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MÉGIS ÖSSZEÜLTEK
Rendkívüli testületi ülést tartottak Algyőn, ahol tárgyaltak
több pályázati lehetőségről, az 56-os emlékmű térrekonstrukciójáról, valamint a fürdőben létesítendő medence és
annak téliesítésével kapcsolatos változásokról is.

Augusztus 4-én, csütörtökön 9 órára hívták össze a testületet. Két képviselő nem jelezte előre, hogy nem tud részt
venni, így a grémium határozatképtelenség miatt nem tudta a meghirdetett időpontban megtartani az ülést. 11:45-re
hívták össze újból a képviselőket. Gubacsi Enikő alpolgármester vezette az ülést, jelen voltak még Dr. Roczkó András,
Pongrácz Tamás, Torma Tiborné és Balázs Zsolt képviselők.
Napirend előtt bemutatták az új körzeti megbízottat, Jaksa
Zoltánt, aki algyői, de eddig Szeged-Tarjánban teljesített
szolgálatot.
Öt napirendi pontot tárgyaltak. Elsőként a dél-nyugati lakópark vízellátásának és szennyvízcsatornázásnak kiépítésével
kapcsolatban. A kivitelező céggel történő szerződés aláírásáról esett szó, mellyel kapcsolatban a testület felhatalmazta
Molnár Áron polgármestert, hogy aláírja a Délút Kft-vel mint kivitelezővel - a szerződést.
Az ’56-os emlékmű környezetének kialakítása, esetleges
többletköltsége is szerepelt a napirendi pontok között. A 60.
évforduló alkalmával szeretnének méltóképpen megemlékezni, ezért térkővel, tujasorral, áram-, vízellátással kívánják a szobor környezetét megszépíteni és praktikussá tenni.
Erre 12 millió 430 ezer forint keretösszeget határoztak meg.
Pályázati lehetőség nyílik köztéri szobor építésére a 2017es évben. A bizottságok, majd a testület úgy döntött, hogy
Szent Borbálát ábrázolja a mű, mely a Borbála Fürdő előtt
kapna helyet. Szeptember 15-ig kell benyújtani a pályázatot,
melynek minimum 3 szobortervet kell tartalmaznia. Ezzel
kapcsolatban művészeket kérnek fel, hogy készítsenek maketteket.
Egy másik pályázati lehetőségről is tárgyalt a grémium, mely
a „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program” nevet viseli. Október elsején már működnie kellene ennek a szövetkezetnek,
de mivel addig már nagyon rövid idő áll rendelkezésre illetve több kérdés felmerült ezzel kapcsolatban a képviselőkben,

2016. szeptember

ezért úgy döntöttek: amennyiben tavasszal is kiírásra kerül
ez a pályázat, akkor újra tárgyalnak róla.
Az utolsó napirendi pontban a TAO pályázatból megvalósítandó medence önerő módosításáról döntöttek. Szűcs
Szabolcs, a Gyevitur NKft ügyvezetője elmondta, erre azért
van szükség, mert a katasztrófavédelem nem engedélyezte a
tisztán légtartós sátrat, mivel esetleges áramkimaradás vagy
egyéb légveszteségi probléma esetén a kimenekülés nem
biztonságos, így erre megoldást kellett találni. Az új terv
szerint olyan kandelábereket építenek be a medencetérbe a
sátor alatt, mely esetleges ponyvabeomláskor felfogja azt és
mintegy folyosót képezve, ott biztonságosan el lehet hagyni
a sátrat. Emellett a ponyván kívül két oszlopot is elhelyeznek, melyek sodronnyal lennének össze, illetve a sátorhoz
kötve, hogy ha az süllyedne, a sodronyok megfeszülnek és
megtartják a ponyvát.

A katasztrófavédelem által előírt változások nem várt költséggel járnak, így az előterjesztés alapján a testület tagjai úgy
határoztak, hogy további 12 millió forint önerőt biztosítanak, hogy megvalósulhasson ez a projekt. Emellett további
12 millió forint önerőt biztosítanak a szükséges eszközök,
medence felszerelések beszerzésére.
Rostás Viktória

HORGÁSZVERSENY!
Az Algyői Természetvédő Egyesület értesíti a
horgásztársakat, hogy az egyesület a saját vizén

horgászversenyt rendez.
Időpont: 2016. szeptember 17. (szombat)
Nevezés: a helyszínen, 6-7 óra között.
Verseny: 7 órától 12 óráig
12.30-kor eredményhirdetés, utána ebéd.
Horgászni egy bottal és horoggal lehet.
Információ: 0630/9784219
A vezetőség
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A POLGÁRMESTER IS HAJTOTT
Augusztus 13-án és 14-én Lovasnapokat tartottak Algyőn.
A versenyek mellett több programot is szerveztek a felhőtlen kikapcsolódás érdekében.
Több mint 20 éves hagyománya van a településen a
lovasnapok megszervezésének, ahova minden évben több
versenyző és a lovassportok iránt érdeklődő szívesen kilátogat.

Idén 116 nevezés futott be a díjugratás versenyszámban.
„Elég sok verseny van a környéken és országosan is, de szerencsére az elmúlt években létre tudtunk hozni egy jó minőségű pályát és környezetet a lovasok számára, akik szép
számban neveztek ebben az évben is” - mondta el Gubacsi
Szilárd, a verseny szervezője.
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok
megyéből is érkeztek versenyzők, akik a Gyevi Kupáért küzdöttek meg.
A szervező elmondta, a versenyzők elégedettek a pályával,
hiszen Csongrád megye egyik legjobbja. Szerveztek már sok
versenyt rajta, tavaly pedig a díjugrató megyei döntőt is itt
rendezték meg. Amíg a verseny zajlott, a gyerekek különböző népi játékokat próbálhattak ki, akár sétálhattak gólyalábon, körhintázhattak, vagy pedig karikadobásban versenyezhettek.
Emellett tombolavásárlásra és kézműves termékek beszerzésére is lehetőség nyílt a hétvégén.
Szombat után vasárnap folytatódtak a lovasnapok. A telepü-

lés utcáin reggel végigvonultak a fogatok, majd kezdődtek
a megmérettetések. Akadályhajtáson és fuvaros versenyen
indulhattak a lovasok.
A nap folyamán egy meglepetés fogatot is a pályára szólítottak. Ennek hajtója Molnár Áron, Algyő polgármestere volt.
– Gubacsi Szilárd főszervező csütörtökön felhívott, hogy
mit szólnék hozzá, ha én is hajtanék a hétvégén. Azonnal
beleegyeztem, bár hirtelen nem tudtam, mire vállalkoztam.
Soha nem ültem fogaton és lovakkal sem foglalkoztam –
avatott be a részletekbe a nagyközség vezetője.
Molnár Áron egyórás gyakorlással készült a feladatra. – Versenyen kívül léptem pályára, mégis ugyanolyan drukk volt
bennem, mint a többiekben. Örülök, hogy minden fennakadás és baleset nélkül teljesítettem a kihívást. Ebben nagy
segítségemre volt a segédhajtó, ifj. Olasz Lajos – mondott
köszönetet a polgármester, akinek megtetszett a fogathajtás.
Hogy a későbbiekben elmélyíti-e tudását, az a jövő titka.
A lovasnapok színvonalára a két nap során pozitív visszajel-

zések érkeztek. Molnár Áron szerint is sikeresen zárult az
esemény, azonban a jövőben azt kell elérni, hogy több helyi
lakos látogasson ki a rendezvényre.
Rostás Viktória/Megyeri József

APRÓHIRDETÉS
CSONTKOVÁCS kezelésre időpont egyeztetés:
+36 30 979 8079-es telefonszámon.
Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között.
Bakó Tibor e.v.
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta
Tetoválást vállalok!
Egyedi ötletek megvalósítása, régi tetoválások felújítása,
takarása.
Várom régi és új vendégeimet!
Érdeklődni a 06 70 540 1666-os telefonszámon lehet.
Benyák Gábor
Algyői pékségbe heti 1-2 alkalmas takarítói munkakörre
kolléganőt keresünk hossztávú munkavégzésre.
Érd.: Szeptember 12-től. Tel.: 06 20 852 2803
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SOHA NEM LÁTOTT LEHETŐSÉGEK
ALGYŐN
A Rádió 7 augusztus 30-i Napraforgó című magazinműsorának vendége Molnár Áron, Algyő polgármestere volt,
akivel a jelenleg zajló fejlesztésekről, pályázatokról, illetve
az október másodiki népszavazásról beszélgettünk.

