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MOLNÁR: HA CSAK EGY EMBERNEK 
DERÜL KI A BETEGSÉGE, 
MÁR AKKOR IS MEGÉRI
 

Módosította az algyői képviselő-testület a Helyi Építési 
Szabályzatát a július 21-i testületi ülésén. Az önkormányzat 
ezáltal lehetőséget biztosít egy görög, vegyipari alapanya-
gokat gyártó üzemnek, hogy az a nagyközségbe települjön.

09:05: Molnár Áron polgármester megnyitotta az ülést. Az 
összes képviselő jelen volt.
09:12: A Helyi Építési Szabályzat módosítása az első napi-
rendi pont. Ez azért szükséges, mert egy görög, vegyipari 
alapanyagokat gyártó cég települne Algyőre.
Ezzel kapcsolatban már végeztek környezettanulmányi el-
járásokat. Az eddigi felmérések szerint megindulhat a gyár 
építése.
Dr. Gonda János, a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság el-
nöke nem támogatja az üzem betelepülését. Azt javasolta: 
az augusztusi Algyői Hírmondóban jelenjen meg, hogy au-
gusztus 25-én, 10 órakor közmeghallgatást tartanak az új 
üzemről. A képviselő szerint a lakosok előtt ki kell emelni, 
hogy veszélyes üzemről van szó.
Molnár Áron: a lakosoktól a polgármesteri hivatal felé írás-
ban nem érkezett kérdés a témával kapcsolatban, amiről ko-
rábban már tartottak lakossági fórumot.
Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselő minden algyőit arra 
buzdít, hogy vegyen részt a közmeghallgatáson.
09:37: Pongrácz Tamás: ez az utolsó olyan állomás, amikor 
az önkormányzat befolyásolni tudja a beruházást. Később a 
grémiumnak már nem lesz jogköre dönteni az ügyben. – Az 
üzem több évtizedre meghatározhatja a település életét, így 
mindenkit arra kérek, gondolja át, hogyan szavaz – mondta 
a képviselő.
Véleménye szerint a testület nem tett meg mindent a lakos-
ság megfelelő tájékoztatásáért.
Molnár Áron reagált: a helyiek minden lehetséges fórumon 
tájékozódhattak az ügyben. Aki akarta, az megismerhette 
a részleteket. – Mindössze egy lakos keresett fel a fogadó-
órámon, hogy kérdést tegyen fel az új üzemről – tette hozzá 
a polgármester, aki még elmondta, nem engedné Algyőre a 
céget, ha az negatív következményeket hozna a lakosságnak.
Dr. Gonda János szerint azt kellett volna a lakosság felé köz-
vetíteni, hogy az üzem veszélyesnek minősül.

09:50: Torma Tiborné képviselő Pongrácz Tamáshoz: a kor-
mány által kiemelt beruházásnak számít az új üzem. Ön 
fideszes, kormánypárti, akkor miért ellenzi ennyire a pro-
jektet?
Pongrácz Tamás válaszolt: algyői polgárként voksol, nem 
párt szerint.
09:58: Gubacsi Enikő alpolgármester szerint is minden kép-
viselő mondja el a véleményét. – A kormány támogatja a 
beruházást, Egészen biztos, hogy nem támogatná, ha kárt 
okozna a helyieknek – mondta. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy 55 munkahelyet biztosítana az üzem.
10:05: - Nem a beruházás a probléma, hanem, hogy közel 
van a településhez. A képviselőket a helyszínt illetően kész 
tények elé állították, nem volt beleszólásunk – jelentette ki 
Pongrácz Tamás.
Molnár Áron: más helyszínt nem tudtak kínálni az üzem-
nek.

10:12: Dr. Gonda János: lehet munkahelyteremtésről beszél-
ni, de az egészség az első. A képviselő ezért nemmel szavaz.
10:19: Balázs Zsoltot a lakosok pozitív és negatív vélemé-
nyekkel egyaránt megkeresték. – Figyelembe kell venni a 
visszajelzéseket, de nem az érzelmek, hanem a kész tények 
alapján kell dönteni – szólt a képviselő.
10:37: Herczeg József képviselő szerint az összes üzem ener-
giával működik, így minimális szennyező anyagot mind-
egyik kibocsát. – Ebben az esetben a „veszélyes” és a „vegyi” 
szavak borzolják a kedélyeket. Ezen kifejezések nélkül nem 
lenne ekkora fejhajtás a beruházás körül – jelentette ki.
10:44: Név szerinti szavazás következett. Balázs Zsolt igen-
nel, Gubacsi Enikő igennel, Dr. Gonda János nemmel, Her-
czeg József igennel, Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó nemmel, 
Molnár Áron igennel, Pongrácz Tamás nemmel, Dr. Roczkó 
András nemmel, Torma Tiborné igennel voksolt.
5 igen és 4 nem szavazat. Ezáltal módosították a Helyi Épí-
tési Szabályzatot.
10:50: Elfogadták az Algyői Szivárvány Óvoda 2015/16-os 
nevelési évéről szóló beszámolót.
10:58: Részmunkaidőben pedagógiai asszisztenst alkalmaz-
nának a helyi óvodában. Ennek oka, hogy az előző nevelési 
évben 178 gyermek járt az intézménybe, ez a szám szept-
embertől várhatóan 208 lesz. A környező településekről is 
írattak ide óvodásokat. A képviselők döntöttek: támogatják 
az asszisztens alkalmazását.



„A Tisza virága”2016. augusztus 3
11:32: Elfogadták Algyő Nagyközség Településfejlesztési 
Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
11:56: Évek óta tervezi az önkormányzat, hogy nonprofittá 
teszi a Gyevitur Kft.-t. Ez a cég hatékonyabb működéséhez 
szükséges. Emiatt az alapító okiratot módosítani kell.
A grémium megszavazta a módosítást.
12:22: A Borbála Gyógyfürdőben a régi épületrész tetőszer-
kezetének komplett javítását, karbantartását, kültéri termál-
medence és fa pergola javítást és festést, medenceterasz és 
oszlopok, valamint padozat javítást, festést és felületkezelést 
terveznek. A karbantartás mára szinte elengedhetetlenné 
vált. Ehhez támogatást kér a Gyevitur Kft. az önkormány-
zattól. A beruházás mintegy 5,5 millió forintba kerülne.
12:30: A képviselők döntöttek: A kft. ügyvezetője legalább 
három algyői vállalkozótól kérjen árajánlatot. Amennyiben 
ez megtörténik és a jelenleginél jobb ajánlat érkezik, akkor a 
bizottságok tárgyalnak a témáról.
12:34: A tavaszi egészséghetekről szóló tájékoztató kapcsán 
Herczeg József megjegyezte: az idei egészségtuning fesztivál 
nyitórendezvénye nem váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket. Az önkormányzat egymillió forinttal támogatta az ese-
ményt, amelyre – az összeghez viszonyítva – kevesen láto-
gattak el.
Molnár Áron szerint ezt nem érdemes a pénz függvényé-
ben nézni. – Ha egy szűrésen csak egy embernek derül ki a 
betegsége, már akkor megéri ilyet megszervezni. Ezekből a 
programokból soha sem lesz profit, a cél az egészségmegőr-
zés, betegségmegelőzés – mutatott rá a polgármester.
Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó is úgy véli, hogy nem volt siker-
telen a sportnap.
12:46: Két osztályban 48 gyermek kezdi meg az első osztályt 
szeptembertől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában – 
hangzott el az intézmény munkájáról szóló beszámolóban.
14:08: Tárgyalások kezdődnek a Szeged-Petőfitelepi Refor-
mátus Egyházközséggel a Kastélykert u. 67. szám alatti in-
gatlan hasznosításával kapcsolatban.
14:25: Beérkeztek az árajánlatok a járdafelújításra. A legked-
vezőbb ajánlatot a Gyeviép Nkft. adta. A munkálatok során 
mintegy 32 millió forintból újulnak meg a település járdái. 
Év elején 30 millió forintot különítettek el erre a célra a költ-
ségvetésben, ezt most 2 millió forinttal megemelik. Ezáltal 
az Apród utca járdája is rekonstrukción esik át.
14:36: Augusztus 15-ig adhat be pályázatot az önkormány-
zat Sportpark kialakítására. Két kültéri fitneszparkot és egy 
futókört hoznának létre. A polgármesteri hivatal két hely-
színt jelölt meg: a piactéri játszótér és a Szent Anna templom 
melletti játszótér környékét. 
A futókört a Fehér Ignác Általános Iskolánál alakítanák ki. 
Utóbbi beruházás 15 millió forintba kerül, ennek felét ön-
erőből kellene finanszírozni.
14:57: Az állami hátterű Pillér Takarékszövetkezet a helyi 
ipari parkban meglévő üzletrészét azonos ajánlati ár mellett 
nem a településnek, hanem egy magáncégnek értékesíti – 
mondta Molnár Áron.
Az önkormányzat vizsgálja, hogy milyen jogi lépéseket tehet 
az ügyben. Dr. Gonda János szerint Lázár János országgyű-
lési képviselő segítségét kellene kérni az ügyben.

