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GÖRÖGÖK: TÁVOZUNK,
HA NÉPSZAVAZÁS LESZ
Csak akkor települ Algyőre a görög, vegyipari alapanyagokat gyártó cég, ha a nagyközségben élők szívesen látják.
Amennyiben népszavazást írnak ki a településen, a vállalat
meg sem várja az eredményt: egyből odébb áll.

A K&P Chem Kft. tartott lakossági fórumot a Faluházban
november 17-én. A görög cég a településen létesítene vegyipari alapanyagokat gyártó üzemet, ami azonban veszélyesnek minősül, mivel a termelés során folyékony ként és etoxialkoholt alkalmaz.
A nagyközségben egy magánszemély, Jánossy Attila és a
helyi Fidesz-frakció népszavazást kezdeményez, ugyanis a
gyár véleményük szerint túl közel kerülne az általános iskolához és a fürdőhöz.
A beruházó cég képviselője, Vasilis Papaioannou projektmenedzser elmondta, a Kft. Görögországban 1984-ben alakult,
azóta a világ több országában kezdtek üzleti tevékenységet.
Magyarországot tavaly év végén kezdték el feltérképezni, és
idén tavasszal Algyőt találták a legideálisabbnak a terjeszkedésre.
A cégnek több – köztük állami tulajdonban lévő – területet is ajánlottak, azonban a vállalat végül egy magánterület
mellett döntött. Ez a 47-es főút mellett, a Szeged felé vezető
oldalon, az új körforgalom mellett található. A Kft. csak az
utóbbi helyszínt találta alkalmasnak a beruházás megvalósítására.

2016. december

A projektmenedzser kijelentette: vagy ezen a területen építkeznek, vagy más települést választanak. A népszavazási
kezdeményezésről úgy fogalmazott: ha nem látják őket szívesen, akkor minden további nélkül távoznak Algyőről.
A fórumon kérdésként merült fel, hogy az üzem mennyire
veszélyes a lakosságra. - Erre csak a hivatalos szakhatóságok
adhatnak pontos választ, de nincs kikötés azzal kapcsolatban, hogy milyen messzire kell kerülnünk a lakóövezettől
– válaszolt Vasilis Papaioannou, hozzátéve, egy baleset sem
történt még az üzemeikben.
A projekt megvalósítása több mint egy évet venne igénybe.
Kezdetben 55 főt alkalmaznának, köztük vegyészeket, gépészeket, technikusokat.
Boldizsár Attila helyi lakos szerint nincs szükség Algyőn az
üzemre. Támogatja a népszavazási kezdeményezést, aláírást
is gyűjt. Erre többen úgy reagáltak: a gyár által további cégek keresnék fel Algyőt, ami által jelentősen fejlődhetne a
nagyközség.
Pletykaként terjedt, hogy a cég arab kapcsolatokkal rendelkezik. A görög képviselő furcsának titulálta a felvetést, hogy
a nemzetiségéről kell tanúbizonyságot tennie.
Gondáné Pál Ildikó: miért csak most jelentek meg a befektetők Algyőn? Több hónapja kérte a képviselőtestület, hogy
tárgyaljon a beruházó az önkormányzattal. Papaioannou
válasza: csak akkor mutatkoznak be egy helyszínen, amikor
már elkezdődnek a munkálatok. Az eddigi közmeghallgatásokra pedig mindig küldtek képviselőt.

Nagy Sándor úgy véli, túllihegik az üzemmel kapcsolatos
kérdést. Nem véletlenül költenének kormányzati támogatással 4 milliárd forintot a megvalósításra, ha az nem felelne
meg a mai kor követelményeinek.
A fórumon Ormay Tamás, az Ipari Park vezetője és Molnár Áron polgármester kifejtette, sajnálnák, ha a cég másik
települést választana. A politikus felhívta a figyelmet: ha a
népszavazást kiírják, a befektető távozik, ennek ellenére a
voksolást kötelező lesz megtartani. Ez Algyő számára több
millió forintos felesleges költekezést jelent.
A Faluházban mintegy hetvenen jelentek meg. Az összes
képviselő részt vett a tájékoztatón. Érdekesség: úgy láttuk,
hogy Pongrácz Tamás, a helyi Fidesz-frakció elnöke nem
várta végig a fórumot, hanem sokkal korábban távozott.
Megyeri József

2016. december
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Elhunyt Kátó Sándor
2016. november 12-én elhunyt Kátó Sándor, a Móra Ferenc Népszínház művészeti vezetője, az Algyői
Sportkör ökölvívó szakosztályának alapítója. Kátó Sándor 1946-ban született Sepsiszentgyörgyön,
Ozsdolán nőtt föl, s brassói középiskolásként vált élvonalbéli sportolóvá. Ökölvívóként nyolc alkalommal nyert román bajnokságot, elhódította a Balkán bajnoka címet, ezüstérmet szerzett Európa
Bajnokságon. Sikeres sportkarrierje után színészi pályára lépett, a marosvásárhelyi Szent-györgyi
István Színművészeti Akadémián végzett színész-rendezőként. Volt a sepsiszentgyörgyi és a temesvári színházak tagja, játszott a budapesti Nemzeti Színházban, a Szegedi Nemzeti Színházban,
a Szabadkai Népszínházban és a Gyulai Várszínházban. Számos filmben szerepelt, köztük olyan
klasszikus alkotásokban, mint a 80 huszár, A ménesgazda vagy az Allegro barbaro. 1998-ban barátaival létrehozta a Móra Ferenc
Népszínházat, melynek haláláig művészeti vezetője volt. A Móra Ferenc Népszínházzal tizennyolc esztendőn keresztül olyan értékteremtő munkát végzett, amely munkával mindvégig a nemzetet és a magyarságot szolgálta – felelősséggel, hittel, odaadással, az erejét
sosem kímélve.
Algyő Nagyközség Önkormányzatától 2006-ban tevékenységéért Algyő Nagyközségért díjat vehetett át;2013-ban a Bethlen Gábor
Alapítvány a határon túli magyarság körében végzett áldozatos munkáját Teleki Pál Érdeméremmel ismerte el; s még ugyanebben az
esztendőben az emberi erőforrások minisztere a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésében részesítette. Számára azonban ezeknél a kitüntetéseknél sokkal többet jelentett a közönség szeretete és azok megbecsülése, akikkel együtt dolgozott.
És Kátó Sándort szerette a közönség, szerették a ringek köré gyűlt szurkolók és szerették a színházba járók. S nem kevésbé szerették
és tisztelték a tanítványai: azok az ökölvívók, akik számos sportsikert köszönhettek neki, a mesterüknek és azok a színészek, akiket
nem csak szakmailag gazdagított, de egyúttal át is alakította őket, a nemzet napszámosává, a szórványt szolgáló színpadi emberré
nemesedtek mellette. Kátó Sándor úgy a sportolóinak mint a színészeinek meg- és fölmutatta az emberséget, hitet és tartást adott
nekik, útravalót egy egész életre. Mindannyiunknak hiányozni fog, akik ismertük és szerettük őt – sportolóknak, színházi embereknek, közönségnek, közösségnek. Noha az űrt, amit távozása hasított belénk, kitölteni nem lehetséges, emlékét, alakját, szellemiségét
megőrizzük. Őrzik a szorítók, őrzik a színpadok, őrzi a Kárpát-medence. És benne Algyő.
Bene Zoltán

