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FÁKLYA FÉNYE VEZETI 
AZ ALGYŐIEKET

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata méltó emléket szere-
tett volna állítani az 1956-os forradalom- és szabadságharc 
hőseinek, ezért döntöttek úgy, hogy ’56-os szobrot avattak 
a településen.

Algyőn október 23-án tartottak megemlékezést, ezúttal nem 
az országzászlónál, hanem a pár méterrel arrébb található 
új szobor tövében. A még le nem leplezett emlékmű előtt 
Molnár Áron, a település polgármestere mondta el ünnepi 
gondolatait. Beszélt 1956 ezen időszakának algyői esemé-
nyeiről, illetve Molnár János könyvéből idézett, aki komoly 
résztvevője volt az októberi forradalom algyői, illetve szege-
di történéseinek.
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjai készültek 
erre az alkalomra ünnepi műsorral, melyben versek, szó-
noklatok hangzottak el.

Az emlékművet Lázár János országgyűlési képviselő, mi-
niszter, valamint Molnár Áron polgármester leplezte le.
A tér és a műemlék 35 millió forintból valósult meg, és a to-
vábbcsinosításra is vannak már tervek. A szobrot Bánvölgyi 
László készítette el, melyen több motívum fedezhető fel. „Az 
angyaljelkép a jóságot és szabadságszeretet hozza el közénk, 
a fáklyalángnak, a fénynek pedig vezetnie kell az utunkon, 
és mindig az legyen a szemünk előtt, hogy amíg a fényt lát-
juk, nagy baj nem lehet” – mondta el Molnár Áron.
A koszorúzást megelőzően Petróczki Vivien és Szívós László 

színművészek mutattak be a jelenlévőknek egy, az októberi 
forradalomról szóló műsort.
A szobrot Fazakas Attila plébános szentelte fel. 

Végül a megemlékezés koszorúit és virágait helyezte el az 
emlékműnél Algyő Nagyközség Önkormányzata, Lázár 
János miniszter, a MATASZ Algyői Klubja, a Gyevi Art 
Kultúrális Egyesület, az Ezerjófű Egészségvédő Közhasznú 
Egyesület, az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület, a KDNP, 
valamint a Fidesz Algyői Szervezete. Ezt követően bárki el-
helyezhette virágait a szobor tövében, néhány gyermek pe-
dig a saját maga által készített zászlókat tűzte a virágok közé.

Az emlékmű ál-
lítását az 1956-
os forradalom és 
szabadságharc 60. 
évfordulójára lét-
rehozott Emlék-
bizottság támo-
gatta.

RV

Férőhelyek alakulása a bölcsődében. 
2016.10.01.

2017-2018 nevelési évre szolgáltatást igénylő gyerme-
kek száma 41 fő, váró lista alakult ki. Felhívom a szülők 
figyelmét, aki még nem jelentkezett a bölcsődébe, de 
igényelné, az ellátást mihamarabb tegye meg azt, az 
517-368 telefonon vagy személyesen a bölcsőde irodá-
jában. 

2018-2019 nevelési évre jelentkezett gyermekek szá-
ma 14 fő. Szabad férőhelyek száma 22. 

Felvételi kérelem adatlap igényelhető személyesen a 
bölcsőde irodáján.

2016. november 16.-án 16:30-tól Játszócsoport kereté-
ben Gyermek Bőrgyógyászati előadás és szűrés lehető-
sége lesz a Bóbita Bölcsődében.

Előadó: Dr. Nagy Nikolett bőrgyógyász szakorvos

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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TÖK ÉS DIÓ UTÁN KUKORICA

 
Minden a kukoricáról szólt az algyői iskolában. Az Öko-
héten a gyermekek morzsoltak, valamint a növénnyel kap-
csolatos rajzokat készítettek és mondókákat tanultak.

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Öko-iskola lévén 
minden évben megrendezi az Öko-hetet. Ennek során meg-
határoznak egy növényt, amiről a diákok a lehető legtöbbet 
elsajátítják az öt nap alatt.
A tanulók foglalkoztak már szilvával, tökkel, szőlővel és di-
óval is. Ez alkalommal a kukoricára esett a választás. Torma 
Tiborné pedagógus, képviselő elmondta, az intézmény mint-
egy 400 fiatalja ezzel kapcsolatos közmondásokat, énekeket, 

mondókákat tanultak, valamint rajzokat és plakátokat ké-
szítettek. Az alkotásokból kiállítás nyílt az iskola aulájában.

Az osztályok a hét folyamán a Tájházba is ellátogattak. 
Ottjártunkkor a hatodikosok a morzsolással ismerkedtek. A 
cél az volt, hogy a gyermekek rádöbbenjenek, mennyi mun-
kával jár az, mire a termény a tárolóból az asztalra kerül.

Megyeri József

Gyors internet és új tévécsatornák – Mifelénk már fejlesztett az Invitel
A nagysebességű internetelérés alapjaiban változtatja meg a netezés és a televíziózás élményét mindannyiunk számára. Az In-
vitel hálózatfejlesztéseinek köszönhetően most már az algyőiek is megtapasztalhatják a különbséget, akár otthonukban, akár 
munkahelyükön veszik igénybe a cég korszerű szolgáltatásait.
Az ország számos településén helyi szolgáltatóként jelenlévő Invitel számára régóta kiemelkedő fontosságú törekvés, hogy folya-
matosan fejlessze hálózatát és termékeit, amely egyszerre jelent technológia-váltást és a helyben élők mindennapjainak meg-
könnyítését. A nagysebességű internetnek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg az élet számos területén úgy a munkában, 
mint a szórakozásban, de akár a tanulásban is.

A mi világunk
Az Invitel szolgáltatásai között a család minden tagja találhat szórakoztató időtöltést és hasznos tartalmakat. Az új, HD-ban is 
fogható Spíler TV például a focirajongók kedvence lehet, hiszen itt látható a Premier League 2016-2017-es évada. Emlékeznek 
még a Vad angyalra? A szintén nemrég indult Izaura TV-re kapcsolva a romantikus sorozatok kedvelői találkozhatnak majd jópár 
régi ismerőssel. Az Invitel gazdag tévécsatorna-választékában több mint 170 televízió- és rádióadó található, melyek közül többet 
HD minőségben is élvezhetünk az arra alkalmas televíziókészülékünkön. Ráadásul a hálózatfejlesztés által elérhető interaktív 
funkcióknak köszönhetően a műsorokat bármikor megállíthatjuk, visszajátszhatjuk, sőt még fel is vehetjük, így valóban akkor 
tévézhetünk, amikor időnk engedi.
„Az Invitel folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket, legyen szó pályázati, vagy akár saját források bevonásáról. Büszkék 
vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a szolgáltatási területeinken található települések fejlődéséhez és digitális felzárkóztatásá-
hoz. Hálózatfejlesztési törekvéseinket a jövőben is folytatni fogjuk és bízunk abban, hogy egyre több címre juttathatjuk el a nagy 
sebességű internetet és az erre épülő minőségi tévészolgáltatásokat” – mondta Horváth Csaba, az Invitel régió menedzsere.

