Algyői Hírmondó

XXVI. évfolyam

2. szám

független közéleti lap

Algyő február 26-án dönt a vegyi üzemről!

A nagyközségbe tervezett gyárról népszavazáson formálhatnak véleményt az algyőiek. Az Algyői Hírmondónak nyilatkoztak
a kérdésben a képviselő-testület tagjai, lakosok, illetve azt is megvizsgáltuk, hogy egyáltalán miként merült fel Algyő neve mint
lehetséges befektetési helyszín.
Részletek a 4-9. oldalon.

Új elképzelésekkel
a régi úton

Egy olimpikonnal
edzettek az
algyői óvodások
Az Algyői Szivárvány Óvodában tartott foglalkozást a kicsiknek Tóth
Tímea, a Ferencváros olimpiát is megjárt korábbi játékosa. Az ovi-

kézi
program vezetője a szivacskézilabdával ismertette meg a gyerekeket.
Részletek a 17. oldalon.

Középpontban a személyi kérdések
Bene Zoltán maradt a faluház vezetője, A délnyugati lakópark bővítéséről is
de arról nem döntött a képviselő- tárgyaltak, és az is kiderült, hogy két
testület, hogy a Gyevitur Nkft. vezetői határon átnyúló pályázatban is érdekelt
posztjára pályázatot írjanak-e ki.Algyő.
Részletek a 10. oldalon.

A Móra Ferenc Népszínház tisztújítást tartott tavaly év végén, az egyesület tagjai Gál
Boglárkát választották elnökké. Lapunknak
elmondta, hogy a Népszínház továbbra is
mindenekelőtt a határon túli magyarság körében végzett munkára koncentrál, azonban
nyitni szeretne az anyaország felé is, a cél,
hogy egy-egy produkció minél több e lőadást
éljen meg.
Részletek a 11. oldalon.

A tartalomból
Tovább épült, szépült Algyő������������ 3.
Amit eddig biztosan nem tudott
a görög vegyi üzemről���������������������� 6.
Gondolatok Algyő biztonságáról��� 12.
„Lépjünk olajra” – Futófesztivál����� 19.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Üdvözlet az olvasónak!
A település arculatához, hagyományaihoz, értékeihez igazodó, ám megújult, megfrissült külsővel jelenik meg mostantól az Önök havilapja, az Algyői Hírmondó. Az újság életében változást hozott a 2017-es esztendő, az önkormányzat megbízásából cégünknek, a Napfénymédia és Marketing Kft.-nek jutott a megtiszteltetés, hogy kiadói
lehetünk Algyő kedvelt hírharangjának. Megtiszteltetés és felelősség is számunkra ez
a felkérés, ez a feladat, melynek ugyanazon a magas színvonalon és ugyanazzal a szakmai igényességgel igyekszünk megfelelni, mint ahogy nap mint nap a SZEGEDma.hu
hírportált is szerkesztjük, készítjük. Frissen, színesen, híresen – Szeged, Algyő és
Csongrád megye legfrissebb, legszínesebb, legérdekesebb híreivel, történéseivel, l egyen
szó közéletről, sportról, kultúráról, tudományról, oktatásról vagy e gészségügyről.
Az Algyői Hírmondóra olyan márkaként tekintünk, mely az olvasói szokások átalakulása, a nyomtatott sajtó
térvesztése ellenére is megőrizte értékét, hitelességét, mely az olvasók szívéhez nőtt, melyhez ragaszkodnak az
algyőiek, és ami a legfontosabb: mely nem csupán informál és tájékozottá tesz, de közösséget is formál. Ezt tiszteletben tartva készítjük az újságot a továbbiakban is.
Célunk, hogy az Algyői Hírmondó mindenkihez szóljon, hasznos és érdekes olvasnivalót kínáljon h
 ónapról
hónapra. A település szerencsére bőven ad témát, hiszen se szeri, se száma az értékteremtő kisközösségeknek,
civil szervezeteknek, intézményeknek, kulturális műhelyeknek, sportegyesületeknek, tehetségek sora bontogatja
szárnyait, olyan teljesítményekkel és eredményekkel rukkolva elő, melyek nemcsak a régióban, de országosan is
öregbítik a nagyközség hírnevét. Ehhez igazodva az új – reményeink szerint elegánsabb – külsőhöz az eddigieknél
több tartalmat kínálunk, a jövőben 20 oldalon jelenik meg a lap.
Ahogy pedig egy ilyen sokszínű településhez dukál: minden oldalon színesben! Az új időszámítás tehát szándékaink szerint nemcsak betekintés a 21. század forgatagának világába, de egyúttal egyfajta visszatérés is a gyökerekhez.
Ennek jegyében továbbra is sok szeretettel várjuk a különböző intézmények, szervezetek, civil közösségek
híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.
Tartsanak velünk, forgassák lapunkat, az Önök lapját, olvassák és szeressék az Algyői Hírmondót!
Pintér M. Lajos
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...a Tisza Virága

Tovább épült, szépült Algyő 2016-ban
Utak, járdák újultak meg tavaly is Algyőn, de költöttek a délnyugati lakópark kialakítására, míg a Szivárvány óvoda új
tornaszobával gazdagodott, és új térrel, valamint emlékművel is gyarapodott a nagyközség októberben.

Ötéves koncepció alapján végeznek
bizonyos fejlesztéseket Algyőn, így az

utcák aszfaltozását, a járdafelújításokat és
a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását, amihez költségkeretet is rendelnek – tájékoztatta az Algyői Hírmondót
Berényi András, a településfejlesztési és
üzemeltetési csoport vezetője. Ezt a tervet minden évben felülvizsgálja a képviselő-testület, és határoz arról, hogy mely
beruházások valósuljanak meg ténylegesen. Közbeszerzési eljáráson dőlt el,
hogy a Délút Kft. végezhette el 88 millió
forintból a belterületi utak aszfaltozását.
Megújult a Szőlő és a Patkoló utca, a
Temető hátsó út, a Piac tér, a Levendula
Hotel előtti út, valamint a Rákóczi
telepi út is az elmúlt esztendőben. Járda
felújításokra 40 milliót forintot költött a
nagyközség, a Gyeviép Nonprofit Kft. a
korábbi évekhez képest változatlan áron