Két fontos fejlesztés zárul hamarosan. Az egyik az óvodánál
egy tornaszoba elkészítése, melyre pályázaton 20 millió forintot sikerült nyerniük. Erre a beruházásra azért volt nagy
szükség, mert az óvodában nem volt olyan közösségi tér,
ahol a napi testnevelés órához hasonló mozgást tudnának
tartani. Tavaly az ovi focipálya is nagy öröm volt a gyerekeknek, ettől is hasonló visszajelzést várnak. Szeretnék,
ha infrastruktúra szempontjából az óvoda is kapna olyan
lehetőséget, mint az iskola, erre várják a pályázati kiírást.
Az iskolánál érvényesíteni kellett a bankgaranciát, hiszen
a parketta minősége nem volt megfelelő, így teljesen ki kell
cserélni. Nyár végére az 1700 négyzetméterből 1100 négyzetmétert már újraraktak.
14 pályázat elbírálására várnak jelenleg, de a napokban is
szeretnének még benyújtani. „Ez óriási szám, Algyő elmúlt
pár évében nem tudnék olyat mondani, hogy ennyi pályázat
egyszerre került volna benyújtásra. Összegben ez több mint
másfél milliárd forint, ha csak a pályázandó összeget nézzük, az önerőt nem” – mondta el Molnár Áron.
Az egyik nagy csoport a TOP-os pályázatok, ennek keretében energetikai felújítás valósulhat meg az egészségházban
és a polgármesteri hivatalban. Ez nem kizárólag esztétikai,
hanem inkább energia szempontjából fontos, hiszen olcsóbb
lesz a fenntartásuk és az üzemeltetésük ezeknek az intézményeknek. A másik nagy kör az óvodához kapcsolódik,
egyrészt külső megújításra nyújtottak be pályázatot, emellett konyhafejlesztés is megvalósulhat, illetve tetőmegújítás,
amennyiben pozitív elbírálást kapnak ezek a pályázatok.
„Két nagyobb lehetőség van még, az egyik a Rákóczi telepi
térséghez tartozik, ami az utóbbi időszakban el volt hanyagolva, pedig sokkal nagyobb potenciál van benne. Ehhez
tartozik egy 500 millió forintos ipari területfejlesztés is, ami
az elképzelés szerint egy agro-parkká nőheti ki magát” –
mondta a polgármester.
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Turisztikai fejlesztésre is pályáznak, mely a Tiszához kapcsolódik. Szeretnék azt visszahozni, hogy a Tisza olyan központi hely legyen, ami megilleti. Ehhez új kikötőt kívánnak
létesíteni és a meglévő szabadidőparkot is fejleszteni szeretnék, hogy szabad strand is elérhető legyen. „Szép a Tisza partunk, de ha ezek a fejlesztések sikerülnek, akkor egy
olyan képet kapunk, ami ökológiailag nem sérti ezt a közeget, és óriási élményt nyújthat azoknak, akik használják a
Tiszát” – osztotta meg gondolatait a településvezető.
Illetve a jelenleg futó, de nem közvetlen önkormányzati beruházás a medencefejlesztés, melyhez 120 millió forint önerőt biztosít Algyő önkormányzata.
Október másodikán népszavazásra kerül sor a betelepítési kvótáról. Ezt is érintettük a polgármesterrel készült beszélgetésben. Algyőn testközelből érintette a lakosokat a
bevándorlás, hiszen a nagyfai menekülttábor jelenléte már
akkor megvolt, mikor még a migrációs nyomásról nem is
volt szó, csak a megjelenéséről. Molnár Áron még képviselő
volt, amikor lakossági fórumot szerveztek, mert úgy érezték,
nem voltak megfelelően tájékoztatva, így újdonságként érte
őket a más kultúrájú, más normákkal rendelkező emberek
jelenléte a településen. Polgármesterként másik 4 település
vezetőjével és Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárásával sikerült azt elérni, hogy a nagyfai menekülttábor
megszűnjön.
„Mi tudjuk, mit jelent a bevándorlás, testközelből éreztük.
Algyőn, ha megkérdezünk bárkit, hogy szeretné-e, hogy újra
menekülttábor létesüljön Nagyfán, akkor 100%-os támogatottsággal egyértelműen lehetne mondani, hogy mi lenne a
válasz. Az algyőieknek ugyanolyan fontos ez a kérdés, mint
ahogy országos szinten is. Szerintem ehhez jogunk van,
hogy megkérdezzenek minket és ki kell mondani, hogy mit
szeretnénk. Azt kérem egyrészt az algyőiektől, hogy menjenek el, érezzék ennek a súlyát, az hogy mire szavaznak, az a
szívük joga, de bízom benne, hogy ezek az élmények adtak
annyi erőt nekünk, hogy tudjuk, merre fele orientálódjunk
ebben a kérdésben” – fogalmazta meg véleményét Molnár
Áron.
Rostás Viktória

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Másodikos osztályommal a nyáron egy fergeteges, vidám hangulatú osztálykiránduláson vehettünk részt az
Algyői Mozgáskorlátozott Klub tagjainak szervezésében. Kecskéket simogattunk, lovaskocsin utaztunk és
énekeltünk, kecskesajtot kóstoltunk, pancsoltunk a Borbála Gyógyfürdőben és a Klub tagjainak köszönhetően
nagyon finom ebédet is kaptunk. Az osztály tanulói és
a résztvevő pedagógusok nevében szeretném kifejezni köszönetemet a Klub minden tagjának, akik ingyen
megszervezték számunkra ezt a csodálatos osztálykirándulást! Köszönjük!
Zsolt Emese

2016. szeptember
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ISMÉT LEGYŐZTÜK
A 25-KM-ES TÁVOT!
Egészségünk megőrzése és a Mellrák ellenes programok
támogatása érdekében kerékpártúrát szerveztünk, melynek fő támogatója Molnár Áron Polgármester Úr és Algyő
Nagyközség Önkormányzata volt.