Nagyobb sávszélesség és új szolgáltatások kisvállalkozásoknak is 
Az Invitelre természetesen a munkánk során is számíthatunk. Az internet-, telefon- és TV-szolgáltatást tartalmazó Profi csomagok 
a kisvállalatok igényei szerint szabadon kombinálhatók, így testreszabott megoldást nyújtanak a felhasználóknak. A fejlesztések-
nek köszönhetően a vállalkozások is élvezhetik a nagyobb sávszélesség előnyeit, sőt akiknek a napi üzletmenetben a feltöltési 
sebesség is fontos, azok számára kedvező alternatívát nyújt az Invitel szimmetrikus internet szolgáltatása.

A lakossági és kisvállalati szolgáltatások iránt érdeklődők személyesen a szegedi Invitel Pontban (Gutenberg u.14.) tájékozódhatnak, illetve a 
lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a kisvállalatoknak szóló Profi portfólióval kapcsolatban pedig a 06 80 881 881-es zöld szá-
mon kérhetnek felvilágosítást. A legfontosabb információkat és ajánlatokat a http://www.invitel.hu valamint a www.invitel.hu/kisvallalati 
oldalakon is megtalálják, ahol a kiválasztott szolgáltatásokat meg is rendelhetik.

További friss hírek Algyőről: 

www.promenad.hu-n!
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NEM ELÉG A 80 MILLIÓ
 

Úgy tűnik, túllépi a Faluház az idei, 80 millió forintos költ-
ségvetését – hangzott el az algyői képviselő-testület októ-
ber 20-i ülésén.

09:07: Molnár Áron polgármester megnyitotta a testületi 
ülést. Az összes képviselő jelen volt.
09:08: Elfogadták az Algyői Szivárvány Óvoda 2016/17-es 
nevelési év és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tan-
év indításáról szóló tájékoztatót. Molnár Áron elmondta, 
örömteli, hogy mindkét intézményben folyamatosan nő a 
gyermekek száma.
09:25: A 2017. évi költségvetési koncepció fejlesztési ja-
vaslatairól tárgyaltak. Dr. Gonda János, a Jogi Ügyrendi 
és Humán Bizottság elnöke, valamint Pongrácz Tamás, a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint ezzel kapcso-
latban munkaértekezletet kellene összehívni a bizottságok 
között és csak azután dönteni.
Az önkormányzat SZMSZ szabályzata azonban nem tartal-
maz munkaértekezletet. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester: 
a bizottsági elnököknek jogában áll információs találkozót 
kezdeményezni.
Molnár Áron: lehet tárgyalni többször, de az előterjesztés 
nagy részét már korábban ismertették.
A grémium döntött: egyeztető tárgyalást hívnak össze a 
novemberi testületi ülésig.
09:42: Herczeg József képviselő: az Ipari park fejlesztésére és 
bővítésére lenne szükség. A polgármesteri hivatal gyűjtsön 
össze a helyrajzi számokat és a tulajdonosokkal kezdődjenek 
meg a vásárlásokról a tárgyalások.
Molnár Áron: ez már tavaly megtörtént és előterjesztés is 
készült róla. A novemberi testületin újra napirendre kerül.
10:08: Szaunát alakítanának ki a Levendula Hotelben. Szűcs 
Szabolcs, a Gyevitur NKft. ügyvezetője elmondta: korábban 
2017. február 15-re tették a kivitelezés befejezésének határ-
idejét, most azonban 70 napot határoznak meg a leendő ki-
vitelezőnek a munkálatok elvégzésére.
10:24: Idén is biztosítja az önkormányzat a szünidei gyer-
mekétkeztetést. Nyár után 800 ezer forint maradt erre a 
célra, így megoldható az őszi és a téli szünetek alatt az ét-
keztetés. A pontos létszám még kérdéses, a költség ennek 
meghatározása után derül ki – hangzott el.

10:50: - November 9-én, közmeghallgatást tervezünk Al-
győn. Témaként az idei fejlesztéseket határoznánk meg - 
mondta Molnár Áron.
Gonda János: a novemberi testületi ülés után, 30-án tartsák 
a közmeghallgatást, ahol az Algyőre települő görög vegyi 
üzemről is tájékoztassák a lakosságot.
A grémium döntött: november 30-án lesz közmeghallgatás.
11:05: Több rászoruló lakhatási problémával keresi fel az 
önkormányzatot. Emiatt a település két ingatlant vásárolna, 
hogy segítsen a hátrányos helyzetűeken.

Herczeg József szerint két ingatlannal nem tudják megol-
dani a problémát. - Az önkormányzat gondolkozzon hosz-
szú távon, ezért a Zöld iskola épületét kellene erre a célra 
használni, amely több mint tíz lakás kialakítására alkalmas 
– tette hozzá.
Molnár Áron: ez a két ingatlan tűnt jelenleg a legalkalma-
sabbnak a lakhatási problémák kezelésére. A Zöld iskola át-
alakítása meghaladná a 100 millió forintot, az önkormány-
zat nem tervezett ekkora kiadást.
11:18: Pongrácz Tamás: az ingatlanok kiválasztása közben 
figyelembe vették-e a Bartók Béla utcai panellakásokat?
Molnár Áron: a panelokban a magas rezsit a szociálisan 
rászorulók nem bírnák fizetni. A két kiválasztott ingatlan 
azonnal beköltözhető. Folyamatosan lakták őket és a lehető 
legolcsóbbak.
Balázs Zsolt képviselő ezt a két ingatlant a lehető leggyor-
sabb segítségnek tartja. 
Dr. Gubacsi Enikő: ebben a kérdésben mihamarabb dönteni 
kell, ugyanis egy háromgyermekes anya is kért az önkor-
mányzattól lakhatási segítséget.
- Az önkormányzat érdekét figyelembe vesszük, így nem vá-
sárolunk olyan ingatlant, ami nem megfelelő – reagált Mol-
nár Áron, aki szerint a döntést nem szabad elodázni.
11:34: Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó képviselő: hány esetben 
kellene segíteni?
- Az önkormányzat hat azonnaliról tud. Az idő rövidsége 
miatt csak részben tudunk megoldást biztosítani – válaszolt 
Molnár Áron.
Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó szerint a novemberi testületi ülé-
sen döntsenek erről, addig vizsgálják meg, ki az, akit minél 
hamarabb támogatni kell.
11:50: A döntés: egy ingatlant vásárolnak és az elkövetke-
zendő hetekben pályázatot írnak ki, hogy kik azok, akik a 
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leghamarabb segítségre szorulnak. Mindeközben folyama-
tosan vizsgálják, mely ingatlanok lehetnek szociális bérla-
kások.
11:53: - Bővítésre lenne szükség az Algyői Faluház és Könyv-
tárban, mivel 98-99 százalékos kihasználtsággal működik az 
intézmény. Nem csak a rendezvények, hanem a rendszeres 
foglalkozások is sikeresek, szinte nincs szabad időpontunk – 
számolt be Bene Zoltán, a Faluház igazgatója.
Gonda János: túl sok az esemény a Faluházban, emiatt job-
ban meg kellene fontolni a szervezést. Pongrácz Tamás, dr. 
Gubacsi Enikő és Molnár Áron szerint is változtatni kellene 
a költséghatékonyság érdekében, ugyanis a Faluház az idei 
költségvetésének 88 százalékát már elköltötte.