FÜRDŐBIZTONSÁGI NAP
A BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐBEN
Az Egészséghét keretein belül november 11-én, első alkalommal rendezték meg a Fürdőbiztonsági Nap a Borbála
Gyógyfürdőben.
A
rendezvény
célcsoportja az
Algyői
Fehér
Ignác Általános
Iskola
tanulói
voltak, akik naponta látogatnak a Borbála
Gyóg y f ü rdőbe
az iskolai úszás
keretein belül. A
diákok a rendezvény ideje alatt megismerkedhettek az uszoda életében előforduló baleseti forrásokkal, valamint azzal,
hogyan kezeljük az adott baleseti helyzetet. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon keresztül mentő ápoló segítségével
az uszodai elsősegélynyújtás alapjait ismerhették meg. A
program részeként, képzett uszodamester segítségével betekintést nyerhettek a vízből mentés rejtelmeibe, szakszerű
végrehajtásába.
Kiss László Bence képzett uszodamester

A nagy sikerre való tekintettel újra egy hétig tartó AKCIÓ
a Levendula Hotelben
Az akció december 10-től december 17-ig tart!
Lepd meg szeretteidet karácsonyra egy pihentető hétvégével még idei árakon!
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
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NEM KAP PLUSZ PÉNZT
A POLGÁRMESTER
Több algyői önkormányzati képviselő úgy érzi, hogy Molnár Áron nem tekinti partnernek. Véleményük szerint a
polgármester ezért az év végén nem érdemel béren kívüli
juttatást.
A település november 17-i testületi ülésén az egyik napirendi
pont a polgármesteri hivatal és az önkormányzathoz tartozó
intézmények dolgozóinak év végi béren kívüli juttatása volt.
A grémium megszavazta: a célra minden intézményben egyhavi bruttó bértömeg áll rendelkezésre.
A testület egyedül azzal nem értett egyet, hogy Molnár
Áron, a nagyközség független polgármestere prémiumot
kapjon, ami a fizetésének megfelelő bruttó 487 ezer forintot
jelent. A képviselők 5-3 arányban fordultak a településvezető ellen: Balázs Zsolt, dr. Gubacsi Enikő és Torma Tiborné
igennel, míg Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó, dr. Gonda János,
Herczeg József, Pongrácz Tamás és dr. Roczkó András nemmel voksolt.

sem fogadja el az év végi juttatást. Külön kiemelte: 2010-14
között önkormányzati képviselőként minden évben támogatta, hogy az akkori polgármester, Herczeg József megkapja a plusz pénzt. Herczeg most ellene voksolt.
Molnár még hozzátette, ez az első eset a 20 éve önálló Algyő
életében, hogy leszavazták a polgármester béren kívüli juttatását.
Megyeri József
Az algyői Bóbita Bölcsőde
2016. december 27 és december 30 között

zárva tart.

Az újévben az első munkanap 2017.01.02. hétfő.
Ez alkalommal szeretnénk minden kedves szülőnek
megköszönni a felajánlott adományokat és az egész éves
együttműködésüket. Áldott Békés Boldog Ünnepeket
Kíván a Bölcsőde összes dolgozója.
- Azért nem támogattuk a polgármester béren kívüli juttatását, mert a testület több tagját nem tekinti partnernek.
Sőt, mi több: úgy érezzük, ez egyre rosszabbá válik – fejtette
ki portálunknak Pongrácz Tamás képviselő. A Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke, a helyi Fidesz-frakció
vezetője szerint Molnár Áron a két éves polgármestersége
során több olyan döntést hozott, ami magyarázatra szorul.
- Vannak olyan beruházások, amelyek azóta sem haladtak
előre. Az Algyőn jelenleg kialakult helyzetért is felelősnek
tartjuk, ugyanis a vegyi üzemmel kapcsolatban ő vezette a
nagyközséget a „szakadék szélére”. Ezeket a szempontokat
figyelembe véve nem érdemel jutalmat – magyarázta Pongrácz.
- Ugyanúgy érzem, mint a testület egy része: nem tekintenek
partnernek – reagált Molnár Áron. A politikus ugyanakkor
hozzátette, ő nem a képviselőknek és a Fidesz-frakciónak
szeretne megfelelni, hanem az algyői lakosoknak.
– Nem lepett meg, hogy nem szavazták meg a prémiumom,
csak azt nem értem, hogy akkor miért került ez a testület elé,
miért nem vetették el a korábbi bizottsági üléseken – háborodott fel a polgármester, aki kijelentette: akik nemmel szavaztak, azoktól az elkövetkezendő években már csak azért

„Az ünnep örömét kívánom,
Minden jót tenéked.
Az ünnep nyugalmát kívánom,
Zárd békében az évet.”

www.borbalafurdo.hu || 6750 Algyő, Sport utca 9. || www.facebook.com/borbalafurdo || 0662/517-520 || 0620/374-5770
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GYEVI ZSONGÁS ÚSZÓVERSENY
November 18-án rendezték meg az Gyevi Zsongás úszóversenyt az algyői iskolásoknak és az Algyői Úszó Közhasznú
Egyesület tagjainak.

60 méteres lány mellúszásban az I. korcsoportban első lett
Borsodi-Kalmár Gréta (2.b), második Ambrus Petra (2.b),
harmadik Forgó Noémi (1.a). A II. korcsoportban Németh
Sarolta (4.b) első helyezést ért el, Belovai Fanni (4.a) a második, Csúri Zsuzsa 4.b harmadik. III. korcsoportban a legjobb Karasz Luca (6.a), második Mészáros Dóra, harmadik
Szutor Adél (6.b).
60 méteres fiú mellúszásban az I. korcsoportban első Tornyi
Olivér (2.b), második Buzás Bálint Bende (1.a), harmadik
Qell Kristóf (3.a). A II. korcsoportban Juhász Kevend (3.a),
Kertész Mihály (4.b), Szutor Alex (4.b), a III. korcsoportban
Forgó Dániel (5.a), Tornyi Barna (5.a), Bogdán Bence (7.a) a
sorrend.
100 méteres mellúszásban a IV. korcsoportban a lányoknál Síkhegyi Luca (8.a) lett az első, második Ónodi Boglárka (8.a), harmadik Mircse Gréta (7.a), a fiúknál a legjobb
Karasz Bence (8.b), második Jernei Richárd (7.b), harmadik
Kiss Máté (7.a).
60 méteres hátúszásban a lányoknál az I. korcsoportban első
Forgó Noémi (1.a), második Borsodi-Kalmár Gréta (2.b). A
II. korcsoportban első Füzesy Vanda (5.a), második Belovai
Fanni (4.a), harmadik Moczó Gréta (4.b). 60 méteres hátúszásban a fiúknál az I. korcsoportban első Buzás Bálint
Bende (1.a), második Bozóki Joel (3.a), harmadik Qell Kristóf (3.a). A II. korcsoportban első Juhász Kevend (3.a), második Kertész Mihály (4.b), harmadik Janecskó Alex (4.a).
100 méteres hátúszásban a lányoknál a III. korcsoportban
Mészáros Dóra, Karasz Luca (6.a), Vidács Viktória (5.a) a
sorrend. A IV. korcsoportban a helyezettek: Síkhegyi Luca
(8.a), Rózsa Viktória (7.a), Kertész Tekla (8.b).
100 méteres hátúszásban a fiúknál a III. korcsoportban első
helyezett Forgó Dániel (5.a), második Tornyi Barna (5.a),
harmadik Németh Bercel (5.a); a IV. korcsoportban első
Karasz Bence (8.b), második Jernei Richárd (7.b).
60 méteres gyorsúszásban a lányoknál az I. korcsoportban
első Borsodi-Kalmár Gréta (2.b), második Forgó Noémi