A kezdetekre emlékezett Kovácsné Budai Éva, és a már négy
éve elindult kezdeményezés jogosultságát, sajnos még jobban aktuálissá tette, hogy 4 kedves és nagyon jó embert ragadott el tőlünk e veszélyes kór. 4 rózsaszín égő gyertyával
emlékeztünk rájuk. Molnár Áron Polgármester Úr köszöntötte az elszánt csapatot. Elmondta, örül a kezdeményezésnek, és hogy egyre többen vesznek részt e programon a nagy
hőség ellenére egészségükért, és támogatásukkal a rákbetegek gyógyításához hozzájárulnak. Nagy volt az érdeklődés,
a kerékpározók köre bővült, hiszen Budapestről, Tökölről,
Szegedről, Iszkaszentgyörgyről és Mindszentről is érkeztek
hozzánk. Az elindulás előtt Kakuszi Ildikó aerobikedző bemelegítője lazította izmainkat, és Olajos Gyuri által szolgáltatott zene adott indíttatást, a nagy túrához. Köszönet érte.
Útravalóul a minden (150 fő) nevező kapott egy csomagot,
melyben a Coop Szeged Zrt. által felajánlott 1,5 l-es ásványvíz, a Gyevi Patika Dr. Roczkó András gyógyszerész úr jóvoltából pedig szőlőcukor biztosította az energia utánpótlását. A táv teljesítése után meglepetés várta a résztvevőket a
Levendula Hotel konyhájának felajánlásával: nagyon finom
hamburger várta a kerékpározókat, melyet Kovács Andor
konyha- és étteremvezető csapatával készített el. Meglepésként „Párakapuval” várta a kimelegedett társaságot, ami
nagyon jólesett mindenkinek. Közösen fogyasztottuk el a jó
hűvösben, a Hangárban az ízletes falatokat. Köszönet Szűcs
Szabolcs Úrnak a Gyevi–túr megbízott ügyvezetőjének,
hogy lehetőséget biztosított mindehhez.

Köszönjük a finom husit a Gyevi-hús Kft-nek, Mogyorósi Péternek, a hamburger zsemlét a Rónasági Pékségnek.
Mindezek elfogyasztása után Soproni Ági finom hűsítő fagyival tette emlékezetessé e napot a Szamóca fagyizóban.
A kisgyerekek meglepetés finomságot kaptak a hosszú táv
teljesítéséért. Külön köszöntöttük a legidősebb kerékpározónkat, Süli Jánosnét, aki 80 évesen kerékpározott velünk a
nagy hőség ellenére, pár nappal 80. születésnapja előtt. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen négy generáció kerékpározott, a 10 éves Luca az előző évben teljesítette ezt a távot.
Anyukája, az 56 éves nagyi is rendszeres résztvevője programunknak. A rendezvény biztonságát az Algyői Faluvédő
Polgárőr Egyesület felügyelte, a balesetmentes közlekedést a
Szegedi Rendőrkapitányság részéről a Dr. Zélity László ezredes úr által megbízott Tóth Gábor rendőr főtörzsőrmester és
Horváth Zoltán rendőr főtörzsőrmester biztosította. Mozgóőrségként volt jelen az eseményen Molnár Ilona és Kisantal
Gábor, akik az egészségügyi biztosítást adták, Budapestről
és Tökölről érkeztek, köszönet önzetlenségükért. Köszönjük
a Faluház vezetőjének, Bene Zoltánnak a plakátok elkészítését, Olajos Gyurinak a hangosítást, a Gyeviép Nonprofit Kft. vezetőjének, Katona Antalnak és kollektívájának a
szervízkocsi jelenlétét, a kollektíva készséges helytállását.
A támogatást a szegedi Dr. Kelemen János Alapítvány számlájára utaljuk, mely a rákbetegek gyógyítását és a kutatást
támogatja.
Vidácsné Bera Edit

ALGYŐI MAGAZIN A RÁDIÓ 7-BEN!
Hallgassa Ön is a Rádió 7 Algyői magazinját szeptember 15-én, csütörtökön 13 óra 15 perctől. Műsorunkban a települést érintő
legaktuálisabb hírekről számolunk be. Tartson velünk a 97,6,
a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n, ahol
mindennap hallhat friss információkat Algyő életéről!

Karsai László aranydiplomás gépészmérnök, nyugalmazott
gyárigazgató, az ÖBK alapító tagja, algyői lakos, szeretett férj,
apa és nagyapa életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel
elhunyt.
A megemlékezést a következő
lapszámunkban olvashatják.
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TUNINGOLT AUTÓK LIBIKÓKÁZTAK
Hat évvel ezelőtt gondoltak arra először, hogy létre kellene
hozni egy ilyen típusú rendezvényt, mivel a Dél-Alföldön
nem igazán van tuning autós találkozó. Akkor meg is szervezték az elsőt, melynek helyszíne Szegeden volt, az Algyői
úton, az elmúlt két alkalommal pedig a Levendula Hotel
előtt gyűltek össze a tuning autók szerelmesei.

Erotikus rúdtánc bemutató is vonzotta a férfi szemeket.Közel 300 autó sorakozott fel ezen a találkozón, ahova Budapestről is hoztak Mustangokat. Ők először látogattak el erre
a rendezvényre. Egyedi, szép tuningolt autókat tekinthettek
meg a jelenlévők ezen a napon.
RV
Sokféleképpen jelenhet meg a tuningolás egy autón: karos�széria átépített, optikai tuningolt, futómű átalakított, belső
átalakítású, újra fényezett autók voltak jelen a találkozón. Új
divat a tuningolás terén, hogy védőfóliával áthúzzák az autót, amitől színes és mintás lesz.
„Nemzetközinek mondható ez a rendezvény, hiszen Romániából, Szerbiából, Németországból és Macedóniából is
érkeztek vendégek. Romániából több mint harminc autóval
jöttek el erre a találkozóra” – mondta el Hatvani Szabolcs
főszervező.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk az Algyő Fürge Ujjak Műhelyének
tagjai munkáiból készült kiállítás megnyitójára, mely
2016. szeptember 23-án (pénteken) lesz,
a Faluház Galériájában,
délután 5 órakor
Algyő, Búvár utca 5. szám alatt.
A kiállítást megnyitja
Bene Zoltán, a Faluház igazgatója.
A programok között szerepelt sörívó verseny, air ride
challenge, autó limbó, kipufogó hangnyomás, rúd táncbemutató és fekvőrendőr challenge, illetve egész nap hifi és
kipufogó hangnyomás mérés zajlott Zádori István jóvoltából. Emellett meglepetésként egy olyan programot találtak
ki, melyre Magyarországon még nem volt példa, ez pedig az
autós libikóka.
Többeknek viszonylag gyorsan sikerült egyensúlyba helyezni az autójukat a libikókán.

A megnyitó hangulatáról
az Algyői Citerások gondoskodnak.
A kiállításon láthatnak horgolásokat, kötéseket,
gobelineket, hímzéseket és más érdekességeket,
melyre az érdeklődőket várjuk.
A kiállítás megtekinthető 2016. október 14-ig,
a Faluház nyitva tartása alatt.

2016. szeptember
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ELFOGLALTÁK ALGYŐ FŐTERÉT
„Miénk a tér” elnevezéssel megrendezte hagyományos
nyárbúcsúztató kavalkádját a Gyevi Art Kulturális Egyesület, valamint az Algyői Faluház és Könyvtár. Az település
főterén rögtönzött színpadon, összesen 210 fellépő fordult
meg ez alkalomból.

Születések Algyőn 2016. augusztus
1.	Bomba Balázs László
Szül: 2016.08.01.
Anya:
Vidács Kitti Julianna
Apa: Bomba Zoltán
2.	Simon Vince
Szül: 2016.08.04.
Anya: Tanács Ildikó
Apa: Simon Bertold

A 7. alkalommal megrendezett eseményen táncos és énekes
produkciók váltották egymást. A Crystal Dance Klub mazsorett bemutatót tartott, a kelebiaiak néptáncosokkal és
kórussal érkeztek a településre, hogy az ottani közönséget
szórakoztassák. Szegedről is érkeztek csoportok, többek között a Linedance Klub, valamint a Ritmus Tánc- és Fitnesz
Stúdió, akik fiatal táncosaikkal és kiváló koreográfiáikkal
üdítő látványt nyújtottak a jelenlévőknek.
Ménesi Lajosnétól, az egyesület elnökétől megtudtuk, a helyieken kívül a környező településekről, sőt, határon túlról,
a Vajdaságból is érkeztek vendégek a kavalkádra.
Nótákat és népdalokat is hallhattunk ezen az estén. A Szegvári Magyar Nóta Klub legújabb dalcsokrát nyújtotta át a
közönségnek. Ezen kívül együtt énekelhetett a nagyérdemű
a Hódmezővásárhelyről és Ópusztaszerről érkezett népdalkörök tagjaival is.
A vendégek mellett természetesen az algyőiek is színpadra
léptek. Fellépett többek között a Hagyományőrző Citerazenekar, a Parlando Énekegyüttes, Tóth Zsófia és még sokan
mások.