Dr. Gubacsi Enikő: meg kell vizsgálni, hogy melyik ren-
dezvény mennyibe kerül, és az olyan események, amelyek 
nem hoznak nagy látogatottságot, elmaradhatnak. Mindez 
úgy, hogy Algyő kulturális élete ne sérüljön. A Faluház éves 
költségvetése 80 millió forint, azonban jelenleg ezt ki kell 
egészíteni. Az egyik problémát az okozza, hogy a nevesebb 
fellépők sok esetben nem hoznak akkora közönséget, mint a 
helyi zenekarok.

12:20: Herczeg József: az önkormányzat elfogadta, hogy 3 
millió forintból Edda koncertet szervezzenek a falunapo-
kon. Az elkövetkezendőkben jobban át kell gondolni, hogy 
a nagynevű előadók mennyi algyőit mozgatnak meg, mert a 
koncertre legtöbben a környékről jöttek el. Nem az igazgató 
a hibás, hanem az, aki javasolta, hogy kik lépjenek fel a tele-
pülésen – mondta a képviselő.
12:27: A Faluház a nyári időszakban több tábort is szervez. 

Torma Tiborné képviselő úgy látja: a szervezéseknél figye-
lembe kell venni, hogy a táborokat ne egy időpontban tart-
sák.
Dr. Roczkó András megköszönte Bene Zoltán igazgató 
munkáját. – A kultúrát támogatni kell. 52 hét alatt közel 70 
programot biztosított a Faluház az algyőieknek – mondta a 
képviselő.
A grémium döntött: feloldja a Faluház zárolásait a túllépés 
miatt.
12:48: Pályázik Algyő a „Lapátos vízi megállóhelyek” véd-
jegy minősítés cím elnyerésére.
13:19: - Több cég is napelemes energiával kapcsolatban ke-
reste meg Algyőt. Az egyikkel tárgyalások kezdődtek meg, 
erről bővebben a novemberi testületi ülésen tárgyalnak 
majd – tájékoztatott Molnár Áron.
13:23: Jövőre 20 éve, hogy Algyő önálló település. Ennek 
kapcsán rendezvénysorozattal készülnek a településen - 
hangzott el.
13:26: Dr. Gonda János: népszavazást tartanának az Algyő-
re betelepülő új, vegyipari alapanyagokat gyártó üzem hely-
színe miatt. Jelenleg hol tart az ügy?
Dr. Varga Ildikó jegyző válaszolt: október 10-én a kezdemé-
nyezést hitelesítette a bizottság.

Megyeri József

ÖSSZEFOGLALÓ MOLNÁR ÁRON 
POLGÁRMESTERREL:

-A testületi ülésen többek között arról tárgyaltunk, hogy 
a szeptember 30-i adatok  szerint úgy tűnik, a Faluház 
túllépi az idei, 80 millió forintos költségvetését. Az önkor-
mányzat emiatt feloldotta az intézmény zárolásait. Azt 
gondolom, ez olyan ügy, amiről beszélniük kell a képvi-
selőknek, hogy legközelebb ne forduljon elő – mondta 
Molnár Áron. A polgármester szerint felül kell vizsgálni a 
túlköltekezés okát. Amennyiben szükséges, csökkenteni 
kell a programok számát, vagy meg kell szüntetni azokat 
az eseményeket, amelyek nem hozzák a várt látogatott-
ságot. 

- Több képviselő úgy gondolta: személyes támadás 
indult Bene Zoltán ellen. Ez nem igaz, Algyőn az egyenlő 
bánásmód elve alapján kell dönteni, egy hasonló ügyben 
korábban egy másik cég, intézmény vezetőjét már „állí-
tották falhoz” – fejtette ki a politikus.

Az ülésen a lakhatási problémákkal küzdő algyőiekről 
is szó esett. Molnár Áron legalább hat olyan esetről tud, 
ahol egy-egy szociális bérlakás lenne a segítség. – A gré-
mium hosszú vita után úgy döntött, egy ingatlant vásá-
roljunk és vizsgáljuk meg a további lehetőségeket, hogy 
bővítsük a bérlakások számát. Örömteli, hogy elindultunk 
egy úton. Több javaslat is érkezett a képviselők részéről, 
többek között az, hogy alakítsunk ki egy bérlakásokból 
álló tömböt. Ez azonban több százmillió forintba kerülne, 
így más megoldást kell alkalmaznunk – összegzett a 
nagyközség vezetője.
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ÚJ UTAKON A PARLANDO 
ÉNEKEGYÜTTES
 

Több mint fél évvel a nagysikerű születésnapi operett gála, 
s pár nappal az Alkotói-díj kitüntetés átvétele után ültünk 
le egy kis számvetésre, értékelésre Fábián Péterrel az együt-
tes vezetőjével – mi történt, s mi várható a Parlando háza 
táján?

- Életünk, működésünk egyik legszebb napját éltük meg 
februárban, s éreztük, ez fontos mérföldkő életünkben. 
2001-ben senki nem gondolta, s nem is gondolhatta, hogy 
15 év alatt 41 énekes fordul meg közöttünk, s énekel velünk 
több-kevesebb ideig. Nem hihettük, hogy az ország 18 me-
gyéjében, s Budapesten is több alkalommal léphetünk fel, 
hogy több televízióban, rádióban bemutatkozhatunk, hogy 
a határainkon túl is ismerős lesz az algyői Parlando Együttes 
neve. Azt sem gondoltuk, hogy országos versenyeken ara-
tunk osztatlan sikereket, s nem csak, mint csapat, ha nem 
szólistáink is tovább öregbítik Algyő hírnevét. 
- Melyek voltak az igazi kihívások, voltak-e fordulópontok 
az életetekben?
- Amikor 2009-ben véget ért a közös munka Lakatos Béla 
zongoraművésszel, kissé kilátástalanná vált a jövőnk, de 
sikerült megmaradnunk, új tagokat is toborozni, s az un. 
fél-playback technikával, zenei alapok segítségével színpad-
képes műsort összeállítani, sőt, évről évre tovább tanulni, s 
fejlődni, bele-bele kóstolni más zenei stílusokba is. Ez ko-
moly fordulópont volt. Az igazi kihívást pedig az jelentet-
te, hogy hogyan sikerül egyben tartani a csapatot, új tago-
kat beépíteni az szakmailag és persze emberileg egyaránt, 
hogyan sikerül egy baráti társaságként hétről-hétre együtt 
lenni, dolgozni, gyakorolni, sikereket megélni úgy, hogy ne 
kerüljünk szereptévesztésbe, ne lőjünk túl a céljainkon, s ké-
pesek legyünk a sikereinket értékükön kezelni.
- Úgy gondolom, kihívásokból ma is van elég. Merre to-
vább Parlando?
- Tavasszal egy őszinte beszélgetéssel próbáltunk szembe-
nézni helyzetünkkel, jelenünkkel…s persze a jövőnkkel. Ha 
bár az ének, a zene lelkünket fiatalon tartja, de tudomásul 
kell vennünk, hogy nem fiatalodunk, s fizikailag is egyre 
megterhelőbb a sok próba, s persze az utazások, a fellépé-
sek. Fontos továbbá hogy egy csapat valamennyi tagja ugyan 
azon „hangnemben” tudjon alkotni, csapattagként együtt 

