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IDÉN IS CSÚSZKÁLHATUNK ALGYŐN
 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is üzemel majd jégpálya Al-
győn – döntött a képviselő-testület a szeptember 22-i ülé-
sén.

09:03: Molnár Áron polgármester megnyitotta az ülést A 
grémium határozatképes volt, dr. Bakó Ildikó képviselő hi-
ányzott. 
09:06: Dr. Gonda János képviselő napirend előtti felszóla-
lásában az október 2-i népszavazás fontosságára hívta fel 
a figyelmet. - Ez nem pártkérdés, hanem minden embert 
érintő probléma - mondta. Hozzátette, Algyő a nagyfai 
befogadóállomás által már érezte, mit jelent a migráció - 
ezért is szükséges szavazni és megvédeni Brüsszel akaratától 
a hazát.
09:15: Az interneten arra kérték az algyőieket, hogy tegye-
nek javaslatot: hogyan nevezzék el a Délnyugati lakópark 
utcáit. Sokan arra voksoltak, hogy Dr. Piri József néhai pol-
gármesterről nevezzék el az egyiket. Azonban rendelet sza-
bályozza, hogy egy személyről a halála után leghamarabb 10 
évvel lehet ezt megtenni.
Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester köszönetet mondott a la-
kosoknak, mert sok ötletet adtak.
Dr. Gonda János szerint a testvértelepülések neveit kellene 
figyelembe venni a kérdésben, mint Martonos, Bajor és Új-
vár.
Dr. Gubacsi Enikő: a lakosság véleményét kellene előtérbe 
helyezni. Pongrácz Tamás képviselő úgy látja, a testületi ülés 

előtt kellett volna erről tárgyalni, mivel úgy könnyebb lenne 
meghozni a döntést.
Molnár Áron: ezzel már próbálkoztak, de nem sikerült.
09:35: A lakópark 1-es utcáját Tópart utcának nevezik el. A 
2-esről és a 3-masról a novemberi testületi ülésen döntenek 
- hangzott el.
09:49: Újra felvetődött Algyőn a térfigyelő kamera-rend-
szer fejlesztése. Az üzemeltető cég 85 új kamerát ajánlott a 
településnek. Ennek összesen 23 millió forint lenne az éves 
üzemeltetési költsége.
A döntés: egy szakértői csoport vizsgálja meg a kamera-te-
lepítés lehetőségeit. Több cégtől is kérnek még árajánlatot az 
ügyben.
10:09: - Tavaly – kísérleti jelleggel - 2 hónapra felállítottak 
egy négy évszakos korcsolyapályát. A helyiek nagy örömmel 
fogadták, ezért ebben az évben is megpróbálja ezt az önkor-
mányzat – mondta Molnár Áron. A településvezetés a pálya 
bérlésén és megvásárlásán is gondolkozott. A helyszín a Fa-
luház környéke lesz.
A megvásárlás ugyan 12 millió forintba kerülne, azonban az 
önkormányzat a saját tulajdonát ki tudná adni másoknak, 
amiből bevétel származhatna.
A grémium a decemberi-januári bérlés mellett döntött. A 
novemberi testületi ülésen - a tavalyi tapasztalatokat figye-
lembe véve - tárgyalnak majd az üzemeltetésről.
Dr. Roczkó András és Torma Tiborné képviselők megje-
gyezték: idén a korábbinál jobban kell ügyelni a korcsolyák-
ra. Fűtött helyen szükséges őket tárolni és az élezésükre is 
nagyobb hangsúlyt kell fordítani. 
Dr. Gubacsi Enikő: miért nem a megvásárlás mellett dönte-
nek a képviselők?
Pongrácz Tamás: még 2016 is próbaévnek számít. Ha idén 
is beválik a pálya, jövőre érdemes megfontolni a megvételt.
10:33: A Gyevitur Nkft. célja, hogy a Borbála fürdő és a Le-
vendula Hotel fejlesztésével csökkentse a veszteségét. Ezáltal 
az önkormányzati támogatás összege csökkenne.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azt kéri a Nkft.-től: min-
den hónapban mutassa be a bizottsági ülésre a gazdasági 
értékeit, a novemberi testületi ülésre pedig készítse el a fej-
lesztés terveit.
10:47: Wellness-sarkot alakítanának ki a Borbála fürdő-
ben. Több helyszínt is megvizsgáltak. Egy jakuzzi, szauna, 
infraszauna és pihenőrészleg is helyet kapna a részlegben. 
Erről bővebben novemberben tárgyalnak majd.
10:57: Egy országos szavazás szerint Csongrád megyében 
a Borbála a negyedik legnépszerűbb fürdő. Ez kiemelkedő 
eredmény a korábbi kilencedik helyhez képest. A fürdő a 
környékben nem számít drágának – van, hogy a jegyárak 
megegyeznek azokkal a fürdőkkel, amelyek csak nyáron 
üzemelnek.
11:38: Az Algyői Sportkör önerőt igényel TAO pályázat be-
nyújtásához az önkormányzattól. Ennek összege 991 ezer 
forint, ami a pályázat tíz százalékát jelenti. A támogatást 
megszavazta a testület.
11:41: Az önkormányzat minden évben hozzájárul a Bursa 
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zathoz. 2017-ben sem lesz ez másként - hangzott el.
12:07: Döntöttek az Egészség utca 42. szám első emelet 4. 
szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadásáról.

12:24: Kopasz Bálint lett Algyő arca, az ezzel kapcsolatos 
szerződést szeptember 21-én írta alá az olimpikonnal Mol-
nár Áron. A megállapodás egy évre szól. Az önkormányzat 
havi 100 ezer forinttal támogatja a kajakost, aki továbbra is 
Algyőn készül a versenyekre, valamint vállalja, hogy nép-
szerűsíti a nagyközséget.
12:27: Október 2-án a korábbiakhoz hasonlóan négy szava-
zókörben lehet voksolni Algyőn. A Faluházban, valamint a 
Sárga, a Zöld és a Fehér iskolákban nyílik majd lehetőség a 
szavazásra, 6 és 19 óra között.
12:35: Dr. Gonda János szerint meg kell kérdezni a lakoso-
kat arról, hogy milyen programokkal készüljenek a szerve-
zők a 2017-es falunapokra.

Megyeri József

ÖSSZEFOGLALÓ MOLNÁR ÁRONNAL, 
ALGYŐ POLGÁRMESTERÉVEL

A testületi ülésen a legfontosabb téma a jégpályáról szóló 
döntés volt – tájékoztatott Molnár Áron. A polgármester 
elmondta, az év elején, januárban és februárban a képvi-
selő-testület bérelt egy négy évszakos korcsolyapályát, 
amit a helyiek nagy örömmel fogadtak.

Ennek apropóján ismét felállítják a létesítményt, ami dec-
emberben és januárban kap helyet a Faluháznál. A bérleti 
díj a két hónapra 2,5 millió forint. 

Molnár Áron hozzátette, az ülésen felmerült a bérlés 
helyett a pálya megvásárlása. Ez 12,5 millió forintba 
kerül. Az önkormányzat a saját tulajdonát több környék-
beli településnek is bérbe tudná adni. amiből bevétel 
származhatna a nagyközség számára. A testület azonban 
nem támogatta a megvételt. A képviselők úgy döntöttek: 
ha ismét sikeres lesz az üzemeltetés, akkor a jövő évben 
tárgyalnak a vásárlásról. 