3.	Kádár Molli
Szül: 2016.08.08.
Anya: Oláh Beáta Ildikó
Apa: Kádár László

4.	Bakos Péter Tamás
Szül: 2016.08.15.
Anya:
Farkas Julianna Erika
Apa: Bakos Gábor

KUTYÁS HÉTVÉGE
SZEPTEMBER KÖZEPÉN

A rendezvényen – melyet Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatott – kézműves vásár is zajlott, illetve a finomabbnál-finomabb falatokról a helyi nyugdíjas klub gondoskodott.
Az estét tűzzsonglőr bemutató, tűzijáték és utcabál zárta.

I. Algyő Kupa elnevezéssel rendez kutyás versenyt szep
tember 17-én és 18-án a Kebtanoda Kutya Sport Egyesület.
A Szabadidő Park végén amatőrök és profik is összemérik
tudásukat.
- Az I. Algyő Kupa amatőr és profi munkaversenynek minősül. K99 és IPO vizsgarendszerben zajlik, utóbbi nemzetközileg elismert – nyilatkozta Sipos Tibor János. A Kebtanoda
Kutya Sport Egyesület elnöke elmondta, különböző szinteken nyomkövetés, engedelmesség és őrző-védő ágazatokban
rendezik a megmérettetéseket.
A verseny nyitott, az ország minden részéről, sőt, külföldről
is érkeznek résztvevők Algyőre. A szervezők 30-50 közötti
nevezésre számítanak.
Sipos Tibor János elmondta, az Algyői Kutyás Egyesület támogatásával folyamatosan szerveznek oktatásokat, ezáltal a
kutyás élet a mindennapi élet részévé vált a nagyközségben.
A helyiek mellett szegediek és hódmezővásárhelyiek is járnak Algyőre.

Rostás Viktória

Megyeri József

8

Algyői hírmondó

A LEGFIATALABBAKTÓL
A LEGIDŐSEBBEKIG
Szeptemberi lapszámunkban újabb algyői közéleti szereplőket mutatunk be. Horváthné Kunstár Andreával, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola megbízott intézményvezetőjével, Ozsváth Lászlónéval, az Algyői Szivárvány Óvoda
vezetőjével és Jankovicsné Veres Katalinnal, az Egyesített
Szociális Intézmény vezetőjével beszélgettünk.

2016. szeptember

nem csökkent, illetve a Szegedről átjáró tanulók létszáma
már 50 fölött van, ami azt mutatja, hogy az intézmény hírneve és teljesítménye alkalmas arra, hogy az iskolába vonzza
a gyerekeket.
Ozsváth Lászlóné

Horváthné Kunstár Andrea

Horváthné Kunstár Andrea látja el 2016 március 1-től az
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola megbízott intézményvezetői posztját 2017 augusztusáig. A tanév folyamán újabb
pályázatot írnak majd ki a vezetői munkakörre. Bízik abban,
hogy folytathatja a megkezdett munkát.
Algyőiként a településen született és ott is nőtt fel. A helyi
iskolában tanult és már akkor tudta, hogy tanár szeretne lenni. Az akkori igazgató - Bagi Dezsőné tanárnő - volt
olyan hatással rá, hogy eldöntötte, egyszer visszatér az intézménybe vezetőként. Gyermekként is ambiciózus volt,
majd úgy hozta a sors, hogy minden végzettséget sikerült
megszereznie, ami a vezetői feladatok ellátásához szükséges.
Mindkét fia az algyői általános iskolába jár, illetve járt, a fiatalabb gyermeke most 8. osztályos. Úgy látta, hogy annyira
jó irányba haladnak az akkori intézményvezetővel a dolgok,
hogy másfelé alakította a pályáját. Amikor a tavalyi évben
megtudta, hogy üressé vált az intézményvezetői munkakör,
azt gondolta, a gyerekkori álmának megvalósítása és a kvalitása alapján alkalmas az idő arra, hogy színre lépjen.
„A legnagyobb motiváció, hogy közvetlenül ismerem a családokat, és ha találkozom az utcán velük, rám bízzák a gondolataikat, kéréseiket. Egy igazi közösségben tudom vezetni
az iskolát, ami azt gondolom, a településnek is jó lehet. Csak
így tudom elképzelni a sikeres együttműködést” – fogalmazta meg motivációját Horváthné Kunstár Andrea.
Az vezető elmondta: infrastruktúrában maximálisan fejlődött az intézmény az elmúlt években. A nevelőtestület mindig is kuriózum volt, hiszen egy összetartó, innovatív közösségként működött. Úgy gondolta, hogy újabb ötletekkel
újabb irányokat tudna kijelölni.
Több újdonságot is be szeretnének vezetni az idei évben,
ilyen a nyelvi és sport irány további fejlesztése is. Az iskolai
honlapot és az elektronikus naplót is szeretnék korszerűsíteni. Az előző évben sikeresen megrendezett 24 órás futásnak hagyományt szeretnének teremteni, mint ahogyan az új
programként belépő, az összetartozást kifejező Fehér Ignác
Napnak is.
400-nál több tanulóval indul el az idei tanév. Az egyik pozitívum, hogy a településről iskolába járó gyermekek száma

2008 óta vezeti, de 34 éve dolgozik az Algyői Szivárvány
Óvodában Ozsváth Lászlóné. Egy véletlen folytán került
oda, bár az anyukája bölcsödében dolgozott, így nem állt
tőle távol ez a szakma. Pályakezdő pedagógusként kezdte az
intézményben, majd Karsai Lászlóné – az óvoda egykori vezetője - bíztatására végezte el a vezetőképzőt és így javasolta
őt a megbízási feladatok ellátására. Akkor azt gondolta: ha
ő lát benne ennyi ambíciót, akkor úgy tisztességes, ha megpályázza a posztot. Így is tett és mára már a második 5 éves
ciklusánál jár, annak is a negyedik évében.
„Nagyon sűrű napjaim vannak, itt nem unatkozik az ember.
Ha nem a feltételek biztosításával kell foglalkozni, akkor a
szakmára fordítok figyelmet, hogy ne maradjak le a többiektől, és ne legyek hiteltelen azokban a dolgokban, amikben
változások történtek. Emellett fontos, hogy megtudjam mutatni a kollégáimnak: milyen irányba kellene tovább vinni
az óvodánkat” – mutatta be mindennapjait az óvodavezető.
Nagyon sok újítás és innováció történt az óvoda területén
szakmailag és a környezetükben is. Udvar felújítás, gyermekkert létrehozása, tornaszoba létesítés, akadálymentesítés, nyílászáró csere, napelemek felhelyezése és kazánkorszerűsítés is megvalósult az elmúlt néhány évben, így
minden esztendőnek volt egy nagy feladata, ami nem kis
kihívást jelentett az óvodában dolgozóknak. Szakmailag pedig az életpályamodell bevezetése nyújtott egy megoldandó
feladatot, melyet egyrészt elismerésként fogadtak, de emellett nagy megterhelést is jelent a hétköznapi munka kapcsán.
Jelenleg 31-en dolgoznak az intézményben, mindenki nagyon aktív, szívvel-lélekkel végzik a munkájukat. Akár reggeltől estig ott vannak - kérés nélkül - ha tudják, hogy feladat
van.
„Nagyon sokan leszünk” – válaszolta az óvodavezető arra
a kérdésre, hogy hányan kezdik meg az idei nevelési évet
az intézményben. Valóban nagy ugrás mutatkozik meg a
létszám terén, hiszen tavaly 172-en jártak az óvodába, míg
az idei évben 210 gyerekkel indítják a 2016/17-es évet. Ez 8
csoportot jelent. A különböző életkoroknak különböző tevékenységeket kínálnak fel. Tehetséggondozás is zajlik a Szivárvány oviban, ahol kézilabda, foci és meseprojekt is van,
mely kapcsán nem csak a mesét ismerik meg, hanem annak
a kornak az ételeit, zenéit, öltözködését is. Ezen kívül pöttöm tornán és néptáncon mozoghatnak a kis lurkók.