15:03: Az algyői kajakos Kopasz Bálint kijutott a riói olim-
piára. – Régóta tervezzük, hogyan tudnánk a fiatal sportolót 
támogatni – ismertette Molnár Áron. A polgármester java-
solta: augusztus 1-től egy éven át havi bruttó 50 ezer forint-
tal támogassa az önkormányzat Kopasz Bálintot, aki által a 
település szélesebb körben ismertebbé válna.
Pongrácz Tamás és dr. Gonda János szerint havi 100 ezer 
forintot kellene adni a kajakosnak. A grémium megszavazta 
a magasabb összeget.

15:22: Herbert Gábor személyében új sportreferens került 
Algyőre. A képviselők, civil szervezetek és lakosok őt keres-
hetik fel a helyi sporttal, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, észrevételekkel.

Megyeri József

 

A Borbála Gyógyfürdő és a Levendula Étterem közös akciója…
Ha a vasárnapot a fürdőben kezdi, az ebédidőt a Levendula Étteremben töltheti, és jegyével 

délután visszajöhet csobbanni! Jól hangzik, nem?
Ezen felül a fürdőből elhozott blokk felmutatása ellenében a svédasztalos ebéd mellé ajándék 

kávé is jár, valamint egy 15%-os kupon, melyet a következő héten használhat fel nálunk étlapról 
való étkezés esetén.

Ha az ebéddel szeretné kezdeni a napot és utána szeretne menni a fürdőbe, akkor az étteremben 
kapott blokk felmutatása esetén 15% kedvezményt kap aznap a belépő árából.

 

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
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Építsd fel az alakodat a jobb 
közérzetért és szebb kinézetért!

Az infraszaunát a cellulitkezelés 
mellé használva centiben 
mérhető eredménye van.

előtte utána

kb. 800 kcal/alkalom a szauna használatával

Forduljon hozzánk bizalommal!
+36 70 638 0580

MAGNET SPACE DUAL LÉZER
Lézer-terápiás készülék arc és test, külső és 

belső kezelésére.

TISZTÍTÓ ÉS MÉREGTELENÍTŐ 
PROGRAM

Építsd fel az alakodat a jobb közérzetért és szebb kinézetért!

TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLAT
Gyermekeknek és felnőtteknek egyarányt!

A megelőzésen van a hangsúly. Azokat az egészségügyi problémákat vizsgáljuk, 

amelyek genetikailag vagy anyagcsere miatt alakulnak ki.

BIOREZONANCIÁS
ÁLLAPOTELEMZÉS és FELMÉRÉS

Voll és Quantum rezonanciás készülékekkel

Miért fontos a prevenció?
A megelA megelőzésen van a hangsúly. Azokat az 
egészségügyi problémákat vizsgáljuk, 
amelyek genetikailag vagy anyagcsere 
miatt alakulnak ki. Ezeket átbeszélve 
táplálkozási tanácsadással, és megfelelő 
egészségügyi háttérrel segítünk.

Kinek ajánljuk?
Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A 
vizsgálat fájdalommentes. A kínai 
orvosláson alapul, akkupunktúrás pontokon 
keresztül kézen és lábon egy biorezonanciás 
műszer segítségével vizsgáljuk.

Nyirokrendszer
Tüdő
Hormonrendszer
Pajzsmirigy
Keringés
Csontsűrűség
VVitaminhiány
Emésztőrendszer
(vékonybél, vastagbél, gyomor)
Idegrendszer
Hasnyálmirígy
Allergia
Zsír anyagcsere

TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATMAGNET SPACE DUAL LÉZER
Lézer-terápiás készülék arc és test külső és belső kezelésére

Ránctalanítás

Szem környék ápolás

Rosacea (hajszálér problémák az arcbőrön)

Mélyhidratálás

Arcbőr problémák kezelése

Nyak és dekoltázs kezelése

Kedves Vendégünk!
Szeretettel várjuk Önt egy új, speciális fiatalító kezelésre, 
ami a lézer segítségével és biokozmetikumokkal történik.
Az aAz arckezelés mellé egy egy speciális masszázs, amit egy 
Singapurban élő hölgytől tanultam, ami a bőrben elindít 
egy méregtelenítést és sokkal simább és szebb bőr lesz a 
végeredmény.

6750 Algyő, Sport u. 9.           0670 638-0580

Szépség- és Egészségház
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AZ EGYÜTT ZENÉLÉS 
ERŐS KÖTELÉK
 

Július 18-24. között megrendezték az I. Algyői Könnyűze-
nei Tábort. A cél a zenei élet felpezsdítése volt, valamint az, 
hogy többen kezdjenek el hangszerrel foglalkozni, vagy tö-
kéletesítsék a már meglévő tudásukat.

„A Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ménnyel léptünk szövetségre, akik már 19 éve szerveznek 
könnyűzenei táborokat. Úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alap 
és kezdés, főleg, hogy sztártanárokat is hoznak a településre, 
ezáltal minden este egy ingyenes koncertre is sor került a 
Faluházban” – tudtuk meg Gál Boglárka művelődésszerve-
zőtől.
Délelőtt órákon vettek részt beosztás szerint, ebéd után egy 
kis szabadidős tevékenység következett, majd délután 2-től 
ismét a tanulásé volt a főszerep.
Július 18-án, hétfőn este Pély Barna és a Buligánok adott 
koncertet a zenekedvelő közönségnek, ami nagyon nagy si-
kert aratott. Pély Barna - aki a budapesti Kodolányi János 
Főiskola jazzének tanszakán oktat - a táborban éneket és ze-
nekari gyakorlatot is tanított a fiataloknak.
„Nagy tudásanyagot nem lehet átadni egy óra alatt, de hozzá-
állásban, illetve nyitottságban lehet olyan dolgokat mondani 
a diákoknak, amikre maguktól lehet, hogy nem jönnének 
rá” – fogalmazta meg gondolatait a táborról Pély Barnabás.
A tábor második napján, kedden is neves előadók, zene-
karok, tanárok képezték a táborban részt vevő gyerekeket. 