A testületi ülésen elhangzott: az idén nagyobb figyelmet 
fordítanak a kiegészítők karbantartására, például a kor-
csolyák fűtött helyen való tárolására és élezésére.

H I R D E T M É N Y !
A 2008. évi XLVI. tv. 51. § (3) bek. c) pontja valamint a 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (1) (5) (6) bek.-re 
tekintettel, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
CS-061/01/316-5/2016. sz. határozata alapján

Algyő Nagyközség közigazgatási területére
2016. október 1. – október 21.-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!
Az ebzárlat időtartama alatt:
1./  A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, 

illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy 
azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhesse-
nek. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkö-
tését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhet-
nek.

2./  A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni.

3./  A település területéről kizárólag érvényes veszettség 
elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát 
– és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.

4./  Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek 
ebei, a katasztrófa-mentő ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére mentesek a 2. és 3. 
pontban foglalt korlátozás alól.

5./  Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági 
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamá-
ra.

6./  A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek 
leölése a vadászatra jogosult feladata.

A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtha-
tó.

Algyő, 2016. szeptember 14.

 Dr. Varga Ildikó sk. 
 jegyző

Pietas Temetkezés

Melinda virágüzletben 
az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig 
- Teljes körű temetkezési szolgáltatás! 
- Bemutató terem, gyász ill. köszönetnyilvánítás
- Délmagyarhirdetés leadása
Telefon: 06 70 616 2055
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06 30 207 4129
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MOLNÁR ÁRON: NAGYON 
SAJNÁLNÁM, HA NEM SIKERÜLNE
 

Algyő a nagyfai befogadó állomás miatt „testközelből” 
érezte, mit jelent az illegális bevándorlás. Hogy mindez ne 
ismétlődhessen meg, el kell menni szavazni október máso-
dikán – véli Molnár Áron, a település polgármestere.

Algyői Hírmondó: Miért tartja fontosnak a népszavazást?
Molnár Áron: Egy ember személyisége akkor mutatkozik 
meg a leginkább, ha döntéshelyzetbe kerül. Ez igaz egy kö-
zösségre is. Az október 2-i népszavazáson egy nagyon ko-
moly kérdésre kell válaszolnunk: akarjuk-e hogy Brüsszel a 
kötelező betelepítési kvóta által illegális bevándorlókat tele-
pítsen Magyarországra.
Nehéz rá válaszolni. Annál is inkább, mivel mindenkiben 
van emberség, ami által úgy gondoljuk, hogy kortól, nemtől 
és nemzetiségtől függetlenül segíteni kell azon, aki bajba jut. 
Az ember ilyenkor ösztönösen próbálja támogatni a rászo-
rulókat. 
Jelenleg azonban ezen az érzésen felülkerekedett egy ön-
védelmi reflex, mivel a migráció a saját életünket nehezíti, 
veszélyezteti. Az illegális bevándorlás által olyan népek ér-
keznek Európába, amelyek gyökereiben megváltoztathatják 
a kultúránkat, hagyományainkat. Olyan iszlám népcsopor-
tok jelentek meg a déli határainknál, akiknek más az elkép-
zelésük a világról és nem akarnak alkalmazkodni hozzánk. 
Ráadásul akkora létszámban lépnek be az unió területére, 
hogy nem bírunk velük mit kezdeni. 
Ezért a népszavazáson arról döntünk, hogy ki kerüljön a ha-
zánkba, a településeinkre, a szomszédos házakba. Nagyon 
kevésszer adatik meg az a lehetőség, hogy minden állampol-
gárnak kikérik a személyes véleményét. 
Algyői Hírmondó: Algyőt már korábban is érintette az il-
legális bevándorlás. 
Molnár Áron: A nagyfai befogadó állomás miatt testkö-
zelből érzékeltük, mit jelent a migráció. Óriási siker, hogy 
a környező települések és a kormány támogatásával sikerült 
elérni, hogy bezárjon a tábor. Az algyőiek ebben szinte száz-
százalékos támogatottságot nyújtottak. Most hasonló a hely-

zet, ki kell nyilvánítanunk: nem kérünk az egész országot 
érintő migránsválságból.
További veszélyt jelenthet, hogy ha elbukik a népszavazás és 
életbe lép a kötelező betelepítési kvóta, akkor olyan közössé-
gek is megindulnak a kontinens felé, akik eddig még nem. 
Algyői Hírmondó: Vannak, akik mégis elhatárolódnak a 
szavazástól.
Molnár Áron: Mindenkinek szíve joga, hogy él, vagy nem 
él az állampolgársági jogával. Aki passzív, az vagy azért az, 
mert nem elég tájékozott a témában, vagy azért, mert nincs 
közvetlen tapasztalata a migrációval kapcsolatban. Sok tele-
pülésen még nem láttak bevándorlót, azonban fontos megje-
gyezni, hogy attól még létező problémáról beszélünk. 
Nagyon sajnálnám, ha nem lenne meg az 50 százalékos rész-
vételi arány, azaz érvénytelen lenne a népszavazás. Ez sokat 
elárulna a magyar közösségről.

Megyeri József

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
Algyőn pedikűrt vállalok! 06 70 229 7965

APRÓHIRDETÉS

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

HÓVIRÁG VIRÁGÜZLET 
(Téglás u. 67.)

és a

PIPACS VIRÁGÜZLET 

(Coop Sport u.)

megkezdte Mindenszentekre 

a koszorúk árusítását.

Tobozkoszorúk már 880 Ft-tól kaphatóak 

és mellé 1 mécses jár ajándékba.

Mindenszentekre rendelést 

üzleteinkbe felveszünk személyesen 

vagy telefonon: 06 20 501 4100

Élő szálas krizantémumra, 

sírpárnára, sírcsokorra, koszorúra.

A Pipacs Virágsziget vasárnaponként 

8-11 óra között nyitva tart.
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MAGYARORSZÁGOT 
MAGYARNAK KELL MEGTARTANI

 
Lakossági utcafórumot tartott Lázár János országgyűlési 
képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Molnár 
Áron, Algyő polgármestere szeptember 21-én, Algyőn, a 
Faluház előtt. A téma az október 2-i népszavazás volt, me-
lyen a betelepítési kvóta ellen szavazhat Magyarország.

Elsőként Molnár Áron, Algyő polgármestere és Pongrácz Ta-
más képviselő mondott pár szót a kvótanépszavazás fontos-
ságáról. A polgármester véleménye az, hogy mi, magyarok 
semmivel sem leszünk kevesebbek, ha most nem fogadjuk be 
a bevándorlókat. „Mások, mint mi. Két különböző kultúra, 
két világszemlélet találkozik egymással, és általában ez a ta-
lálkozás (lásd más országokat), problémákkal jár. Túl nagy 
a rizikó bevállalni a menekülteket. Ha az algyőieket meg-
kérdezik, azt mondanák, hogy így, ebben a formában nem 
szeretnék őket befogadni. Azonban mindenkinek szíve joga 
meghozni ezt a döntést” – tette hozzá Molnár Áron.

Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint 
hatalmas lehetőség, hogy két választás között elmondhatják 
a véleményüket a lakosok egy őket érintő kérdésben, az ok-
tóber 2-i népszavazás alkalmával. „ Magyarországon min-
den népszavazásnak (vizitdíj, NATO tagság, EU tagság), volt 
következménye. A mostani népszavazás sem pártkérdés, 
hanem a saját sorsunkról való döntés. Súlyos kérdésekben 
a választópolgárok szót és segítséget kérnek a kormánytól. 
Most a kormány kéri a választópolgárok segítségét, ugyanis 
egyedül nem tud kiállni a betelepítés ellen” – mondta el a 
miniszter.

„Kötelességünk segíteni a bevándorlókon, csak az a kérdés, 
hol. Ezek az emberek a jobb élet reményében jönnek ide, de 
nem dolgozni szándékoznak. Németországban sem mun-
kára jelentkeztek, hanem a szociális irodáknál tűntek fel.” 
A politikus szerint gyűjtéseket kell szervezni, és odaadni az 
adományokat azoknak, akik rászorulnak. „Azok a mene-
kültek, akik bejönnek Magyarországra, hamarosan ellátást 
igényelnek, a gyerekeik pedig iskolát. Van elég olyan magyar 
ember, akin segíteni kell: a munkanélkülieken, a kisnyugdí-
jasokon, és a rászoruló családokon. Mi nem vagyunk felké-
szülve a menekültekre, és nincs is rájuk szükségünk” – tette 
hozzá.

Ha lesz nemzeti összefogás, akkor Magyarország ki tudja 
védeni a betelepítést, azonban ehhez el kell menni október 
2-án szavazni. Ez a népszavazás nem a Fideszről szól, hanem 
arról, hogy kivel akarunk majd együtt élni – húzta alá Lázár 
János.

sk

Borbála Gyógyfürdő Algyő 

HALLOWEEN PARTY 
Október 31. 

www.borbalafurdo.hu || www.facebook.com/borbalafurdo || 6750 Algyő Sport utca 9. || 0662/517-520 

 

Álarckészítés, kézműves foglalkozások
Csillámtetoválás

Boszorkányos vízi vetélkedők
Sütőtök vásár a büfében

 

ALGYŐI MAGAZIN A RÁDIÓ 7-BEN!
Hallgassa Ön is az Algyői magazint a Rádió 7-ben, 
október 13-án, csütörtökön 13 
óra 15 perctől! Műsorunkban 
beszámolunk a nagyközséget 
érintő legfrissebb aktualitások-
ról. Tartson Ön is velünk a 97,6, 
a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n!
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MI A KÉPVISELŐK VÉLEMÉNYE?
 
Az algyői képviselő-testület tagjait arról kérdeztük, hogy 
mi a véleményük az október 2-i népszavazásról és a Brüsz-
szel által megszabott kötelező betelepítési kvótarendszer-
ről.
Dr. Bakó Ildikó:

Orvosként lehetőségem nyílt rálátni 
a menekültek egészségügyi problé-
máira és annak ellátására. Sajnálattal 
tapasztaltam, hogy a nyelvi akadályok 
áthidalása és az empatikus probléma-
megoldás ellenére a sikeres gyógyítás 
alapköve a bizalom és az kölcsönös 
együttműködés nagy százalékban 
nem alakult ki. Úgy gondolom ez az 

élet minden területére igaz. Ha a magyar lakosság többsége 
nem szeretné és akaratunktól függetlenül kijelölt, de nem 
a hazánkba és annak értékrendje szerint élni akaró mene-
kültet erővel idetelepítik abból soha nem lesz bizalom, békés 
együttélés. A segíteni akarás további szándékával , de erre a 
formára a népszavazáson nemmel szavazok.
Balázs Zsolt:

Távol áll tőlem Brüsszel és az Európai 
Bizottság politikája, ezért támogatom, 
hogy népszavazást tartanak a kötele-
ző betelepítési kvótáról. Jelenleg rossz 
irányba halad a kontinens, az eddigi 
értékrendünk veszhet el, ha idegen 
közösségekkel kell együtt élnünk. 
Minden magyarnak véleményt kell 
nyilvánítani az ügyben, mert ez nem 

párt, hanem nemzetpolitika. Arra buzdítom a lakosokat, 
hogy menjenek el szavazni és a nem válaszra voksoljanak. A 
gyermekeink, unokáink jövője a tét!
Dr. Gonda János:

Húsz éve a helyi népszavazáson Algyő 
önállóságára szavaztunk, hogy saját 
kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. 
Az országos népszavazáson október 
másodikán azért megyünk el és sza-
vazunk nemmel az illegális bevándor-
lásra, hogy saját kezünkbe tudjuk tar-
tani sorsunk irányítását, s a magyarok 
országa maradjunk. Ahogy több mint 

ezer éve, mi vagyunk Európa kapuja, s védjük a keresztényi 
kontinenst, most is ez a feladatunk, s ebben őseink keze ve-
zérel bennünket. Én ezért megyek el szavazni október 2-án.
Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester: 

Hiszek a demokrácia alapelveiben, 
ezért különösen fontosnak tartom, 
hogy kikérik a betelepítéssel kapcso-
latban a magyar állampolgárok állás-
pontját. A migránskérdés olyan mér-
tékben érintette az ország lakosainak 
nagy részét, hogy mindenkiben meg-
fogalmazódott egy vélemény. Amikor 
lehetőségünk van elmondani, mit sze-

retnénk, akkor mindenképpen meg kell ragadnunk az alkal-
mat és gyakorolni az állampolgári jogainkat. 

Herczeg József: 
Algyőt a nagyfai befogadó állomás 
által már érintette az illegális beván-
dorlás, ezért számunkra különösen 
fontos, hogy kimondhassuk: nem sze-
retnénk, ha migránsokat telepítené-
nek az országba. A történelem során 
már sok népet befogadtak a magya-
rok, most azonban más vallású, kul-
túrájú közösség árasztja el Európát, 

amely nem kívánatos az országba és Algyőre. Nemmel kell 
szavaznunk!

Pongrácz Tamás:
Ha engedünk Brüsszel zsarolásának, 
akkor százezreket telepíthetnek az 
illegális bevándorlókból Magyaror-
szágra. Ez Algyő számára óvatos becs-
lések alapján is 50-100 főt jelenthet 
első körben és ezzel még nem vettük 
figyelembe az ezután kezdődő család-
egyesítést. Mi, algyőiek tudjuk, mit 
jelent az illegális bevándorlás, hiszen 

a migráció hatását a saját bőrünkön éreztük. Október 2-án 
el kell mennünk nemmel szavazni, mert magunkról, a jö-
vőnkről döntünk! Mondjunk nemet a kényszerbetelepítésre! 
Védjük meg azt a Magyarországot, melyet őseinkkel együtt, 
több mint 1000 éven át felépítettünk!

Dr. Roczkó András:
Az október 2-ai népszavazás soha 
nem volt annyira időszerű és indo-
kolt, mint most. Brüsszel sokadjára 
teszi egyértelművé, hogy esze ágában 
sincs visszavonni a kvótacsomagot, 
sőt az Európai Parlament - egy múlt 
heti állásfoglalása alapján - felgyor-
sítaná a betelepítési programot. Ez a 
kvótacsomag súlyos gazdasági, kultu-

rális és biztonsági kockázatokkal jár, amit nem szabad fel-
vállalnunk. A népszavazás nem a belpolitikai küzdelmeink-
ről szól, hanem Magyarország jövőjéről, ezért arra kérünk 
mindenkit, hogy pártpolitikai nézetektől függetlenül éljen 
állampolgári jogával, vegyen részt a népszavazáson és sza-
vazzon nemmel.