2016. szeptember
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Jankovicsné Veres Katalin

Tisza-parti
party

Laluska Balázzsal és
Vadkerti Attilával

2016.09.10. (szombat) 09.00- 15.00.
Algyő közösségi tér (régi strand)

-Az Egyesített Szociális Intézmény tulajdonképpen Algyő
összes lakosával, gyermekekkel és idősekkel egyaránt foglalkozik. Hozzánk tartoznak ugyanis az alapellátási feladatok, mint például a védőnői, a gyermekjóléti, a családsegítő
és a házi gondozó szolgálat - ismertette Jankovicsné Veres
Katalin.
Az intézményvezető 2000 óta áll az összesen 25 főt foglalkoztató ESZI élén. Feladata a költségvetés létrehozása, a koordinálás, a kapcsolattartás és a rendeletszerű működtetés.
Ő végzi a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a lakossági igények, panaszok felmérését.
Véleménye szerint fontosak a szakmai fórumok, továbbképzések szervezése, hogy az ESZI munkatársai a lehető leghatékonyabban tudják teljesíteni feladataikat.
Az intézményhez tartozik a helyi Bóbita Bölcsőde is, amely
tavaly elnyerte az országos Családháló Díjat. – 2007-ben
kezdte meg működését a bölcsőde. Büszkeséggel tölt el, hogy
8 év alatt ilyen elismerésben részesültünk. Ebben hatalmas
szerepe volt Gyömbér Kornélia szakmai vezetőnek – mondta Jankovicsné Veres Katalin, aki ezúton mond köszönetet
Kovácsné Losoncz Magdolnának, az ESZI intézményvezetőhelyettesének a mindennapos munkájáért.
Rostás Viktória/Megyeri József

NULLÁTÓL SZÁZ ÉVES KORIG
Fellendíteni a vízparti életet Algyőn – ez a célja az I. Tiszapartynak, amit szeptember 10-én, szombaton rendeznek
meg a településen.
-Algyőn nagy múltra tekint vissza a Tisza-part, azonban
ennek jelentősége az utóbbi időben mintha elsikkadt volna.
Ezért tervezzük fellendíteni a szabad strandunkat és szeretnénk bemutatni, hogy tulajdonképpen nullától száz éves korig mindenkinek kiváló kikapcsolódást tud nyújtani – tájékoztatott Füzesy István, a szervező ALTE Egyesület elnöke.
Szeptember 10-én a rendezvényre látogatók kipróbálhatják például a kenuzást és a motorcsónakázást, valamint
lehetőség nyílik kézilabdázni és röplabdázni is. – Nagyon
büszkék vagyunk az algyői Kopasz Bálintra, aki képviselte
a riói olimpián az országot és a települést. Az ő mintájára
vonnánk be a fiatalokat a vízi sportok világába – tette hozzá
Füzesy István.
Az eseményen az FKSE kézilabda csapat is megjelenik, a
gárda ekkor tartja szezonnyitó sajtótájékoztatóját.
Természetesen egyéb kísérőrendezvényekkel is kedveskednek a résztvevőknek, például vízimentő bemutatón vehetnek
részt az érdeklődők.
Megyeri József

tabló kiállítás a Tiszáról - fejlesztési tervek
motorcsónakázás
kajak-kenu kipróbálási lehetőség
sportszakosztályok programjai
kézilabda, ökölvívás, lábtenisz, taekwon-do
terepfutás
kerékpározás
Segway kipróbálási lehetőség

Vegyük birtokba a Tisza partot!
Algyő
... a Tisza virága

I. „ALGYŐI TISZA PARTY”
Sport és szórakoztató programok:
1. Motorcsónakázás (ALTE tagok közreműködésével)
2. Vízből mentés technikai bemutató (AMIRATEAM Vízimentő Szolgálat)
3. K
 ajak-kenu kipróbálás
(Kopasz Bálint és Petrovics Kálmán segítségével,
a sportág bemutatása, ajánlása.)
4. Sportszakosztályok programjai:
a. kézilabda: civilek és kézilabdázók célba dobó
versenye lövő keretre, strandkézilabda,
b. foci: kispályás lehetőség,
c. ökölvívás: zsákozás, kesztyűzés,
d. taekwondó.
5. Segway bemutató, próba lehetőség
6. Decathlon sporteszközök (pl: kosár, célbalövő
kapu, tollaslabda stb.)
7. Terepfutás (: gyerek és felnőtt kategóriák )
8. KUB (viking sakk)
9. Kerékpározás
Étkezés
•R
 egisztrált vendégeknek ingyenes, helyszíni főzéssel
marha gulyás, gyevi szóda.
• f agylalt, büfé (egyéni vásárlás).
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AGGTELEKEN JÁRTAK
A Mozgáskorlátozott Egyesületek Algyői Csoportjánál
több éves hagyományok alakultak ki. Az egyik ilyen az
évente egyszer megszervezett 2-3 napos közös kirándulás
Magyarország nevezetes kiránduló helyeinek valamelyikére.