működni. S mint énekeltük annyiszor: „Új műsorhoz új férfi 
kell…..”
- Ha jól értem, tagcserék történtek?
- E beszélgetés után egy páran úgy érezték, eljött az a pil-
lanat, hogy nehéz szívvel, de befejezik a Parlandos életet. 
Vannak, akik erre az évre vállalták még a közös munkát, 
biztosítva így a folyamatosságot, s hogy eleget tudjunk tenni 
a meglévő felkéréseinknek. Nagyon nehéz ezt megélni, de 
meg kell újulni, meg kell újítani a társaságot. Azt gondolom, 
mindenki, aki több-kevesebb ideig tagunk volt, részese volt 
a sikereknek, arany betűkkel írta be nevét a Parlando Em-
lékkönyvbe, s ezzel Algyő legújabb kori civil közéletébe. Kö-
szönet az eddig átélt közös évekért, a közös sikerekért. 
- Hogyan tovább?
- Egyre többen keresnek Szegedről, Vásárhelyről, hogy csat-
lakozni kívánnának hozzánk. Mi viszont szeretnénk, ha to-
vábbra is elsősorban algyőiek alkotnák az együttest. Ezért 
algyői énekelni szerető, énekelni vágyó hölgyeket, lányokat 
és asszonyokat, s persze férfiakat, urakat keresünk, akár há-
zaspárokat várunk sorainkba. Szeretnénk, ha a húszas, har-
mincas, negyvenes korosztályból jelentkeznének nálunk, 
hisz ők lehetnek a következő tizenöt év sikercsapatának 
alapemberei, meghatározó énekesei.
- A Parlando Énekegyüttes megmarad a magyar operett 
amatőr zászlóshajójának?
- Az operett örök szerelem, amit folyamatosan ápolunk, 
éneklünk, műsoron tartunk. De e mellett szeretnénk nyit-
ni új stílusok felé. Táncdalokat, slágereket, örökzöldeket, 
magyar és világslágereket tanulni, a hatvanas – hetvenes, 
vagy akár a nyolcvanas évek hangulatát megidézni, s ezzel 
szórakoztatni közönségünket. Nem várunk el zenei, énekesi 
előképzettséget, kottaolvasást, de fontos a zene szeretete, s 
az együtténeklés vágya, igénye. Minden hétfőn 17 – 19. kö-
zött várjuk az érdeklődőket a Faluház emeleti termében. Ér-
deklődni akár nálam is lehet személyesen, akár a facebook 
lapomon, vagy telefonon: 30 439 01 68.Vegyenek részt minél 
többen a nyilvános próbáinkon, énekeljünk együtt és talál-
juk ki közösen a következő tizenöt év Parlando Együttesét!

Parlando Énekegyüttes

Gratulálunk az Alkotói-díj kitüntetéshez kívánunk sok 
sikert az új munkához, s várjuk a megújult Parlando 
Énekegyüttes algyői bemutatkozását!

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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JÓL FUTOTTAK AZ ALGYŐIEK

 
Október 13-án, Bakson rendezték meg az idei Körzeti me-
zei futóbajnokságot. Az Algyői Fehér Ignác Általános Isko-
la diákjai dobogós eredményekkel tértek haza.

A II. korcsoportos lánycsapatunk: Ács Emese és Nyerges 
Emese (3.a), Fábián Réka és Moczó Gréta (4.b) és Füzesy 
Vanda (5.a)  első helyezést ért el; a II. korcsoportos fiúcsapa-
tunk: Bozóki Joel (3.a), Janecskó Alex, Kiss Levente és Pácza 
Dániel 4.a és Juhász Olivér (4.b) is első lett.  A III. korcso-
portos lánycsapatunk: Belovai Petra és Sulyok Rebeka (5.a), 
Üveges Gabriella (6.a), Kiss Virág és Németh Réka (7.b) 
második; a III. korcsoportos fiúcsapatunk: Forgó Dániel és 
Szilágyi Dominik (5.a), Éder Márton és Molnár Márk (6.b) 
és Bogdán Bence (7.a) első helyezett lett. 

A IV. korcsoportos lánycsapatunk: Nagy Olga (7.b), Lantos 
Szabina és Péter Fanni (8.a), Bura Alexandra és Zakar Zsa-
nett (8.b) negyedik, a IV. korcsoportos fiúcsapatunk: Szil-
ágyi Benjámin (7.a), Koza Zsolt (8.a), Bíró Martin és Pap 
Máté (8.b) második helyezést ért el.  
Egyéni eredmények: első helyezést ért el Füzesy Vanda (5.a), 
Kiss Levente (4.a), Kiss Virág (7.b); második lett Szilágyi 
Dominik (4.a), harmadik lett Moczó Gréta (4.b), Üveges 
Gabriella (6.a), Nagy Olga (7.b) és Koza Zsolt (8.a) osztályos 
tanuló. Az első helyezett egyéni versenyzők és csapatok to-
vábbjutottak a megyei döntőbe. 
Felkészítő tanáraik: Varga Ágnes, Ficsór Barnabás és Retkes 
Zsolt.

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

FORRADALMÁROK KEZÉN 
AZ ALGYŐI REPTÉR
 

Az Algyői Faluház ITTT – mindenről, ami Irodalom, 
Történelem, Társadalom, Tudomány elnevezésű rendez-
vénysorozatának keretében tartott előadást Miklós Péter, 
a hódmezővásárhelyi Emlékpont vezetője Az 1956-os for-
radalom Csongrád megyében és Algyőn címmel.

– Algyőn október 25-én vette kezdetét a forradalom, amely-
nek eseményei hasonlóképpen alakultak a megye többi ki-
sebb településén tapasztaltakhoz – mondta a történész, aki 
hozzátette: az algyői forradalmi bizottság 1956 őszén nem-
csak leváltotta a kommunista tanácsi vezetést, de megszer-
vezte a fegyveres nemzetőrségét is, amely ellenállást próbált 
szervezni a szovjet megszállás idején, elsősorban a helyi 
repülőtér ellenőrzését tartva kézben. A történész kifejtet-
te: az algyői forradalmárok már október utolsó napjaiban 
kimondták a termelőszövetkezet föloszlatását, s megkez-
dődött a falu környéki földek szétosztása, pontosabban az 
egykori tulajdonosoknak való visszajuttatása – ez minden-
képpen algyői jellegzetességnek számított a hatvan ezelőtti 
forradalom megyei történetében.