Torma Tiborné:
Meggyőződésem, hogy nincs szükség 
illegális bevándorlók betelepítésére. 
Hallottam olyan embereket, akik sze-
rint felesleges a népszavazás, mert úgy 
gondolják, majd más dönt helyettünk. 
Ebben a kérdésben azonban nekünk, 
választópolgároknak kell dönteni, 
arról, hogy kikkel szeretnénk együtt 
élni. Mindenkinek a szíve joga, hogy 

igennel vagy nemmel szavaz, de el kell képzelni, mi történik, 
ha idegen embereket telepítenek a környezetünkbe. 

Megyeri József
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NÉPSZAVAZÁS AZ ÚJ ÜZEM MIATT?
 
Algyő Fidesz-frakciója is támogatja, hogy népszavazást 
tartsanak a településen az új, vegyipari alapanyagokat 
gyártó üzem miatt – jelentette be szeptember 16-i sajtótájé-
koztatóján Pongrácz Tamás, a párt helyi vezetője.

Szeptember 5-én egy algyői lakos benyújtotta a polgármes-
teri hivatal felé a népszavazási kezdeményezését: a görög, ve-
gyipari alapanyagokat gyártó üzem ne az eredetileg kijelölt 
helyre, az új körforgalomhoz, a Molhoz és a vasúthoz közel, 
hanem az Ipari Parkba kerüljön.
– A Fidesz-frakció és a Fidesz helyi alapszervezete csatlako-
zik ahhoz, hogy kiírják a népszavazást – mondta Pongrácz 
Tamás. A párt helyi vezetője, képviselő kijelentette: több 
testületi ülésen is tárgyaltak arról, hogy az üzemet távolabb 
kellene helyezni a nagyközségtől, ugyanis az közel helyez-
kedne el a Borbála fürdőhöz és a Fehér Ignác Általános Is-
kolához.
A népszavazási kérelem benyújtását követően a Helyi Vá-
lasztási Iroda feladata, hogy meghatározza, megkezdőd-
het-e a szükséges mennyiségű aláírás összegyűjtése, amire 
a kezdeményezőnek 30 nap áll rendelkezésre. Az 5400 lé-
lekszámú Algyőn több mint 4000 választásra jogosult lakos 
él, akik közül legalább 20 százaléknak, azaz mintegy 1000 
főnek kell aláírnia ahhoz, hogy megtartsák a népszavazást.  
Pongrácz Tamás úgy véli, Molnár Áronnak be kellene látnia, 
hogy mindenképpen szükséges kikérni az algyőiek vélemé-
nyét, a szavazás költségeit pedig az önkormányzatnak kell 
finanszíroznia.
A témában megkerestük Molnár Áron polgármestert. – Egy 
helyi népszavazás 5 millió forintba, vagy akár annál többe 
is kerülhet. El kell dönteni, hogy van-e akkora jelentősége 
a felvetett kérdésnek, hogy megérje kiírni a szavazást – rea-
gált a polgármester, aki nem tapasztal olyan közhangulatot 
a nagyközségben, hogy ez indokolt legyen.
Molnár Áron szerint az sem valós állítás, hogy a népszava-
zási igényt civilek indították el. -  A KDNP-hez tartozó Dr. 
Szűcs Szilveszter adta be elsőként a kérelmét, majd szóról 
szóra ugyanazzal a megfogalmazással egy lakos, Jánossy At-
tila. Ha a Fidesz a népszavazás mögé áll, akkor meg pláne 
nem lehet függetlenségről beszélni – fejtette ki a polgármes-
ter. 

Megyeri József

KÖZMEGHALLGATÁS ALGYŐN
 
Szeptember 21-én közmeghallgatást tartottak a felső kü-
szöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építési 
engedélyéhez szükséges, katasztrófavédelmi engedély ki-
adásával kapcsolatban az Algyői Polgármesteri Hivatal-
ban.

- Az üzemeltető kérése az, hogy kiadjanak egy katasztrófa-
védelmi engedélyt a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
kapcsán – tájékoztatta a megjelenteket Gáti Ádám alezredes, 
valamint Angyal Zsolt aljegyző és Gyöngyösi Péter bizton-
sági elemző mérnök.
Gondáné Pál Ildikó algyői lakos bizonytalannak tartja a bel-
ső védelmi tervet. Úgy látja, az algyőiek aggódnak, hogy egy 
veszélyes üzem létesül a lakhelyükön.
Gáti Ádám válasza: az építési engedély kiadása után lesz egy 
új vizsgálat is, amikor mindent újratárgyalnak.
Karasz Béla arról érdeklődött, mi várható akkor, ha a gáz-
üzemben (MOL- gáztöltő állomás) robbanás történik. Mi 
lesz, ha kén, és alkohol kerül a talajba bármilyen baleset so-
rán? – érdeklődött. 
A válasz: ezeket a kockázatokat figyelembe vették. 
A katasztrófavédelem kijelentette, hogy az ismeretei alapján 
nem jelent majd veszélyt az üzem a belterületre és a körü-
lötte lévő gyárakra – összegezte az elhangzottakat Molnár 
Áron. A polgármester hozzátette, amikor megépül az üzem, 
ismét teljes körű vizsgálat indul a környezetvédelmi szakha-
tóság és a katasztrófavédelem részéről.

sk

SZÖGHY TEMETKEZÉS
kirendeltsége

Hóvirág Virágüzlet
Algyõ, Téglás u. 67.

Teljes körû temetkezési szolgáltatás.
Ingyenes árkalkulációval! (patológiai-, halotti 

anyakönyvi-, özvegynyugdíj-, nyugdíj-, 
gyászhirdetés ügyintézése).

Tel.: 06 20 501 4100
Szállítás ügyelet (0-24 h): 06 30 955 7556
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ALGYŐ ELŐREMENETELÉÉRT

 
Lapunkban újabb algyői közéleti személyeket mutatunk 
be. Ezúttal Kovács Erikával, a Pénzügyi és Adócsoport ve-
zetőjével, Dr. Varga Ákos szociális ügyintézővel és Berényi 
András, a Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport ve-
zetőjével beszélgettünk.

Kovács Erika

Kovács Erika, a Pénzügyi és Adócsoport vezetője 2000 óta 
csoportvezető Algyő Nagyközség Önkormányzatánál. Előt-
te könyvelőként tevékenykedett, szintén a helyi hivatalban 
1998-tól. Feladata felügyelni, összefogni, segíteni a csoport 
munkáját, a sokrétű feladatok ellátásában.

A Pénzügyi és Adócsoport tevékenységei közé tartozik a 
költségvetés és az önkormányzat éves tervének elkészítése, 
ennek figyelése és betartása. Ehhez kapcsolódóan a testü-
leti munkában a költségvetés módosítás esetén előterjesztés 
készítése. A másik nagyobb tevékenység az adóbevételek 
nyomon követése. Itt cégekkel, magánszemélyekkel kell a 
kapcsolatot tartani.

Adóbevallás összeszedése, feldolgozása, a befizetések figye-
lemmel kísérése, majd ennek az összegnek a kezelése is hoz-
zájuk tartozik.

Másik pénzügyi teendő a számlák kifizetése, átutalások el-
lenjegyzése. Ezek mindennapos feladatok.