Előadást tartott Dr. Rock, valamint a Noise Hackers is szín-
padra lépett.
Az előadás során Dr. Rock főleg a zenehallgatásra tanította 
az egybegyűlteket, hiszen nem mindegy, hogy valaki bután, 
bambulva, szétszórva hallgatja azt, vagy átadja magát, mint 
egy versnek, regénynek, párkapcsolatnak stb.
A prezentáció során videókkal, zenékkel, hangszerekkel is-
merkedhetett meg a publikum, túl azon, hogy megtanultak 
zenét hallgatni.
A napi program hasonlóan alakult szerdán is, mint a tábor 
első két napján. Napközben zajlott az oktatás, a 30 tanuló 
zenekari foglalkozásokon vett részt, külön csoportokat ala-
kítottak ki, így lett több kisebb zenekar, duó és trió is.
Érkeztek újabb tanárok is a táborba, méghozzá Nagy Ádám 
a Roy és Ádám formációból. 
Abebe Dani - az est fellépője - is részt vett már a Sándorfalvi 
Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táboraiban, 
és előadást is tartott a gyerekeknek, illetve közös zenélésre 
is lehetőség nyílt. 
A koncerten néhány LGT sláger is elhangzott, ezzel adózva 
Somló Tamás emlékének, aki a zenekar több tagját is segítet-
te zenei pályáján.
A Volvox zenekar tizedszer vett részt ilyen táborban, és a 
sors úgy hozta, hogy minden évben csütörtökön léptek fel.
Pénteken a Coco Bongo, szombaton pedig a Dodgem zene-
kar adott koncertet a Faluház színpadán.
Vasárnap sikeresen zárult a könnyűzenei tábor.
„Az eltelt idő alatt sikerült összekovácsolódnia a csapatnak, 
barátságok köttettek. Az együtt zenélés elég erős köteléket 
hozott össze, rengeteg információ ment át a hét nap alatt, 
a nagyobbaknak mondhatni főiskolai szintű jazzoktatás 
folyt” – mondta el Kaszás László táborvezető.
22 műsorszám szerepelt a táborzáró koncert repertoárjában: 
a musicaltől a Locomotiv GT-n keresztül, egészen a jazz, 
blues darabokig, mindent hallhatott a közönség. Az est vé-
gén pedig egy meglepetés produkcióval is készültek a tábo-
rozók, melyben nem csak hangszeren játszottak és énekel-
tek, hanem táncoltak is és így az összes gyermek egyszerre 
volt jelen a színpadon és az előtt.

„Eseménydús volt ez a pár nap, úgy látjuk, hogy elérte a célját 
a tábor, hiszen sokan kaptak kedvet a zenéléshez. Minden-
képpen szeretnénk ezt folytatni” – összegzett Gál Boglárka.

Rostás Viktória
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ÁPOLJUK A FALU SZERETETÉT

 
Idén július 30-án és 31-én tartották az Anna-napi Búcsút 
Algyőn.
A Gyeviek Baráti Köre ismét megrendezte hagyományos 
Anna-napi Búcsút megelőző rendezvényét. Az Algyőről el-
származottak találkozójának a Faluház adott helyet.

1986-ban alakult meg - egy baráti társaság kezdeményezé-
sére - a Gyeviek Baráti Köre, így idén harminc éve annak, 
hogy megrendezik Algyőn az elszármazottak találkozóját. 
Az egyesület jelenleg 120 fős tagságot számlál, erre a talál-
kozóra közel 100 vendég érkezett.
Dr. Rádi Samirné, a Gyeviek Baráti Körének elnöke eleve-
nítette fel beszédében az elmúlt 30 évet. „Ápoljuk a falu sze-
retetét, erősítjük az összetartozást, emellett fontos, hogy ne 
felejtsük el a múltat, és aki innen elszármazik, az is mindig 
vissza tudjon térni Algyőre” – fogalmazta meg a találkozó 
célját Dr. Rádi Samirné.
Molnár Áron, Algyő polgármestere is tartott egy beszámo-
lót arról, hogy mi történt a településen az elmúlt egy évben.
Leginkább Szegedről érkeztek vendégek, de Debrecenből és 
Budapestről is ellátogattak a rendezvényre. 
Az Anna-napi Búcsú előestéjén július 30-án két eseményre is 
sor került. 18 órai kezdéssel templomi hangversenyre várták 
az érdeklődőket a Szent Anna Templomban. Lauer Ágnes és 
Lauer Zsolt adott egy nagyon szép koncertet. Ágnes zongo-
ra, míg Zsolt altharsona játékkal kápráztatta el a közönséget.

Ezen az estén a zenész házaspár lánya, Lauer Viktória is a 
zongora mögé ült és megmutatta tehetségét a zenekedvelő 
közönségnek.
Este hét órától táncház vette kezdetét az EzerJóHáz udvarán. 
A Rozsdamaró zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
Július 31-én egy igazi búcsúban találhatta magát mindenki, 
aki kilátogatott a rendezvényre.
Vasárnap minden évben van egy szakrális része a búcsúnak, 
mely ünnepi körmenetben és szentmisében mutatkozik meg, 
van egy világi része, ami különböző árusokat, mutatványo-
sokat és játéklehetőséget kínáló tevékenységeket jelent, illet-
ve van egy kulturális része is, melyre idén az EzerJóHáz és 
Tájház udvarán felállított színpadon került sor.
Délután a drámatábor mutatta be, hogy az elmúlt egy hét-
ben mennyit tanultak és ügyesedtek. Ebből a drámatáborból 
alakult ki tavaly a drámaszakkör, ami egy meghatározó cso-
portja a Faluháznak.
Pintér Erika, az algyői drámatábor egyik vezetője elmond-
ta: a 16 gyermek komplex foglalkozásokon vett részt az egy 
hetes tábor alatt. Az ennek eredményeként előadott műsor, 
sikerélménnyel töltötte el a táborozókat és nagyon boldogan 
jöttek le a színpadról.
„A hagyományok irányába is megpróbálunk nyúlni, de az 
a jó, ha ez a hagyomány változik. Ha nem változik, akkor 
nem élő, hanem holt hagyományról beszélünk.  Ezt az élő 
hagyományt próbálták a Suhancok bemutatni: hogy magyar 
néptánc alapokra, nagyon mai, és a modern ember számá-
ra is fogyasztható táncszínházat is össze tudnak állítani” – 
mondta el Bene Zoltán, az Algyői Faluház és Könyvtár igaz-
gatója.

Gasztro udvarba is várták a betérőket az EzerJóHáz udva-
rán, a Levendula Hotel és az Ezerjófű Egyesület jóvoltából. 
„Ingyenesen lehetett látogatni a kertünket és gyógynövényes 
termékeket, teát is kínáltunk az érdeklődőknek” – mondta 
el Berek Ágota, az Algyői Ezerjófű Egyesület elnöke.
Az Algyői Borbarátok pedig borkóstolóval várták a település 
lakosait.

Rostás Viktória

Az algyői könyvtár augusztus 1-21-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: augusztus 22-én.
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LÁZÁR VEZETI 
A STRATÉGIAI KABINETET
 

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter irá-
nyítja a kormányzati munkában újonnan létrehozott stra-
tégiai kabinetet, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
pedig a gazdasági kabinetet - olvasható a július 21-i Magyar 
Közlönyben, amelyben megjelentek a kormány két új kabi-
netjéről szóló jogszabályok.

