel képviseltetik magukat a foglalkozá-
sokon – fogalmazott Izbékiné Cseuz Gabriella, a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület Algyői Foltvarró Körének vezetője kér-
désünkre.
Nyolcvannál is több érdeklődő tekintette meg a kiállítást 
ezen a napon, amelyen Újszászi Ilona újságíró mondott rö-
vid megnyitóbeszédet.

Minden héten kedden találkoznak az algyői Alkotóházban, 
és ekkor 5 és 7-8 óra között cserélnek eszmét, technikát, de 
a beszélgetésre is jó alkalmat nyújt egy-egy ilyen találkozás.
Hol folt, hol nem… Szóba elegyedtünk a kör két tagjával is, 
Bacsa Jánosné Erikával és Maczák Ferencné Zsuzsival, akik 
elmesélték, hogy hogyan is néznek ki ezek a találkozások. 
Erika 4 éve, Zsuzsi pedig 7 éve erősíti a csapatot, így van 
tapasztalatuk a közösség munkájáról. Úgy fogalmaztak, 
hogy mindig nagyon jó hangulatban telnek a foglalkozások, 
ezért nem is tudják befejezni sokszor időben. „Férjeink rossz 
ingjeit, vagy akár egy használt farmert – aminek még jók a 
szárai – fel tudunk használni, de szeretünk új anyagokat is 
vásárolni a munkához” – írták le a hölgyek tudósítónknak, 

hogy bármi lehet alapanyag számukra. Erika egy kiállított 
takaróját mutatja a képen:

Egy igen összetartó csapat alakult ki az évek során, ahogy a 
foltok állnak össze egy-egy új alkotássá, úgy varródik össze 
a társaság is. A hagyományoknak megfelelően idén is ké-
szült egy közös munka, amely a kiállítás egy fontos pontján 
kapott helyet.
Előre egyeztetve egy héten át lehetett megtekinteni a kiál-
lítást az Algyői Alkotóházban, ahol a táskáktól – a terítőn 
át – a takaróig található meg az elmúlt egy év munkáiból 
összeállt válogatás.

G.

ANNA-NAPI BÚCSÚ
A 2016. évi Anna-napi búcsú időpontja 

július 31. vasárnap.
Búcsúsok, árusok, jelentkezését 

2016. július 11. hétfői naptól várjuk. 
Kapcsolattartó: Piri László  
Telefon: 06 (30) 992-2617

e-mail: piri.laszlo@algyo.hu
Jelentkezni személyesen, email-ben vagy 

telefonon lehet.
Kérünk mindenkit, hogy jelentkezéskor adja 
meg nevét, cégnevét, cég székhelyét, adószá-

mát, telefonszámát, profilját.
Helykiosztás 2016.július 28. csütörtökön 
14 órakor a Szent Anna templom melletti 

téren az Országzászlónál.
Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!

Piri László 
06 (30) 992-2617

Algyő Nagyközség Önkormányzata
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KOPASZ BÁLINT BRONZÉRMES 
LETT MOSZKVÁBAN
 

A sikeres 2015-ös év után Kopasz Bálint, az Algyő SK kaja-
kosa idén már a felnőttek között is megmérettette magát. 
Tehetsége pedig továbbra is megkérdőjelezhetetlen, júni-
us 25-én a moszkvai kajak-kenu Európa-bajnokságon K-1 
1000 méteren bronzérmet szerzett. 

Kopasz Bálint életében a 2015-ös év remekül sikerült. A fia-
tal sportolót tavaly az év legjobb férfi utánpótláskorú sporto-
lójának választották hazánkban. Valamint díjat kapott edzője 
és édesanyja Demeter Irén is.
A 2015-ös ifjúsági világbajnokság aranyérmese (K-1 1000m) 
az idei évben már a felnőttek között is megvillanthatta orosz-
lánkörmeit. A Moszkvában rendezett kajak-kenu Európa-baj-
nokságon a magyar küldöttség tagja volt. K-1 1000 méteren 
pedig kiváló teljesítményt nyújtva bronzérmet szerzett.
„Nagyon örültem a sikernek, Bálint kicsit a várakozásokat 
is felülmúlta. Az A-döntőbe való bejutást volt az elvárás vele 
szemben, ő maga pedig az első hat hely valamelyikét tűzte 
ki célul. A bronzérem pedig meglepetés volt, habár a néhány 
héttel ezelőtti második olimpiai válogatón elért jó időered-
ménye előre vetítette, hogy a felnőtt mezőnyben is az élen 
végezhet” – fogalmazott Demeter Irén edző és édesanya.
A két szerepkör egyébként remekül összeegyeztethető. A pá-
ros szét tudja választani a két szerepkört, ráadásul előnyös-
nek is tartják ezt, hiszen Irén Bálint minden rezdülését is-
meri. Pontosan tudja, meddig terhelheti a sportolót és mikor 
kell neki egy kis szusszanást hagyni.
Apropó szusszanás. Bálint számára nem volt egy könnyed 
menet 2016. Az év nagy része a versenyekre történő felké-
szüléssel telt, de a nyári érettségire is készülni kellett. Fá-
rasztó időszak volt, de az érettségit is sikerült teljesíteni és a 
bronzérem is összejött. A hajtásnak ugyanakkor nincs vége, 
hiszen július végén Minszkben rendezik az U23-as világbaj-
nokságot, ahol Bálint K-1 1000 méteren szintén érdekelt lesz, 
ő képviseli hazánkat. Valamint kajak négyesben is odaérhet 
társaival, ez kiderül a hazai válogatón.
A frissen szerzett moszkvai élmények talán ezen a téren is 
pluszt adhatnak:
„Nagyon elfáradtam, amikor beérkeztem a célba. Nem is 
tudtam, hogy hányadik vagyok. A harmadik vagy negyedik 
helyre tippeltem, végül kiderült, hogy előbbi helyet szerez-
tem meg és nagyon örültem. Ezt a távot jól be kell osztani. 
Az első 250 méteren erős tempót diktáltam, majd 500 méte-