a Bartók Béla, a Kastélykert, az Apród, a
Kikelet, a Szamóca és a Vásárhelyi utcákban épített vagy épp újított meg járdákat.
Ezeken felül eseti beruházások is megvalósulnak, így tavaly 17 millióból a Téglás
utcai közvilágítás fejlesztése történt meg,
illetve a hiányzó villanytestek pótlása, amit már régóta igényelt a lakosság.
A csapadékvíz elvezető rendszer 18 utcában újult meg a bejárókkal együtt
17 millió forintból, továbbá 13,7 millióból 20 tűzcsapot telepítettek Algyőn.
„Ez a munka tovább folytatódik, egy
jogszabályváltozás ugyanis előírja, hogy
minden ingatlan 200 méteres körzetében
kell lennie tűzcsapnak, és még nagyjából
félszázat kell telepítenünk” – tájékoztatott a csoportvezető. A Szüret utcában
a szennyvízcsatorna építésre 7,5 milliót
költöttek, további 3 millióból pedig fásítást is végeztek Algyőn 2016-ban.
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Jelentős összeget, 109 millió forintot
költött Algyő a délnyugati lakópark
rendezésére, több mint 20 telket alakítottak ki, és arról is döntött idén januárban
a képviselő-testület, hogy megkezdik a
második ütem előkészítését, hogy még

több család költözhessen a nagyközségbe.
Algyő Napjára időzítették a Szivárvány Óvoda tornaszobájának átadóját.
A teremre azért volt szükség, mert az algyői óvodások kénytelenek voltak a szűk
csoportszobában, illetve a könyvtár melletti edzőteremben sportolni. Még tavalyelőtt pályázott az algyői önkormányzat
egy tornaszoba építésére, 20 millió forintot nyertek is a Belügyminisztérium
pályázatán, bruttó 37,5 millióból a nyári
szünet idején meg is épülhetett a tornaszoba. Az iskolában pedig parketta felújítás valósult meg 25 millió forintból a
Gyeviép kivitelezésében.
Az EzerJóHáz udvarát rendezték 2,3
millióból, továbbá a település életében jelentős volt a templom szomszédságában
a Szent Anna tér kialakítása és az 56-os
emlékmű felállítása. A tér 18 millióból
jött létre, az október 23-án felavatott
emlékműre, Bánvölgyi László alkotására
pedig 17 milliót fordítottak.
A Tiszavirág utcában parkoló létesült
4,5 millióból, de ahogy Berényi András elmondta, továbbiak kialakítására is
van még igény. Az önkormányzat tavaly
37 millióból horgásztanyát is vásárolt,
és 52-t költöttek arra, hogy a Levendula Hotel előtt megfelelő út és világítás legyen. Kerékpártárolókat is
létesítettek 2 millióból, a Borbála fürdőnél például fedett biciklitároló épült.
2,5 millióból a Temető hátsó útját fejlesztették, a templom melletti úgynevezett Sziklai házat pedig 7,6 millió forintért vette meg az önkormányzat, ami
egy csereügylet is egyben a plébániával.
Az épület iránt a református egyház
érdeklődik, közösségi ház kialakítását
tervezik ott.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Pró és kontra képviselői vélemények a vegyi üzemről
A K&P Chem Kft. Algyőre tervezett beruházása a kezdetektől megosztotta a képviselő-testületet is, bár akadt olyan
politikus, aki kezdetben támogatta a fejlesztést, majd átállt az ellenzők táborába. A grémium tagjait kértük fel rövid
értékelésre, lássuk, ki miként is vélekedik a 4 milliárdos projektről, amely első körben 50-55 munkahelyet teremtene.

Molnár Áron polgármester: Algyőn jelenleg választási hangulat van, ami egyáltalán nem hiány-

zott a településnek. Úgy gondolom, hogy bár a lakosság véleménye fontos, mégis egy olyan kérdésről
tartunk népszavazást, ami elkerülhető lett volna. Sajnos rengeteg szándékosan elferdített információ
kering, e zeknek ne üljön fel senki, hiszen minden részlet elérhető az üggyel kapcsolatban, ami a meg
alapozott döntéshez szükséges. Az objektív tények azt mutatják, hogy ezzel a befektetővel szemben
semmilyen olyan kifogást nem lehet emelni, ami megkérdőjelezné a gyár létesítését. Erre a görög cégre
meggyőződésem szerint Algyőn szükség lenne, egy olyan fejlesztésről van szó, amelyik településünk jövőjét is befolyásolni fogja, hiszen munkahelyeket teremt, iparűzési adót fizet, és további beruházásokat
vonzhat hozzánk. Én a hazugságot nem tudom támogatni, az objektív tényekre alapozok, aki fejlődést
akar, elmegy szavazni és igennel voksol!

Gubacsi Enikő

alpolgármester: A népszavazás fontos ügy Algyő életében, a fejlődésről szavazhatunk, nevezetesen hogy jöjjön-e ide egy olyan befektető, amelyik továbbiak idetelepülését is előmozdíthatja, például logisztikai vagy beszállítói cégeket. Ez megnyugtató jövőképet vázolna nagyközségünk
elé, ugyanis a 20-30 éves korosztályból sokan külföldön vállaltak munkát, és az látom, hogy amennyiben
megkeresik egy lakás árát, akkor ott is telepednek le, és ott alapítanak családot. Az ő hazacsábításuk fontos
feladat, ehhez járulhat hozzá a munkahelyteremtés. Én nyugodt szívvel fogok igennel szavazni, a környezetvédelmi hatóságok és a katasztrófavédelem is vizsgálta heteken, hónapokon keresztül a beruházást, és a
fórumokon is azt mondták el a szakemberek, hogy ez az üzem megfelel minden magyar és európai szabványnak. A kibocsátott károsanyagok mennyisége a határértékektől messze alul marad, vagyis a környezetvédelmi aggályok nem valós tényeken alapulnak. Egyes felmérések szerint a 47-es számú főúton közlekedő
autók sokkal több szennyező anyagot bocsátanak a környezetbe, mint amennyi az üzemből távozna.