A szociális csoport által hozott határozatok alapján a segé-
lyek átutalása, vagy pénztárból való kifizetése is feladataik 
közé tartozik. Az iskolai étkeztetés térítés díjainak beszedé-
se is egy ideje hozzájuk kapcsolódik. Az egyik kollégájuk jár 
ki az intézménybe, ahol összegyűjti az ebédpénzt.

Az önkormányzathoz tartozó intézmények vezetői naponta, 
kétnaponta érkeznek be hozzájuk, elviszik a számlákat, alá-
írják, igazolják, majd visszahozzák és a csoport intézi azt a 
továbbiakban.

Kovács Erika nyolc embert koordinál, egy nagyon jól össze-
szokott, egymást segítő csoportot.

Dr. Varga Ákos
Dr. Varga Ákos 2013 januárja óta dolgozik szociális ügyinté-
zőként, emellett igazgatási feladatokat is ellát. 
Feladatai közé tartozik többek között az anyakönyvvezető 
helyettesítése, valamint az aljegyzőt is segíti birtokvédelem-

mel kapcsolatban, illetve a képviselő-testület részére is készít 
elő anyagokat.

Jelenleg a legfőbb tevékenység a népszavazással kapcsolatos. 
A 2014-es választással járó feladatokat már rábízták, most 
a jegyzőasszony megbízásából idén is az ehhez kapcsolódó 
feladatok ellátása az ő kötelessége. A választás a Nemzeti 
Választási Rendszeren keresztül, egy speciális munkaál-
lomáson zajlik, ezen keresztül érkeznek be névjegyzék ké-
relmek, ezeket kell legkésőbb a választás előtti két nappal 
bezárólag elbírálni. Két országos próba volt, ahol a népsza-
vazáshoz kapcsolódó biankó jegyzőkönyveket kell rögzíteni, 
mely a rendszer tesztelésére szolgál. A választás napján is ez 
a feladat, öt időpontban kell a részvételi arányról jelentést 
küldeni, illetve ha lezárult a szavazás, akkor a jegyzőköny-
veket rögzíteni kell a rendszerben. Napközben mozgóurna 
kérelmeket lehet bevinni hozzájuk, szervezéssel kapcsolatos 
feladatok is rájuk hárulnak. Az előtte való napok a hossza-
dalmasak, ekkor történik a névjegyzékzárás, annak nyom-
tatása, szavazóhelyiségek ellenőrzése majd lezárása illetve a 
szavazókörök elnökeinek átadják a szavazás kellékeit.
Négy szavazóhelyiség van Algyőn: a Faluház és könyvtár, 
illetve a Sárga-, a Fehér-, és a Zöld Iskola, ez utóbbinál az át-
jelentkezettek szavazhatnak. Egy különleges helyszín is van, 
a Szegedi Fegyház és Börtönhöz kapcsolódó nagyfai létesít-
mény, ahova mozgóurnával mennek ki.

Berényi András

Berényi András, a Településfejlesztési és Üzemeltetési Cso-
port vezetője augusztus óta, előtte ügyintézői beosztásban 
volt, szintén ennél a csoportnál. 
Sokrétű feladatuk van, mely meglévő intézmények üzemel-
tetésével, illetve a fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos. A 
képviselő-testület által megálmodott fejlesztések megvaló-
sítása tartozik hozzájuk, ez a pályáztatást foglalja magába. 
Dolgozik pályázatíró a csoportnál, aki nagy segítségére van 
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az önkormányzatnak, hiszen folyamatosan figyeli a lehető-
ségeket, melyeket igyekeznek mindig megragadni. 
A parkőr is ezen a csoporton belül tevékenykedik. Vele talál-
koznak a legtöbbször a lakosok, hiszen ő ügyeli a közrendet. 
A mezőőrök felügyelése is hozzájuk tartozik, ők a külterü-
leteket ellenőrzik Tiszán innen és Tiszán túl, a külterületi 
utak rendjére, az elhagyott hulladékokról is ők számolnak 
be csoportnak. Két kolléga koordinálja ezt a két ágat, így az 
egyikük az üzemeltetést látja el, a másik pedig a fejlesztéssel 
kapcsolatos munkákat. 
A csoporton belül mindenki belelát egymás munkájába, se-
gítik a másikat, így könnyebb a közös cél elérése. 
A jelenlegi legnagyobb munkák közé tartozik az intézmé-
nyek felújítása, melyeket általában nyáron szoktak végezni, 
de ezúttal kitolódott szeptemberre, októberre.  Pályázatokat 
nyújtottak be az elmúlt időszakban: energetikai, Tisza-part 
rekonstrukció, turisztika és épület megújításról szóló pályá-
zatok tartoznak bele.

RV
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mfbpont.hu

Vállalkozói  hitelek.
Európai uniós forrásból.

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Algyő, települé-
sen, 2016. augusztus 26-án Takarékszövetkezetünkben MFB Pont 
nyílt, ahol a következő hónapokban folyamatosan tájékozódhatnak 
a különböző típusú uniós  támogatási- és hitellehetőségekről, vala-
mint az MFB termékeiről egyaránt.

MFB Pontunk különböző típusú támogatási lehetőségeket kínál  a 
vállalkozások számára, amelyek közül az első elérhető termék a 
Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése 
Hitel, amelynek kamata 0%.

MFB_P 100x150 .indd   3 14/09/16   16:41

Születések Algyőn   2016. szeptember

1.  Szűcs László Mihály 
Szül: 2016.07.19. 
Anya: 
       Barta Vivien Diana 
Apa: Szűcs László

2.  Illés Vince Andor 
Szül: 2016.09.03. 
Anya: Wolford Tímea 
Apa: Illés András

3.  Börcsök Levente 
Szül: 2016.09.10. 
Anya: Varga Adrienn 
Apa: 
     Dr. Börcsök Levente

4.  Hatvani Zente 
Szül: 2016.08.19. 
Anya: Suti Andrea 
Apa: Hatvani Szabolcs

5.  Kecskeméti 
            Nimród Ákos 
szül.:2016.08.31. 
anya: Virág Nikolett 
apa: 
     Kecskeméti Tamás

6.  Szívós Marcell 
szül.: 2016.09.12. 
anya: Berkes Éva 
apa: Szívós Mihály

7.  Juhász-Gervain Márk 
szül.: 2016.09.05. 
anya: Gervain Eszter 
apa: Juhász József

Gratulálunk, nőjetek nagyra! 
A szerk.

További friss hírek Algyőről a 

www.promenad.hu-n!
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In memoriam Karsai László
Karsai László 1935-ben Algyőn született, édesapja, Karsai Ferenc 
községi bíró volt 1921-1945-ig. Általános iskoláit Algyőn végezte, 
majd Szegeden folytatva érettségi után a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1961-ben diplomát 
szerzett.
Több sportágat űzött, rendszeresen a röplabdát, asztaliteniszt, labdarúgást, majd 
később a súlyemelést. Szabadidejét a régi Kultúrház falai között töltötte, több éven 

keresztül gazdaságvezető volt. Az ifjúság körében szervezte az amatőr színjátszást.
1961-ben ösztöndíjasként első munkahelyére a Szegedi Cipőgyárba került, ahonnan a ranglétra minden fokát bejárva 
igazgatóként ment nyugdíjba közel 40 évi munka után. Szülőfalujához való kötődése oldhatatlan volt.
1964-ben családot alapított.
Tettrekészségét és segíteni akarását édesapjától örökölte, amelynek hű bizonyítéka az is, hogy 1986-ban hatodmagával 
megalapította az Ősgyeviek Baráti Körét. Jó kapcsolatot tartott fenn a településen működő más civil szervezetekkel.
1996-ban Algyő Szegedtől való leválását előkészítő bizottságnak tagja volt, amely az önálló közigazgatású Algyő 
létrehozásán fáradozott. 
Értékrendszerében első helyen a közérdek szerepelt. Szerette az embereket és őt is tisztelték, becsülték.