(1.a), harmadik Ambrus Petra (2.b). A II. korcsoportban első
Belovai Fanni (4.a), második Csúri Zsuzsa (4.b), harmadik
Ács Emese (3.a).
60 méteres gyorsúszásban a fiúknál az I. korcsoportban a
sorrend: Gargács-Acsai Gergő (2.c), Buzás Bálint Bende
(1.a), Zsoldos Zoltán (2.c); a II. korcsoportban Juhász Kevend
(3.a), Szutor Alex (4.b), Kertész Mihály (4.b).
100 méteres gyorsúszásban a lányoknál a III. korcsoportban
első Karasz Luca (6.a), második Vidács Viktória (5.a), harmadik Mészáros Dóra; a IV. korcsoportban első Síkhegyi
Luca (8.a), második Kertész Tekla (8.b), harmadik Mircse
Gréta (7.a).
100 méteres gyorsúszásban a fiúknál a III. korcsoportban
első Forgó Dániel (5.a), második Tornyi Barna (5.a), harmadik Németh Bercel (5.a); a IV. korcsoportban első Karasz
Bence (8.b), második Jernei Richárd (7.b), harmadik Igaz Roland (7.a).
Testnevelőik és edzőik: Varga Ágnes, Ficsór Barnabás, Retkes Zsolt, Szabó-Zsura Brigitta és Magosi Krisztina.
Retkes Zsolt testnevelő

Születések Algyőn
2016. szeptember-október
1.	Vas Anasztázia Anna
Szül: 2016.09.23.
Anya: Salamon Virginia
Apa:Vas Tamás

2.	Zombori Rebeka
Szül: 2016.10.02.
Anya: Patyi Lilla
Apa: Zombori Zsolt

3.	Patai Anna
Szül: 2016.10.20.
Anya: Suti Edina
Apa: Patai Péter

4.	Varga Léna és Varga Luca
Szül: 2016.10.28.
Anya: Makán Éva
Apa: Varga Gábor
Gratulálunk, nőjetek nagyra!
A szerk.
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ADRENALIN BOMBA
A TISZA ÁRTERÉBEN
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egyszerűbb a közlekedés az erdőben. Természetesen a még
elő ágakat, bokrokat, növényeket nem vágják ki, nem okoznak bennük kárt.

Baráti meghíváson nyugvó Off-Road versenyimitációt tartottak Algyőn, ahol több mint 20, kifejezetten erre a célra
kialakított autó szelte a Tisza árterét. A járgányoknak a 2-3
méter magas sárfal sem volt akadály.

Egy egész napos baráti összejövetelt tartottak Algyőn, a Tisza árterében. A találkozón összegyűltekben egy valami biztos közös, mégpedig az off-road imádata. Ennek az a lényege, hogy egy direkt erre kialakított pályát kell teljesíteniük
a versenyzőknek. A sport érdekessége, hogy nem közúton,
hanem terepen, földes, saras, akadályokkal teli szakaszokon
bizonyíthatja a sofőr rátermettségét és összhangját saját gépével.
November 26-án több egyesület is képviseltette magát az
eseményen. 20-22 autó érkezett Algyőre, Soltvadkertről,
Kecelről, Kiskunhalasról, Szegedről, Domaszékről, Mindszentről, Hódmezővásárhelyről, és természetesen az algyői
versenyzők is képviseltették magukat.
Az autók természetesen nem gyáriak, minden sofőr saját
ízlése szerint alakítgatja, fejleszti, tuningolja. A kocsikból
minden felesleges eszközt kivesznek, hogy minél könnyebb
legyen. Ennél többet sajnos általánosságban nehéz megállapítani ezekről a gépekről, hiszen nincs két egyforma járgány. A versenyzők csak saját autóval állnak rajthoz, illetve
teljesítik a távokat, hiszen más járművével nem biztos, hogy
boldogulnak, pont az egyediségük miatt.
„A célunk az, hogy Algyő hírnevét öregbítsük ezzel a kis offroad megmozdulásunkkal. Igaz, hogy kevés a néző, de kevés időnk volt az ártérbe kialakítani biztonságos nézőteret.
Ez egy próba volt, hiszen jövőre szeretnénk egy színvonalas
versenyt is szervezni. Úgy néz ki, hogy Algyő önkormányzata ezt jó néven venné, ezért a jövőben támogatna is bennünket ebben” – tudtuk meg Kaponyás Zsolttól, az Algyői
Off-Road Egyesület elnökétől.
Az elnök hozzátette, hogy az ártérben, az erdőben való autózással nem a környezet rongálása a cél. Sőt! Az algyői Tisza strand területén sokan szeretnek barangolni a fák között, valamint autókkal is járnak be. Ezt értelemszerűen kis
csapásokon tudják megtenni, amit ezzel az off-roadozással
karban is tartanak, eltávolítják a letört faágakat, avart, így

Kíváncsiak voltunk, milyen lehet belülről végig szántani a
sáros, néhol vizes szakaszt, így kipróbáltuk, és behuppantunk Kaponyás Zsolt mellé az anyós ülésre. Rendkívül izgalmas volt, néhol már-már a felborulás határán voltunk, de
profi sofőrről lévén szó, egy pillanatig sem éreztük magunkat veszélyben.
Miközben a pilóták az erdő adta kihívásokkal küzdöttek, a
„táborhelyen” vaddisznópörköltet főztek, hogy a kimerülten
és éhesen visszatérők pótolhassák az elégetett kalóriákat.
Sz.Viktor

2016. december
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CSALÁDBAN MARADT
AZ EGÉSZSÉG
Béres Alexandrával is edzettek november 12-én az algyői
Faluházban, ahol ötödik alkalommal rendezték meg a
Családi Egészség és Fitnesz napot. Mindenki talált magának való programot.