A kormány ügyrendjéről szóló határozat a kormányzati dön-
téshozatal szakmai előkészítő fórumaiként a közigazgatási 
államtitkári értekezletet és a fejlesztéspolitikai koordinációs 
bizottságot nevezi meg, politikai döntéshozó szervekként 
pedig a kormányt, a stratégiai kabinetet, a gazdasági kabi-
netet és a nemzetbiztonsági kabinetet.
A két kabinet vezetője tagja lesz a másik kabinetnek, mellet-
tük a tagok között sorolja fel a határozat Trócsányi László 
igazságügyi minisztert, valamint az éppen tárgyalt napiren-
di pontot előterjesztő minisztert, illetve minisztereket.
A kormányhatározat rögzíti, hogy mindkét kabinet ülésén 
állandó meghívottként részt vesz a miniszterelnök kabinet-
főnöke, Rogán Antal is. A feladat- és hatásköröket szabályo-
zó rendelet és az ügyrendről szóló határozat egyaránt pénte-
ken lép hatályba.
Lázár János jelentette be, hogy a miniszterelnök döntése 
nyomán a kormányzat munkája két kormánykabinetbe, egy 
gazdasági és egy stratégiai kabinetbe tagozódik a jövőben.
Kifejtette: döntéshozó és - előkészítő szervekről van szó, 
Orbán Viktor elhatározása alapján témák, ügyek tartoznak 
majd a kabinetekhez. A változás célja, hogy több idő marad-
jon a két kabinetben jelentős döntések előkészítésre, egyezte-
tésekre, és hatékonyabb legyen a kormányzati tevékenység, 
jobb legyen a kormányzás.
Egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy a gazdasági kabinet 
a döntések költségvetésre gyakorolt hatását vizsgálja majd, a 
stratégiai pedig azt nézi, hogy az adott javaslat szinkronban 
van-e a kormány alapvető célkitűzéseivel. Emellett a kabine-
tek abban segítik a miniszterelnököt, hogy legyen ideje fel-
készülni a következő választásra, és olyan ügyekkel foglal-
kozni, amelyek hosszú távon befolyásolják az emberek életét.

Forrás: MTI

Mély fájdalommal tudatom, hogy akik ismer-
ték és szerették, bátyám:

MOLNÁR JÁNOS 
(Szeged, 1933. augusztus 24.)

volt algyői lakos
Dunakeszin 2016. június 06-án befejezte földi életét.

Hiányozni fog a miséről. Hiányozni fog a koszorúja az 
emlékműről.

1956-2015. október 23.
Savanyáné Molnár Veronika

Az algyői kajakos, Kopasz Bálint előrelátható-
lag augusztus 15-én, hétfőn 15 óra 6 perckor ra-
gad evezőt a riói olimpián, hogy a lehető legjobb 
eredményt érje el K1-1000 méteren. Ha minden jól 
megy, augusztus 16-án, kedden is drukkolhatunk 
neki. Szurkoljunk neki együtt a Faluházban!
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JELIGE: MINDIG ELŐRE!

 
Augusztusi lapszámunkban újabb algyői közéleti szereplő-
ket mutatunk be. Ezúttal Szűcs Szabolccsal, a Gyevitur Kft. 
ügyvezetőjével, Katona Antallal, a Gyeviép Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével, valamint Ballai Ferenccel, az AKTV Kft. 
ügyvezetőjével beszélgettünk.

Szűcs Szabolcs

A Gyevitur Kft. az algyői turizmus több alappillérét magába 
foglaló cég.  Ide tartozik a 9 éves Borbála Gyógyfürdő, ami a 
legidősebb egység, a Levendula Étterem, amihez egy nagyon 
modern konyha tartozik, ami nemcsak á la carte étkeket kí-
nál, hanem a közétkeztetést is kiszolgálja. A három csillagos 
Levendula Szálló üzemeltetése is a Gyevitur Kft-hez tarto-
zik, valamint a Tájház is, ami 2015-ben elnyerte az „Év Táj-
háza” címet. Bár mindegyik külön egységként üzemel, saját 
vezetővel, van egy összetartó személy is, aki az egészért fe-
lel. Szűcs Szabolcs 2016 óta látja el Gyevitur Kft. ügyvezetői 
tisztségét, emellett a fürdő vezetése is az ő feladata. Munkája 
rendkívül összetett, a napi teendők közé elsősorban a fürdő-
vel kapcsolatos ügyek intézése tartozik. Így gondoskodnia 
kell arról, hogy a fürdő az év 350 napján üzemkész legyen, a 
dolgozók részére a munkaterületet biztosítania kell, meg kell 
terveznie az évi leállásokat, az épület állagának fenntartá-
sáért is ő felel, minderről pedig napi jelentési kötelezettsége 
van. A négy ágazatot összefogó Kft-re vonatkozóan pedig a 
legfontosabb feladata a koordinálás, annak az útiránynak a 
betartása, mederbe terelése, amit maguk a vezetők, illetve az 
önkormányzat határozott meg. Összesen 47 ember munká-
jának összehangolását jelenti mindez.  
Mind a fürdő, mind az étterem, a szálló és a tájház esetében 
a belépőszámok folyamatos gyarapodást mutatnak az utób-
bi években, az idei év eddigi mutatói alapján pedig a 2016-
os esztendő még a tavalyinál is sikeresebb lesz mind a négy 
fronton.
„Én hiszek abban, hogy Algyő elhelyezkedés szempontjából 
egyedülálló adottságokkal bír: néhány kilométerre Szeged-
től és Hódmezővásárhelytől. Az emberek szeretnek úgy el-
menni fürdőzni, hogy picit utazni kelljen, erre Algyő kivá-
lóan alkalmas. Ahhoz azonban, hogy a kihasználtság még 
jobb legyen, fejleszteni kell, különösen a szabadtéri vízfelület 
tekintetében” – fogalmazta meg az ügyvezető. 

Katona Antal

Szintén nagyon sokrétű feladatkörrel rendelkezik a Gyeviép 
Nonprofit Kft., amelynek ügyvezető posztját 2010 áprilisa 
óta Katona Antal tölti be. A vele folytatott beszélgetés során 
feltárult a cég két fő irányvonala: az egyik a közhasznú, a 
másik a vállalkozási tevékenység. 
Az előbbi a kötelező, önkormányzat által rájuk bízott fel-
adatokat jelenti, így például Algyő összes közterületének 
ellátását, gondozását, a temető, a sportközpont és az iskola 
üzemeltetését, illetve számos intézményi karbantartást, sőt, 
még az ebrendészet ellátása is az ő feladatuk. Ezen munkák-
kal jelenleg a terveknek megfelelően haladnak, illetve most 
kezdenek több nagyobb projektet is. Az egyik a járdaprog-
ram, amely egy 32 millió forintos beruházás. Illetve elindult 
az árkok és átereszek tisztítása, karbantartása, amely szintén 
a Gyeviép feladata, és éves szinten 16-17 millió forintot for-
dít erre az önkormányzat. Az iskolában befejeződött garan-
ciális javítás keretében a parketta rendbetétele is. 
A cég 300 milliós éves bevételének mintegy 40 százalékát a 
vállalkozási tevékenység jelenti. Nagy előrelépést jelentett a 
pár évvel ezelőtt létrehozott térkőüzem, ahol saját gyártású, 
kézműves termékeket tudnak előállítani, amiket nemcsak a 
közterületeken használnak fel, hanem akár lakossági meg-
rendelésre is készítenek. A lakosok közvetlenül fordulhatnak 
a céghez akár karbantartási céllal is – ez egyre gyakoribb, 
elégedettek a szolgáltatással az algyőiek, így egyre többen 
keresik fel őket. 
Jelenleg 45 fő szerepel az állományban, ami kiegészül évi át-
lag 20-25 közmunkással. 
„Rengeteg tervem van még. 2016-ra eljutottunk oda, hogy 
az ez évi fejlesztéseinket saját forrásainkból tudjuk megva-
lósítani, amibe beletartozik, hogy idén egy kézi autómosót is 
elindítunk. Algyőn ilyen eddig még nem volt. Most kezdtük 
el az engedélyeztetési eljárást, szeptemberben pedig szeret-
nénk elindítani. Ez egy plusz szolgáltatás lenne, amivel egy-
részt bővül a profilunk, másrészt a helyi lakosok foglalkoz-
tatásában is szerepet játszhat, még ha csak egy főt érint is ez” 
– fogalmazott Katona Antal.