Forrás: Emlékpont, Arany-Tóth Attila

NYÍLT NAP AZ EZERJÓFŰ HÁZBAN
 

Szeptember 24-én újra megrendezték az Ezerjófű Egye-
sület őszi nyílt napját. Tervezett program volt a gyógynö-
vénykert megtekintése, az új teakeverékek megkóstolása 
és egy játékos verseny is.
A csapatok már az esemény kezdetén megérkeztek és szem-
mel tartották a történéseket, hátha sikerül ellesniük valamit, 
ami aztán hasznukra válhat a feladatok megoldásánál. 
Négy állomáson kellett különböző feladatokat teljesíteni. 
Volt jóga, gyógynövényismeret és rajzos feladat is, de ked-
vencnek mégis a szendvicskészítő állomás bizonyult. Utolsó 
akadályként egy zenei-költészeti tesztet kellett kitöltenünk.
Azonban még hátra volt a legizgalmasabb rész, az eredmény-
hirdetés. Minden csapat kiválóan szerepelt és mindenki meg 
is kapta a jutalmát. Emellett hallhattuk még a rajzverseny 
eredményét is, ahol szintén szép alkotások születtek.
Minden résztvevő tele kézzel és tele élménnyel indult el ha-
zafelé az őszi nyílt napról.

Kertész Tekla 8.b osztályos tanuló
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TIZENÖT KITÜNTETETT 
ALGYŐ NAPJÁN
 

Algyő napja alkalmából szeptember 30-án, pénteken és ok-
tóber 1-jén, szombaton több eseményt is rendeztek a tele-
pülésen.
Október elseje Algyő napja, ugyanis tizenkilenc évvel ez-
előtt hirdette ki az akkori köztársasági elnök, hogy Algyő 24 
év után újra független település lett. Levált tehát Szegedről 
- ezt az újjászületést ünneplik meg minden évben.

Elsőként Kovács Antal tanár emléktábláját avatták fel az 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában, majd az óvodához 
vezetett az ünneplők hada, hiszen átadták az új tornaszobát 
az intézményben.
Egy teljesen új épületet húztak fel röpke két hónap alatt 45 
millió forintból, melyből 20 millió forintot a Belügyminisz-
térium nyújtott, a fennmaradó összeget az önkormányzat 
biztosította.

„Algyő több lett egy olyan intézménnyel, amely talán régió-
szinten is egyedülálló” – mondta el Molnár Áron polgár-
mester. A gyerekek nem csak egy szobát kaptak, hanem egy 
teljes berendezéssel és eszközökkel rendelkező létesítményt. 
Ezek az eszközök képesek arra, hogy a gyerekek mozgás-
készségét fejlesszék.
Koszorúzást is tartottak, hiszen minden évben megemlé-
keznek azokra, akik díszpolgári címmel rendelkeznek.

Elsőként Piri József néhai polgármester, majd Süli András és 
Juratovics Aladár sírhelyénél helyeztek el koszorúkat.
Ezt követően a könyvtárban a sporthoz kapcsolódóan nyílt 
kiállítás, mely Algyő sportmúltját ábrázolja. A Faluházban a 
Zsibongó Néptánc Együttes gálája zárta a napot. 

Október elsején ünnepi testületi ülést tartottak. E napon 
minden évben díjazzák azokat, akik kiemelkedően sokat 
tettek és tesznek Algyőért. 

Algyő Nagyközségért kitüntetést kapott Bene Zoltán, az 
Algyői Faluház és Könyvtár 10 éve fennálló munkája; 
Garajszki Andrásné, az algyői óvodában évtizedeken át 
végzett odaadó munkája; Hajdú Mihály, a gombaszakértés 
területén elért eredményes munkája; Iván Zsuzsanna, az al-
győi általános iskolában hosszú évtizedeken át végzett áldo-
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Tisztelt Olvasóink!
Ebben a hónapban nem kaptunk hírt családi eseményekről.

zatos munkája és Kopasz Bálint, a kajak-kenu sportban elért 
nemzetközi sikereinek elismeréseként. 
Alkotói díjat vehetett át Kecskeméti Sándor, kiemelke-
dő zenei alkotói tevékenységének; Magyarné Varga Anna, 
képzőművészeti alkotói tevékenységének; a Parlando Ének-
együttes, hosszú évtizedeken át végzett sikeres zenei tevé-
kenységük és Szalmáné Simon Éva, kosárfonói alkotói tevé-
kenységének elismeréseként. Elismerő oklevélben részesült 
Czirok Sándorné az algyői bölcsödében hosszú évtizedeken 
át végzett lelkiismeretes munkájáért; Gonda Irén az algyői 
óvodában és iskolában oktató-nevelő munka területén hosz-
szú évtizedeken át végzett szakmai tevékenységéért; Ko-
csisné Kuk Ildikó kézműves alkotói munkájáért; Makán 
Ferencné az algyői óvodában hosszú évtizedeken át végzett 
lelkiismeretes munkájáért; Szebei Lászlóné az algyői álta-
lános iskolában oktató-nevelő munka területén hosszú év-
tizedeken át végzett szakmai tevékenységéért és Kopaszné 
Demeter Irén, a kajak-kenu sportban végzett edzői munkája 
elismeréseként.

A testületi ülésen közreműködtek a Pro Musica Zeneisko-
la algyői zongorista növendékei. A programok este, Borbély 
Mihály és Orosz Zoltán harmonikaművész koncertjével zá-
rultak a Faluházban.

RV/Megyeri József

Egy hétig tartó AKCIÓ 
a Levendula Hotelben és a Borbála Gyógyfürdőben!

Az akció november 10-től november 17-ig tart!
Lepd meg szeretteidet akár karácsonyra egy pihentető 
hétvégével még idei árakon, vagy vásárolj nekik bérletet a 
Borbála Gyógyfürdőben!
Pihentető napok a Levendula Hotelben!
A csomag érvényessége: 2017. Január 3. – 2017. december 22.
3 nap 2 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában
•  Svédasztalos reggeli
•  Borbála Gyógyfürdő belépő szauna világ használattal
•  Térítésmentes transzfer Algyő belterületén
•  Wellness részleg használat a hotelben
•  Ingyenes sporteszköz használat
•  Kerékpárhasználat 1 fő részére 2 óra időtartamban
•  Meglepetés bekészítés
•  Ingyenes wifi a hotel egész területén
•  Ingyenes kamerával őrzött zárt parkoló
32.000 Ft/2 fő/2 éj
Kedvezményes félpanziós ellátással: 41.300 Ft/2 fő/2 éj
A Borbála Gyógyfürdőben minden bérletünk mellé ajándék 
alkalom jár!
•  30 alkalmas bérletünk mellé ajándék 6 alkalom!
•  15 alkalmas bérlet mellé ajándék 3 alkalom!
•  7 alkalmas bérletünk mellé ajándék 1 alkalom!
A bérleteket a fürdő pénztárában lehet megvásárolni nyitva-
tartási időben.

AZ IDŐSEKET ÜNNEPELTÉK
 
Az Idősek Világnapja alkalmából estébe nyúló ünnep-
séget rendeztek Algyőn, a Faluházban. A finom falatok 
mellett színes programokkal is szórakoztatták az idősebb 
korosztályt.