2016-os évben sem tértünk el a megszokottól. Kitűzött úti
célunk a Nyíregyházi állatkert, Aggtelek, Kassa és Eger volt.
Csoportunkból 36 fős kis csapat nevezett be a kirándulásra.
Az indulás a Faluház elől különjáratos légkondicionált autóbusszal történt. Első napi program a nyíregyházi állatkert
volt. Nagyon
szép időnk volt, mire odaértünk. Ez az állatkert az ország
egyik legnagyobbja, úgy területileg, mint az állatfajokat tekintve. Rendezett, tiszta, látványos. Volt, aki gyalog vette a
nyakába a bejárását a pénztárnál kapott térkép alapján. Aki
nem vállalta a hatalmas területet gyalogosan bejárni, annak
rendelkezésére állt az állatkerti kisvonat, amely körbevitt az
egész területen, miközben a vezető folyamatosan tájékoztatott bennünket az állatok származási helyéről, fajtájáról, tulajdonságairól, étkezési szokásairól. Kérdéseinkre is választ
kaptunk az állatokkal kapcsolatosan. Igazán elnyerte tetszésünket ez a szép, sok fával, zöld cserjével és rengeteg virággal
díszített hatalmas állat birodalom.
Az állatkerti sétánk után kellemesen elfáradva ismét buszba ültünk és elindultunk a szálláshelyünkre, Aggtelekre. A
cseppkőbarlanghoz nagy zöld park tartozik ahol jól felszerelt mutatós faházak állnak a turisták rendelkezésére. Ezek a
faházak adtak otthont két éjszakára
kis csapatunknak is. Miután elfoglaltuk a szállást, már mehettünk is a parkban lévő étterembe, ahol kiadós finom vacsora várt bennünket.
Másnap reggel kipihenve indultunk a cseppkőbarlang látogatására. Idegenvezető ismertetésével került bemutatásra ez
a természet csodálatos csipkés, cseppköveinek képződménye, melyet szinte szájtátva néztünk annyira lenyűgöző volt.
Barlangtúránk befejeztével újra útra indultunk Szlovákiába,
Kassára. A Kárpátok csodálatos vonulatánál vezetett az út,
szemkápráztató látvány tárult elénk egész odáig.
A régi magyar történelmi város meglátogatása helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel történt. Átfogó leírást kaptunk
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az óváros nevezetes épületeiről, történelmi eseményeiről,
itt született vagy itt élt hírességekről és azok hőstetteiről.
Meglátogattuk Zrínyi Ilona sírját és nemzeti szalagunkkal
díszített koszorút is helyeztünk rá, tiszteletünk jeléül. A város régi patinás éttermében volt az ebéd csoportunk részére.
Kielégítő, finom volt. Ezután folytattuk a szervezett városnézést, szép parkok, restaurált régi épületek egész sora tárult
elénk a sétáló utcában, a városközpontban.
Ismét esteledett, megint kellemesen elfáradtunk a városnézésben, ami szintén nagy élmény volt.
Indultunk vissza Magyarországra, a szálláshelyre.
Másnap reggel, vagyis az utolsó napon indultunk kirándulásunk következő célpontjába, Egerbe.
Az ide vezető buszos út szintén gyönyörű látványt nyújtott a
szerpentines, hegyes, dombos lélegzetelállító vidéken.
Egerben is eltöltöttünk néhány órát, megnéztük a várat, a
híres Dobó teret, a mecsetet, a bazilikát és felültünk a városnéző kisvonatra, amely még sok-sok nevezetes épületet,
helyszínt
tárt elénk, jól kiválasztott útvonalon. A „Szép Asszony „ völgyébe is elkanyarodott járművünk, ahol lehetőségünk volt
a híres egri borokból vásárolni és ajándékozni az itthoniaknak.
A sok szép látvány emlékével megtelve indultunk vissza Algyőre.
Az elmúlt háromnapi élményekben gazdag kirándulásunkat
az utazásokban jártas, tapasztalt tagtársunk, Szaniszló József és felesége szervezte, az ezzel járó sok munkájukért, fáradozásukért, odaadásukért ezúttal is köszönetet mondunk.
Algyői Csoport

MEGHÍVÓ
Az Algyői Polgármester Hivatalban
2016. szeptember 21-én (szerdán) 16 órára
közmeghallgatást hívok össze.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Algyő, Kastélykert u. 40.
Napirendi pontok:
1. K&P CHEM kft. Algyő, 01747/9 hrsz.
alatti ingatlanra létesítendő
felső küszöbértékű
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
építési engedély kérelméhez szükséges
katasztrófavédelmi engedély kiadása.
Molnár Áron
polgármester

2016. szeptember
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LÁZÁR: TÖRTÉNELMI SÚLYÚ
A NÉPSZAVAZÁS
Történelmi jelentőségű és súlyú az októberi kvótarefe
rendum, és remélhetőleg a választók világos, egyértelmű
döntést hoznak, amely megerősíti a kormányt politikai
küzdelmében az Európai Bizottsággal - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 60. Kormányinfón.

A népszavazással kapcsolatban a miniszter arról is beszélt,
hogy az Európai Bizottság bürokratái több döntést hoztak
idén a kötelező betelepítésről a bevándorlás erősítésére, és e
döntések végrehajtása részben elkezdődött. Az európai politikai vezetők és a magyar kormány kész arra, hogy megváltoztassa Brüsszel döntését, de ehhez a kormány egyedül
gyenge, ezért van szükség a referendumra - magyarázta.
Megjegyezte: a levélben szavazással kapcsolatos szabályok
megváltoztatása nem lehetséges a népszavazásig, és ha változtatni akarnak a szabályokon, mérlegelni kell, az mihez
vezethet.
Lázár János közölte: háromezer új rendőr áll munkába, jelenleg 37 ezer rendőrként szolgálatot teljesítő munkatársból
áll az állomány, az ő számuk emelkedik 40 ezerre, hogy a
határvédelem biztosított legyen. A kormány ennek feltételeit
biztosítja - tette hozzá.
A miniszter szerint ha nincs kerítés és élőerős védelem, az
illegális bevándorlást és az embercsempészeket nem lehet
megfékezni. Jelenleg ezer bevándorló tartózkodik az országban, a számuk folyamatosan csökken, mert működik a
határvédelem - mondta. Hozzáfűzte: naponta száz embert
kísérnek vissza a határhoz és kérik tőlük, hogy a hivatalos
átlépőpontokon lépjenek be Magyarország területére.
Ugyancsak kérdésre közölte: a kormány fel van készülve
arra, hogy tömegek indulhatnak meg Európa felé. „A kerítéssel időt nyertünk” - vélte, hozzátéve: rosszabb forgatókönyvvel számolunk, mint sok európai ország.
Forrás: MTI

Férőhelyek alakulása a bölcsődében. 2016.09.01.
2016-2017-es nevelési évre előjelentkezettek száma 43
gyermek. Engedélyezett férőhelyek száma 36 fő.
2017-2018 nevelési évre szolgáltatást igénylő gyermekek
száma 37 fő, váró lista van kialakulóban. Felhívom a szülők figyelmét, aki még nem jelentkezett a bölcsődébe, de
igényelné, az ellátást mihamarabb tegye meg azt, az 517368 telefonon vagy személyesen a bölcsőde irodájában.
2018-2019 nevelési évre jelentkezett gyermekek száma
13 fő. Szabad férőhelyek száma 23.
Felvételi kérelem adatlap igényelhető személyesen a bölcsőde irodáján.

MEGEMLÉKEZÉS
„Könnyes szemmel fekszünk, úgy is ébredünk,
temetőben fekszik drága gyermekünk.
A túlvilági réten álmodj szépeket,
álmodd, hogy fogjuk a két kezed,
és miénk lett a végtelen.”

Fark as Norbert
halálának 3. évfordulójára.
Szerető édesanyád, kislányod és bátyád.
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Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(Kastélykert u. 38.):
Szeptember 07. (szerda) 9:00-11:30 óra –
Vegyes iparcikk vásár
Szeptember 12. (hétfő) 9:00-11:00 óra –
Vegyes iparcikk vásár
Szeptember 22. (csütörtök) 9:00-11:30 óra –
Ruha és vegyes iparcikk vásár
Szeptember 26. (hétfő) 9:00-11:00 óra –
Ruha és vegyes iparcikk vásár
Október 04. (kedd) 9:00-11:00 óra –
Vegyes iparcikk vásár
SZEPTEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember 10. (szombat) 19 óra – EzerJóHáz Őszköszöntő EzerJóEst: Borkóstoló az algyői Borbarátok
vezetésével. Civil szervezetek, családok és baráti körök
vacsoracsatája. A jó hangulatról a Zenevan együttes gondoskodik.
Szeptember 14. (szerda) 18 óra – Világjáró Klub VIII.:
Balkán Exodus II. – Radvánszky János előadása
Szeptember 16. (péntek) 20 óra – Stílus Mix Buli a Faluház előcsarnokában. Belépő: 300 Ft
Szeptember 21. (szerda) 17:30 – Életreform Klub a Faluház emeleti klubtermében
Szeptember 22. (csütörtök) 18 óra– Tömörkény István
és a homoki bor. Rendhagyó borkóstolás a 150 éve született Tömörkény István emlékére az EzerJóHázban. A
kóstolást vezeti, a borokat bemutatja: Mód László néprajzkutató, közreműködik: Horváth István színész
Szeptember 23. (péntek) 17 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: a Fürge Ujjak Műhelyének kiállítás
megnyitója
Szeptember 23. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum: Nyiratkozások. Emlékfolyam egy részben Bohumil Hrabal
Sörgyári capriccio című regénye alapján színpadra (ny)
írta és rendezte: Kaj Ádám.
Hrabal édesanyja alakján keresztül énekli meg egy letűnt világ krónikáját. Azét a világét, ami nekünk is
ismerős lehet nagy- és dédszüleink elbeszéléseiből, és
amit csak itt érthetünk meg igazán Kelet-Közép-Európában. Előadásunk ott kezdődik, ahol mindez véget
ér. 1949-et írunk, és a nymburki sörgyár sem kerülheti
el a sorsát: államosítják. „A múltat végképp eltörölni”
eszméje indexre tesz mindent és mindenkit a boldog
békeidőkből. Lomtárba kerül Francin és Pepin bácsi
is. Ekkor jön Mariska, vagyis Hrabal-anyu, és azt teszi,
amit a lelkiismerete diktál: emlékezik. És hála mindent
megelevenítő képzeletének, a sörgyár újra élni kezd.