Ballai Ferenc
Ahogy a Gyeviép Nonprofit Kft., úgy az AKTV Kft. is az al-
győi Szolgáltató Házban székel. Utóbbi cég feladata – többek 
között – az intézmény üzemeltetése is. A fő profil azonban 
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a távközlési szolgáltatás, így a TV, az internetkapcsolat és a 
telefonhálózat biztosítása a településen – tudtuk meg Ballai 
Ferenctől, az AKTV Kft. ügyvezetőjétől. 
A céget 1999-ben alapította Algyő nagyközség önkormány-
zata, akkor még abból a célból, hogy a kábelszolgáltatás 
helyzetét rendezzék. Ballai Ferenc az alapítás óta a Kft. tagja, 
illetve azóta vezeti is a vállalkozást. 
Arra a kérdésre, hogy milyen változások történtek az itt töl-
tött évek során, így reagált az ügyvezető: „A céggel együtt én 
is felnőttem. Kezdetben volt egy nem is a teljes települést le-
fedő kábeltévé hálózat, aminek a tulajdonviszonyai sem vol-
tak tisztázottak. Ezt sikerült rendezni a 2000-es évek elejére. 
Majd az önkormányzat részvállalásával elkezdtük fejleszteni 
a hálózatot, átépítettük a kor követelményeinek megfelelően. 
Ezt követően a fejállomás, tehát a központi műszaki egysé-
gek fejlesztése valósult meg, aminek köszönhetően megva-
lósulhatott először az internet-, majd a telefonszolgáltatás is. 
Célunk, hogy a lakosságot mindig a legmagasabb színvonalú 
szolgáltatással szolgáljuk ki, és ez úgy gondolom, sikerül is, 
mert a hibabejelentések száma nem éri el a napi egyet.”
A szolgáltatások sorába tartozik egy közel 100 csa-
tornából álló analóg, illetve digitális TV-hálózat, egy 
internetszolgáltatás, ami a 80 megabites csomagig igen szé-
les palettát kínál, valamint egy kedveződíjú telefonszolgál-
tatás is. A tervek, fejlesztések között pedig szerepel, hogy az 
önkormányzat által újonnan kialakított mintegy 20 telekre 
is eljuttassák a szolgáltatásokat.

ÉR.

Tisztelt Eb Tulajdonosok!
Az eb nyilvántartással kapcsolatos kitöltött nyilatkoza-
tokat legkésőbb 2016. augusztus 15-ig legyenek szívesek 
eljuttatni az Algyői Polgármesteri Hivatal Műszaki Cso-
portjához.

Tisztelettel:
Piri László
30/9922617

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Takarék Személyi Kölcsön
 

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!
 

Akár 9,68%* akciós induló kamat
THM: 10,90-11,81%

Egyszerű segítség, minden élethelyzetre!
Vegye igénybe most akciós induló kamattal**, 
váratlan vagy tervezett kiadásaihoz! 

www.szemelyikolcson.takarek.hu

REPREZENTATÍV PÉLDA
Kölcsönösszeg: 1 millió forint, futamidő: 36 hó, éves kamat (változó): 9,68%, THM: 11,50%, havi törlesztőrészlet: 32 221 forint, a teljes 
fizetendő összeg: 1 159 956 forint, a hitel díja: 177 156 forint

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a 
referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2016. 
június 30-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a 
Hitelintézetnél vezetett számlára történő egyösszegű érkezése esetén. A Személyi Kölcsön igénylésének feltétele a Szövetkezeti 
Hitelintézetnél vezetett számla megléte. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,42-17,83%. A kamatok meghatározása 2016. 
április 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós 
Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön 
részletes feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban 
illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.

**Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat kizárólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját 
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen.

Takarek_Bank_Szemelyi_Kolcson_137x200 piller copy.pdf   1   12/07/16   11:14
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„A PÁPÁNAK IS 
KÉT REZIDENCIÁJA VAN…”

 
Nincs ez másként Fazakas Attila atyával sem, aki 2014. 
április 1-e óta lát el szolgálatot Algyőn, ami jól beleillesz-
kedik a Szegeden folytatott munkájába. Ott egyrészt lelki-
pásztori tevékenységet folytat, másrészt ellátja a klinikai 
lelkészséggel járó feladatokat is.

„Igyekszem mindenhol megfelelni, ne érezzék a hívek, hogy 
plébános híján vannak. Fontos, hogy az emberek között le-
gyen a lelkipásztor. Ez nagyon sokféleképpen megnyilvánul-
hat, például szentmiséken, liturgikus alkalmakon, közösségi 
programokon való részvétellel.”
Ilyen az Anna-napi búcsú is, amelyet Szent Anna tiszteletére 
ülnek meg minden évben Algyőn.  Ez alkalomból mindig 
hívnak egy vendégszónokot, aki a szentbeszédet megtartja, 
illetve az egész liturgiát a körmenettel együtt levezeti. Al-
győn különlegesség még, hogy a körmenet végén lobogók 
felvonulásával színesítik az ünnepséget. 
A lelkipásztor feladatai természetesen nem merülnek ki 
az ilyen jeles alkalmakon való részvételben. Fazakas Atti-
la atya koordinálja az iskolai és óvodai hitoktatást, nyáron 
táborokat szerveznek. Minden csütörtökön fogadóórát tart, 
amelyet szentmise követ. Az első pénteki délelőttök a be-
teglátogatásról szólnak, míg vasárnap szentmisét celebrál a 
templomban. Nem ritka, hogy egy nap kétszer is kilátogat a 
településre, illetve mobilján is éjjel-nappal elérhetik a hívek. 

 „Én mérhetetlenül jól érzem itt magam. A pápának is két 
rezidenciája van, egy téli meg egy nyári. Az utóbbi nekem 
Algyő. Az ember elhagyja a nagyvárost, és itt nyugalomra, 
csendre, békére lelhet. Sokszor előfordul, hogy hamarabb ki-
jövök, hogy tudjak itt egy kicsit pihenni. Nagyon pozitív az 
itt tartózkodásom, és úgy gondolom, hogy Algyőn papsze-
rető emberek vannak, akik a lelkipásztorukat megbecsülik, 
szeretik, támogatják.”

ÉR.