„Ez a hetedik al-
kalom, hogy ösz-
szejövünk és meg-
ünnepeljük az 
időseket. Úgy érez-
zük, hogy szük-
séges a figyelem 
ennek a korosztály-
nak is, ugyanis sok 
esetben lehet talál-

kozni olyan helyzetekkel, amikor sérelem éri a meglettebb 
korú embereket. A másik pedig az, hogy mi már rengeteg 
élettapasztalattal rendelkezünk, és ezeket az információkat 
át tudjuk adni a fiatalabb korosztálynak, amit sok esetben 
szerencsére igényelnek is” – mondta el Kneip Ferencné, az 
Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub vezetője.
A szépkorúaknak az algyői Szivárvány óvoda növendékei 
kedveskedtek egy táncos műsorral, majd a legnagyobb att-
rakció egy közel egyórás bűvész előadás volt. Algyői művé-
szek próza és versmondással is felléptek a Faluház színpa-
dán.

sk
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Tudtad, hogy Algyő is az Invitel kiemelt fejlesztési övezetéhez tartozik? 

Így a település nagy részén már számodra is elérhető gyors internetszolgáltatásunk!
Sőt széles tévécsatorna-kínálatunkban mostantól megtalálható 
a Spíler TV és az Izaura TV is!

Ismerd meg Te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz.

Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel: (06 62) 459 102

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN

Az adott lakcímen elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és a díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as infóvonalon
vagy munkatársainknál!
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AZ ALGYŐIEK TISZTESEN 
HELYTÁLLTAK

 
Algyő nagyközség polgármestereként köszönöm minden 
algyőinek, hogy szavazatával hozzájárult a népszavazáson 
elért tisztes eredményhez. A településen a választópolgárok 
47,31%-a jelent meg az október 2-i népszavazáson és a vá-
laszadók 97,95%-a nemmel szavazott.

Algyőn a választópolgárok 47,31%-a jelent meg az október 
2-i népszavazáson, ezzel messze meghaladva az országos át-
lagot. Egy komoly kérdésre adtak határozott választ. Biztos 
vagyok benne, hogy az eredményhez nagyban hozzájárult, 
hogy a településen élők testközelből tapasztalhatták meg az 
illegális bevándorlók jelenlétét a nagyfai menekülttábor mű-
ködése idején.
Köszönöm a lakosság megerősítését abban, hogy helyes útra 
léptünk, amikor több szomszédos település vezetőjével ösz-
szefogva, a nagyfai menekülttábor bezárása ügyében tet-
tünk lépéseket.
Bízom abban, hogy akik most a távolmaradást választották, 
legközelebb Ők is élni fognak állampolgári jogukkal, és hoz-
zájárulnak a véleményükkel közös jövőnk építéséhez.
Kívánom ehhez Algyőnek és az egész országnak, hogy az el-
következendő esztendőkben nyugodtan, biztonságban, kul-
túránkat és hagyományainkat megőrizve tudjunk tovább 
élni Európa szívében.

Molnár Áron 
Algyő Nagyközség polgármestere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fsz. 1. szám 
alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 
évre történő bérbeadására

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

rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és 
egyedülálló személyek

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

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

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

zetnek meg

2.  Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, 
akik:
1.  vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik 

a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémáju-
kat más módon megoldják.

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

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):

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

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

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

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

-  lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
-  60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. 
A lakásban kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai:
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. sz.
55 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 25.520,- Ft/hó, további években a képviselő-testü-
let által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2016. 
november 10-én 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hiva-
talban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2016. november 

17-i Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintet-
tek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől szá-
mított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerző-
dés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a 
bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás 2016. december 5. 
napjától foglalható el.

Algyő, 2016. október 26.

Molnár Áron
polgármester
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EGY VÉLEMÉNY
 

Szeptember 30-án több algyőivel együtt, én is elmentem 
megnézni a helyi néptánccsoportot, Algyő napja rendez-
vénysorozat előestéjén. Kicsik, nagyok közösen szórakoz-
tattak bennünket, jelenlévőket.
Azt gondoltam, egy kellemes, önfeledt szórakozásban lesz 
részem. De az örömbe üröm vegyült. Az előadás ideje alatt 
folyamatos volt a hangos beszéd (amit csak akkor lehetett 
hallani, amikor a zenében szünet volt), és a ki-be járkálás. 
Engem ez módfelett zavart.
Drága Algyőiek! Nem érdemlik meg azok az előadók a fi-
gyelmet, akik egész évben arra készülnek, hogy egyszer majd 
a közönségnek megmutassák tudásukat? Nem érdemlik meg 
a tiszteletet azok, akik művészetükkel minket szeretnének 
szórakoztatni? Felnőtt embereknek nincs annyi „sütniva-
lója”, ha már elmegy egy színházi rendezvényre, akkor azt 
csendben, rendben végig üli? Mit lát tőle akkor a vele érkező 
gyerek?
A legutolsó sorba ülve láttam olyan hölgyet, aki kétszer 
ment ki és jött vissza. Nem kívánok illemórát tartani a Hír-
mondóban, csak kérem azokat, akiket az észrevételem érint, 
tartsák tiszteletben és becsüljék meg a színpadon állókat, és 
ne zavarják a nézőket a folyamatos csatorálásukkal.

Szőkéné Bera Szilvia

Vásárok a Civil Szervezetek Házában 
(Kastélykert u. 38.):
November 09. (szerda) 9:00-11:00 óra – 

Vegyes iparcikk vásár
November 15. (kedd) 9:00-11:00 óra – 

Ruha és vegyes iparcikk vásár
November 22. (kedd) 9:00-11:00 óra – 

Vegyes- és apró iparcikk vásár
November 25. (péntek) 9:00-11:30 óra – 

Ruha és vegyes iparcikk vásár
November 28. (hétfő) 9:00-11:30 óra – 

Vegyes iparcikk vásár

December 06. (kedd) 9:00-11:00 óra – 
Ruha és vegyes iparcikk vásár

NOVEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR

November 04. (péntek) 18 óra – Pósa klub
November 09. (szerda) 15 óra – A Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete Algyői Csoportjának találkozója a Faluház 
előcsarnokában
November 11. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum: Rusz 
Milán: Jávor Pali utolsó mulatása
Belépő: 600 Ft /fő, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fő
November 12. (szombat) 9 óra – Egészség- és fitness nap 
a Faluházban
A részvétel ingyenes!
November 16. (szerda) 18 óra – Világjáró Klub X.: 
Bardócz Attila vetítéssel egybekötött útibeszámolója a 
Kaukázusról a Faluház emeleti klubtermében
November 18. (péntek) 18 óra – Pósa klub
November 18. (péntek) 17 óra – Kiállításmegnyitó a 
Faluház Galériában: a Bácsalmási Művésztelep Rakéta-
tárlata
November 18. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum: a Ha-
raszti Ádám Projekt koncertje (UK) (Jazz/Soul/Hip-
hop).
Belépő: 500 Ft / fő, nyugdíjas, diák: 250 Ft / fő
November 23. (szerda) 17 óra 30 perc – Életreform Klub 
a Faluház emeleti klubtermében. Téma: Az új, természe-
tes gyógymódok egyike: a Colon-Hidroterápia. Előadó: 
Dr. Bérces Kitti háziorvos
November 25. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum: Katyi 
– Vígjáték két részben. Az Azték Színház előadásában.
Belépő: 600 Ft /fő, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fő
November 27. (vasárnap) 16 óra – Adventi gyertyagyúj-
tás
November 30. (szerda) 18 óra – ITTT, mindenről, ami 
Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány: I. Vaj-

dasági Fürdő- és Közösségépítő Kaláka. Előadó: Vígi 
László (magyarkanizsai szervező)
December 02. (péntek) 18 óra – Pósa klub
December 03. (szombat) 10 óra – Mikulás futás
December 03. (szombat) 11 óra – Mikulás játszóház
December 03. (szombat) 16 óra – Mikulás Buli az Ifjú-
sági Klubban
December 04. (vasárnap) 16 óra – Adventi gyertyagyúj-
tás

BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
2016. december 1-én és 2-án (csütörtökön és pénteken), 
valamint december 5-én, hétfőn, 9-től 17 óráig vásárol-
hatók bérletek a Faluház földszinti kistermében.