2016. szeptember

Szereplők:
Mariska, aki mesél: Kéner Gabriella
Árnyképek a sörgyárból: Báhner Péter és Hodu Péter
Belépő: 600 Ft /fő, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fő
Szeptember 24. (szombat) 10 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: EzerjóTábor+ – az Ezerjófű Egészségvédő
Közhasznú Egyesület nyílt napja
Szeptember 28. (szerda) 18 óra – ITTT, mindenről, ami
Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány a Faluház emeleti Klubtermében
Szeptember 30. (péntek) 16 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: Fotótárlat falunk sportmúltjáról
Szeptember 30. (péntek) 17 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: Főhajtás a díszpolgárok sírjainál a temetőben
Szeptember 30. (péntek) 18 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: a Zsibongó Néptáncegyüttes gálaműsora,
majd táncház
Október 01. (szombat) 10 óra – A régi Tájház kincsei
megtekinthetők a Sárga iskolában
Október 01. (szombat) 15 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: Ünnepi testületi ülés
Október 01. (szombat) 19 óra – Algyő Napi Rendezvénysorozat: Különös találkozások… – Borbély Mihály
és Orosz Zoltán harmonikaművész koncertje
BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
2016. október 3-5 között (szerdától péntekig) 9-17 óráig kaphatók a bérletek a Faluház földszinti kistermében.
További árusítási időpontok: október 3-5. (hétfő-szerda)
9-17 óra; november 2-4. (szerda-péntek) 9-17 óra; december 1-2. (csütörtök-péntek) 9-17 óra.
RITMUS Tánc- és Fitnesz Stúdió
Hip-Hop BEIRATKOZÁS
Algyői Faluház
2016. 09. 13. és 2016. 09. 20.
16 - 17.30 óráig
Info: Tombácz Hajnalka
30/392-1029
www.facebook.com/ritmusstudio

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!

2016. szeptember
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AZ OLASZOK JOBBAN CSINÁLJÁK!
Augusztus 6-án megrendezték a II. Csongrád Megyei Olasz
Autós Találkozót Algyőn, ahol igazi autós ritkaságok is felsorakoztak, rengeteg programmal fűszerezve.

MENTŐK: 104 TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107
BELGYÓGYÁSZAT, HÁZIORVOS
DR. BAKÓ ILDIKÓ (Tel.: 62/267-202, 30/635-47-17)
Rendel: hétfőn, kedden, pénteken: 800-1200; szerdán, csütörtökön: 1200-1600
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA (Tel.:
62/267-707, 30/638-18-63)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön,
pénteken: 730-1130
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA (Tel.: 62/267909, 30/249-57-08)
Rendel: hétfőn, szerdán: 1230-1630; kedden, csütörtökön:
730-1200; pénteken: 745-1200

Tavaly olyan jól sikerült az első találkozó, hogy a szervezők,
illetve az algyői önkormányzat úgy döntött: ebből hagyományt kell teremteni. A második találkozó sem okozott csalódást, ugyanis több mint 100 talján csodajármű gyűlt össze
a Faluház környékén.
Nem maradtak el persze a különlegességek sem. Akadt felfelé nyitható ajtós, volt úgynevezett air ride típusú is, vagyis olyan, amelyik gombnyomásra le-fel tud menni, akadtak
olyanok, amelyek hangerőben, zenei teljesítményben tűntek
ki a többi közül, mások a kinézetükkel hódítottak.

CSECSEMŐ ÉS GYERMEK SZAKORVOS
DR. MOLNÁR MÁRIA (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 800-1200; kedden 800-1100; szerdán 13001600; csütörtökön 800-1000; pénteken 800-1100
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 1100-1500

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

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

Csizmadia Péter, a rendezvény főszervezője természetesen
szintén egy olasz autó birtokosa, aminek felfelé nyílik az ajtaja. Szerinte a szépségben és a megbízhatóságban rejlik az
olasz járművek ereje.
A nap folyamán rengeteg program kecsegtette a nézelődőket, látogatókat. Autós szépségverseny, KRESZ-teszt, olasz
TOTÓ, zenei teljesítménymérés, kipufogó dB mérés, aszfaltrajz verseny, autós limbó, autóhúzó- felnitartó verseny, illetve szexi autómosás és rúdtánc bemutató is.
ÉR.

Olvasói leveleket az algyoihirmondo@gmail.com
címre várunk. A legközelebbi újságban a szep
tember 25-ig beérkezett írásokat tudjuk – lehetőség
szerint – megjelentetni.

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)

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
TÓTH GÁBOR R. FŐTÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-19
HORVÁTH ZOLTÁN R. TÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-18
MIHÁLKOVICS JÁNOS R. FŐTÖRZSŐRMESTER:
20/852-06-66
Fogadóórák időpontja: hétfőn 1400-1600; szerdán 1600-1800
(helyszín: Kastélykert u. 44., KMB iroda)
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ALGYŐ SK: EZ ALKALOMMAL IS
A DOBOGÓ A CÉL
Augusztus 21-én megkezdődött a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Az Algyő SK az első két fordulóban egyaránt 5-0-s győzelemmel szerzett három-három
pontot. Takács Zoltán vezetőedzőt az idei célokról kérdeztük.
A nyáron meglehetősen nagy változások történtek az algyői
labdarúgó csapatnál. 7 játékos is elhagyta a gárdát, viszont 9
új labdarúgó is Algyőre tette át a székhelyét.
„2010 óta, amióta a csapatnál dolgozom még nem volt ekkora a fluktuáció. Egyelőre még a csapatépítés időszakában
vagyunk, habár már megkezdődött a bajnokság. Az új játékosoknak viszont még szokniuk kell a csapatot és nekem is
meg kell találnom a legjobb összeállítást” – mondta Takács
Zoltán.
Az eredményeket nézve úgy tűnik, ez eddig jól sikerült. A
csapat az UTC ellen 5-0-s győzelemmel kezdte a szezont,
majd a Szőreg ellen is hasonló arányú győzelmet arattak.
Takács Zoltán szerint ezek jó eredmények, ugyanakkor
egyik csapatot sem várja a bajnokság élmezőnyébe és úgy
véli, hogy a folytatásban nehezebb ellenfelekkel is szembe
kell néznie az alakulatnak.
„Az eddigi eredmények ellenére azért vannak olyan szegmensek, amelyekben javulnunk kell”- tette hozzá.
A soron következő meccset Sándorfalván játssza a csapat,
szeptember 4-én, vasárnap.
„Még az a meccs sem lesz feltétlen mérvadó. Sándorfalván
is új csapatot építenek, ott sem állt még össze a komplett
és teljes csapat. Habár az elmúlt években nehéz meccseket
vívtunk ott, ez a mostani csapat azért más, mint a tavalyi.
Ugyanakkor az ottani pálya adottságaitól tartok. A műfüves,
már-már műszőnyeges pálya és az esetleges meleg megnehezítheti a dolgunkat– latolgatta az esélyeket a vezetőedző.
Az idei cél hasonló a tavalyihoz: a csapat dobogón szeretne
zárni.
„Nekünk továbbra is meghatározó szerepet kell játszanunk
a bajnokságban. A dobogós hely, úgy gondolom, hogy reális célkitűzés. Persze az, hogy mi lesz, azért sok mindentől
függ. Mindenesetre a legfontosabb cél továbbra is, hogy minél több gyereket vonzzon az algyői foci és jó körülményeket
biztosítsunk számukra. Valamint legyen egy olyan megyei
felnőtt csapatunk, amely perspektíva lehet az algyői gyerekek számára” – zárta gondolatait Takács Zoltán.
szcs