Ügyeleti napok az Algyői 
Fehér Ignác Általános Iskolában 

•  2016. augusztus 10-én (szerdán) 800–1200 óra között 
ügyeletet lát el Horváthné Kunstár Andrea megbízott 
intézményvezető.

•  2016. augusztus 17-én (szerdán) 800–1200 óra között 
ügyeletet lát el Tóthné Molnár Ágota intézményvezető-
helyettes.

Tankönyvosztás várható időpontja:
•  2016. augusztus 24. (szerda) 800-1200 és 1300-1700 óráig
•  2016. augusztus 25. (csütörtök) 800-1200 és 1300-1600 óráig

Ebédbefizetés szeptember hónapra a tankönyvosztás-
sal egy időben történik. 
Javítóvizsga időpontja: 2016. augusztus 25. (csütörtök)  
800 óra
(konzultációs időpont: 2016. augusztus 23. (kedd) 900 óra)
Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember elsején (csü-
törtökön) 800 órától az Algyői Fehér Ignác Általános Is-
kola aulájában (Algyő, Sport u. 5.)

Zöldleveles jutalomkirándulás a Szegedi Fehér-tónál

Az algyői iskolában minden évben az osztályok zöldleve-
lekért versenyeznek, a megmérettetés egy jutalomkirán-
dulással végződik. Az az alsó és felső tagozatos osztály 
kapja a lehetőséget, amelyik a legtöbb zöldlevelet gyűj-
ti. Június ban a 3.b és az 5.b osztály látogathatott  el a 
Szegedi Fehér-tóra. Egy hatalmas tóparti túrán vettünk 
részt, amely során kicsit belekukkanthattunk a madarak 
életmódjába.
Megnéztünk egy múzeumot is, amiben szintén mada-
rakkal és vízi állatokkal ismerkedhettünk meg. Itt lát-
hattunk kanalas gémet, réti sast, nagy kócsagot, vidrát és 
hódot is. A túravezetőnk, Ábrahám Krisztián bácsi, egy 
kicsit a gyógynövények világába is bevezetett minket. 
Elsétáltunk egy kilátóhoz is ahonnan az egész Fehér-tói 
tájvédelmi körzetet be lehet látni. 
Tényleg hatalmas túra volt, de mindenki nagyon jól érez-
te magát.

Molnár Csinszka és Német Sarolta 
3.b osztályos tanulók
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SPORTPARK ÉS FUTÓKÖR ALGYŐN?
 

Kettő fitneszparkot és egy 400 méteres futókört alakíta-
nának ki Algyőn. Ezáltal jelentősen fejlődhetne a helyi 
sportélet a településen – tájékoztatta lapunkat Molnár 
Áron polgármester, akit arra kértünk: értékelje a grémi-
um július 21-i testületi ülését.
-Az ülésen a legnagyobb vitát az első napirendi pont, azaz a 
Helyi Építési Szabályzat módosítása váltotta ki. Mint ismert, 
erre azért volt szükség, hogy Algyőre települhessen egy gö-
rög, vegyipari alapanyagokat gyártó cég. Az üzem veszé-
lyesnek minősül, emiatt alakultak ki ellentétek a képviselők 
között – ismertette Molnár Áron.
 A polgármester szerint többen félreértelmezték a „veszé-
lyes” jelzőt. A gyár ugyanis nem a légszennyezés miatt szá-
mít veszélyesnek, hanem azért, mert olyan alkoholt tárolnak 
benne, ami katasztrófa esetén, élővízbe jutva káros hatást 
okoz. – 5-4-es arányban szavazták meg a képviselők a sza-
bályzat módosítását. Döbbenten állok a tiltakozások előtt, 
mert már többször tárgyaltunk a témáról. Nem érzelmi ala-
pon kellett dönteni, hanem a kész tények alapján. Már több 
környezettanulmányi vizsgálat készült, amelyek szerint a 
lakosságra nincs káros egészségügyi hatással az üzem.  Sőt, 
a kormány kiemelt projektként kezeli a beruházást. Egészen 
biztos, hogy ez nem így lenne, ha ténylegesen emberekre ve-
szélyes üzemről beszélnénk – tette hozzá Algyő első embere. 
A testületin ezen kívül arról is szó esett, hogy a település 
sportparkra és futókörre pályázik. Algyő a lakosságszáma 
után két sportparkot, illetve fitneszparkot, valamint egy fu-
tókört alakíthat ki. – Az egyik, 150 négyzetméteres parkot a 
piactérhez, a másik, 70 négyzetmétereset a templom melletti 
játszótérhez tervezzük, míg a 400 méteres futókör az általá-
nos iskola előtti téren kapna helyet – fejtette ki a polgármes-
ter. A sportparkokat a pályázat száz, míg a futókört ötven 
százalékban finanszírozza. Utóbbihoz mintegy 7,5 millió 
forint önerőre lenne szükség. 
Molnár Áron még elmondta, bízik abban, hogy a pályázat 
pozitív elbírálásban részesül, ugyanis a projektek által jelen-
tősen fejlődhetne az algyői sportélet.

Megyeri József

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. em. 
4. szám alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfel-
jebb 5 évre történő bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:
-  önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem 

rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és 
egyedülálló személyek

-  kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jö-
vedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó 
jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó

-  a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
-  legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel 

rendelkeznek Algyőn
-  4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fi-

zetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, 
akik:

1.  vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik 
a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémáju-
kat más módon megoldják.

2.  lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3.  egy vagy több gyermeket nevelnek
4.  első lakásszerzők

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):

-  a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
-  lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget ön-

kényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve ki-
ürítésétől számítva 10 év még nem telt el,

-  korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbér-
hátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki 
felróható magatartás miatt szűnt meg,

-  lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a 
lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el

-  lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
-  60 napon túli köztartozása áll fenn

Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A 
lakásban kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai:
Algyő, Egészségház u. 42. em. 4. sz.
79,5 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 36.888,- Ft/hó, további években a képviselő-testü-
let által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2016. 
szeptember 13-án 14 óráig az Algyői Polgármesteri Hi-
vatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2016. szeptember 
22.-i Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintet-
tek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől szá-
mított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerző-
dés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, 
a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás 2016. szeptember 
30. napjától foglalható el.

Algyő, 2016. augusztus 1.

Molnár Áron
polgármester
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„TOVÁBBRA IS 
KISZOLGÁLTATOTTAK LESZÜNK?”

 
Fontos küzdelemben maradt alul Algyő önkormányzata. 
Az állami hátterű Pillér Takarékszövetkezet a helyi ipa-
ri parkban meglévő üzletrészét azonos ajánlati ár mellett 
nem a településnek, hanem egy magáncégnek értékesíti – 
jelentette ki július 20-án Pongrácz Tamás képviselő, az Ad 
hoc bizottság elnöke.
- Egy héttel ezelőtt kaptuk a hírt, hogy a takarékszövetkezet 
a helyi ipari parkban meglévő 20 százalékos üzletrészét nem 
az önkormányzatnak, hanem az O.K.F.T. Kft.-nek értéke-
sítette. Ez Algyő számára negatív következménnyel járhat, 
ugyanis lehetőségünk nyílt volna arra, hogy a parkban 50 
százalékos tulajdont elérjünk, ahol ezáltal a fejlesztési poli-
tikát is befolyásolhattuk volna – mondta sajtótájékoztatóján 
Pongrácz Tamás.