Az egészségről szóló nap igen népszerű a településen. Ezt bizonyítja az is, hogy immáron ötödik alkalommal rendezték
meg, és évről évre egyre többen mozognak együtt családtagjaikkal.
„Mindenkinek az életében nagyon fontos az egészség és annak megőrzése. Mi ezzel a családi nappal szeretnénk ehhez
hozzájárulni. Az emberek együtt tudnak sportolni, kellemesen és hasznosan tudják eltölteni az időt” - tudtuk meg Gál
Boglárka művelődésszervezőtől.
Az edzéseket főleg az anyukák és a gyerekek végezték, az
apukák pedig inkább a jövőbe tekintettek, és megörökítették
mozgó szeretteiket.

pocaktól a kisebb pocakig. Próbálom mindig a „közönség”
igényeire szabni az óráimat. Addig megyek el, ameddig úgy
látom, hogy tudnak követni. Ettől változatosak a tréningek”
– nyilatkozta Béres Alexandra.
A nap folyamán különböző edzések voltak, mint például
Bellyfit-dance fúziós edzés Ménesi Mariannal, Pilates speciális mozgásforma szintén Ménesi Mariannal, továbbá kritikus pontok tornája Simon Zsófiával.
A szombat nem csak a sporté, hanem az egészséges életmódé, a megfelelő táplálkozásáé is volt. A megjelentek kóstolhattak különböző teákat, és egészséges ételeket.
Szenti Renáta masszőr ingyenes masszázzsal járult hozzá az
egészségnap sikerességéhez. Elmondta, 2012-ben szerezte
meg svédmasszőri képesítését, utána pedig továbbfejlesztette tudását a shiatsu masszázs alapjaival.

„A szüleim mind a ketten masszíroznak Vásárhelyen, ezért
választottam ezt a szakmát én is, családi hagyomány ez nálunk. Hozzám általában konkrét panasszal érkeznek, amin
tudásom szerint meg is próbálok segíteni. Ezen kívül természetesen lazító masszázs is kérhető” – mondta el Szenti
Renáta.
Sz.Viktor

További friss hírek Algyőről:
www.promenad.hu-n!
Pietas Temetkezési Vállalkozás
A rendezvény sztártrénere Béres Alexandra volt, akinek
edzésén megtelt a Faluház színházterme. Nem is bánták
meg a mozogni vágyók, hogy részt vettek ezen a mozgásformán, hiszen nem minden nap tréningezhet együtt az ember
egy fitneszvilágbajnokkal.
„Nagyon jól éreztem magam Algyőn. Úgy vettem észre,
hogy a résztvevők kifejezetten lelkesek voltak, és szívesen
vettek részt az órán. Remek érzés volt, hogy ennyire sokféle embert láttam, egészen a piciktől a nagyokig, nagyobb

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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VÍZILABDÁZÓVAL KÜZDÖTTEK
Európa-bajnok vízilabdázóval tornázhattak együtt az algyői gyerekek a Fehér Ignác Általános Iskolában. A „Küzdj
meg a bajnokkal” programnak az a célja, hogy a fiatalok
még nagyobb élvezettel sportoljanak és vegyenek részt a
testnevelés órákon.

2016. december

nőttkori tetteikre. Az olimpikonok és válogatott sportolók
bevonása pedig azért történik, hogy minél hamarabb beléjük neveljük a sport és a mozgás szeretetét” – tájékoztatott
Süli András, a Küzdj meg a bajnokkal Alapítvány elnöke.
Algyőn Manhercz Krisztián tartotta a bemelegítést, előtte a
Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársa tartott egy
rövid ismertetőt az egészséges életmódról. Ezeket a rendhagyó testnevelés órákat arra is felhasználják, hogy népszerűsítsék a szelektív hulladékgyűjtést, és környezettudatosságra neveljenek. Az óra végén ajándékot is kaptak a fiatalok,
megtarthatták a pólót, valamint ásványvízzel és gyümölc�csel pótolhatták az elveszett energiát. A programsorozatot
másodjára rendezik meg.
Manhercz Krisztián most tizenkilenc éves, de ebben az évben már kijutott a riói olimpiára. Jelenleg Szegeden vízilabdázik, három éve került ide, és most a Tiszavirág Szeged felnőtt csapatát erősíti.
„ Pár éve még én voltam ezeknek a gyerekeknek a helyében,
és furcsálltam is először, amikor felkértek a rendhagyó óra
megtartására, különösen azért, mert óriási nevekkel szerepelek ebben a programban. Nagyon örülök, hogy foglalkozhatok gyerekekkel, ez nekem mindig nagy öröm” – tette
hozzá Krisztián, aki előtt hosszú kígyózó sorban álltak az
iskolások, hogy autógrammot kérjenek tőle.
sk

Csongrád megyében hat helyszínen küzdhettek meg a bajnokkal a fiatalok, melynek egyik állomása november 10-én
Algyőn volt. Manhercz Krisztián Európa-bajnoki bronzérmes és olimpiai 5. helyezett, magyar válogatott vízilabdázó
vegyült el a kis nebulók között, beállva a sorversenybe és
nem utolsósorban erősítve a random kialakult csapatokat.
„A célunk az, hogy már kicsi korban olyan pozitív impulzusokat kapjanak a tanulók, amelyek hatással lehetnek a fel-
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VITA AZ ÜZEMRŐL, PRÉMIUMRÓL
November 17-én, csütörtökön ült össze az algyői képviselő-testület. Cikkünkben percről percre olvashatja a történteket.