Algyői hírmondó   ingyenes közéleti havilap
Megjelenik: minden hónap 5. napjáig

Kiadja: Kisbíró Hirdető, Szervező és Műsorszóró Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.

Felelős szerkesztő: Megyeri József (+3662/533-778)
Email: radio7@radio7.hu

Hirdetésfelvétel: Molnár Adél (+3620/269-40-30)
Nyomás: Szoliter Kft., Hódmezővásárhely

Megjelenik: Algyőn
Terjeszti: a Kiadó.

Azonosítószám: ISSN 2063-3173
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, 
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!
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MEGISMERKEDTÜNK 
AZ ÍJÁSZATTAL
 

Egy gyönyörű napos őszi délelőttön lehetőségünk nyílt 
arra, hogy megismerkedjünk az íjászattal. Az iskola mö-
götti területen volt számunkra előkészítve a pálya.

Bereczky Bence bemutatta nekünk az íjat, és beavatott ben-
nünket azokba a fontos mozdulatokba, amelyek segítségével 
működésbe tudtuk hozni ezt a csodálatos fegyvert. Három 
oszlopba állítottak minket, és a mögöttünk állónak adogat-
tuk át az íjakat. Nagy fegyelmet és figyelmet igényelt ez a te-
vékenység is. Egy személy háromszor lőhetett. Amikor min-
denki megpróbálta, cseréltünk a másik csoporttal feladatot. 
Ott azt gyakoroltuk, hogyan tudunk átjutni egy kerítésen 
anélkül, hogy hozzáérnénk. Nagy kihívás volt, óvatosnak, 
hajlékonynak kellett lennünk. A kifeszített kötél alatt először 
a kisebbek, majd a nagyobbak is akadály nélkül átjutottak. 
Nagyon örültünk, hogy a kitűzött idő lejárta előtt teljesíteni 
tudtuk a próbát. A programon igazán jól éreztük magunkat! 
Reméljük, hogy lesz még alkalom arra, hogy tökéletesítsük a 
megszerzett tudásunkat az íjászat terén.

Horváth-Teleki Hédi 
és Szutor Adél 6.b osztályos tanulók

OLASZOS VASÁRNAPI SVÉDASZTAL 
A LEVENDULA ÉTTEREMBEN

A népszerű magyaros svédasztal után 
megfordítjuk a zászlót, és az olasz tájak 

ízeit hozzuk el vendégeinknek novemberben! 
Kóstolják meg Önök is az igazi olasz konyha 

jellegzetes ételeit.

Ne felejtse otthon 10% kedvezményre 
jogosító kuponját, amit a magyaros 

svédasztalon kapott!

NOVEMBER 20. 12:30-15:00

Asztalfoglalás: 0620/28940494

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 – 20 éve - az algyőieket a Szegedtől való elvá-
lás gondolata foglalkoztatta. Lapunkban ezért egy éven 
keresztül minden alkalommal visszaidézzük az akkori ese-
ményeket.
Olvassák el az 1996 novemberében, az Algyői Hírmondó-
ban megjelent dr. Piri József néhai önkormányzati képviselő 
cikkét.

„A DÖNTÉS NAPJA: október 27.
Igen, ezen a verőfényes, őszi vasárnapon alapvetően fontos, 
jövőnket illetően meghatározó döntésünkkel megtettük az 
első lépést az önálló Algyő megteremtése érdekében.
Az előzmények mindannyiunk előtt ismertek már, most fog-
laljuk össze mégis a népszavazást megelőző történéseket. 
Algyő, a többi Szegedhez csatolt, korábban önálló településsel 
együtt a város részeként élte és éli mindennapjait, úgy hogy a 
közgyűlésben egy képviselő, helyben pedig településrészi kép-
viselőkből álló testület intézi a közügyeket.
Ez a képviseleti-részönkormányzati forma — bár hatéko-
nyabb és teljesebb körű az 1990-es választásokat 17 éven át 
megelőző rendszernél — csak arra alkalmas, hogy a város 
ügyeinek egységes vitele mellett próbálkozzék a sajátos tele-
pülésrészi érdek képviseletével, érvényesítésével.
Az Algyő városrész működését, fejlődését jelentő eddigi köz-
gyűlési döntések ennek a képviseleti munkának az eredmé-
nyei. Községünk sajátos helyzete — távolsága a várostól, je-
lentős ipari, gazdasági háttere — befolyásolta és érlelte azt 
a gondolatot, hogy alkalmas lenne önálló településként, au-
tonóm közigazgatással, a jogszabályi előírásoknak megfelelve 
irányítani, élni saját életét.
E gondolatok formálódtak az utóbbi hónapokban igénnyé, 
és vezettek a népszavazás kezdeményezéséhez. A lakossági 
fórum által megválasztott előkészítő bizottság tárgyalásokat 
kezdett a város vezetőivel az Önkormányzati törvény rendel-
kezéseinek megfelelően.
Következtek meghívott szakemberek részvételével a sokszor 
szenvedélyes, érzelemkitörésektől sem mentes, felelősségér-
zettől áthatott, egyszerre bizakodó és kétkedő hangvételű 
lakossági gyűlések, melyek résztvevőinek száma, érdeklődése 
Jelezte, hogy településünk életének rendkívül fontos szakaszá-
hoz érkezett. A tét nem kisebb, mint az újból önálló Algyő 
létrehozása.
A községegyesítés megszüntetését célzó előkészítő munka a 
népszavazást követően folytatódik.
A város közgyűlése is megválasztja a Szegedet képviselő bi-
zottságát, amellyel meg kell állapodnunk a törvény előírásai 
szerint az önkormányzati vagyon megosztásáról, működte-
téséről, a feladatok végzésének, jogosítványok gyakorlásának 
módjáról a teljes önállósulásig. Szükséges elkészíteni Algyő 
1997 évre valószínűsíthető, de tényeken alapuló költségveté-
sét, ki kell mondani, hogy az új település Algyő község néven 
a városhoz csatolás előtti eredeti közigazgatási határaival jön 
létre. Szeged város polgármestere ezt követően felterjeszti a 
Belügyminisztériumhoz a községalapítói kérelmet, majd a 
Köztársaság Elnöke a Magyar Közlönyben megjelenő határo-
zatával pontos h a tárnap — pl. 1997. július 1. — megjelölésé-
vel létrehozza a települést.