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

FALUGAZDÁSZ HÍREK
A TAGDÍJBEVALLÁS HATÁRIDEJE 2016. JÚLIUS 15-
RE MÓDOSULT A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI 
KAMARÁNÁL! Ezt követően a pótlék a megállapított 
tagdíj 20 százaléka. A tagdíj megfizetésének határideje – 
a tagdíjbevallásra nem kötelezett őstermelők kivételével 
– változatlanul 2016. július 31. Kérem keresse a könyve-
lőjét vagy a falugazdászt, Bajnerné Vályi Nagy Marian-
na a következő számon  70/489-3828 érhető el. Ő JÚLI-
USBAN és AUGUSZTUSBAN a megszokott PÉNTEK 
délelőttönként tart ügyfélfogadást Algyőn és helyettesít 
engem, míg szabadságon leszek. Így segítséget tőle kér-
hettek péntekenként Algyőn, illetve munkanapokon 
a Kamarai központban, Szegeden, a Kossuth L sgt. 17. 
szám alatt. Én szeptember 1-vel dolgozok újra. 
Köszönettel: Gömöri Gabi falugazdász

EB ÖSSZEÍRÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a közmunka 
programban résztvevők és diákok segítségével eb össze-
írás történik. Az összeírást végzők a házakhoz becsön-
getve, az eb tulajdonosával nyomtatványt töltetnek ki a 
kutyára vonatkozó kérdésekkel.
A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint állat-
védelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt jelöli ki. Az eb-
összeírás során adatszolgáltatást nem nyújtó, vagy megta-
gadó eb-tulajdonosra állatvédelmi bírság róható ki.

Az ebtartás szabályairól Algyő Nagyközség honlapján 
tájékozódhatnak.

Kóbor ebek befogásával a Gyeviép NKFT foglalkozik, 
bejelentést a következő telefonszámon tehetnek:
0662/765-900

Kérjük a lakosság segítő együttműködését!

ren keresztül jöhetett az utazó táv, hogy az utolsó 250 méte-
ren mindent beleadjak.„
Fotó: utanpotlassport.hu archív

szcs
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INKÁBB BEVONNI, ÉS AZÁLTAL  
BEVONZANI
 

A kultúra három bástyás hajójának aktív szereplőivel be-
szélgettünk, Dudásné Molnár Adél könyvtárossal, Izbékiné 
Cseuz Gabriellával, az Algyői Tájház vezetőjével valamint 
Bene Zoltánnal, az Algyői Faluház és Könyvtár igazgató-
jával. Mindhármuk tevékenységében, munkájában és el-
beszélésében az rajzolódott ki egyértelműen, hogy a civil 
szférát, a lakosságot bevonni kell, azáltal lehetséges igazán 
jól bevonzani.
DUDÁSNÉ MOLNÁR ADÉL

Kezdjük is rögtön Dudásné Molnár Adéllal, aki egyenesen 
így fogalmazott: „Az emberek igénylik a rendezvényeket, 
nem elégszenek meg a könyvtár alapfunkcióival, magával a 
kölcsönzéssel, hanem ki kell egészíteni ahhoz, hogy betér-
jenek hozzánk.” Így tehát országos és megyei szinten is elég 
sok rendezvénnyel büszkélkedhet az algyői könyvtár. 
17 ezres könyvállománnyal és kb. 1500 darabos DVD-ál-
lománnyal rendelkezik a könyvtár. Az utóbbi esetében azt 
fontosnak tartotta Adél kiemelni, hogy mindig a legújabb 
filmeket szerezik be, amelyek a piacon megjelennek. Hason-
lóan igyekeznek a könyvek tekintetében is, így az egyes fel-
merülő igényeket próbálják kielégíteni. „Az olvasókon kívül 
senki nem szól bele abba, hogy mit rendeljünk” – hangsú-
lyozta a jó együttműködést a lakossággal. Jelenleg a Könyv-
tártábor lázában ég a két könyvtáros (Szilágyi Perjési Katalin 
Adél mellett), ugyanis az egyhetes tábor nagyon mozgalmas, 
nagyon sok látnivalót kínál. Ez kifejezetten a gyerek olva-
sóknak szól, nincs is meghirdetve, hiszen minden évben 
megtelik, és már januárban elkezdenek feliratkozni a gyere-
kek rá. Majd hozzátette, hogy terveik között szerepel, hogy 
egy szabadtéri mozit indítsanak el a könyvtár udvarán.
BENE ZOLTÁN

Bene Zoltán 2006. március 1. óta látja el az Algyői Faluház 
és Könyvtár vezetői feladatait, amely intézményben nem egy 
csoport és kör működik, s amely több civil szervezet és szá-
mos civil elképzelés támogatását élvezi és igényli. 
Bene azt is elmondta, hogy Algyőn szerencsére kimagasló-
an sok civil szervezet működik, s az önálló programkínálat 
kialakítása mellett kiemelten fontosnak tartja, hogy ezen 
szervezetek tevékenységeit is segítse a Faluház, minimum 
azzal, hogy infrastruktúrát biztosít a háttérmunkához vagy 
egy-egy rendezvényhez. 
Több telephellyel is bír az intézmény: a Könyvtáron és a Fa-
luházon túl ide tartozik az Alkotóház, az EzerJóHáz, a Ci-
vil Szervezetek Háza és az idei évtől kezdve már az Ifjúsági 
Klub is. Az utóbbi programjainak szervezésében, a fenntar-
tásban nagy szerepet vállal a Wemsical Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület és a Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Ifjúsági 
Egyesület is. „Nagyon fontosnak tartom az ifjúsági klubot és 
az ifjúsági programokat, hogy minél jobban be tudjuk vonni 
a fiatalokat a közösség életébe. Ez nehéz feladat, különösen 
nehezen szólítható meg a 14-18 éves korosztály, hiszen nincs 
középiskola Algyőn. A magam részéről ezért is bízom abban, 
hogy a jövőben lesz középfokú oktatási intézménye is a tele-
pülésünknek” – fogalmazta meg Bene Zoltán. A közeljövőbe 
tekintés kapcsán pedig elárulta lapunknak, hogy az önkor-
mányzat két pályázatot nyújtott be, amelyek érintik a Falu-
házat: egyrészt egy energetikai korszerűsítésre (szigetelés, 
nyílászáró csere, fűtési és hűtési rendszer), másrészt pedig 
egy bővítésre irányulót. Utóbbi sikeressége esetén raktárt, 
klubtermeket, öltözőket hoznának létre egy épülettoldás és 
belső funkcióváltások által, ami jelentős előrelépés volna, 
vázolta fel Bene Zoltán. A faluházi élet viszont addig sem áll 
meg, a nyárhoz igazítva szervezik a programokat (melyekről 
lapunkban is értesülhetnek), valamint tervezik és szervezik 
az ősz és azt követő időszak kulturális eseményeit is.
IZBÉKINÉ CSEUZ GABRIELLA