KOPASZ BÁLINT TIZEDIK LETT
AZ OLIMPIÁN
Az Algyői Sportkör 19 éves versenyzője és ifjúsági világbajnoka is ott volt az ötkarikás játékokon, Rióban. A fiatal
sportoló végül a tizedik helyet szerezte meg K-1 1000 méteren.
Kopasz Bálint a férfi K-1 1000 méteres selejtezőn a 15. he-

2016. szeptember

lyet szerezte meg, amivel az elődöntőbe jutott tovább. Ott
az ötödik helyet sikerült elcsípnie, amellyel az ’A’ döntőbe
ugyan nem jutott be. A ’B’ döntőben végül a második helyet
szerezte meg a kanadai Adam van Koeverden mögött. Az
algyői sportoló ezzel összesítésben a tizedik helyet szerezte
meg élete első olimpiáján.

Az utanpotlassport.hu-nak adott interjújában a következőképpen vallott a riói élményeiről:
„Azért aznap még nagyon szomorú voltam, gondoltam is,
jó ideig biztosan nem felejtem el, hogy nem jutottam döntőbe. A szakemberek sem voltak teljesen elégedettek velem,
mert ha az előfutamban negyedik vagyok, akkor a gyengébb középfutamba kerültem volna. A rajt előtt azt mondták, az előfutam első helyezettjei azonnal fináléba jutnak, s
mert tudtam, hogy arra nincs esélyem, inkább spóroltam az
erőmmel. Csakhogy valójában senki sem lépett egyből döntőbe, így utólag már bánom, hogy nem hajtottam jobban, és
értem be negyediknek.”
Kopasz az elkövetkezendő egy hónapot pihenéssel tölti, azt
követően pedig neki kezd a téli alapozásnak, ugyanis a következő szezonban már a felnőtt világbajnokságra szeretne
eljutni.
szcs

VENDÉGÜNK A HANIMEC
KUTYÁSTERÁPIA
ÉS SPORTEGYESÜLET
Október 4-én, az Állatok Világnapján látogat el a könyvtárba a kutyák kiképzése mellett terápiás céllal történő kutyaneveléssel foglalkozó nonprofit csapat.
Az egyesület négy éve alakult egy évtizedes múlttal rendelkező kutyaiskola alapjaira. Az iskola a helyi keretek között, a
kölyökkutyák nevelésétől kezdve a munka és speciális vizsgákra való felkészítésen kívül, kutyák rehabilitációjával és
terápiás kutyák képzésével foglalkozik. Jelenleg 4 városban
- óvodában, iskolában és speciális intézményekben végeznek
fejlesztő tevékenységet vizsgázott kutyás párosok: Kecskeméten, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Szegeden.
Terápiás kutyák: azon állatok köre (jelen esetben a terápiás
kutyák), melyek segítségével a szakember (gyógypedagógus,

2016. szeptember

15

„A Tisza virága”

Tisztelt Hozzátartozók!
A SZÖGHY TEMETKEZÉS
megnyitotta kirendeltségét a

Hóvirág Virágüzletben
Algyõ, Téglás u. 67.,
ahol teljes körû
temetkezési szolgáltatást kínálunk
pszichológus, pszichiáter, pedagógus) fejlesztő tevékenységet folytat, annak érdekében, hogy az alany értelmi, érzelmi
és ismeretelsajátítás tekintetében előremutató változáson essen át.
A játékos foglakozáson és bemutatón reményeink szerint
közelebb kerülhetnek egymáshoz a gyerekek és négylábú
társaink, a kutyák.
A rendezvény helye: Algyői Könyvtár, Kastélykert u. 63.
Ideje: 2016. október 4. kedd, 16 óra 30 perc
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

(patológiai-, halotti anyakönyvi-, özvegynyugdíj-,
nyugdíj-, gyászhirdetés ügyintézése).
Ingyenes árkalkulációval!
Hamvasztásos temetés már:

bruttó 64.020 Ft-tól.
Tel.: 06 20/501 4100
Szállítás ügyelet (0-24 h):
06 30/955 7556

Algyői Könyvtár

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

Ki volt Fehér Ignác,
és honnan
származott?
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Készítette: B.I.
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KELEBIAIAK TÁBOROZTAK ALGYŐN
Az algyői nyári kézműves tábor idei különlegessége volt,
hogy hat kelebiai kisgyermek is részt vett rajta, a vajdasági
település és Algyő közötti kulturális megállapodásnak köszönhetően.

Az egyesület életében a kézműves tábor megszervezése többéves múltra tekint vissza, viszont az idei különlegesség, hogy
a határon túlról is érkeztek gyerekek a táborba. - Mindez egy
együttműködési megállapodásnak köszönhetően jöhetett
létre, amit Algyő és Kelebia (pontosabban a Gyevi Art és az
ottani kulturális egyesület, a Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület) írt alá még áprilisban – tudtuk meg Ménesi
Lajosnétól, a Gyevi Art Kulturális Egyesület elnökétől. Ennek köszönhetően a két település, illetve két ország közötti
eszmecsere felélénkülhetett. Egyik állomása pedig, hogy a
Vajdaságból hat kisgyermek érkezett az algyői táborba.

rekek mehettek fürdőzni, Mórahalomra, Szegedre. Illetve a
tábor nevéből adódóan kézműveskedésből sem volt hiány.
Regina kedvence az épp akkor készített kosárka volt. Ahogy
elmondta, ez alatt a pár nap alatt is születtek jó barátságok,
és remélhetőleg a kapcsolat a tábor végeztével is folytatódni
fog.
Az együttműködés ezzel a táborral épp, hogy elkezdődött,
folytatása mindenképp lesz.

Ménesi Lajosné azt is elmondta, tervezik, hogy algyői gyerekeket visznek el Kelebiába. Az egyesület elnöke azt is kiemelte, hogy ettől a határon túli kapcsolattól azt is várják,
hogy nemcsak kulturális szempontból hoz friss vért a falu
életébe, hanem több pályázati forrásra is nyílik lehetőségük,
ami az önkormányzat és a polgármester folyamatos támogatása mellé jó kiegészítője lenne a csoportosulásnak.
ÉR.
A gyerekek kísérője Somogyi Szilvia volt, aki beszámolt arról, hogy milyen jól érzik magukat Algyőn, nagyon tetszik
nekik a település, illetve az itt zajló pezsgő kulturális, civilszervezeti élet.
- A táborban a legkülönfélébb technikákat próbálhatták ki
a gyerekek. Az agyagozás minden évben népszerű, de igyekeznek új elemeket is becsempészni – számolt be Kocsisné
Kuk Ildikó, a kézműves csoport vezetője.
A határon túli fiatalok közül Reginát kaptuk mikrofonvégre,
aki elmesélte, hogy rengeteg programon vettek részt. A gye-

Pietas Temetkezési Vállalkozás
Melinda virágüzletben
az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06 70 616 2055
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06 30 207 4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