A Kft. ezáltal 70 százalékos tulajdonnal, míg az önkormány-
zat 30 százalékkal rendelkezik. 
- Valószínűleg továbbra is kiszolgáltatottak leszünk a vál-
lalatnak. Az elkövetkezendő évek során ez több százmillió 
forintos bevételkiesést jelenthet a nagyközségnek – tette 
hozzá a Pillér üzletrészének megvásárlásra létrejött Ad hoc 
bizottság elnöke.
Az önkormányzatnak tavaly ősszel még csak 10 százalékos 
tulajdona volt az ipari parkban. Ekkor az O.K.F.T. Kft. aján-
latot tett a Délút Kft. 20 százalékos részesedésére, az építő-
ipari cég azonban a településnek értékesítette üzletrészét.
Ezt követően tárgyalássorozat kezdődött a takarékszövetke-
zet üzletrészének megvásárlásáról. Május végén már a szer-
ződéstervezet is összeállt. Ekkor a pénzintézet a 315 millió 
forintos vételárat egy kedvezőbb ajánlat beérkezése miatt 
330 millió forintra emelte, amit az önkormányzat elfoga-
dott. Ennek ellenére a takarékszövetkezet egyéb kedvezőbb 
kondíciókra hivatkozva a Kft.-t választotta.
Pongrácz Tamás elmondta, vizsgálják, milyen jogi lépéseket 
tehetnek az ügyben.

Megyeri József

Vásárok a Civil Szervezetek Házában 
(Kastélykert u. 38.):
Augusztus 24. (szerda) 9–11 óra 30 perc – Vegyes 

iparcikk vásár
Augusztus 30. (kedd) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár

AUGUSZTUSI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Augusztus 6. (szombat) 10 óra – II. Csongrád Megyei 
Olasz Autós Találkozó a Faluháznál
Augusztus 6. (szombat) 20 óra – Szabadtéri Retro Diso 
a Faluház mögötti téren
Augusztus 27. (szombat) 15 óra – Miénk a tér a GyeviArt 
Kulturális Egyesület szervezésében
Augusztus 31. (szerda) 9–17 óráig – Bérletárusítás a Fa-
luház földszinti kistermében
Szeptember 1-2. (csütörtök, péntek) 9–17 óráig – Bér-
letárusítás a Faluház földszinti kistermében
Szeptember 10. (szombat) 19 óra – EzerJóHáz Ősz-
köszöntő EzerJóEst: Borkóstoló az algyői Borbarátok 
vezetésével. Civil szervezetek, családok és baráti körök 
vacsoracsatája. A jó hangulatról a Zenevan együttes gon-
doskodik.

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
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.

Olvasói leveleket az algyoihirmondo@gmail.com 
címre várunk.
A legközelebbi újságban az augusztus 25-ig beérke-
zett írásokat tudjuk megjelentetni.

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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DUPLA ARANY A BÚZAVIRÁG 
ASSZONYKÓRUSNAK
 

A Szőke Tisza Nyugdíjasklub Búzavirág Asszonykórusa - 
az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar közreműködé-
sével „aranyat aratott.” Hódmezővásárhelyen, a Tiszántúli 
Népdalkörök Találkozóján, később pedig Harkányban, a 
Hontravel Kft által szervezett Országos Nyugdíjas Ki-Mit-
Tud? döntőjén szerzett arany minősítést.

Az országos döntőn való részvételt Algyő Nagyközség pol-
gármestere - Molnár Áron - támogatta a Polgármesteri 
Alapból.
Amint májusi számunkban olvashatták, a Gyevi Art Kul-
turális Egyesület és a kelebiai Gaál Ferenc Magyar Műve-
lődési Egyesület áprilisban együttműködési megállapodást 
írt alá Algyőn. Ezt követte a viszonthívása az algyői egye-
sületnek. Július 17-én az egyesület elnöksége és küldöttsége 
a kelebiaiak vendégszeretetét élvezhették. Első alkalommal 
megismerkedtek a vajdasági kisközséggel, iskolájával, gaszt-
ronómiájával, plébániájával, a kelebiai Lipicai Ménessel, 
a Cuvardic Bortanya jellegzetes boraival, megkóstolták a 
gibanicát. Kikocsikáztak a Villa Majur gyönyörű, erdőkkel 
körülvett területére. Megtekintették a 2500 m2-es Fábián 
Virágkertészetet. 
A második alkalommal a kelebiai búcsún - a szentmisén - 
vettünk részt, a templomkertben pedig alkotóink kiállítot-
ták, árusították portékáikat, a Parlandós „fiúk” pedig éne-
keltek.
Mindkét program Paskó atya kertjében finom vacsorával 
- sertéssülttel, salátákkal, pogácsával, gurulós fánkkal - zá-
rult, melyet Paskó atya borával öblítettünk.
Augusztusban két alkalommal erősítjük a kapcsolatot. Az 
algyői kézműves táborban látunk vendégül 6 gyereket és 1 
kísérő pedagógust, akik a Levendula Hotel ifjúsági szállás-
helyén kapnak elhelyezést.
A Miénk a tér rendezvényünkön a kelebiai mazsorettcsoport 
és néptánccsoport fog részt venni.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület augusztus 27-én, szombat 
délután 16 órától 7. alkalommal rendezi meg nagyszabású 
nyárbúcsúztató kavalkádját. A műsorban lesz népzene, nép-
dal, néptánc, egyéb tánc, mazsorett, magyar nóta, operett, 
utcabál, a gyerekeknek népi játszóház. Ismét tűzijátékkal 
zárjuk az estet.
Várjuk kedves vendégeinket egy fergeteges nyárvégi dél-
utánra!

Ménesi Lajosné, egyesületi elnök

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

MENTŐK: 104      TŰZOLTÓSÁG: 105 
RENDŐRSÉG: 107

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap: 1600-tól reggel 730-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:

reggel 730-tól másnap 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.

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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FOLYAMATOSAN FEJLŐDIK ALGYŐ
 

Algyőn jelenleg folynak az aszfaltozási munkálatok, több 
fejlesztés is tart, illetve pályázatok beadása is tervben van. 
Berényi András, a műszaki csoport koordinátora ezekről a 
munkákról számolt be.