09:04: Molnár Áron polgármester megnyitotta a testületi
ülést. - Sajnálatos esemény történt Algyőn, ugyanis hosszú
betegség után elhunyt Kátó Sándor, a Móra Ferenc Népszínház művészeti vezetője, az Algyői Sportkör ökölvívó szakosztályának alapítója – mondta.
09:08: Pongrácz Tamás képviselő ismertette Kátó Sándor
életútját.
09:13: Dr. Gonda János képviselő arra emlékezett, hogy
húsz éve, 1996. október 27-én döntött Algyő lakossága arról,
hogy a nagyközség önállóvá váljon.
09:30: 2023. január 30-ig meghosszabbítja a Szegedi Vízművel a szolgáltatási szerződést az önkormányzat – döntöttek
az ülésen.
09:39: 266 millió forintnyi szolidaritási adót von el jövőre az
önkormányzattól az állam. A kormány megvizsgálja a települések adóerőképességét. Azokon a helyeken, ahol az egy
főre jutó adóerő meghaladja a 32 ezer forintot, ott fizetni
kell. Algyőn ez a magas iparűzési adó miatt 150 ezer forint
körül mozog.
Dr. Gonda János szerint Molnár Áronnak fel kellene venni a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével a kapcsolatot, hogy vizsgálják meg, milyen lehetőségek vannak a
szolidaritási adó csökkentéséről.
A grémium megszavazta dr. Gonda János javaslatát.
10:06: A K&P Chem Kft. vegyi üzem ügyében tárgyaltak
kormányzati döntés kezdeményezéséről.
A Jogi Ügyrendi és Humán Bizottság, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság, valamint a Településfejlesztési és
Üzemeltetési Bizottság sem ért egyet a kezdeményezéssel.
Dr. Gonda János és Pongrácz Tamás nem érti, hogy a képviselőket miért nem tájékoztatták hamarabb, hogy a görög cég
lakossági fórumot tart a Faluházban.
Molnár Áron: a konkrét meghívó későn érkezett meg. Amint
megkapták, közzétették a település honlapján és tájékoztatták az érintetteket.
10:21: - A görög cég lekezeli az algyői testületet, ugyanis
nem áll elénk a valós adataival – jelentette ki Dr. Kassné dr.
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Bakó Ildikó, aki szerint Molnár Áron polgármester nem tett
meg mindent annak érdekében, hogy a vállalat megjelenjen
a képviselők előtt.
-Röhej, hogy egy ekkora beruházásról nincs bővebb információ és nem ismerjük ezzel kapcsolatban a lakosok véleményét – mondta Pongrácz Tamás.
10:51: - Mindannyian azt szeretnénk, ha biztonságban élnének az algyőiek – mondta dr. Gubacsi Enikő alpolgármester,
aki szerint a megoldás: kérje az önkormányzat, hogy hívják
meg egy olyan tárgyalásra, amelyen a kormány és görög cég
képviselői is részt vesznek.
10:56: - A beruházó cég nem fogad el más területet az üzem
megvalósítására, ezért véleményem szerint Algyőre ne települjön a cég – jelentette ki Herczeg József.
10:59: - Olyan kompromisszumot kell kötni, hogy mindenki megnyugodjon. Az üzem kerüljön kellő távolságba a lakóövezettől – javasolta Pongrácz Tamás.
11:19: Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó azokat a képviselőket kérdezte, akik korábban megszavazták, hogy a jelenlegi helyrajzi számon épüljön meg az üzem.
Molnár Áron: sem polgármesterként, sem képviselőként
nem lehet érzelmi alapon dönteni. A szakhatóságok megállapították, hogy az üzem nem káros az egészségre. – Az
Algyőn keringő rémhírek közül egyet sem támasztottak alá
szakértővel. Ideje, hogy véget érjen ez a cirkusz – tette hozzá.
Dr. Gubacsi Enikő bízik a mai magyar hatóságokban,
ugyanis egy sem állapította meg azt, hogy az adott helyen
veszélyes lenne az üzem.
Balázs Zsolt számonkérésnek és ujjal mutogatásnak tartja
Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó kérdését, és úgy látja, ez már a
2019-es kampány része. - Képviselőként figyelembe kell venni a szakhatóságok véleményét. Az egész családom itt él, és
szeretném, ha az unokáim is Algyőn élnének - mondta.
Torma Tiborné nem érzi veszélyesnek a gyárat, ugyanis az
Ipari Parkban több évtizede működnek veszélyesebb üzemek. Ő is kampányfogásnak érzi a beruházás elleni tiltakozást.

11:35: - A vizsgálatokat nem az önkormányzat, hanem a beruházó rendelte meg. Mindenképp szükséges a népszavazás
– véli dr. Roczkó András képviselő.
11:41: - Orvosként kötelességem védeni az algyőiek egészsé(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
gét, ezért elutasítom, hogy kampányfogás lenne a tiltakozás
– mondta Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó.
11:47: - Egy képviselőnek nincs joga számonkérni a másikat – mondta Herczeg József. Állítása szerint több lakos is
megkereste, hogy nincs szükség Algyőn az üzemre. „Molnár
Áronnak sikerült Algyő hírnevét Kékfény színvonalra csökkentenie” - fűzte hozzá.
12:17: A döntés: az önkormányzat kezdeményezze egy olyan
találkozó létrejöttét, amelyen a kormány, a görög cég, és Algyő képviselői is részt vesznek. Indok: népszavazási kezdeményezés indult az új üzem miatt.
12:39: A Délnyugati lakópark utcáinak, és az ’56-os emlékmű körül kialakított tér elnevezése a következő téma. A
legutóbbi ülésen a három utca közül egyet már elneveztek,
a név Tópart lett. A kettes utca a Búzavirág, a harmadik a
Pipacs, a tér a Szent Anna nevet kapja.
14:31: Korábban beszámoltunk, hogy az idei télen is lesz jégpálya Algyőn. Az üzemeltetést a Gyeviép NKft., a korcsolyák kiadását a Faluház végzi.
A tavalyi tapasztalatok alapján a korcsolyák karbantartására
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az önkormányzat emiatt
egy fűthető faházat vásárol az eszközök tárolására. A polgármesteri hivatal műszaki csoportja megvizsgálja, hogy
szárítórendszer kerüljön a faházba.
Az önkormányzat 150 ezer forintot ad a Gyeviépnek, hogy
vásárolja meg a faházat. Ebből a későbbiekben plusz forrás
származhatna, ugyanis a Kft. kiadhatja azt.
14:50: Határozatlan időre az önkormányzat üzemeltetésébe
kerül az Algyői Horgásztanya – döntött a testület.
15:15: Nem emelkednek az önkormányzati bérlakások bérleti díjai 2017-ben - szavaztak a képviselők.
15:31: Az Algyőről busszal munkába járók útiköltségének 14
százlékát az önkormányzat téríti. A DAKK Zrt. és a településvezetés az erre vonatkozó szerződésen nem módosít - határoztak a képviselők.
15:45: Az ünnepek közeledtével a polgármesteri hivatalban
és az önkormányzati intézményekben dolgozók minden évben bérkiegészítést kapnak. Minden intézményben egyhavi
bruttó bértömeg áll rendelkezésre a teljesítmény szerinti jutalmazásra.
15:55: A képviselők nem szavazták meg, hogy Molnár Áron
egyhavi bérkiegészítést kapjon. Pongrácz Tamás a döntést
azzal indokolta: a polgármester nem tekinti partnernek a
testületet. - Én is azt érzem, hogy a képviselők nem működnek velem együtt - reagált Molnár Áron, aki hozzátette, eddig az összes algyői polgármester megkapta a jutalmat.
16:16: Dr. Gonda János: Molnár Áron a viselkedésével éri el,
hogy nem támogatja a testület egy része.
Molnár Áron: a következő években sem kell, hogy díjazzák.
- Nekem egy képviselőnek, frakciónak, volt polgármesternek sem kell megfelelnem, egyedül a lakosok érdekeit kell
képviselnem - tette hozzá a településvezető.
Megyeri József