Balázs Zsolt: A képviselő-testület nagyon bölcsen tette, hogy amikor a beruházó a Helyi Építési

 zabályzat kapcsán felkereste az önkormányzatot, nem utasította el egyből, és zöld utat adott, hogy az
S
érintett hatóságok szakvéleményt készítsenek a beruházásról. A szakhatóságok állásfoglalásai számomra
egyértelművé tették, hogy ez az üzem Algyő szempontjából pozitív hozadékkal bír, munkahelyeket
teremtene, és nem elhanyagolható az az összeg sem, amit a település költségvetésébe befizetne. A gyár
telepítése kapcsán a negatív hangok első körben jogosan merültek fel, hiszen nem álltak rendelkezésre
információk, ám mára megnyugtató választ érkezett minden kérdésre. A civil kezdeményezést teljes mértékben el tudom fogadni, de az, hogy ez a kérdés politikai síkra terelődött, egyáltalán nem szerencsés.
Érdekes lenne megvizsgálni, hogy azok a képviselők, akik most kiálltak a népszavazáshoz szükséges
aláírásgyűjtés mellett, vajon ha az lett volna a kérdés a településen, hogy újrainduljon-e az igencsak
veszélyesnek számító Prímagáz töltőüzem, akkor mit léptek volna.

Gonda János: Következetesen mindig nemmel szavaztam mind a településrendezési tervvel kapcsola-

tos eljárás megindításakor, mind pedig annak módosításakor. A legtöbb település eleve kizárja azt, hogy
veszélyes üzem megjelenjen közigazgatási területén, ahol pedig mégis engedélyt adnak, ott korlátozások
mellett teszik mindezt. A korábbi településrendezési tervünk egy kilométeres távolságon belül korlátozta
a veszélyes üzemek létesítését, és nem tartottam helyesnek, hogy egy kizárólagos helyrajzi szám kapcsán
kivételt tegyünk ez alól. A választópolgárok joggal várhatják el, hogy az adott településen ők és érdekeik legyenek a legfontosabbak, és nem pedig részérdekek alapján történjenek az ilyen nagy horderejű
döntések. Algyő ipari jellege egy magyarországi nagyvároséval vetekszik, Csongrád megyén belül a felső
küszöbértékű üzemek 80%-a nagyközségünkben található, tehát most is maximális a kitettségünk, nincs
szükség egy újabb üzemre. Arról se feledkezzünk meg, hogy ha idetelepül ez a gyár, akkor szerintem nem
lehet már többé algyői ökoiskoláról, a Tisza virágáról beszélni.
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...a Tisza Virága
Herczeg József: Amikor tudomást szereztünk a görög befektetői szándékról, akkor támogattuk,
j ómagam is megszavaztam a Helyi Építési Szabályzat módosítását, ám később kiderült, hogy nem v oltunk
a megfelelő információk birtokában. Például az általuk biztosított gazdasági előnyök egyre kevésbé lettek
kecsegtetőek az idő múlásával, hiszen először azt mondták, hogy olyan mennyiségű hőt biztosítanának
gőz formájában, ami az iskolát, a fürdőt és az öltözőt is teljes mértékben ellátná, később pedig az derült
ki, hogy amennyiben 60%-on termel az üzem, akkor egyáltalán nem tud hőt nyújtani. Sokáig nem tudtunk arról sem, hogy kén-trioxid is távozna a gyár kéményéből, ami rákkeltő, ez szintén probléma. Van öt
kiemelten veszélyes üzem már Algyőn, a hatodikra nincs szükség!

Kassné Bakó Ildikó: A vegyi üzem betelepüléséről már azelőtt meg kellett volna kérdezni a lakos-

ságot, hogy először szavaztunk a testületi ülésen, mivel az egészségünkről és a környezetünkről van szó.
Valóban szükség van beruházásokra Algyő közigazgatási területén, de a megfelelő helyen és védettséggel.
Nincs ellenvetésem a gyárral kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az ipari parkban lenne a helye a beruházásnak, nem pedig az iskolánk közelében. Ha az oktatási intézményünk megépítésekor már ismert lett
volna, hogy a 47-es túloldalán egy vegyi gyár fog épülni, akkor más helyszínen lenne az iskolánk.

Pongrácz Tamás: A legfontosabb, hogy február 26-án minden algyői éljen demokratikus jogával és
vegyen részt a népszavazáson. Továbbra is az az álláspontom – akárcsak a Fidesz-frakcióé –, hogy Algyő
közigazgatási területén épüljön meg az üzem, de a jelenlegi helyszín túlságosan közel helyezkedik el a
lakott területekhez. Egy ilyen horderejű kérdésben, ami több évtizedre is kihatással lehet a település életére, fontos a lakosság véleményét kikérni, ugyanis a testület 2014-es megválasztásakor ilyen beruházásra
nem kaptunk felhatalmazást.
Roczkó András: Minden algyői lakost megillet az a lehetőség, hogy a népszavazáson részt vegyen, sőt

választópolgári kötelességünk is, ez ugyanis az algyőiek utolsó lehetősége arra, hogy véleményt alkossanak a vegyi gyár betelepüléséről. Megismerve a cég tevékenységét, úgy értékelem, számtalan kockázatot
rejt magában a gyár. Gondoljunk csak a környezeti veszélyforrásokra, hiszen ha egy baleset miatt kiszivárogna a talajba az üzem által használt nagy mennyiségű etoxi alkohol, akkor az katasztrofális hatással
lenne a vízbázisunk mellett például a nemrégiben megvásárolt horgásztavak élővilágára is. Ezért arra
kérek mindenkit, szavazzon nemmel február 26-án!

Torma Tiborné R. Nagy Mária: Nem tartottam helyesnek a népszavazási kezdeményezéshez

k apcsolódó aláírásgyűjtés módját és az alkalmazott módszereket, megítélésem szerint megtévesztették az
embereket fals információkkal. Többektől hallottam, hogy azzal rémisztgették őket, hogy a gyermekük
össze fog esni az iskolaudvaron és, hogy daganatos megbetegedés fog kialakulni náluk. Ilyen és ehhez
hasonló csúsztatásokkal gyűjtötték össze az aláírások nagy részét, amit elítélek. Hiszek a szakembereknek,
akik elkészítették a környezetvédelmi tanulmányt, amelyben az szerepel, hogy ez az üzem nem v eszélyes,
sokkal veszélyesebbnek ítélem a már meglévő üzemeinket, és ne feledjük, alattunk egy gáztározó van.
Továbbra is kitartok amellett, hogy nagyközségünknek jó lehetőség ennek a gyárnak az idetelepülése,
ezért örülnék, ha megépülne.