A közéleti fórumokon véleményének hangot adott, amely Algyő fejlődését, a polgárok érdekeit szolgálta. Többek között 
a csatornahálózat teljes kiépítését támogatta és a Csatornamű Társulatban megbízatásának felelősségteljesen tett 

eleget.
Karsai László aranydiplomás gépészmérnök, nyugalmazott gyárigazgató, az ÖBK alapító tagja, algyői 

lakos, szeretett férj, apa és nagyapa életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hunyt el.
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GYŰJTÉSI IDŐPONT VÁLTOZÁS!

2016.09.01.-TŐL
Algyői szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató! Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
Erre az Önök lakóövezetében a „házhoz menő zsákos” gyűjtés, a hulladékudvar, valamint a gyűjtőszigetes rendszer áll 
rendelkezésre. 
A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos „zsáko(ka)t” társaságunk minden hónap első 
keddi napján külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történő utóválogatásra. 
Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t az ingatlanuk elé jól látható és megköze-
líthető helyre kihelyezni. 

Amennyiben nem megfelelő hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a közszolgáltató értesítő hátrahagyása mel-
lett a hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék elszállításának 
szabályai szerint pótdíj ellenében szállítja el.

Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő zsákos” szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázatban szereplő anyagfajták helyezhetők:

Szelektíven gyűjthető 
csomagolási hulladékok

Hasznosíthatatlan, szelektíven nem 
gyűjthető hulladékok

Papír

Újságpapír, hullámpapír, kartondo-
boz lapjára hajtogatva (hungarocell 
nélkül), szórólapok, csomagolópapír, 
tönkrement könyvek, prospektusok, 
elhasznált füzetek.

Használt papír zsebkendő, használt 
szalvéta, egyéb szennyezett papír (pl.: 
zsíros, olajos papírok, csokis papírok, 
jégkrémes papírok) műanyag borító, 
matrica, stb.

Műanyag

Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET 
palack), PP+HDPE flakonok (koz-
metikai, mosószeres, stb. flakonok), 
nylon szatyor és zacskó, többrétegű 
italos karton (üdítős és tejes dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfölös, joghur-
tos műanyag dobozok (kimosva sem), 
műanyag poharak, egyéb szennyezett 
műanyag, stb.

Fém Üdítős, energiaitalos és alkoholos do-
bozok, konzervdobozok.

Olajos, festékes, vegyszeres fém dobo-
zok és egyéb fémhulladékok, stb.

Az Önök lehetőségében áll továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezni a csomagolási papír, műanyag, fém, 
és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektől eltérő anyagok (pl. kommunális hulladék, lom) belehelyezése, és a gyűjtőszi-
getekre való lerakása TILOS. 
Kérjük, segítsék és becsüljék meg válogatóüzemünkben dolgozó kollégáink nehéz munkáját azzal, hogy a szóróanyago-
kon feltüntetett csomagolóanyagokat teszik a szelektív hulladékba. 
A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, 
TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a 
kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele 
van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00

csütörtök: 7:00-19:00
péntek: 8:00-13:00

Telefon: 62/777-109; Fax: 62/777-112
web: www.telepulestisztasag.hu

e-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu

Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek:
Telefon:62/425-231

e-mail: budai.zoltan@szkht.hu, domonkos.eva@szkht.hu
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ANYATEJES VILÁGNAP ALGYŐN
 
Minden évben szeptemberben ünneplik az Anyatejes Vi-
lágnapot. Algyőn ehhez kapcsolódva programokkal várták 
a kismamákat és a kisgyermekes anyukákat a Faluházban.

„Algyő Nagyköz-
ség Önkormány-
zata minden év-
ben hozzájárul 
ahhoz, hogy ezen 
a napon szóra-
koztató progra-
mokkal várják a 
kismamákat, és a 
kisgyermekes csa-

ládokat. Az önkormányzat célja ezzel az, hogy minél több 
kisgyermek szülessen, valamint, hogy olyan körülmények 
között élhessék a gyerekek a mindennapjaikat, amelyekben 
jól érzik magukat”  - tudtuk meg Jankovicsné Veres Kata-
lintól, az Algyői Egyesített Szociális Intézmény vezetőjétől.
Ilyenkor előadásokkal készülnek az érdeklődőknek, általá-
ban egy előadás szól a kismamáknak, egy pedig már a kis-
gyermekes anyukáknak. Ez a második előadás kiegészült 
zenés táncos elemekkel is. Minden évben törekednek arra is, 
hogy legyen olyan téma, amellyel követik az újabb és újabb 
irányzatokat. Nem csak a táplálás került előtérbe, hanem az 
is, hogyan lehet a gyerekekkel minőségi időt eltölteni.
Az anyatej minősége régiónként változik, azonban a védőnői 
szolgálat mindig ellátja hasznos információkkal a pici gyer-
meket nevelőket. Fontos elsősorban az, hogy minél tovább 
táplálják az anyukák anyatejjel a gyermeküket, de minimum 
fél éves korig. Ha nincs erre lehetőség, akkor pedig pótolni 
kell, és ilyenkor is az elsődleges az anyatejjel való pótlás.

sk.

Vásárok a Civil Szervezetek Házában 
(Kastélykert u. 38.):
Október 04. (kedd) 9:00-11:00 óra – 

Vegyes iparcikk vásár
Október 10. (hétfő) 9:00-11 óra 30 perc – 

Vegyes iparcikk vásár
Október 17. (hétfő) 9:00-11 óra 30 perc – 

Vegyes iparcikk vásár
Október 25. (kedd) 9:00-11:00 óra – 

Vegyes iparcikk vásár
November 04. (péntek) 9:00-11:00 óra – 

Vegyes iparcikk vásár

OKTÓBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október 08. (szombat) 15 óra – Algyő Napi Rendez-
vénysorozat: Idősek Napja a Faluházban
Október 12. (szerda) 18 óra – Világjáró Klub IX.: Norvé-
gia nomádoknak – avagy 3 hét a komfortzónán túl... vagy 
belül... Előadók: Lajos Dóra (geográfus) és Vati Vivien 
(építész)
Október 14. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum – 
kamaraelőadás: Jagos István Róbert: Félresértett szavak. 
Az Ad Hoc Kör előadása. Belépő: 500 Ft /fő, nyugdíjas, 
diák: 250 Ft / fő

Jagos István Róbert örök témát dolgoz fel a Félre-
sértett szavakban: a kétszereplős kamaradarab ver-
seken keresztül jeleníti meg férfi és nő viszonyának 
éteri magasságait és pokoli mélységeit.
Szereplők: Rupáner Ágnes, Spitzer Jenő
Rendezte: Lipták László
Zene: Géczi Gergő