2016. december

MATEMATIKAVERSENY
KOVÁCS ANTAL EMLÉKÉRE
Az előző tanévben iskolai matematika versenyünket volt
tanárunk, a „Kovács Antal Alapítvány, felesége Vitéz
Berta emlékére” alapítvány létrehozójának tiszteletéül,
Kovács Antal emlékversenyként hirdettük meg a felsős
diákjainknak.
Tóni bácsi 2009-ben hozta létre magánalapítványát azzal a
céllal, hogy támogassa az algyői diákok matematikai és természettudományos tanulmányi versenyeken, pályázatokon
való indulását, jutalmazását. Mindig féltő gonddal őrködött
azon, hogy az alapítvány kitűzött, magasztos céljai megvalósuljanak, és a diákok érezhessék a munkájuk, eredményeik elismerését. A II. Kovács Antal matematikai emlékversenyen a következő eredmények születtek: az 5. évfolyamon
I. helyezést ért el Németh Bercel 5.a, II. Belovai Petra 5.a és
III. Balogh Lili 5.a; a 6. évfolyamon I. helyezett lett Farkas
Ádám 6.b, II. Körmös Attila 6.a és III. Farkas Dávid 6.b; a
7. évfolyamon I. helyezést ért el Németh Réka 7.b, II. Kiss
Virág Napsugár 7.a és III. Nagy Olga 7.b; a 8. évfolyamon
I. helyezett lett Kertész Tekla 8.b, II. Varga Enikő 8.a és III.
Bezdán Mihály 8.a osztályos tanuló.
A helyezettek oklevelet és ajándékokat vehettek át Horváthné Kunstár Andreától és Némethné Bognár Veronikától, a
„Kovács Antal Alapítvány, felesége Vitéz Berta emlékére”
kuratórium elnökétől és tagjától.
Malustyik Mihályné matematikatanár

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően
2016. december 19. napjától 2017. január 1. napjáig
az Algyői Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet alatt a
rendes ügyfélfogadás szünetel.
2016. december 19. és 23. között, rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben hétfőn, szerdán, pénteken 8.00
és 10.00 óra között tudunk ügyfeleket fogadni.
2016. december 27.-30. között a hivatal zárva tart.
Rendkívüli ügyintézést igénylő esetekben kollégánk
az alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el: 06-20/2801154
munkanapokon 8-12 óra, valamint 13-15 óra között.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Varga Ildikó, jegyző
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HA KÖZELEG A NAGY NAP
Esküvői nyílt napot rendeztek az algyői Levendula Hotelben, ahova mindenkit vártak, akik a közeljövőben tervezik
életük egybekötését, vagy csak kíváncsiak a divatos kellékekre.

A szálloda iránt egyre nagyobb az érdeklődés az esküvők
szempontjából. Ezért a szervezők egy esküvői nyílt nap megszervezése mellett döntöttek, hogy közelebb tudják hozni
mind a helyszínt, mind pedig a kellékeket az emberekhez.
A szálloda éttermét tekinthették meg az érdeklődők, megkóstolhatták a kínálatot, dekorációs partnerek munkáit
csodálhatták, fotóssal, videóssal beszélhettek valamint jegygyűrűket próbálhattak fel.
„Kétféle igény van. Az egyik, mikor a párok azt szeretnék,
hogy a fotós a készülődéstől jelen legyen, a másik pedig mikor elég a ceremónia kezdetétől, hajnalig. Manapság nagyon
divatos a füstbombák használata fényképezés közben, ami
nagyon jól mutat a fotókon. Volt már trash the dress fotózásom is, ami azt jelenti, hogy a sárban fetrengenek az esküvői
ruhában, és tönkre teszik azt. Eddig a kedvenc helyszínem
Dél-Tirol volt, maga a környezet miatt. 12 országból voltak
az esküvőn, Kanadától Ausztráliáig. Ezt egy holland pár tartotta meg, akik Svájcban élnek” – mondta el Németh Norbert, fotós, videós.

József és Adri 12 éve alkotnak egy párt, és jövőre tervezik az
esküvők. „Azért látogattunk el erre az eseményre, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mik a lehetőségek. Tolna megyében

szeretnénk kimondani a boldogító igent, hiszen mindketten
odavalósiak vagyunk. Tüll ruhában gondolkozom, aminek
nagy abroncsa van, de konkrét tervek még nincsenek. Érdekes volt ez a kiállítás, fel tudtuk térképezni a jelenlegi divatokat” – mesélte Adri.

Molnár Letícia, a Levendula Hotel és Étterem rendezvényszervezője elmondta, hogy nagyon sok munkát és energiát
fektettek a szervezésbe, és egy kicsit izgultak is, hogy men�nyi embert vonz egy ilyen jellegű esemény. Hozzátette, hogy
szeretnének hagyományt teremteni ebből, és minden évben
elhozni Algyőre az aktuális esküvői trendeket.
Sz.Viktor

ELDŐLT:
LESZ NÉPSZAVAZÁS ALGYŐN
976 érvényes aláírás gyűlt össze, így megtartják a görög
üzemmel kapcsolatos népszavazást a nagyközségben – tájékoztatott Dr. Varga Ildikó jegyző.
„Akarja-e Ön, hogy a K&P Chem Kft. az Algyő 01747/9
helyrajzi számú ingatlanon háztartás-vegyipari alapanyagokat előállító üzemet létesítsen?” - ebben a témában kezdeményeztek népszavazást az algyőiek. A helyi önkormányzati
rendelet szerint a választásra jogosult lakosok 20 százalékának kell aláírnia ahhoz, hogy népszavazást tartsanak a településen. Ez a nagyközség esetében 885 főt jelent. – November 24-én nyújtották be a Helyi Választási Irodához az
aláírásokat, amelyek közül 976 érvényes és 214 érvénytelen
volt, tehát összegyűlt a szükséges mennyiség – ismertette
Dr. Varga Ildikó.
A jegyző hozzátette, a Helyi Választási Bizottság határozata – amely az algyo.hu oldalon is megtekinthető – 5 napig,
azaz december 5-én, szerdán 16 óráig támadható. A népszavazást a képviselőtestület köteles elrendelni, erre várhatóan
a december 15-i testületi ülésen kerül sor.
A grémium döntése ezt követően 15 napig támadható, majd
január első hetében a Helyi Választási Bizottság tűzi ki az
időpontot, melyet 50-70 nap között kell meghatározni. Leghamarabb február végén szavazhatnak az algyőiek a görög,
vegyipari alapanyagokat gyártó, veszélyesnek minősülő
üzem helyszínével kapcsolatban.
Megyeri József
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Vásárok a Civil Szervezetek Házában
(Kastélykert u. 38.):
December 06. (kedd) 9:00-11:00 óra –
Ruha és vegyes iparcikk vásár
December 13. (kedd) 9:00-11:30 óra –
Vegyes iparcikk vásár
December 20. (kedd) 9:00-11:00 óra –
Ruha és vegyes iparcikk vásár
DECEMBERI RENDEZVÉNYNAPTÁR
December 02. (péntek) 17 óra – Mikulás Buli az Ifjúsági Klubban
17 órától 19 óráig Karácsonyi matrica készítés
20 órától Batyus buli beerpong versennyel
(18 év felettieknek)
December 03. (szombat) 10 óra – Mikulás futás
December 03. (szombat) 11 óra – Mikulás játszóház
A Cserregő Bábtársulás bemutatja a klasszikus Holle
anyó című mesét – interaktív bábelőadás formájában.
December 04. (vasárnap) 16 óra – Adventi gyertyagyújtás
December 09. (péntek) 17 óra – Kiállításmegnyitó a
Faluház Galériában: Bullás Mária tárlata
December 09. (péntek) 19 óra – Algyői Teátrum:
Két egyfelvonásos a DeszkaSzínház előadásában
Belépő: 500 Ft / fő, nyugdíjas, diák: 250 Ft / fő
December 10. (szombat) 18 óra – Komolyzenei
Jótékonysági Est az Algyői Kerecsen Egyesület
szervezésében
Közreműködnek a Faluház Drámaszakkörösei,
valamint a Király König Péter Zeneiskola tanárai.
Támogatójegy 500Ft-ért vásárolható az Algyői Faluházban, Könyvtárban, valamint Molnárné Dudás
Katánál (70/337-2230). Az est teljes bevételét algyői
beteg és rászoruló gyerekeknek ajánljuk fel.
December 11. (vasárnap) 16 óra – Adventi gyertyagyújtás
December 13. (kedd) 14 óra – a Mozgáskorlátozottak
Egyesülete Algyői Csoportjának Évzáró ünnepe
December 14. (szerda) 15 óra – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ünnepsége
December 15. (csütörtök) 15 óra – a Szőke Tisza Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepsége
December 16. (péntek) 9 óra – Falukarácsony a Faluház színháztermében
December 16. (péntek) 18 óra - Pósa klub
December 17. (szombat) 20 óra – Wemsical & FÉK
ifjúsági jótékonysági est
December 18. (vasárnap) – Adventi gyertyagyújtás
Algyő adventi koszorújához várjuk az érdeklődőket
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a Fő térre, ahol Fazakas Attila plébános atya gyújtja
meg a negyedik gyertyát a koszorún. A gyertyagyújtást követően a Faluházban az iskolások műsorát
tekinthetik meg, a Faluház előcsarnokában pedig
adventi kirakodóvásárban böngészhetnek. Az Algyői
Hírmondó 25. születésnapját is megünnepeljük, tombolával várjuk az érdeklődőket!
December 21. (szerda) 11 óra – az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola karácsonyi ünnepsége
December 29. (csütörtök) 16 óra – a Gyeviek Baráti
Körének Szilveszteri Mulatsága a Faluházban
December 31. (szombat) 19 óra – Szilveszteri batyus
buli a Faluházban
Január 07. (szombat) 19 óra – Újévi koncert a Faluházban. Nagy Lili és Blahó Attila zenél.
BÉRLETÁRUSÍTÁS A FALUHÁZBAN
2016. december 5-én, hétfőn, 9-től 17 óráig vásárolhatók
bérletek a Faluház földszinti kistermében.
JANUÁR 3-4-5. (kedd-csütörtök) 9-től 17 óráig vásárolhatók bérletek a Faluház földszinti kistermében.