Mentorokat keresünk a Jelen Ifjúsági Klubba!
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy sok fiatal jár az ifjúsági klubba. A gyerekek mostanra nap mint nap
elhozzák a házi feladataikat, segítséget kérnek az ott dolgozó ifjúsági segítőktől. Mivel egyre többen keresik
fel a klubot, ezért olyan fiatalokat, szülőket, nyugdíjasokat keresünk, akik a gyerekek segítségére lennének a
tanulószoba időtartama alatt (15 órától 16 óra 30 percig). Minden klubba járó gyerek szeretne jól teljesíteni
az iskolában, s mi feladatunknak érezzük, hogy támogassuk őket ebben! A mentorok jelentkezését az Algyői
Faluházban személyesen, illetve a Jelen Ifjúsági Klub facebook-oldalán üzenetben várjuk!
Köszönettel:
Torma Tibor és Jelen Ifjúsági Klub csapata
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Amit eddig biztosan nem tudott a görög vegyi üzemről
Tényleg Algyő a legideálisabb helyszín a vegyi üzem létesítésére? Miként is választ egy külföldi beruházó? Vajon miért
nem felelt meg a befektetőnek a felajánlott három telek? Milyen kapcsolata van az önkormányzatnak és a K&P Chem
Kft.-nek? Ahhoz, hogy megfontolt döntést hozzanak az algyőiek a február 26-ai népszavazáson, ezekre a kérdésekre
is érdemes tudniuk a válaszokat.

Közismert, hogy a magyar kormány számára stratégiai kérdés
a munkahelyteremtés, és vagy magyar vállalkozások hajtanak
végre bővítést vagy pedig külföldi beruházásokat próbálnak
Magyarországra csábítani. Hazánkban a HIPA, azaz a Nemzeti
Befektetési Ügynökség népszerűsíti külföldön politikusoknál,
nagykövetségeknél és szakmai szervezeteknél a magyar befektetési lehetőségeket. A másik út, amikor a külföldi befektető
maga keresi fel például a célország intézményeit, hatóságait,
ez történt a K&P Chem Kft. esetében, a görögországi magyar
nagykövetet kereste fel a cég, és tőle kaptak információkat. 
A HIPA rendelkezik többféle adatbázissal például a befektetési területekről, ezeket vetik össze az adott cég elvárásaival,
s ezzel indul el a folyamat, vagyis a beruházó a saját igényeit
veti össze a kínálattal, és ha a kettő találkozik, akkor veszik
alaposabban is górcső alá a befektetésre kínált 

területeket.
Tavaly év elején számos helyszínt megvizsgáltak, és korántsem
csak Algyő bizonyult megfelelőnek, például Makón is találtak területet, ám ott nem állt rendelkezésre a megfelelő vasúti
infrastruktúra. Mivel Algyő nehézvegyipari területnek számít,
ezért fogadta el a K&P Chem Kft. a felkínált területet. 2016.
májusában a beruházó két látogatást is tett C
 songrád megyében, felvették a kapcsolatot a terület tulajdonosával, Ormay Tamással, illetve az ipari park területén Molnár Áron polgármesterrel is találkoztak. A görög cég ezt megelőzően megjelölte a
magyar partnerét is, aki a projekt helyi vezetője és képviselője
egyben.

Az építkezés tényleges megkezdéséhez három engedélyre
is szükség van, a környezetvédelmi tavaly kora ősszel lett jogerős, ezt követően adták ki az iparbiztonsági engedélyt, míg
az építési engedélyezési kérelem beadását november végére
tervezték. A kormányhivataltól két engedély is kell a beruházónak, egyrészt a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól,
másrészt az építésügyi és örökségvédelmi hatóságtól, ez
utóbbi a gyár épületeire vonatkozik. Információink szerint

a kormányhivatalhoz már nem fordult a beruházó, miután
kiderült, hogy népszavazást kezdeményeztek, nem nyújtották
be a kérelmeket.
Az elmúlt időszakban kérdésként merült fel, hogy vajon
kikkel és milyen szerződéseket kötött a görög befektető.
Megtudtuk, hogy senkivel semmilyet, eddig mindössze elvi
hozzájárulások születtek, például a terület tulajdonosa, Ormay
Tamás támogatta, hogy a szükséges engedélyek megszerzését
elindítsa a cég, és bár szerződéstervezetek készültek, egyelőre
senki nem írt alá semmilyen dokumentumot, minden fél a saját
kockázatán és pénzén vett részt az előkészítő folyamatban, ami
leginkább a görög befektetőt érinti.

Mi áll az engedélyeztetési eljárás megtorpanása mögött?
A görög befektető által megbízott cég elvégezte a műszaki átvilágítását a területnek, s kiderült, hogy módosítania kell
a képviselő-testületnek a Helyi Építési Szabályzatot, telek
megosztásra is szükség van, és még utat is kell építeni.
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Három telket is felajánlottak, azok vajon miért nem meg
felelőek?
Miután fellángolt a vita, hogy Algyőhöz miért oly közel
építenék fel a vegyi üzemet, három újabb helyszínt is javasoltak a befektetőnek, ám ezek egyike sem felelt meg, amelynek
hátterében részint műszaki, másrészt jogi akadályok is állnak,
arról nem is beszélve, hogy a MOL-nak kútjai vannak ott,
elektromos vezetéke, továbbá hazánk egyik legnagyobb gázvezetéke is keresztülfut az egyiken.
A HIPA által befektetésre ajánlott telek közelében
elhelyezkedő terület tűnhetett első ránézésre a legésszerűbb
választásnak, hiszen hasonlóak az infrastrukturális adottságai,
azonban ez édeskevés. Állami területről van szó, ráadásul erdő
besorolású, vagyis eleve nem is értékesíthető külföldi befektetőnek a hatályos jogszabályok szerint, ezen felül a MOL vasúti
üzemének 20 kilovoltos villamos energia betáplálása is a telken
keresztül történik, aminek a kiváltása – ha egyáltalán hozzájárulna az olajipari cég – rendkívül sok pénzt emésztene fel. Mindezeken felül bányaszolgalmi jog is van a területre bejegyezve, így
ott bármikor kutat fúrhat a MOL, amit a tulajdonos köteles
tűrni, és az ebből keletkező károk megtérítése korlátozott.