Október 15. (szombat) 21 óra – Retro buli Kovyval Be-
lépő: 700 Ft / fő, éjfél után 1000 Ft / fő
Október 19. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub a 
Faluház emeleti klubtermében: Mit tehetünk az elbutulás 
ellen? Dr. Avramov Katalin és Dr. Mayer Péter Gyula fő-
orvosok előadása
Október 23. (vasárnap) 17 óra – Ünnepi megemlékezés 
az Országzászlónál
Október 25. (kedd) 12 óra – Filharmónia hangverseny 
a Faluházban
Október 26. (szerda) 18 óra – ITTT – mindenről, ami 
Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány. A Falu-
ház emeleti klubtermében Dr. Miklós Péter, az Emlék-
pont igazgatója beszél 1956 Csongrád megyei vonatko-
zásairól 
Október 28. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum – 
kamaraelőadás: Nem mondhatom el… – ismerős versek. 
Hajvert Ákos és Tóth Péter Radnóti-díjas versmondók 
pódiumestje. Belépő: 500 Ft /fő, nyugdíjas, diák: 250 Ft 
/ fő
Október 28. (péntek) 16 óra – Halloween játszóház az 
EzerJóHázban

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
2016. november 2. és 4. között (szerdától péntekig) 9-17 
óráig kaphatók a bérletek a Faluház földszinti kistermé-
ben. További árusítási időpontok: december 1-2. (csütör-
tök-péntek) 9-17 óra.

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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KOPASZ BÁLINT LETT ALGYŐ ARCA
 

A rioi olimpikon, Kopasz Bálint kajakos és Algyő Nagy-
község Önkormányzata együttműködési szerződést írt alá 
szeptember 21-én, amelynek része, hogy a sportoló tovább-
ra is Algyőn készül a versenyekre, illetve ő lett a település 
arca is.

Kopasz Bálint mindössze 19 éves, de máris hatalmas sikerek 
állnak a háta mögött. A fiatal kajakos több világversenyen is 
eredményesen szerepelt. A 2016-os rioi olimpia megkezdése 
előtt pár hónappal sikerült kivívnia az ötkarikás játékokon 
való részvételt, ahol férfi 1000 méter egyesben a 10. helyen 
végzett.
Már az olimpiát megelőzően elkezdődtek Bálint és Al-
győ Nagyközség Ónkormányzata között a tárgyalások egy 
szponzorációs szerződés aláírásáról, de a tárgyalásokat 
megakasztotta a verseny. Szeptember 21-én, délelőtt írta alá 
a fiatalember, illetve Molnár Áron a dokumentumokat.
A szerződés értelmében az önkormányzat havi százezer fo-
rinttal támogatja 12 hónapon keresztül a sportoló felkészü-
lését.
Ezért cserébe Bálint a sajtó- és protokolláris eseményeken 
vállalja, hogy Algyőt népszerűsíti, illetve döntöttek arról is, 
hogy ő lesz a település arca.

Mindezt Bálint nagyon nagy megtiszteltetésként éli meg 
mindezt, és fontosnak tartja azt, hogy az emberek tudják: ő 
algyői színekben versenyzik, valamint itt végzi a sportese-
ményekre való felkészülés legnagyobb részét.

ÉR.

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

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
JAKSA ZOLTÁN C. R. FŐTÖRZSZÁSZLÓS

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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20 ÉVE ÖNÁLLÓ ALGYŐ

 
1996 őszén – közel 20 éve - az algyőieket a Szegedtől való 
elválás gondolata foglalkoztatta. Lapunkban ezért egy éven 
keresztül minden alkalommal visszaidézzük az akkori ese-
ményeket. Elsőként olvassák el az 1996 júliusában megje-
lent Algyői Hírmondó cikkét.

„Leszakadjon-e Algyő Szegedtől?
Ez a kérdés az Algyői Hírmondó hasábjain az utóbbi hóna-
pokban kimondatlanul már többször fölmerült. (Pl. sokat fog-
lalkoztunk Berentével, akinek egy ehhez hasonló leválás nem-
régiben sikerült.) Úgy gondolom, itt az ideje annak, hogy ez 
a kérdés határozottan megfogalmazódjék ezzel a településsel 
kapcsolatban is ezeken a hasábokon.
Hangsúlyozom: e téma felvetésével senkit nem akarunk be-
folyásolni, viszont mindenkinek van véleménye, és ezeket a 
különböző véleményeket keressük. Ezt az írást vitaindítónak 
szánjuk.
Algyő, mint település az újabb ismeretek szerint legalább 
olyan korú, mint Szeged, ha nem idősebb. Világéletében ön-
álló volt, mígnem 1973-ban a város mégis bekebelezte. Ha 
Szeged terjeszkedése során elérte volna Algyő határát érthe-
tő is lenne, de nem érte el, sőt megközelítőleg ugyanekkora 
távolságra van a várostól egy másik település Deszk, mely a 
mai napig önálló. Mégis, akkor mi volt a csatolást kiváltó ok? 
Hallottam már olyan véleményt, hogy a múlt rendszer eről-
tetett urbanizációs törekvéseinek köszönhető. Meglehet, ez is 
az okok között szerepelt, de az igazi indok, amely a mai na-
pig kiváltja Szeged város nagyfokú ragaszkodását az maga az 
olaj! Algyő alatt fekszik az ország legnagyobb szénhidrogén-
lelőhelye.
Ez a tény a hatalmi pozíciók növekedésén túl gazdasági 
előnyöket is ad a városnak. Cserébe Algyő önállóságáért és 
a mammutcégek adómillióiért pedig csak morzsákat juttat. 
Hangoztatja, micsoda vívmány a buszközlekedés, miközben 
a buszjegyet az algyőieknek is meg kell venni, ráadásul a 32-
es végállomását a városból ennél kintebb már fizikailag kép-
telenség tenni.
A minap hallottam egy véleményt: „Meg kell nézni, mennyi 
adót fizetnek a nagy cégek, mennyit kapna Algyő ha önálló 
lenne, és ha megéri le kell válni.” Én ezzel nem értek egyet.
Először: Nem anyagi megfontolásból kell leválni. A legfon-
tosabb, hogy az algyőiek maguk irányíthassák a sorsukat és 
ne mások, máshol döntsenek helyettük. Másodszor: Az or-
szágban számtalan Algyőnyi vagy ennél kisebb település él. 
Megkapják a központi céltámogatásokat és fejpénzeket il-
letve az ott élő emberek befizetett adójának bizonyos részét, 
így mindegyik településnek van egy „tortája”, amit évről évre 
kedve szerint oszthat. Kinek nagyobb ez a torta, kinek kisebb. 
Algyőnek is megvan a tortája, azt most Szeged veszi föl (és 
eszi meg?) A nagy cégek adója csak hab a tortán.
Csupán ezért leválni nem érdemes.

Varga Levente”

Tájékoztatás a 2016. évi mikrocenzusról
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust 
tart. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végre-
hajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel 
részleteit pedig a 65/2015. (III.25.) számú Kormányren-
delet tartalmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a kö-
zött kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 
2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egy-
millió embert érint. A mintába került háztartásokban 
élők számára a válaszadás kötelező.
Algyő település bekerült a 2016. évi mikrocenzus min-
tájába.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek le-
hetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresz-
tül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehető-
ségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 
8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy 
felvegye az adatokat.
A megyei felelős neve és elérhetőségei:
Biacsi Józsefné, email: jozsefne.biacsi@ksh.hu, tel.: +36-
62-622-810.
További, részletes információ a mikrocenzussal kapcso-
latban a www.ksh.hu/mikrocenzus2016 cím alatt talál-
ható.