LÁZÁR NÉPSZAVAZÁS-PÁRTI
AZ ALGYŐI ÜGYBEN
A november 3-i, 68. Kormányinfón Lázár János az Algyőn
létesíteni tervezett vegyi üzem kapcsán kifejtette: támogatja a választókörzetéhez tartozó településen a népszavazási
kezdeményezést és nem tartja helyesnek, hogy a helyi általános iskola mellett vegyi üzem létesüljön.
Mint elmondta, az üzem
megvalósítását tervező
cég elutasította az algyői
helyhatóság által felajánlott állami területet, és
érthetetlennek nevezte,
hogy a befektetők pont
az iskola melletti privát
telken szeretnék megvalósítani az üzemet.
Arnay

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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MOST A NYELVÜKET FORGATTÁK
A TOLLFORGATÓK

MENTŐK: 104 TŰZOLTÓSÁG: 105
RENDŐRSÉG: 107

November 14-én újabb állomásához érkezett a vásárhelyi
Kárász József Irodalmi Kör, a Családi tűzhely című sorozata. Ez alkalommal az algyői tollforgatókat látták vendégül
a városi könyvtárban, ahol nem csak a felolvasás, hanem a
citeraszó is betöltötte a teret.

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

CSECSEMŐ ÉS GYERMEK SZAKORVOS
DR. MOLNÁR MÁRIA (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 800-1200; kedden 800-1100; szerdán 13001600; csütörtökön 800-1000; pénteken 800-1100
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 1100-1500
Jövőre lesz 10 éve annak, hogy az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgató Köre és a hódmezővásárhelyi
Kárász József Irodalmi Kör megkezdte együttműködését,
amely Fehér Józsefnek köszönhetően alakulhatott ki.
Kulturális és irodalmi rendezvények, felolvasó estek és baráti találkozások szegélyezték az elmúlt majd egy évtizedet.
Ezeknek pedig hol Algyő, hol pedig Vásárhely adott otthont. Ez alkalommal utóbbi helyszín, pontosabban a városi
könyvtár volt az éppen aktuális felolvasóest bázisa.
„Általában ezeken a rendezvényeinken felolvassuk saját írásainkat vagy költők, írók műveiből állítunk össze irodalmi
műsort. A mai estére saját versekkel és egy színművel készültünk, de elkísért minket Szabó Dóra is, aki egy népdalos-citerás műsort ad elő” – tudtuk meg Ménesi Lajosnétől, a
Gyevi Art Kulturális Egyesület elnökétől.
Szabó Dóra kezében így nem a toll, hanem a pengető forgott,
varázslatos hangulatot teremtve ezzel a könyvek birodalmába.
Az est különlegessége azonban nem csak ez volt, hanem egy
ősbemutató is. A tollforgatók egyik tagjának, Oláh Ernőnek
a színművéből olvastak fel részleteket. A részleteiben még
formálódó alkotást korábban sehol sem hallhatta a közönség, a darab Süli András, a híres parasztfestő, Algyő Első
Díszpolgárának életét mutatja be.
szcs

A SZÖGHY TEMETKEZÉS
Algyõi kirendeltsége a Hóvirág Virágüzletben.
Teljes körû temetkezési szolgáltatás, ingyenes
árkalkulációval!
Algyõ, Téglás u. 67.
Tel.: 06 20 501 4100
Szállítás ügyelet (0-24 h): 06 30 955 7556