 lgyőn, amelyeket többek között tusfürdőkhöz, mosóporokA
hoz vagy épp fogkrémekhez használnak fel. További biztosítéknak tekinthető, hogy a gyárban folyamatosan mérnék a
szabadba kibocsátott anyagok mennyiségét, és amennyiben
eltérést tapasztalnának, attól függetlenül, hogy az egészségügyi
határértéket meg sem közelítenék a mért értékek, automatikuA másik felajánlott telek magántulajdonban van, egyik olda- san leállna az üzem.
lán a Szeged-Vásárhely közötti vasútvonal fut, amelytől 50 méterre egyáltalán nem lehet építkezni, 100 méteren belül pedig
csak a MÁV jóváhagyásával. Ezen felül főcsatorna is van a területen, amitől szintén csak bizonyos távolságra lehet építeni, és azért
nehezen várható el egy beruházótól, hogy olyan telekért adjon ki
pénzt, amelyre nem építkezhet szabadon. A harmadik felajánlott
L alakú telek az ipari park területén található, de ezzel is adódtak
problémák. A legfőbb az, hogy ott megy keresztül az o rszágos
gáztávvezeték keresztül 54 bar nyomással, és még a MOL kútjairól nem is beszéltünk. Összegezve, gyakorlatilag semmire nem
alkalmas telek, gyárat építeni oda semmiképp sem lehet.
Veszélyesek-e az üzemben használt anyagok?
A gyár által felhasznált alapanyagokról is érdemes néhány
szót ejteni. A folyékony kén nem tűz- és robbanásveszélyes,
ha megszilárdul és kijut a szabadba, akkor tűzveszélyes, ám
összegyűjtése egyszerű rutinfeladatnak számít. Az etoxi alkohol annyiban tekinthető veszélyes anyagnak, mint például a háztartásokban felhasznált mosószerek, vagyis ha nagy
mennyiségben kikerülne a környezetbe, akkor az élővilágra
lenne káros hatással. Mivel tartályokban tárolnák az említett
anyagokat, amelyeket olyan befogadóképességű betonozott
védőmedence venné körül, amely a tartályok teljes tartalmát
képes lenne felfogni, minimális annak az eshetősége, hogy a
talajba bármilyen káros anyag is szivároghatna. Az üzem által előállított termékek sűrítmények, amelyek veszélytelenek,
hiszen alapvetően háztartási vegyi alapanyagokat gyártanának
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A népszavazás eredményességében bíznak
Egy dologban értenek egyet a görög cég Algyőre történő betelepülését támogatók, annak ellenzői és azok, akik bár itt
tartanák a befektetőt, de a nagyközségtől távolabb szeretnék, hogy felépüljön a gyár, nevezetesen abban, hogy a népszavazás eredményességét mindenki szeretné.