Algyő hagyományainak őrzésében látja el jelentős szerepét 
a Tájház a településen. Itt két korszakra bonthatóan látható 
elsősorban kiállítás: egyrészt az 1930-as évek halászéletének 
lenyomatait őrzi, valamint az 1970-es éveknek, amikor az 
olaj lépett be az algyőiek életébe. Izbékiné Cseuz Gabriel-
la a 2000-es évek elején költözött a településre családjával, 
azonban nem érezte a kívülállóságát, nem éreztették vele – 
árulta el lapunknak. Ideköltözésekor hozta létre a Gyevi Art 
Kulturális Egyesület Algyői Foltvarró Kört, amely nemrégi-
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ben szervezte meg a VII. kiállítását, és már 25-30 fő alkotja 
a társaságot. Nem válik élesen el egymástól a Tájház és a kör 
sem, mint ahogy nem választható el más egyéb civil szervezet 
sem. Például az Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasz-
nú Egyesület egy gyógynövénykertet, míg a Borbarátok Köre 
pedig szőlőt termeszt a közös udvaron. „A nyugdíjasokat is 
be tudjuk vonzani, az ezerjófüveseket is lehet mozgósítani, a 
Gyevi Art Kulturális Egyesületet is, tehát sok civil szervezet 
be tud segíteni, így ez egy összefogó, központi hely lehet” – 
emelte ki a Tájház vezetője. Egyébként pedig az érdekessége, 
hogy a múzeum és a tájház között van (valahol) félúton az al-
győi. Itt már az eredmények is megérkeztek szépen, ugyanis 
2015-ben az Év Tájháza lett, idén pedig az Év Múzeuma pá-
lyázaton elismerő oklevélben részesült a Tájház. 
A fiatalokra és a nyári szabadidős tevékenységekre is nyi-
tott a Tájház, ugyanis több tábort tartanak ezen a nyáron 
is. Izbékiné Cseuz Gabriella elmondta, hogy terveik között 
szerepel, hogy a múzeumpedagógiai programjaikat (tovább)
csiszolják, amelyet szeptembertől újra beindítanának, de 
osztálykirándulásos programcsomagokkal is várják az is-
kolákat, valamint a mesterség-bemutató ötletét is felvázolta, 
ezzel is mélyítve és tágítva a Tájház kínálta lehetőségeket és 
az összefogó, központi hely funkcióját.

G.

Szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok

TAPOSSA LAPOSRA! 
A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET 
palackra hajtsa vissza a kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát!

A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában 
használatos műanyag „zsáko(ka)t” társaságunk 2015. július 1-től 

minden hónap 2. hétfőjén
- külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el. 

Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíveskedjenek a megtelt 
zsáko(ka)t kihelyezni az ingatlanuk elé.

Szelektív hulladékgyűjtési 
tájékoztató

Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára hajtogatva (hungarocell 
nélkül), szórólapok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, 

prospektusok, elhasznált füzetek.

Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE flakonok 
(kozmetikai, mosószeres, stb. flakonok), nylon szatyor és zacskó, 

többrétegű italos karton (üdítős és tejes dobozok).

Üdítős, energiaitalos és alkoholos dobozok, konzervdobozok.

Elszállítás dátumai:
Július 11.
Augusztus 8.
Szeptember 12.
Október 10.
November 14.
December 12.

„Házhoz menő zsákos” gyűjtés
Eladó!
• 1 db öntöttvas házas konvektor 
• 1 db elektromos LUX gáztűzhely
• 1 db elektromos vízmelegítő
• 150x150 cm-es sarok hidromasszázs kád, 
2 személyes
Érdeklődni: 06 (20) 568-3152
Vályog építésű családi ház eladó (9 m Ft)
Kerekesszék összecsukható nagyobb súlyhoz 
eladó.
Érdeklődni: 06 (70) 321-0054
Algyőn, a Szeder utcában családi ház eladó. 
Ugyanitt bútorok eladók!
Tóth Ferenc
Érdeklődni: 06 30 334 5273
Kereskedelmi végzettséggel gyakorlott el-
adót keresünk, részmunkaidős foglalkozta-
tásra.
Érdeklődni lehet: a Búvár utcai ZÖLDSÉGES-
NÉL! (Lehet friss nyugdíjas is!)
Tel.: 06 30 958 4355

APRÓHIRDETÉS
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FELJELENTÉS ÉS AZ AKÖRÜLI VITA
 

Molnár Áron, Algyő polgármestere tartott sajtótájékoz-
tatót június 14-én annak apropóján, hogy megjelent egy 
sajtóközlemény, melyben az szerepel, hogy „vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja 
miatt elrendelte a nyomozást a Szegedi Járási Nyomozó 
Ügyészség az algyői Gyevitur Algyői Vendégház és Turisz-
tikai Kft. ügyében”. Mindez politikai hangulatkeltés – a 
polgármester szerint.