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

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

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

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
TÓTH GÁBOR R. FŐTÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-19
HORVÁTH ZOLTÁN R. TÖRZSŐRMESTER:
20/209-53-18
JAKSA ZOLTÁN C. R. FŐTÖRZSZÁSZLÓS
Fogadóórák időpontja: hétfőn 1400-1600; szerdán 1600-1800
(helyszín: Kastélykert u. 44., KMB iroda)
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A HÍRMONDÓ ELSŐ SZÁMÁNAK
EMLÉKÉRE
Emlékszem 1991 karácsony hetére, hasonló idő volt talán,
csak néhány fokkal lehetett hidegebb. Engem viszont fűtött az izgalom, ugyanis az előző este megkapták a boltok
az ALGYŐI HÍRMONDÓ első számát, aminek megjelenését kis híján fel kellett adni. Kölcsönkapott eszközökkel
a jól megszerkesztett újságunk a sokszorosításkor darabjaira hullott. Ezért tudtam, nem csak dicséretet kapunk
majd, hanem kritikát is. Terhes Pista jött velem szemben,
aki rögtön a lényegre tért:
„Jó az ú j s á g csak olyan hasábokat kellett volna – a lényeg,
hogy nekünk is van. Majd belejöttök.” Minden esélyünk
megvolt rá, hogy a következő szám már pofásabb legyen, a
szerkesztő bizottságnak tagjai közé, ha rövid időre is, meg
tudtuk nyerni Bakos Andrást és Ács S. Sándort, akik akkor
már hivatásos újságírók voltak. A többiek, pedig mint Karsainé Manyika, Borbély János, az óvónő Rapcsák Lotti, vagy
a Nagyfán dolgozó Hegyes András, Fekete Maca, Kiss Mihályné lelkes amatőrök voltak velem együtt.
Beköszöntött tehát a HIRMONDÓ, amely foglalkozott az
akkor épülő faluházzal, fél oldalban az önkormányzat híreivel, karácsonyi köszöntőt írt Tóth Sándor akkori plébános.
Mézeskalács receptet írtunk és ünnepi díszekhez adtunk
ötleteket. Mondhatnánk idilli hangulat. Azután a negyed
század alatt már sok minden megváltozott. Tartalmában,
küllemében is átalakult, nem mondanám, hogy szebb lett,
hogy azt a falut végigdoboló kisbírói szerepet tölti be, amit
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mi annak idején meghirdettünk. De így is van ez rendjén.
Arról pedig végképp nem a HÍRMONDÓ tehet, hogy a politika ennyire rátelepedett. Ezért néha már nem is bánom, ha
összekeveredik a reklámújságokkal és véletlenül a szelektívbe kerül.
Lehet, hogy már csak kevesen gondoljuk azt, hogy a nyomtatott sajtónak még van jövője, de akik még hisznek benne,
azok fontosnak tartják az újságot. Ami csak nekünk íródik
és rólunk szól. Tudunk segíteni ebben. Írjuk meg véleményünket, mert az írott szónak jobbító közösségteremtő ereje
van. És erről szolt az Algyői Hírmondó.
Tizenegy évig voltam szültésétől fogva a szerkesztőbizottság vezetője, míg új munkaköröm miatt ezt összeférhetetlennek gondoltam. Ekkor vette át a szerkesztés munkáját
Ménesi Lajosné. A munkám során sok emberrel kerültem
kapcsolatba ez alatt az idő alatt, akik segítették, hogy az Algyői Hírmondó minden hónapba a boltokba kerüljön, és az
előfizetőkhöz eljusson.
Most járjon mindenkinek köszönet ezért!
Németné Vida Zsuzsanna

APRÓHIRDETÉS
Ezüst-Luc Fenyőfa Töves és cserepes fenyőfák 1 métertől
ELADÓK! Érd.: Téglás u. 77., Tel.: 62/267-047, 06 30 498 4361
Palócz Imre
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

Algyő Nagyközség Önkormányzata!
Molnár Áron
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

Dr. Gubacsi Enikő
alpolgármester
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IGNÁC NAP AZ ISKOLÁBAN
Ebben a tanévben először rendeztük meg az iskolánk névadójáról elnevezett „Ignác napot”. Tettük ezt hagyományteremtő céllal, mivel tervünk az, hogy ezt a jeles napot minden évben megrendezzük.
A nap első
programja a
ta nu lók na k
szervezett
verseny volt,
melyen osztályonként vettek részt. Játékos formában
felelevenítették
Fehér
Ignác
életét, kirakták
puzzle-ból az
iskola logóját,
összetartást
erősítő játékban
vettek
részt, valamint
ügyességüket
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is megmutathatták. A nap fénypontjaként „Ignácossá” avattuk elsős diákjainkat. A nyolcadik osztályos tanulók „Ignácos” kendővel ajándékozták meg az első osztályos tanulókat
Fehér Ignác szobránál. Nagyszerű érzés volt kicsit és nagyot
így együtt látni, „Ignácossá” válni. A délután folyamán Kovács Antal tanár úr tiszteletére emléktáblát avattunk, valamint az Ő személyes emléktárgyaiból összeállított kiállítást
nyitottunk meg.
A Kovács Antal Alapítvány Felesége Vitéz Berta Emlékére
pedig egy pályázat keretében meghirdette az alapítvány logójának térbeli elkészítését, s ezen a napon adta át a legeredményesebb munkák elismeréseként a jutalmakat. Szeretnénk
köszönetünket kifejezni az „Ignácos” kendők elkészítéséért
az Algyői Foltvarrók Körének, akik rövid időn belül megvarrták a lányok kendőit. Köszönet a Belotex Varrodának,
akik 50 darab nyakkendőt ingyen varrtak meg, valamint a
GOGA WEAR cégnek, akik az iskola logóját nyomtatták a
kendőkre. Tavaszra minden tanulónknak és dolgozónknak
szeretnénk elkészíttetni a nyakkendőt, ezzel is erősíteni ös�szetartozásunkat.
Ahhoz, hogy elkészüljenek a kendők, a pénzbeli támogatást
az Algyői Általános Iskola Alapítvány nyújtotta.
Torma Tiborné, az Algyői Általános Iskola
Alapítvány Kuratórium tagja

Az előző szám helyes megfejtői közül a nyertes: Gémesné Szabó Mária. Nyereménye 2 darab belépő az Algyői Teátrum
december 9-i előadására. A jegyek átvehetőek a Faluházban. Gratulálunk!
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H írmondó karácsony
December 18-án, vasárnap, az utolsó adventi gyertyagyújtást követően
rendezzük meg a hagyományos Hírmondó Karácsonyt
a Faluházban, 16 óra 15 perctől.
Az iskolások műsora után tombolasorsolás következik,
amelyre várjuk a felajánlásokat a Faluházba (Búvár u. 5.).
Az ajándékok átadásán a Rádió 7 és promenad.hu,
valamint az Algyői Hírmondó munkatársai is
közreműködnek.
Találkozzunk december 18-án, vasárnap!

MOLNÁR: FORDULJUNK
TISZTA SZÍVVEL EGYMÁSHOZ
Algyő életében ez az első év, amikor gyertyagyújtással hangolódnak a karácsonyra. A főtéren felállított adventi koszorún az első lángot Molnár Áron lobbantotta fel.

mindazoknak, akik közreműködtek, hogy felállítsák a főtéren az adventi koszorút.
A program folytatásaként a Faluházban a helyi dráma szakkör műsorral kedveskedett a megjelenteknek.
A második gyertyát Horváthné Kunstár Andrea iskolaigazgató, a harmadikat Ozsváth Lászlóné óvodavezető, a negyediket Fazakas Attila plébános atya gyújtja meg.
November 27-én, vasárnap elkezdődött az adventi időszak.
Ennek jegyében a nap folyamán több településen meggyújtották az első gyertyát.
Az idei évtől Algyő is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Molnár Áron beszédében elmondta, ennek célja a hagyományteremtés mellett az, hogy az algyőiek együtt készüljenek a szeretet ünnepére.
- Kívánom, hogy karácsonyhoz közeledve tiszta szívvel forduljunk egymáshoz. Tekintsünk közösen vissza az elmúlt
időszakra, valamint készüljünk fel az előttünk álló kihívásokra – tette hozzá a polgármester, aki köszönetet mondott

Megyeri József