A népszavazást kezdeményező Jánossy Attila a törvényes demi választ nem kapott a kérdező. Azt írták: „Látszik, hogy
határidőn belül 1163 aláírást adott át az Algyői Választási Iro- nem egyezik a véleményünk. Amennyiben ön algyői lakos,
da képviselőjének, amelyek közül 976 volt érvényes. A helybéli kérjük, vegyen részt a február 26-án tartandó népszavazáson
férfi az aláírások leadásakor sajtóközleményt adott ki, melybe és szavazzon meggyőződése szerint. Az ilyen parttalan viták
többek között az alábbiakat írta: „Segítőimmel sajnálattal vet- elkerülésének legjobb módja a népszavazás”.
tük tudomásul, hogy Algyő polgármestere kezdeményezésünk
Az üzemmel kapcsolatos fórumokon és közmeghallgatáés ezzel együtt a helyi népszavazás intézménye ellen hangolta sokon számtalan ellenérv, kétség elhangzott. Az egyik képviaz algyői közvéleményt. Ennek ellenére az összegyűjtött alá- selő felesége, Gondáné Pál Ildikó például azt nehezményezte,
írások száma meghaladja a választásra jogosult lakosok 25%-át. hogy a katasztrófavédelmi úgynevezett belső védelmi terv
Úgy vélem, ez egy olyan szám, amelyet a képviselő-testület leírása nagyon általános, a gyár pedig egyébként is túl könem hagyhat figyelmen kívül. A települést végigjárva azt ta- zel lenne a településhez. Azt mondta, tudomása szerint, a
pasztaltuk, hogy az algyői lakosság jelentős többsége támogatja Görögországban található hasonlóan felső küszöbértékű vea népszavazás ügyét. Ezúton szeretném mindazoknak megkö- szélyes kategóriába sorolt üzem 1000 méter távolságra épült
szönni, akik aláírásukkal támogatták kezdeményezésemet és meg a legközelebbi lakott területtől, jelen esetben pedig ennél
különösen azoknak, akik az aláírásgyűjtésben segítettek” – kö- kisebb lenne a távolság. A tervezett üzem és a MOL-telephely
zölte a népszavazás kezdeményezője.
közelségére hívta fel a figyelmet Karasz Béla, aki szerint a
A településen több szórólap és kiadvány is landolt a gáztöltő az üzemet és a lakosokat is veszélyezteti. A közmepostaládákban, az üzemmel kapcsolatos pro és kontra vélemé- ghallgatáson Gyöngyösi Péter, a CK Trikolor Kft. biztonsági
nyek mindenütt megjelentek, még a közösségi médiában is. elemző mérnöke azt válaszolta a férfinak, hogy a telephelyet
„A K&P Chem Kft. veszélyes vegyi gyárat akar építeni mint külső létesítményt vették figyelembe, ezért az elemzésAlgyőn. A kérdésben 2017. február 26-án lesz népszavazás. ben szerepel: ha bármilyen veszélyes folyékony anyag kerülne
A gyár nem épülhet meg” – ezzel a leegyszerűsített és rövid- ki tartályokból, annak feltakarítását a cég el tudja látni. Leszöke leírással hozták létre a Facebookon a „Nem kell a veszé- gezte, a többlépcsős védelmi rendszer olyan érzékelőkkel van
lyes vegyi gyár Algyőre” névre keresztelt közösséget, amely- ellátva, melyek azonnal leállítják az üzemet, hogy káros anyag
nek mintegy tucatnyi kedvelője volt lapzártánkkor. Posztoltak ne kerülhessen annak falain kívülre.
többek között olyan cikket, amelyik arról számol be, hogy tűz
Azt, hogy mennyire foglalkoztatja a helybélieket a nép
keletkezett egy veszélyes anyagokkal is foglalkozó cég telep- szavazás, az is jelzi, hogy egy helyi önkormányzati képviselő köhelyén a balatonfűzfői ipari parkban tavaly év végén, de azzal zösségi oldalán is a görög vegyi üzemről írnak a lakosok. Például
is riogatnak, hogy a vegyi gyár által kibocsájtott kén-dioxid a Fidesz-frakciót vezető Pongrácz Tamás egyik posztja alá egy
savas esőt okozhat. „Minden vegyi reaktor robbanásveszélyes? algyői hölgy azt írta: a görög cégnek helye van Algyőn, de nem a
Nem attól függ, hogy mi reagál mivel?” – kérdezte az egyik megjelölt területen. „Az eddigi vita – és a lakossági tiltakozás mihozzászóló, amire reagált is az oldal adminisztrátora, igaz ér- att meghiúsult szegedi üzem esete – eredményeként remélhető,
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hogy az ipartelepítési elveknél kiemelt helyet foglal majd el polgármester érvelését is elfogadja, hiszen azért választották
a lakosság érzékenysége és tudatossága. Elgondolkodhatunk, meg őt a falu élére, hogy józan belátása szerint mondja el a
hogy akarjuk-e falunk főbejáratánál, k
 özel a lakott, új fa- véleményét. „Nem féltem az unokáimat sem, mert a kapott
lurésznél, a községi horgásztó szomszédságában az üze- tájékoztatás alapján úgy látom, hogy a levegő s zennyezettsége
met” – 
olvasható a hozzászólásban, amely így zárul:nem ezen az egy üzemen fog múlni, ettől senki sem lesz
„A rövid- és hosszú távú együttgondolkodáshoz nélkülözhe- 
betegebb, a környezetvédelmi és egyéb előírásokat ugyanis
tetlen az aktivitás, ezért jó lenne a népszavazás eredményes- be kell tartania az üzemnek. Annak pedig, hogy néhány száz
sége”.
méterrel távolabb építkezzenek, megint nincs értelme, mert az
Az Algyői Hírmondónak kifejtette a véleményét Nagy a környezetszennyezés szempontjából egyáltalán nem számít”
Miklósné is, aki öt éve költözött a településre. „Nagyon – részletezte. Szerinte arról sem szabad megfeledkezni, hogy
szeretném, hogy a lakosság végül belátná, hogy a falu fejlődé- az olajipar volumene csökkenni fog az előttünk álló két évtise érdekében szükség van erre az üzemre. Igenis szükségünk zedben, így nem tudni, mennyi iparűzési adó fog befolyni az
van erre a pénzre, bárki bármit is mond. Amikor öt évvel ez- önkormányzat kasszájába a MOL-tól és a többi cégtől. „Nem
előtt ideköltöztünk, tudtuk akkor is, hogy ez egy ipari tele- mindennap adódik ilyen lehetőség, hogy egy ilyen cég szeretne
pülés, látjuk a 47-es mellett a fáklyákat, azt is tudja az ember, idejönni, meg kellene ragadnunk ezt a lehetőséget. Ráadásul a
hogy ezek kormolnak. Nem tudom elfogadni azt, hogy a falu kormány kiemelt projektként kezelte a befektetőt, és nem tukörnyezetvédelme és légszennyezettsége csak kizárólag azon dom elképzelni, hogy a kormány felelőtlenül támogatna olyan
múlik, hogy egy vegyi üzem a községünk mellé települne” – beruházást, ami veszélyes lenne a lakosságra nézve” – hangsúhangsúlyozta. Hozzátette, ő nem környezetvédelmi szakem- lyozta Nagy Miklósné.
ber, hiszen más területen tanult, ám kizárólag azt fogadja el,
Az Algyőn keringő téves információk mellett azt is probamit szakemberek mondanak erről a beruházásról. Példaként lémának tartja Blaskó-Nagy András okleveles vegyészmérnök,
Blaskó-Nagy András okleveles vegyészmérnök és olajipari szak- olajipari szakmérnök, hogy az emberek nagy része a mai napig
mérnököt hozta fel, aki több esetben kifejtette a véleményét, nem tudja, hogy pontosan hova is települne az üzem, pedig
másrészt azt is leszögezte Nagy Miklósné, hogy Molnár Áron közzétették, vagyis sokan még arra sem vették a fáradtságot,
hogy utánanézzenek a tényeknek, mielőtt véleményt alkottak.
Nagy gondnak tartja, hogy egyesek olyan híreket terjesztettek,
hogy közvetlenül az iskola mellé épülne az üzem, és hogy rákoHallgat a görög befektető
sak lesznek a gyermekek, ami alaptalan. Az is elhangzott, hogy
Vasileios Papaioannou, a K&P Chem Kft. projektmenesavas esőt okozna a gyár tevékenysége, amellyel kapcsolatban
dzsere egy novemberi lakossági fórumon azt hangsúlyozBlaskó-Nagy András kifejtette, hogy ilyen akkor keletkezik, ha
ta, a maguk részéről a párbeszédre hajlanak, jó kapcsolat
nagy mennyiségű kén-dioxid szabadul el, amit kizártnak tart.
kialakítására törekednek, ám maga a népszavazási kezdeRáadásul a szóban forgó kémiai reakció azonnal leállítható,
ményezés, a 47-es út betonelválasztóin megjelent feliratok
ha nincs levegő utánpótlás vagy éppen a kén adagolását fejeés egyéb uszító röplapok azonban azt sugallják nekik, vizik be, ami szintén biztosíték arra, hogy ne keletkezzen savas
szonyuk nem lehet üzleti. Úgy fogalmazott, ha népszavaeső. Mint mondta, robbanástól sem kell tartani, hiszen olyan
zást tartanak a cég betelepüléséről, úgy elmennek Algyőanyagot nem használnának, ami éghető vagy éppen gyúlékony.
ről. Azt is világossá tette a fórumon a projektmenedzser,
A férfi több felső küszöbértékű üzemet vezetett már, meglátása
hogy tavaszig semmiképp nem várnak az építkezéssel, de
szerint a mai modern irányítás- és biztonságtechnikai rendazóta sem érkezett hivatalos reakció a befektetőtől terveszerek mellett biztonságosan üzemeltethető egy ilyen gyár.
zett lépéseiről.
Megjegyezte, az sem mindegy, mitől felső küszöbértékű egy
üzem, jelen esetben a területen tárolt etoxi alkohol miatt,
ami egy nehezen lebomló anyag, azonban nem tűzveszélyes.
Emlékeztetett arra is, hogy az Algyő közigazgatási területén
lévő összes többi üzem szénhidrogént tárol vagy éppen dolgoz
fel, ami robbanásveszélyes, ellentétben azokkal az anyagokkal,
amelyekkel a görög befektető dolgozna. „Szerintem ennek a
népszavazásnak semmilyen hatása nem is lehet erre a beruházásra, hiszen egy az ipari parkon belüli magánterületről van
szó. Az önkormányzatnak a Helyi Építési Szabályzatra volt
ráhatása, azt módosította is a testület, így elhárult annak az
akadálya, hogy egy felső küszöbértékű vegyi üzemet létesítsenek oda” – hangsúlyozta Blaskó-Nagy András az Algyői Hírmondónak.