A sajtóközlemény így hangzott:
„Algyőn a 2014-es Önkormányzati választás után a testület 
határozatában elrendelte az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 100%-os önkormányzati cégek átvilágítását.
Vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének alapos 
gyanúja miatt elrendelte a nyomozást a Szegedi Járási Nyo-
mozó Ügyészség az algyői Gyevitur Algyői Vendégház és Tu-
risztikai Kft. ügyében. Az 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
társaság tulajdonában van az Algyői Borbála Fürdő valamint 
a Levendula szálloda és étterem is. A társaság e mellett az 
algyői oktatási intézmények közétkeztetését is ellátja.
A Gyevitur Kft. felügyelőbizottságának tagja, Dr. Szűcs Szil-
veszter a társaság 2011-2014 közötti üzleti éveinek átvilágí-
tása után, a felmerült hiányosságok miatt fordult a nyomozó 
ügyészséghez és tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Az évek óta veszteségesen működő társaságba az algyői ön-
kormányzat utóbbi években közel 2 milliárd forintot fektetett 
be. A beszerzésekről a társaság beszerzési szabályzata szerint 
1.000.000 Ft alatt az ügyvezető, felette közvetlenül az algyői 
képviselő-testület döntött. A kérdéses időszakban a társaság 
felügyelőbizottságának tagja volt Molnár Áron, Algyő jelen-
legi polgármestere.”
 (Dr. Gondáné Pál Ildikó jutatta el a sajtó részére ezt a közle-
ményt, aki azt kérte szerkesztőségünktől, hogy nevének el-
távolításával egyértelműsítsük, hogy a közleményt Dr. Szűcs 
Szilveszter jegyzi, ő csak megbízást teljesített az elküldéssel.)
Ebben az ügyben tehát három konkrét személy és nevük sze-
repel: Dr. Gondáné Pál Ildikó, Dr. Szűcs Szilveszter és Mol-
nár Áron. Így a polgármester fontosnak érezte, hogy az ügy-
gyel kapcsolatban sajtótájékoztatót tartson. Azt előzetesen 
érdemes elmondani, hogy a közleményben megfogalmazott 
ügyéről sem az érintett cég, sem az algyői önkormányzat hi-
vatalos iratot nem kapott, így Molnár Áron is a sajtóorgánu-
munkból értesült erről.
Algyő polgármestere részletesen ismertette az üggyel kap-
csolatos előzményeket és részleteket, melyekről – állítása 
szerint – papírokkal igazolhatóan beszélt.
„2015. május 13-án született egy testületi döntés arról, hogy 
a grémium – három árajánlat bekérése után – egy ügyvédi 

csoportot megbíz azzal, hogy az önkormányzat és három 
100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cégünk (Gyevitur 
Kft., Gyeviép NKft., AKTV Kft.) közbeszerzéseit, szerződé-
seit vizsgálják át egy 2010. január 1. és 2014. december 31. 
között” – ismertette Molnár Áron.
Ezek a vizsgálatok lezajlottak, és egy belső anyag 2016 már-
ciusára elkészült. Az itt feltárt eredmények tükrében kér-
ték a cégvezetőket és az önkormányzatot, hogy reagáljanak 
ezekre. 
Így 2016. április 6-án ezt a jelentést elfogadta a képviselő-
testület. „Ezen kívül meghatároztuk, hogy intézkedési terv 
kerüljön kidolgozásra a jegyző által, amelyet a következő 
testületi ülésen tárgyaltunk is. Az intézkedési tervben min-
denféleképpen azokra a problémákra kell választ adni, amit 
a 3 cég, illetve az önkormányzat szerződéseinek, közbeszer-
zéseinek az átvizsgálásakor az ügyvédi csapat megállapított” 
– fogalmazott a polgármester.
A feltárt hibák természetéről úgy nyilatkozott Molnár Áron, 
hogy a megállapítások helytállóak, a legnagyobb probléma 
abból fakadt, hogy a különböző szabályozások a cégek és az 
önkormányzat tekintetében nem voltak összhangban. Így 
aztán a felvetett problémák oka abban állt, hogy másabb volt 
az önkormányzatok által szabályozott kérdés, illetve más 
volt a cégeknek a szabályozása, és ebből fakadtak a hibák.
Az április 6-i ülésen arról is tárgyaltak, hogy egy Felügyelő 
Bizottsági tag eljuttatott egy levelet, amelyben megkérdő-
jelezi a jogi csapat munkáját, valamint felsorolta azokat a 
személyeket, akik – szerinte – polgári vagy politikai felelős-
séggel bírnak a jelentésben foglaltak miatt – hangzott el a 
sajtótájékoztatón.
A testület 2016. április 21-én a jegyző által előterjesztett in-
tézkedési tervet elfogadta, illetve arról döntött még, hogy az 
átvilágítással kapcsolatos szerződések kerüljenek föl mind 
az önkormányzat, mind pedig a cégek honlapjára, ezek fo-
lyamatban is vannak. Tehát a testület elfogadta a jelentést, 
és az intézkedési terv volt a válasz a felvetettekre. „A testület 
senkit nem marasztalt el, senki ellen nem folyik belső vizs-
gálat, semmi olyan nincs, ami egyfajta negatív folyamatot 
indítana el” – nyomatékosított Molnár Áron.
Majd néhány észrevételt tett az érintett személyekkel kap-
csolatban: magával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy vál-
lal minden vizsgálatot, ami ezzel kapcsolatos, mert nem érzi, 
hogy jogi értelemben hibázott volna, úgy végezték a dolgu-
kat a felügyelő bizottságban, ahogyan azt kell. 
Dr. Szűcs Szilveszter 2015 óta tölti be a felügyelői bizottsá-
gi posztot, amelyen Molnár Áront váltotta. „Róla csak any-
nyit, hogy véleményem szerint ennek az ügynek hátterében 
egyértelműen egyéni, illetve politikai érdek húzódik, nem 
megalapozott kérdésről van szó, csak hangulatkeltésről” – 
mondta a polgármester. Emellett arról beszélt, hogy nem 
érti, hogy Dr. Szűcs Szilveszter is megszavazta a döntést, 
majd mégis feljelentést tesz.
- Az érintett időszakban igaz, hogy bizottsági tag voltam, de 
nem hiszem, hogy bárminemű probléma esetén mi lettünk 
volna a hibásak. Akármi történt volna, az ügyben egyedül 
egy személyt, az akkori polgármestert lehetne felelősségre 
vonni - fejtette ki a településvezető. 
Dr. Gondáné Pál Ildikó szerepét pedig végképp nem érti – 
folytatta –, ugyanis ha Dr. Szűcs Szilveszter teszi a feljelen-
tést, akkor miért nem ő küldi el a sajtó részére a közleményt. 
Valamint rámutatott arra, hogy a vizsgálatok során felszínre 
került egy behajthatatlan követelés, melyet Dr. Gondáné Pál 
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Algyői Lovasnapok
2016. augusztus 13-14.