A helyi képviselő- és polgármester-választásra ezután az idő-
pont u tán kerül sor, az eredményes választásokig a település-
rész működtetése a város feladata.
A vázolt előkészítő munka komoly felkészültséget, a várossal 
történő egyezkedés és megállapodás felelősségteljes hozzáál-
lást, tárgyalási stílust igényel! Fontosnak tartom, hogy a tár-
gyalások menetéről a lakosság közvetlen módon kapjon rend-
szeres tájékoztatást, a legfontosabb kérdések eldöntése előtt 
pedig lakossági fórum tartását látom szükségesnek.
Az előkészítő bizottság terve az, hogy minden hónap utolsó 
szerdáján a Faluházban 18 órától tartandó közéleti klub ke-
retében ismerteti a tárgyalások eredményeit, a szükséges te-
endőket.
Tisztelt Algyőiek!
A fent vázoltakból következően sok munka áll még előttünk 
ahhoz, hogy sorsunkat kezünkbe véve önállóan, felelősséggel 
dönthessünk mindennapjainkról, jövőnkről, de máris van 
eredménye törekvéseinknek, melyet a népszavazáson megfo-
galmazott döntés Igazol.
Azt hiszem értelmetlen a jövőbe a szavazáson megjelentek, az 
igennel vagy nemmel voksolók számát emlegetni; a végered-
mény a fontos, az hogy Algyőn dönteni képes közösség formá-
lódik. Ennek a közösségnek a derékhadát az utóbbi években 
alakult egyesületek képezik.
A sorrendiség fontosságának igénye nélkül megköszönöm a 
sikeres népszavazás érdekében végzett munkáját, közremű-
ködését minden algyőinek, időseknek, fiataloknak, középko-
rúaknak egyaránt.
Az előkészítő bizottsággal együtt köszönjük a szegedi és az or-
szágos sajtó tényszerű, tárgyilagos tájékoztatását. Bízunk ab-
ban, hogy Szeged város önkormányzata korrekt partnerként, 
felelősséggel működik együtt velünk a jogszabályok által előírt 
döntések meghozatalában, megteremtve ezzel a Jövőbeni tele-
pülési együttműködés feltételeit.
Kérem Algyő lakóit, tegyünk meg mindent annak érdekében, 
hogy minél előbb megjelenhessen a Magyar Közlönyben egy 
dátum, egy nap amelyet ALGYŐ NAPJA-ként, az autonóm 
önkormányzás kezdeteként ünnepelhetünk.

dr. Piri József † 
önkormányzati képviselő”

Jelentkezés: 0630-415-0435-ös telefonszámon vagy a 
tajhaz.algyo@gmail.com-on lehet.

November 26. 10:00 óra



„A Tisza virága”2016. november 15
ALGYŐI ÉREM A VILÁGKUPÁN
 

Október 12-16. között rendezték meg Budapesten, a Syma 
Sport- és Rendezvényközpontban az év legnagyobb ITF 
Taekwon-do eseményét, a 6. ITF Taekwon-do Világkupát.

A versenyre 56 ország 1846 
versenyzője adta le a neve-
zését, amely adat után kije-
lenthető, hogy a sportág tör-
ténetének eddigi legnagyobb 
rendezvényét bonyolították 
le Magyarországon. Ekkora 
világeseményt utoljára 1988-

ban, szintén Budapesten rendeztek hazánkban, ami az ITF 
Taekwon-do világbajnokság volt.
Az Algyői Sportkör vezetőedzője és versenyzője, Zsarkó 
Dániel Péter, egy maratoni küzdelmi nap után, a Sasok SE 
csapatában versenyezve szerezett bronzérmet, felnőtt férfi 
csapatküzdelemben.
Csapata, 3 nyertes mérkőzés után, ír, fehérorosz és orosz el-
lenfeleket legyőzve, az elődöntőben szenvedett vereséget egy 
ír nemzetiségű klub ellen, amely később, a dobogó legfelső 
fokára is felállhatott.

Felkészítő mesterek: Stricz Richárd, Máté Zoltán, Puruczkai 
Ádám.

Az előző szám helyes megfejtői közül a nyertes: Fazekas Etelka. Nyereménye 2 darab belépő az Algyői Teátrum november 
18-i előadására. A jegyek átvehetőek a Faluházban. Gratulálunk!
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ELŐZŐ HAVI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:   Kosárfonás, új növényfélék és szőlő termesztése, bortermelés
Készítette: B.I. 
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MEGTELT LELÁTÓ 
AZ ALGYŐ – FRADI MECCSEN
 

Az NB I/B – s kézilabda mérkőzésre nagyon sokan voltak 
kíváncsiak október 29-én, hiszen az algyőiek hazai pályán 
fogadták a Ferencváros csapatát. A rangadót megelőzően 
egy különleges része is volt az eseménynek.
A másodosztály Keleti csoportjának két legjobb csapatának 
rangadójára került sor Algyőn. A zsúfolásig megtelt lelátó-
ról a ContiTech FKSE Algyő és a Ferencvárosi TC kézilabda 
mérkőzését szurkolhatták végig a jelenlévők.

Ezt megelőzően azonban egy nemes kezdeményezésnek 
lehettünk szemtanúi, ugyanis a Fiatal Kézilabdások Sport-
egyesülete úgy döntött, támogatja Algyő arcát, a riói olim-
pián tizedik helyen végzett kajakost, Kopasz Bálintot. A 
sportoló ezen az eseményen vehette át Bella Árpád klubigaz-
gatótól jelképesen, az új kajak ergométert, amely nagyban 
segítheti majd további eredményes felkészülését.

Egy másik jótékonysági célt is megfogalmazott Algyő kézi-
labdacsapata, még a bajnokságot megelőzően. Csatlakoztak 
ugyanis a Magyar Rákellenes Liga Pink Month akciójához, 
ezáltal minden idegenbeli mérkőzéseiket, illetve amikor le-
hetséges, hazai meccseiket is rózsaszín mezben játsszák vé-
gig. 
A mérkőzés teljes bevételét felajánlották az előbb említett 
szervezetnek, illetve egy urnát helyeztek ki, ahova bárki be-
dobhatta adományát.
Emellett a Ferencváros férfi csapata is gyűjtést szervezett 

a mérkőzést megelőzően, melyet a többi befolyt összeggel 
együtt, elutalnak majd a Magyar Rákellenes Liga részére.

Az előző szezonban az első helyen végzett Algyő csapata, az 
FTC második lett. Az idén mindkét csapat veretlenül jutott 
el a bajnokság ezen szakaszáig. Végül egy bajnoki döntőnek 
beillő, izgalmas, fordulatos mérkőzésen 30-31 (14-16) arány-
ban nyert a Ferencváros csapata.

RV

ÚSZÁSBAN JELESKEDTEK
 

A szeptember 24-én 
megrendezett II. Szente-
si Sprint úszóversenyen 
a következő eredmények 
születtek: az algyői For-
gó Noémi 1.a osztályos 
tanuló harmadik lett 50 
méteres hátúszásban, 
negyedik 50 méteres es 
gyorsúszásban és hatodik 
50 méteres mellúszásban. 
A szintén helyi Buzás Bá-
lint Bende 1.a osztályos 
tanuló első helyezést ért 
el 50 méteres hátúszás-

ban, míg második lett 50 méteres gyorsúszásban és 50 mé-
teres mellúszásban. 
Edzőik: Szabó-Zsura Brigitta és Magosi Krisztina