9

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Testületi ülés – terítéken a személyi kérdések és
a határon átnyúló európai uniós projektek
Bene Zoltán maradt a faluház vezetője, de arról nem született döntés a képviselő-testület legutóbbi ülésén, hogy a
Gyevitur vezetői posztjára pályázatot írjanak-e ki. Szó esett még a délnyugati lakópark bővítéséről, illetve elhangzott,
hogy két határon átnyúló pályázatban is érdekelt Algyő.
Megnyíltak a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus
magyar-szerb határon átnyúló pályázati forrásai, Algyő több
projektben is érdekelt. Csongráddal és Óbecsével közösen turisztikai fejlesztéseket szeretnének végrehajtani, a 60 millió
forintos projekt költségeinek 5%-át kellene kifizetnie Algyőnek. A tervek szerint egy speciális úszóművet is telepítenének
a nagyközségbe, ami hajóállomásként is üzemeltethető.

Az algyői fürdőt és a hotelt üzemeltető cég ügyvezetője, Szűcs
Szabolcs egy évre szóló megbízatása március végén jár le, ezzel
kapcsolatban arról vitáztak a képviselők, hogy pályázat nélkül határozatlan idejűre változtassák a kinevezését, egy évvel
tolják ki pályázat nélkül a megbízatását, vagy pályázatot írjanak ki a posztra. A bizottságok, a négyfős Fidesz-frakció
és a nagyközség előző polgármestere nem támogatta Molnár
Áron előterjesztését, így nem véglegesítették a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. élén Szűcs Szabolcsot.
Gonda János azt hiányolta, hogy nincs B változata a határozati
javaslatnak, szerinte ezzel csorbult a képviselő-testület jogköre, amit a polgármester visszautasított. Pongrácz Tamás módosítót nyújtott be, hogy még egy évig maradjon az ügyvezető,
és 2018-ban írjanak ki pályázatot a posztra. A testület végül
gyakorlatilag elhalasztotta a döntést, arról határoztak mindössze, hogy a februári ülésen újból előhozzák a témát, akkor
döntenek arról, hogy Szűcs maradjon-e a Gyevitur élén, vagy
ismételten megpályáztassák a posztot.
Egy másik személyi kérdésben azonban egyhangúan
született döntés, továbbra is Bene Zoltán vezeti az Algyői
Faluház és Könyvtárat. Az igazgató külön rákérdezett, hogy
az előterjesztés mellékletét is megszavazták-e, az tartalmazta ugyanis az idei algyői programok tervezete mellett
azt is, hogy ki is legyen a falunapok sztárfellépője. Mindez
azért fontos momentum, mert tavaly Gonda János javaslatára a Fidesz-frakció Herczeg Józseffel kiegészülve azt szavazta meg, hogy a jövőben a képviselők határozzák meg,
kik legyenek a fellépők, vagyis a képviselő-testület jogköre
immár a zenekarok kiválasztása, nem pedig a programot
szervező intézményé. Megtudtuk, Nagy Feró és a Beatrice
lesz az egyik kiemelt fellépője az idén tavasszal esedékes
falunapokon.

Magyarkanizsával is közös pályázatban gondolkodik,
amelynek keretében több mint 20 milliót fordíthatnának környezetvédelemre, eszközbeszerzésre, például kenukat, sátrakat,
és táboroztatáshoz szükséges egyéb eszközöket vásárolnának
nagyjából 30 fő részére. A pályázat keretében környezetvédelmi programokat is megvalósítanának, például konferenciákat
a gyakorlati felkészítés mellett. Kiadvány is készülne a Tisza
alsó szakaszáról, amely Algyőtől Magyarkanizsáig mutatná
be a folyó mentét, továbbá tartalmazna vízitúrához szükséges
információkat és térképeket is. Ez a projekt abból a szempontból egyedi, hogy az esélyegyenlőség jegyében a vakok és
gyengénlátók részére is készítenének információs kiadványt és
a konduktorképzésbe is bevonnák őket.
A képviselő-testület ülésén elhangzott az is, hogy a dél
nyugati lakóparkban kialakított 25 telek közül 21-et már e ladott
az önkormányzat, de a területek iránt hatalmas az érdeklődés, naponta keresik fel az polgármesteri hivatalt a kérdésben.
A lakópark 
bővítésének második és harmadik ütemében
további 40 telket alakítanának ki, amelyeknek a teljes közművesítése több mint 300 forintba kerülne a becslések szerint.
A második ütem kivitelezése leghamarabb idén ősszel
kezdődhet, és 2018 végén fejeződhet be.
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Új elképzelésekkel a régi úton
Pótolhatatlan veszteség érte tavaly a Móra Ferenc Népszínházat, hiszen elhunyt a társulat alapítója, művészeti vezetője, Kátó Sándor. A társulat tagjai és a színház háttérszervezetében munkálkodók azonban úgy határoztak, semmiképpen sem adják föl, Kátó Sándor emléke, szellemi hagyatéka kötelezi őket a folytatásra.