Algyői Lovaspálya (Algyő, Téglás utca vége)
2016. AUGUSZTUS 13., SZOMBAT
9 órától  - Pusztai Ételek Főzőversenye
9 órától  - díjugratás – kategóriák: R 90cm-R125cm-ig 
11 óra 30 perctől - díjlovas és csikós bemutató
13 órától -  díjugratás – kategóriák: R 90cm-R125cm-ig 
       Gyevi Kupa
16 órától - főzőverseny eredményhirdetése
17 órától - kutyás bemutató
18 órától - pusztabál a Jaffa Trióval
2016. AUGUSZTUS 14., VASÁRNAP
8 óra 30 perctől fogatok zenés fölvonulása, a zenét az Ob-
sitos fúvósegyüttes szolgáltatja
9 óra 30 perctől akadályhajtás 1. forduló
kategóriák: póni kettes fogat CAN-C kétfordulós akadály-
hajtás egyszeri öv.
egyes fogat CAN-C kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
kettes fogat CAN-C kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
póni kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
egyes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
12 órától  - fuvarosverseny
13 órától - akadályhajtás 2. forduló
kategóriák: póni kettes fogat CAN-C kétfordulós akadályhaj-
tás egyszeri öv.
egyes fogat CAN-C kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
kettes fogat CAN-C kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
póni kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
egyes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
kettes fogat SZLV kétfordulós akadályhajtás egyszeri öv.
négyes fogatok versenye
16 óra 30 perckor - eredményhirdetés
17 órakor - a Hódmezei Őrzők Íjászegyesület bemutatója
17 óra 30 perckor - lovasbemutató
18 órakor - tombolasorsolás – fődíj: 2 fő részére wellnes hétvége
Mindkét napon kézműves vásár, ingyenes pónilovaglás és 
sétakocsikázás!
A Hódmezei Őrzők Íjászegyesület révén a látogatók 
mindkét napon ismerkedhetnek a X. századi magyarság 
életmódjával (íjászgyakorlatok, jurta- és viseletbemutató, 
ételkóstolás).
Mindkét napon büfé finom ételekkel, hideg italokkal, 
ugrálóvár, népi fajátékok, rodeóbika.

FŐ TÁMOGATÓK: 
Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Faluház és 

Könyvtár, GyeviépNkft.,Gyevitur Kft., Algyői Lovasklub 
Egyesület, Délút Kft., 

Hercegasszony Hotel – Wellness &Garden, Leven-
dula Hotel Algyő, Sun City Szabadidő- és Vízisport 

Centrum,Gubacsi Kertészet
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Ildikó cége jegyez, így több mint 1 millió forintos tartozása 
van az algyői önkormányzat felé. 
A polgármester azt is tudatta, hogy a felügyelő bizottság 
összetételét aggályosnak érzi Dr. Szűcs Szilveszter személye 
okán, így kezdeményezni fogja, hogy a képviselő-testület ezt 
tárgyalja majd.
Ezt követően az alábbi közleményt jutatta el szerkesztősé-
günkbe Dr. Szűcs Szilveszter, a KDNP Algyő Nagyközségi 
Szervezetének elnöke:
Feljelentést követően vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
bűntettének alapos gyanúja miatt elrendelte a nyomozást a 
Szegedi Járási Nyomozó Ügyészség a Gyevitur Algyői Vendég-
ház és Turisztikai Kft. ügyében.
A feljelentésről történő tudomásszerzése után az algyői polgár-
mester agresszív - felügyelőbizottsági pozíciómból történő kirú-
gással fenyegetőző - támadást intézett személyem ellen.
Politikai hangulatkeltése, terelése és személyeskedése azonban 
azt bizonyítja, hogy nincsenek valódi érvei az üggyel kapcso-
latban.
Nyomatékosan kérem polgármester Urat, hogy hozza nyilvá-
nosságra a három önkormányzati cég átvilágításáról szóló je-
lentést, melyre milliókat költött közpénzből az önkormányzat.
Forrás: Dr. Szűcs Szilveszter (a KDNP Algyő Nagyközségi 
Szervezetének elnöke)

G.

 2016 nyarán

EzerJóEstek
az EzerJóHáz udvarán

Az EzerJóEsteken való részvétel ingyenes, mindenkit sok szeretettel várunk!

JÚLIUS 16. (SZOMBAT) 18 ÓRÁTÓL 
CIVIL SZERVEZETEK, CSALÁDOK ÉS BARÁTI KÖRÖK GRILLEZŐ VERSENYE. 

(Jelentkezni az Algyői Faluházban lehet.) 
Koncertet ad NAGY LILI - BLAHO ATTILA DUÓ, 
majd táncdalokat és sanzonokat játszik Jazzszigor

JÚLIUS 30. (SZOMBAT) 19 ÓRÁTÓL 
TÁNCHÁZ MINDENKINEK! 

A talpalávalót népzenekar húzza!

SZEPTEMBER 10. (SZOMBAT) 19 ÓRÁTÓL 
ŐSZKÖSZÖNTŐ EZERJÓEST: 

A „FEHÉRLÓFIA” a Szabadkai Gyermekszínház és a Kövér Béla Bábszínház 
előadása óriásbuborékkal, maskarás táncosokkal, gólyalábassal 

Zene: Bakos Árpád Rendezte: Rumi László
BORKÓSTOLÓ AZ ALGYŐI BORBARÁTOK VEZETÉSÉVEL

Civil szervezetek, családok és baráti körök vacsoracsatája
A jó hangulatról a ZENEVAN együttes gondoskodik

A grillező versenyre és a vacsoracsatára jelentkezni az 
Algyői Faluházban lehet. 

A legjobb szakácsok jutalomban részesülnek! 
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DÉKÁNY: MEG KELL NYUGTATNI  
A LAKOSSÁGOT
 

Veszélyesnek minősül az a vegyipari alapanyagokat gyártó 
cég, ami a jövőben Algyőre települne. Emiatt képviselők és 
lakosok is kijelentették: nem támogatják, hogy otthont ad-
jon az üzemnek a nagyközség. A témában dr. Dékány Im-
rével, a Szegedi Tudományegyetem kémikusával, az Akadé-
miai kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk.
Akkor minősül egy üzem veszélyesnek, ha az ott dolgozók 
a gyártás során legalább egy veszélyes anyagot használnak, 
függetlenül attól, hogy azt milyen helyen tárolják. Az al-
győi gyár esetében ez nem a kén és annak oxidált változa-
tai, hanem egy alkoholszármazék, ami nehezen bomlik le, 
így nem szabad, hogy a talajjal és az élővilággal érintkezzen. 
Ennek tárolására azonban nagyon szigorú előírások vonat-
koznak, a mai csúcstechnológiának megfelelően– ismertette  
dr. Dékány Imre. 
A kémikus hozzátette, az üzem kialakítása során is meg kell 
felelni a szakhatósági vizsgálatoknak, ellenkező esetben a 
beruházást azonnal leállítják, így nincs ok komolyabb ag-
godalomra. – Meg kell nyugtatni a lakosságot, hogy ahol 
hasonló jellegű üzemek működnek, azok milyen hatással 
vannak a környezetükre – mondta. A szakember a június 
15-i lakossági fórumon részt vett és többször hangsúlyozta: 
szinte biztos benne, hogy a mai modern technika miatt már 
nem okoz környezeti szennyezést egy-egy ilyen üzem – amit 
20-30 évvel ezelőtt még nem lehetett elmondani. 
Dékány Imre szerint a görög cég nagy lehetőség Algyő 
számára, aminek hatására újabb vállalatok választhatják a 
nagyközséget. 