A 2016-os fejlesztési terv alapján elindultak Algyőn az asz-
faltozási munkálatok. Több utca már elkészült, de pár még 
hátravan, így továbbra is kérik a lakosok türelmét.
A Levendula Hotel előtti út, járda, kerékpártároló valamint 
parkoló és közvilágítás kialakítása is folyamatban van, ha-
marosan ez a munka is befejeződik.
Az algyői Szivárvány Óvodában a tornaszoba kialakítása is 
jó úton halad. Jelenleg a villamos energia bekötések vannak 
folyamatban, augusztus végére várható a tornaszoba átadá-
sa. 
A dél-nyugati lakóparkban a földfeltöltés befejeződött, 
amennyiben a műszaki átadás-átvétel megtörténik, úgy ha-
marosan elkezdődhet a közművesítés: villany, víz, gáz bekö-
tése a telkekhez.
A csapadék-vízelvezető rendszer karbantartása, átereszek 
javításának munkálatai már megkezdődtek a tavalyi évben, 
ezt kívánják idén is folytatni. 
A járdafelújítással kapcsolatban a testület úgy döntött, a 
Gyeviép Nonprofit Kft. végzi a munkálatokat. A szerződés-
kötést követően az idei évre tervezett felújítás a következő-
képpen alakul majd: a Polgármesteri Hivatal előtti szakasz 
kivételével felújításra kerül a Vásárhelyi út, a Kastélykert 
utca, a Fűzfasortól a Lőrincz utcáig a páros oldal, a Szamóca 
illetve Kikelet utca, emellett előrehozták a 2017-es évről az 
Apród utcai járdaszakasz megépítését.
Az 1956-os emlékmű kivitelezése zajlik jelenleg. Az októ-
ber 23-i ünnepségre kell elkészülnie a szobornak, melyet 
a szobrász már alkot. Az önkormányzatnak az a feladata, 
hogy megfelelő talapzatot készítsenek a szobor fogadására. 
Komplett térrekonstrukció is szerepel a tervek között. Jelen-
leg a tervezés és árajánlatkérés van folyamatban. Azzal a cél-
lal szeretnék ezt megvalósítani, hogy az ünnepségeket méltó 
módon tudják megtartani. Közművesítés, közvilágítás ki-
alakítása, elektromos szekrény létesítése a hangosításhoz, és 
öntözőberendezés kiépítése tartozik ehhez a fejlesztéshez. 
Amennyiben a testület jóváhagyja, várhatóan októberre el-
készülnek vele.
A Fehér Ignác Általános Iskola klimatizálását már többször 
tárgyalta a testület. Jelenleg megkérték a szakmai véleményt 
az orvosoktól, valamint a KLIK-től, hogy mit javasolnának. 
Árajánlatot kérnek folyadékhűtéses és központi klímarend-

szer tervezésére, amint ezek beérkeznek, azt követően dönti 
el a testület, hogy melyikre kér kivitelezési ajánlatot. 
Ezen kívül TOP-os pályázatokból több fejlesztést is szeret-
nének megvalósítani. Ezek között szerepel záportározó a 47-
es út mellett, turizmusfejlesztésre is szeretnének pályázni, 
energetikai pályázatból a Polgármesteri Hivatal, az Egész-
ségház, és a Civilház korszerűsítése a cél. A Vidékfejlesztési 
Program keretében energetika és fűtéskorszerűsítést valósí-
tanának meg a Faluházban. A Rákóczi telepen egy ipari park 
létrehozása is elképzelés a településen. 
Ezek az előbb említett várható fejlesztések, pályázatok az 
ősz folyamán elbírálásra kerülnek. Amennyiben támogatást 
nyernek, várhatóan a jövő évben valósulnak meg.

Rostás Viktória

Szelektív hulladékgyűjtés Algyőn
Tisztelt Algyői lakosok!
A hulladékszállítással megbízott cég minden hónap 2. 
hétfőjén, hajnalban szállítja el a kukák mellé kihelye-
zett zsákokat, ami a 2016. évben augusztus 8., szeptem-
ber 12., október 10., november 14., december 12. napokra 
esik.
A szelektív hulladékgyűjtéséhez bármilyen saját zsákot 
lehet használni és abban csak a papír, műanyag és textil 
hulladékokat helyezheti el akár vegyesen is 
Köszönjük együttműködésüket.



„A Tisza virága”2016. augusztus 15
KÉT ÉREM AZ EURÓPA–KUPÁRÓL
 

Megrendezték Romániában, Kolozsváron a 7. ITF Taekwon-
do Európa–kupát. A versenyen, az Algyői Sportkör ver-
senyzője és vezetőedzője, Zsarkó Dániel Péter is részt vett 
a magyar válogatott sportolójaként.

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

Péter egyéni küzdelem -78 kg-os súlycsoportjában bronzér-
met szerzett, ahol az elődöntőben, hosszabbítás után, a ka-
tegória későbbi győztesétől szenvedett vereséget. Egy nappal 
később a csapatküzdelem versenyszámot a magyar válo-
gatott tagjaként sikerült megnyernie, így egy arany- és egy 
bronzéremmel zárta az Európa-kupát.
A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség válogatottja az össze-
sítésben, 5 arany- 4 ezüst- és 9 bronzéremmel az Európa-ku-
pa legeredményesebb csapata lett. 

Fotó: Puruczkai Ádám, Vicze-Máthé Orsolya

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
Bakó Tibor csontkovács.
36 30 979 8079
Tetoválást vállalok!
Régi tetoválások felújítása, takarás, egyedi minták el-
készítése.
Benyák Gábor
06 70 327 0302

APRÓHIRDETÉS



Algyői hírmondó 2016. augusztus16
KIS MŰVÉSZEK HÓDÍTOTTÁK MEG 
ALGYŐT
 

Az Algyői Tájházban július 18-22 között művészkedtek a 
gyerekek. Kézműves foglakozásokat űzhettek az apróságok, 
kipróbálhatták a tűzzománcozást és a kerámiakészítést.

Rengeteg kézműves foglalkozással üthették el a szünidőt a 
fiatalok Algyőn. Korongozás, papírmaséból léghajó készítés, 
meggymagos párna készítés, illetve tarisznya nemezelés is 
szerepelt a programban. - Július 22-én, pénteken a hímzés 
volt a fő attrakció, a gyerekek megtanulták a szár és a lapos 
öltést is – tájékoztatott Izbékiné Cseuz Gabriella, a Tájház 
vezetője.
„Azokat a gyerekeket vártuk ide, akiknek már ügyesebb a 
keze, és nagyon szeretnek kézműveskedni. Olyan progra-
mokat ajánlottunk nekik, amelyekkel egy sima kézműves 
foglalkozáson nem biztos, hogy találkoznak. Tizennégy hat 
és tizenkét év közötti gyermek vett részt a táborban. Leg-
inkább a képregény készítést, a tűzzománcozást élvezték a 
kicsik, akik természetesen az összes saját alkotást hazavihet-
ték a szüleiknek” – tette hozzá.

Jáksó Bence Újsze-
gedre jár iskolába. 
Az ötödikes diák 
leginkább a koron-
gozást és a hímzést 
élvezte. Jövőre is el 
szeretne jönni ebbe 
a táborba.
Tóth Boglárka ott-
hon is foglalkozik 
a kézművességgel: 
cipős dobozokat 
hasznosít újra, és 
zoknitartókat készít 
belőlük. Boginak 
leginkább a tűzo-
máncolás tetszett. 
Jövőre is ellátogat a 

táborba, a nyár hátralévő részét pedig pihenéssel tölti.

sk

Születések Algyőn   2016. március–július

1. Gregus Álmos 
 Szül: 2016.03.31. 
 Anya: Dr. Petrócki Dóra 
 Apa: Gregus Péter Zsolt

2. Gyóni Zara Adél 
 Szül: 2016.06.05. 
 Anya: Mihaleczki Edit 
 Apa: Gyóni Richárd

3. Gyóni Norina Anna 
 Szül: 2016.06.05. 
 Anya: Mihaleczki Edit 
 Apa: Gyóni Richárd

4. Szabados Patrik Csaba 
 Szül: 2016.06.24. 
 Anya: Ozsváth Renáta 
           Valéria 
 Apa: Szabados Csaba

5. Tasi Réka 
 Szül: 2016.07.08. 
 Anya: Tilman Szilvia 
 Apa: Tasi Viktor

6. Payrits Hanna 
 Szül: 2016.07.11. 
 Anya: Koritár Gabriella 
 Apa: Payrits Zoltán

7. Török Enikő Ivett 
 Szül: 2016.06.12. 
 Anya: Pap Ildikó 
 Apa: Török István

Gratulálunk, nőjetek 
nagyra! A szerk.