Együttműködésüket előre is köszöni 
a Központi Statisztikai Hivatal!

 

 

Érdeklődni: FEHÉR ILDIKÓ  - 0630/512-4899 

Szivárvány energia, kineziológia, alternatív gyógyászat 
www.feherildiko.webnode.hu 

6750 Algyő, Sport utca 9. 

 

 

 

 

 

Őszintén…

Élvezed az életet, amit magadnak teremtettél?

                                 Vannak testi-lelki problémáid, melyek üzenni szeretnének?

               Mikor örültél utoljára úgy igazán szívből?
 

 Kineziológia „One Brain” 
 Szivárvány masszázs 

 

A Szivárvány masszázs előnyei 

 Felszabadítja a gátlásokat, aggodalmat, félelmet, szorongást, 
fájdalmat, megfelelési kényszert

 Felébreszti a szervezet öngyógyító képességeit 
 Pozitív változásokat indít be az ember testében, élethelyzeteiben, kapcsolataiban 
 Egyensúlyt teremt lélek és test között 
 Emeli a rezgésszintet 
 Előző életbeli blokkokat ad 

 

Képessé válunk élethelyzetek, kapcsolatok elengedésére, megértésére, feldolgozására, 
hogy életünkbe beköszönthessen az  

 

EGÉSZSÉG, ÖRÖM, BOLDOGSÁG 



„A Tisza virága”2016. október 15

Az előző szám rejtvényének megfejtői közül a nyertes: Török Zsuzsanna. Nyereménye 2 darab belépő az Algyői Teátrum 
október 14-i előadására. A jegyek átvehetőek a Faluházban. Gratulálunk!

ALGYŐ TÖRTÉNELME 
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ELŐZŐ HAVI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:   Tanító Algyőn, aki előkelő székely családból származott. 
Készítette: B.I. 
 
 

 
 

Tisztelt Algyői gazdák! 
Sajnálattal közlöm Önökkel, hogy október 1-el véget ér 
falugazdászi karrierem, mivel szakmán belül váltok és 
átmegyek egy Hódmezői illetőségű agrár szaktanács-
adói irodához. Köszönöm az Önök közreműködését, az 
együtt töltött időt és munkát! Kérem ezek után is ha-
sonló szeretettel fogadják kolléganőmet, Mariannt, aki 
átveszi tőlem a falut, viszont az eddigiekkel ellentétben 
a falugazdász ÜGYFÉLFOGADÁS KEDDEN-ként lesz, 
okt. 4-el kezdődően!
November-December hónapban, aki még érvényes BAR-
NA színű őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, azokat 
új kártya alapú igazolványra KÖTELES cserélni, így ké-
rem, dec. közepéig ezt mindenki tegye meg.
A Nitrátos földeknél a nitrát adatszolgáltatást pedig át-
tolták januárra, azt majd csak jövőre lehet beadni. 
Illetve akinek idén volt kár eseménye (MKR) és arról 
megkapta a határozatot, annak a kifizetési kérelmét 
nagyjából október közepétől november végéig lehet be-
nyújtani!
További sikeres gazdálkodást és hasznos munkát kívá-
nok mindenkinek és a jövőben is keressenek bizalommal 
telefonon, illetve falugazdász ügyekben.
Falugazdász elérhetőség: Bajnerné Vályi Nagy Mariann, 
70/48 93 828!

Köszönettel: Gömöri Gabriella, 
falugazdász, 70/ 48 93 846

olcsoablakszeged.hu

0670-949 1639
Kálvária sgt. 98.

Ha okosabb vagy, 

mint a szomszédod, 

olcsóbban veszel

jobb ablakot!
Okos vagy!



Algyői hírmondó 2016. október16
MEGMOZDULT A TISZA-PART

 
Szeptember 10-én, Algyőn tényleg megmozdult a Tisza-
part, hiszen a különböző mozgásos tevékenységeknek kö-
szönhetően életre kelt a folyó ezen szakasza és homokos 
partja.

„Algyőn óriási vízi élet volt évtizedeken keresztül. Ez az 
elmúlt időszakban alább hagyott, ezért gondoltunk egy na-
gyot és megrendeztük ezt a napot, ahol megakartuk mutat-
ni, hogy itt a parton mennyi mindent lehet csinálni, nem 
csak vízi sportokat, de szárazföldi lehetőségeket is kínálva. 
Úgy látom, van erre igény” – mondta el Füzesi István, az 
ALTE egyesület elnöke.
Különböző kategóriákban indultak futóversenyek, nemen-
ként és korosztályonként külön díjazva. Nem sima úton 
kellett a versenyzőknek végig szaladni, ugyanis terepfutó 
megmérettetésként erdőn, kisebb emelkedőn, változatos te-
repviszonyok közt kellett teljesíteniük a távokat a verseny-
zőknek.
A futás mellett, kosárlabda, pingpong, mediball, skandináv 
sakk, strandröplabda és segway kipróbálására is lehetőség 
nyílt.
A rendezvényen jelen volt Kopasz Bálint is, Algyő jelenleg 
talán legnagyobb büszkesége, aki idén a riói olimpián 10. he-
lyezést ért el kaja-kenuban.

Herbert Gábor, Algyő önkormányzatának sportszakmai 
referense elmondta, az alapötletet adó ALTE egyesülettel 

közösen már július elején elkezdték szervezni ezt a progra-
mot, és igyekeztek az összes sportszakosztályt elhívni, hogy 
bemutassák az általuk képviselt és szeretett sportokat. Így 
jelen voltak a kajak-kenusok, a kézilabdások, az ökölvívók és 
a teakwon-dosok is.
Az FKSE Algyő kézilabdacsapata ezen a napon a Tisza-par-
ton tartott sajtótájékoztatót, ahol beszámoltak a főbb válto-
zásokról, a csapat tagcseréiről.

Bella Árpád az FKSE Algyő elnöke elmondta, hogy a Sze-
ged-Dorozsma női kézilabdacsapatával közösen mellé álltak 
a mellrák elleni küzdelemnek és magukra öltik ennek a küz-
delemnek az egyik jelképét, így idegenbeli mérkőzéseiket 
rózsaszín mezben fogják játszani. 
A kiváló időjárásnak, a vízpartnak és a számos lehetőségnek 
köszönhetően mindenki egy vidám, sportolással teli napot 
tölthetett el a Tisza-parton.

RV

Felhívás
A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság javaslata alapján 
felhívással fordulunk a lakossághoz: javaslataikat várjuk, 
hogy melyik előadót szeretnék látni és hallani a 2017. 
évi Algyői Falunapok szombat esti nagykoncertjén. A 
fellépő nevét a Faluházban és a Könyvtárban elhelye-
zett dobozokba lehet bedobni, illetve e-mailen az info@
algyofaluhaz.hu címre elküldeni 2016. október 31-ig.

Férőhelyek alakulása a bölcsődében. 2016.09.01.

2016-2017-es nevelési évre előjelentkezettek száma 44 
gyermek. Engedélyezett férőhelyek száma 36 fő.
2017-2018 nevelési évre szolgáltatást igénylő gyermekek 
száma 40 fő, váró lista van kialakulóban. Felhívom a szü-
lők figyelmét, aki még nem jelentkezett a bölcsődébe, de 
igényelné, az ellátást mihamarabb tegye meg azt, az 517-
368 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 böl-
csőde irodáján.