Megyeri József 

Vásárok a Civil Szervezetek Házában 
(Kastélykert u. 38.):

Július 15. (péntek) 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár

Július 27. (szerda) 9-11 óra 30 perc – Vegyes iparcikk vásár

JÚNIUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Június 27 – július 1. – Báb- és kézműves tábor
Július 4 – 8. – Hétfő-péntek tábor I.
Július 9. (szombat) - 21 óra -– Retro Disco Kovyval a 
Faluházban. Belépő: 700 Ft / fő, éjfél után 1000 Ft / fő
Július 11 – 15. – Hétfő-péntek tábor II.
Július 11 – 15. – Könyvtár tábor
Július 16. (szombat) 18 óra – EzerJóEst az EzerJóHáz 
(Kastélykert u. 44.) udvarán
Civil szervezetek, családok és baráti körök grillező ver-
senye. (Jelentkezni az Algyői Faluházban személyesen, 
vagy az info@algyofaluhaz.hu e-mail címen lehet.) 
Az est folyamán a jó hangulatról először a Nagy Lili - 
Blaho Attila Duó gondoskodik, utánuk táncdalokat és 
sanzonokat játszik Jazzszigor.
Nagy Lili jazzénekes először Blaho Attila jazz zongorista 
tanítványaként kezdte pályafutását, majd kis idő elteltével 
már kollégaként álltak a színpadon. Az est folyamán ked-
venc dalaikat adják elő széleskörű jazz repertoárjukból.
Július 18 – 24. – I. Algyői Könnyűzenei Tábor
Július 25 – 29. – Drámatábor
Július 30. (szombat) 18 óra -– Lauer Ágnes és Lauer Zsolt 
zongora – harsona duó koncertje a Szent Anna templom-
ban
Július 31. (vasárnap) – Anna-napi búcsú a Szent Anna-
templom környékén, a Tüskevár és a Kastélykert utcán. 
Gasztroudvar a Tájház, Kultúrudvar az EzerJóHáz ud-
varán, kézműves vásár a Tájház és az EzerJóHáz előtti 
utcaszakaszon8 óra 30 perctől Ünnepi Szentmise a Szent 
Anna templomban 15 órától Ünnepi műsor az EzerJóHáz 
udvaránAugusztus 6. (szombat) 10 óra – II. Csongrád 
Megyei Olasz Autós Találkozó a Faluháznál
Augusztus 6. (szombat) 20 óra – Szabadtéri Retro Diso a 
Faluház mögötti téren

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN A 

BÉRLETÁRUSÍTÁS SZÜNETEL ALGYŐN! 
ISKOLAKEZDÉSRE BÉRLETÁRUSÍTÁS: 2016. 08. 31., 
szerdán, valamint szeptember 1.-2. csütörtökön és pénte-
ken 9-17 óráig a Faluház földszinti kistermében.

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!

NYÁRI KONCERTHÉT A FALUHÁZBAN
Július 18., hétfő, 18:30  – Pély Barna és a Buligánok
Július 19., kedd, 18:30  – Noise Hackers, majd   
                                            rocktörténelem Dr. Rockkal
Július 20., szerda, 18:30   – Bebe és barátai
Július 21., csütörtök, 18:30   – Volvox
Július 22., péntek, 19:00 – Coco Bongo
Július 23., szombat, 19:00 – Dodgem
Július 24., vasárnap, 16:00  – az I. Algyői Könnyűzenei 
Tábor táborzáró koncertje
   Minden előadás ingyenes!



„A Tisza virága”2016. július 13
GYEREKEK NYARALÁSÁT  
TRÜKKÖZTÉK ÖSSZE
 

Júniusban szervezték meg Algyőn, az Extrém Sportpályán 
a jótékonysági Gördeszka & BMX Flatland Jam és versenyt.

2005-ben hozta létre Algyő Nagyközség Önkormányzata az 
Extrém Sportpályát a településen, és azóta a Wemsical Ifjú-
sági és Kulturális Egyesület szervez programokat a pályára, 
valamint a  pályamunkálatokat is ők végzik el. Így az elmúlt 
10 év során – szinte – minden évben voltak itt versenyek, sőt, 
mintegy 5 éve ezek már jótékonysággal is bírnak.
A jótékonysági extrémsport rendezvényt tehát a Wemsical 
szervezte meg. A versenyek nevezési díjasak voltak, amely-
ből algyői, nehéz körülmények között élő gyermekek tábo-
roztatását segítik az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
közreműködésével.
A deszkások és bringások versenyén az alábbi kategóriák-
ban, összességében 30-35 nevezett versenyző indult: gör-
deszka: 16 év alatti, 16 év feletti és Pro kategóriák, valamint 
Best trick
BMX Flatland: Master és Pro kategóriák.
A versenyre a környező településekről is érkeztek fiatalok. 
Így Makóról, Szegedről, Hódmezővásárhelyről és természe-
tesen Algyőről, de kicsit messzebbről is idecsábította a spor-
tok szerelmeseit a rendezvény, úgy is, mint Baja, Budapest 
vagy éppen Vajdaság.
„Ahogy most látom, 3-4 gyereknek fogjuk tudni biztosíta-
ni – a támogatói jegyeknek és nevezési díjaknak köszönhe-
tően – azt, hogy egy héten át táborozhassanak” – mesélte 
büszkén csillogó szemmel Torma Tibor, a Wemsical Ifjúsági 
és Kulturális Egyesület elnöke.Így a nagyon látványos ver-
seny olyan nemes hozadékkal járt, hogy miközben külön-
böző trükköket csináltak a résztvevők, gyerekek nyaralását 
ügyeskedték össze.
Az egyesület szerb társszervezete pedig hasonló versenyt 
szervezett Topolyán, június közepén.

G

BELGYÓGYÁSZAT, HÁZIORVOS
DR. BAKÓ ILDIKÓ (Tel.: 62/267-202, 30/635-47-17)
Rendel: hétfőn, kedden, pénteken: 800-1200; szerdán, csü-
törtökön: 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.: 62/267-
909, 30/249-57-08)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön: 
730-1200; pénteken: 745-1200

FOGSZAKORVOS
DR. KOVÁCS ÁGNES (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház 
u. 42.)
Rendel: hétfőn és kedden 1200-1800; szerdán és pénteken 815-
1415; 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

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 1600-tól reggel 730-ig
Tel.: 62/433-104
Cím: Kossuth L. sgt. 15-17. (bejárat a Szilágyi u. felől)

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: tel.: 62/517-261; Cím: Egészségház u. 42.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 800-1800; szombaton 800-1200

Szolgáltatások: bankkártyával történő fizetés, egészségpénz-
tári kártya elfogadása, ingyenes vérnyomásmérés.

Olvasói leveleket az

algyoihirmondo@gmail.com 
címre várunk.

A legközelebbi újságban a 
július 25-ig beérkezett írásokat

 tudjuk megjelentetni.

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)

CSECSEMŐ ÉS GYERMEK SZAKORVOS
DR. MOLNÁR MÁRIA (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 800-1200; kedden 800-1100; szerdán 1300-
1600; csütörtökön 800-1000; pénteken 800-1100

Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 1100-1500
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HOMOKBA SÜPPEDTEK A  
KÉZILABDÁSOK
 

Nyolcadik alkalommal rendeztek strandkézilabda kupát 
Algyőn, a Borbála fürdőben. Június 26-án nem csak a Nap, 
de a homok is égette a bőrüket a sportolóknak, akik egész 
nap küzdöttek egymással.

„A lényeg a hagyomány, amelyet igyekszünk minden év-
ben továbbvinni. Ez a nyolcadik év, amikor megrendezzük 
a strandkézilabda kupát itt, Algyőn. Szeretnénk minél több 
embert ide csábítani, hogy megismerjék a fürdőnknek az 
adottságait, és lássák, hogy ez nem csak egy szimpla strand” 
- tudtuk meg Magosi Krisztinától, az Algyői Borbála fürdő 
oktatójától.

Öt lánycsapat és négy fiúcsapat vett részt a kupán. Körmér-
kőzéseket rendeztek, tehát mindenki játszott mindenkivel, 
így elég hosszúra, egész naposra sikeredett a kupa a több 
mint kilencven játékos számára.
A strandkézilabda igazán különlegesnek számít a maga ne-
mében, ugyanis látványos forgásokkal tűzdelt kapura lö-
vések jellemzik, melyekkel több pontot is bezsebelhetnek a 
csapatok. A nyúl gólja, (aki megkülönböztető jelzésű trikót 
visel és a kapus helyett jön fel támadásban) pedig kettőt ér.

Főleg olyan csapatok jelentkeznek minden évben, akiknek 
van valamilyen köze a kézilabdához, tehát nem csak ilyen 
extrém körülmények között űzik ezt a sportágat. Azonban 
minden évben akad egy-egy amatőr csapat, akik pusztán a 
sport szeretete miatt indulnak el ezen a versenyen. A jó han-
gulat garantált volt, ugyanis a rekkenő melegben koktélokat, 
és üdítőket is lehetett kortyolgatni a pálya mellett, de akár a 
medencében is.

sk

Algyőn is szívügyünk a gyors net

Az Invitel már Algyő egyes részein 
is elérhetővé tette nagy sebességű 
interneten alapuló, digitális 
szolgáltatásait a lakosság és a helyi 
kisvállalatok számára egyaránt.

Az Invitel folyamatosan fejleszti 
hálózatát, így szolgáltatási területén 
egyre többen élvezhetik a gazdag 
csatornaválaszték, valamint a 
gyors internet előnyeit. Az Invitel 
széles palettája több mint 170 
televízió- és rádióadót foglal 
magában – köztük 25 kedvelt 
sportcsatornát. A legújabb, május 
elejétől érvényes Kolibri csomagok 
Magyarország jelenleg legnagyobb 
HD csatornakínálatával és szélessávú 
internettel elérhetőek a cég új

sportesemények. A Profi csomag 
elemei szabadon kombinálhatók a 
kisvállalkozások igényei szerint. 

előfizetői számára az Invitel HD 
szolgáltatással lefedett területén. 

Az Invitel nyáron a sportrajongók 
kedvében is szeretne járni: a Családi 
HD-csomagban az összes fontos 
sportcsatorna megtalálható, HD 
minőségben nézhetjük például az 
M4, a SportTV, az Eurosport 1 és 2, 
valamint a DIGI Sport mindhárom 
adását. 
Ha a sporteseményekre 
vállalkozásunk szempontjából is 
gondolunk, érdemes megemlíteni 
az üzleti TV-szolgáltatást tartalmazó 
Profi csomagot, amellyel a 
médiaszolgáltatóval történt 
egyeztetést követően nyilvánosan 
sugározhatóak a nyári 

Ha érdeklik a  lakossági és kisvállalati 
szolgáltatások, személyesen a szegedi 
Invitel pontban (Gutenberg u.  14.) 
tájékozódhatnak, a lakossági ajánlatokról 
a 1288-as, a kisvállalati Profi portfólióval 
kapcsolatban pedig a 06 80 881 881-es 
zöld számon kérhet felvilágosítást. Az 
interneten a www.invitel.hu oldalon 
tájékozódhat.

Távlatokat nyitunk

algyo.indd   1 2016.06.24.   16:43:38
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KÉT ARANY A KICK-BOX 
MAGYAR BAJNOKSÁGRÓL 

Esztergomban rendezték meg az idei Kick-Box Magyar 
Bajnokság döntőjét. Ezen az eseményen dőlt el, hogy light-
contact és kick-light szabályrendszerben kik kerülnek be a 
magyar válogatott keretébe.

Az Algyői Sportkör versenyzője és vezetőedzője, a Combat 
„D” SC Kick-Box Klub színeiben Zsarkó Dániel Péter is rajt-
hoz állt a versenyen, ahol – 74 kg-ban, light - contact és kick-
light szabályrendszerben is győzni tudott, így képviselheti 
Magyarországot, a Szlovéniában és Görögországban megren-
dezésre kerülő Európa-bajnokságon. Felkészítők: Stricz Ri-
chárd, 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: Gémesné Szabó Mária. Nyereményét átveheti a fürdőben. Gratulálunk! 
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Algyő külterületei, melyek 
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ELŐZŐ HAVI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:   1. Algyőt Szegedhez csatolták. 2. Népszavazás döntött, a falu legyen ismét önálló. 
 
 

 

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!
A SZÖGHY TEMETKEZÉS

megnyitotta kirendeltségét a 

Hóvirág Virágüzletben
Algyő, Téglás u. 67.,

ahol, teljes körű temetkezési 
szolgáltatást kínálunk

(patológiai-, halotti anyakönyvi-, 
özvegynyugdíj-, nyugdíj-, 

gyászhirdetés ügyintézése).
Ingyenes árkalkulációval!

Hamvasztásos temetés már: 
bruttó 64.020 Ft-tól.

Telefon: 06 (20) 501 4100
Szállítás ügyelet (0-24 h): 

06 (30) 955 7556
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AHOL MINDEN NÉGYZETMÉTEREN 
GYÓGYNÖVÉNY NŐ

 
Az idei évben is megrendezték a „Család Egészségkertje” 
rendezvényt Algyőn, a tájház és az Ezerjó Ház közös udva-
rán. A felnőttek a gyógynövényekkel és gyógyhatásaikkal is-
merkedhettek, a gyerekeknek pedig szórakoztató műsorok-
kal készültek. Páratlan élményt nyújtottak mindenkinek.

Egyáltalán nem fáztak azok, akik június 25-én kilátogatot-
tak a Család Egészségkertjébe. A kiruccanás pedig nem csak 
gyöngyöző homlokkal járt, hanem igazi élményekkel.
A tájház és az Ezerjó Ház közös udvarára betérőket gon-
dosan egy párakapu várta, ahol talán leginkább a gyerekek 
találták meg számításaikat, élvezve a hűsítő vízpermet jó-
tékony hatásait. Igazán jótékony azonban nem is feltétlen a 
párakapu volt a gyönyörűen gondozott udvaron, hanem a 
milliónyi gyógynövény. Egy kicsit talán túlzunk, de higgye 
el, majd 200 féle gyógynövénnyel találkozhat ebben a me-
sés birodalomban az ember. Köztük talán néhány olyannal, 
amely a kiskertben is ott lapul, de nem is gondolnánk, hogy 
gyógyhatással bír.
Az Ezerjófű Egészségvédő Egyesület már 2010-ben elkezd-
te megépíteni gyógynövény kertjét, amely aztán 2015-ben 
hivatalosan is megnyitotta kapuit. Akkor 130 féle gyógy-
növényt találhattak az érdeklődök, az elmúlt 365 nap alatt 
viszont a gyűjtéseknek köszönhetően már közel 200 féle 
gyógyhatású növénynek ad helyet a kert. Nem beszélve a ka-
tonásan rendezett szőlőlugasról.
Vadon élő és termesztett növények mellett a kiskertek és 
parkok gyógynövényei is előfordulnak az Ezerjó Ház ud-
varán, de akadnak olyan fajok is, amelyek alapvetően nem 
őshonosak sem Magyarországon, sem a kontinensen. A szu-
dáni hibiszkusz, a babér, a barát cserje és a ginkgo biloba is 
ilyen lehet.

Könyvtári hír:
A könyvtár július 11-15-ig a gyerektábor  

miatt rövidített nyitva tartással várja olvasóit:
Hétfőtől péntekig 9-12; 13-16 óráig. 

Megértésüket köszönjük!
A könyvtár idén is a megszokott módon 

augusztus 1-21-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: Augusztus 22-én.

Berek Ágotát, az egyesület elnökét a kert legnagyobb büsz-
keségéről is kérdeztük:
„Az egész kertre vagyok büszke. Arra, hogy sikerült össze-
gyűjtenünk ennyi növényt, ráadásul folyamatosan érkeznek 
újabbak és újabbak. A célunk, hogy továbbfejlesszük és to-
vábbi növényeket szerezzünk be. Hamarosan a Dunántúlra 
utazunk, bízom benne, hogy onnét is újabb gyógynövények-
kel térhetünk haza.”
Az elmúlt egy évben rengeteg látogatója akadt a pazar kis-
kertnek. A helyi hotel vendégei gyakorta látogatnak el a táj-
házba és a gyógynövényektől hemzsegő kertbe. Nem csoda 
ez, hiszen a már kiszárított növényeket őrző szobában igazi 
illatkavalkád nyugtatja a betérőket. Az ember betoppan és 
rátör a „maradjunk itt még néhány órára” érzés.
A szombati rendezvényen a résztvevők megismerkedhettek 
a gyógynövényekkel, a felnőttek pedig előadásokat is hall-
gathattak a témával kapcsolatban.
Dr. Babulka Péter gyógynövény szakértő a Kárpát-medencei 
népi gyógyászatot helyezte előtérbe, míg Dr. Jakab Péter, a 
SZTE Mezőgazdasági Karának docense a hazai gyógynö-
vénytermesztés helyzetét vázolta fel. A kiskerti növényvé-
delem lehetőségeiről és szabályairól pedig Beséné Kormány 
Aranka, a megyei kormányhivatal munkatársa tartott elő-
adást.
Mindeközben a gyerekek számára vidám színházi előadás-
sal készültek, de játékos feladatokban, jógaoktatáson és vér-
beli kosárfonáson is részt vehettek.
Az egyesület tagjai ráadásul frissítő gyógynövény teákkal is 
kínálták a hőségben esetleg tikkadó vendégeket.

Az Ezerjófű Egészségkertje valóban rászolgált nevére ezen 
a napon is. Megnyitó beszédében Dr. Gubacsi Enikő alpol-
gármester is kiemelte, bízik benne, hogy sikerül felhívni az 
emberek figyelmét a gyógynövények hasznosságára és fon-
tosságára. Ha betegek vagyunk, nem feltétlen kell rögtön a 
gyógyszeres fioláért nyúlni. Sokszor egy-egy praktikusan 
megválasztott gyógynövény is a segítségünkre lehet.

szcs