A 2016. december 27-i közgyűlésen tartott tisztújításon az egyesület tagjai Gál
Boglárkát választották elnökké; munkáját
titkárként továbbra is Bene Zoltán segíti,
az elnökség harmadik tagja pedig Fodor
Ákos lett. A művészeti vezetői feladatokat
a jövőben Ádok Róbert látja el.
Az új elnök, Gál Boglárka elmondta,
hogy a Népszínház továbbra is mindenekelőtt a határon túli magyarság körében
végzett munkára koncentrál, azonban
nyitni szeretne az anyaország felé is, a
cél, hogy egy-egy produkció minél több
előadást éljen meg. Határon túli turnékból többet, de a korábbiaknál rövidebb
időtartamút terveznek, főként a Vajdaság
és a Partium területén, ugyanakkor fölkérést kapott a társulat egy kárpátaljai turnéra is, amely ez év őszén lesz esedékes.
Az egyesület januárban már benyújtott
pályázatokat, hogy a munka folytatásának anyagi hátterét megteremtse. Gál
Boglárka szimbolikus jelentőségűnek
tartja a társulat január 21-i petőfitelepi
föllépését, amely az első előadás volt Kátó
Sándor halála óta: zsúfolásig telt ház előtt
aratott nagy sikert a Népszínház, s ebből
vigaszt és erőt meríthetnek és merítenek
a színészek. Gál Boglárka azt is elárulta, az egyesület az Algyői Faluházzal
közösen szervezi a március 14-én, a Népszínház születésnapján megrendezendő
Kátó Sándor Emléknapot és létrehozza
a Kátó Sándor Alapítványt.

Ádok Róbert, az új művészeti ve- A három egyfelvonásost Ádok Róbert
zető nem titkolta, hogy nagy kihívás- rendezi, A kilátó címűt Szabó S
zilvia
nak tekinti a feladatot, ám büszke arra, és Fodor Ákos, az Éljen az ifjú pár-t
hogy Kátó Sándor munkáját folytat- Pál Anita és Varga János, a Rend a lelke
hatja és nagy 
segítséget jelent számá- 
mindennek című darabot pedig Boldira, hogy élvezi a társulat és az egyesület zsár Mária és Cseszkó Mihály játssza.
bizalmát. Elmondta, hogy tervei szerint A produkciót az algyői publikum április
a 
Népszínház a jövőben egy nagy és 21-én, pénteken este tekintheti majd meg.
egy kamaraprodukciót állít színpadMind Gál Boglárka, mind Ádok
ra minden évben. Célja, hogy „legyen a 
Róbert megerősítette, hogy az algyői
tarsolyban” több olyan jelenet, amelyet Móra 

Ferenc Népszínház továbbra is
többszörös szereposztással játszanak, azon az úton jár, amely utat Kátó Sánígy a fölkéréseknek, föllépési lehető- dor kijelölt számára, jóllehet néhány új
ségeknek könnyebben eleget tudnak elképzeléssel gazdagítják az eddigi iránymajd tenni, mint a kötöttebb, nagy lét- vonalat.
számú előadások esetében. Jelenleg 12
Algyői Hírmondó
olyan vidám jelenet szerepel a Népszínház repertoárján, amelyből akár több
Apróhirdetés
egész estés műsor összeállítható. Ádok
Telek eladó: Algyő központi részén,
Róberttől azt is megtudtuk, hogy első bekerített, 21x30m-es, 30% beépíthetőgondolata az volt, az idei falunapokra a séggel. Ár: 3 millió forint.
Tóték-at állítja színpadra, hiszen Örkény Érdeklődni: 06 (30) 981-4957
István darabja volt az első olyan népszínpont
házi bemutató, amit már nem profi szí- CSONTKOVÁCS kezelésre idő
egyeztetés:
06
(30)
979-8079-es
telefon
nészekkel rendezett meg Algyőn Kátó
számon. Minden nap, hétvégén is! 8-20
Sándor, azonban az idő rövidsége miatt óra között. Bakó Tibor e. v. Alternatív
erről a tervéről végül letett, ám nem vég- mozgás- és masszázsterapeuta.
legesen: jövőre esedékes a Népszínház
20. 
születésnapja, s erre az alkalomra
újítják föl a Tóték-at. Az idei évben Aldo
Nicolaj három egyfelvonásos abszurd darabját viszik színre, amellyel Kátó Sándor
Ha kicsi a mosógépe,
előtt tiszteleg a társulat, hiszen annak
vagy ha nagy, de az ideje kevés,
hozza hozzánk a mosnivalót!
idején ez a három egyfelvonásos volt az elhunyt művészeti vezető vizsgarendezése.

„Ózon mosoda”

Cégünk vállal magánszemélyeknek,
cégeknek, apartmanoknak,
vendéglátó egységeknek, kis- és
nagy tételben mosást, vasalást.
Igény szerint házhoz szállítást is
vállalunk. (függöny, rongyszőnyeg,
öltöny zakó és minden, amit
használ és a háztartásban van.)
Címünk: Jura Ipari park 19/D
06 (70) 632-2656
E-mail: ozon.mosoda@gmail.com
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Gondolatok Algyő biztonságáról
Algyő nagyközség biztonsága az elmúlt évben több alkalommal is felvetődött közösségi fórumokon, vagy épp a döntés-előkészítő folyamatok során. A két fő kiváltó ok a menekültkérdés kapcsán a nagyfai ideiglenes, nyitott befogadóállomás helyzete, illetve a görög vegyi üzem tervezett beruházása volt.
Algyő nem a közbiztonsági problémák miatt volt korábban sem – akár országos szinten
is – megemlítve a sajtóban, hanem az árvizek és az olajkitermelés következményeként.
Elég, ha az 1879-es és az 1970-es árvizekre gondolunk, valamint az 1968-as gázkitörésre.
Az algyőiek együtt éltek, dolgoztak az elmúlt 50 évben a veszélyes üzemmel, ismerték
a problémát, tudták, hogy veszélyhelyzetekben mi a teendő. Ma a lakosság kisebb része
dolgozik a MOL-nál, továbbá sok új család költözött Algyőre, ezért célszerű a biztonsági rendszerről a teljesség igénye nélkül szót ejteni, és a minden szakmaiságot nélkülöző
megnyilatkozásokat cáfolni.
Ha Algyő biztonságát vesszük górcső alá, elmondhatjuk, hogy egyrészt nem tipikus,
nem mérhető össze egy hasonló méretű településsel, másrészt a nagyközség biztonsági
kérdéseit nem is lehet kizárólag helyi szinten, a problémát elszigetelten kezelve értékelni,
megoldani. Országos és nemzetközi trendeket figyelembe vevő, modern megközelítés, és
ennek szellemében történő intézkedések szükségesek.
A jelzett irány megismerése érdekében néhány hasznosítható,
modern biztonsági alapfogalmat, feltételt, irányt szeretnék gondolatébresztőként, esetleg követendő célként felvetni.
Napjainkban minden korábbinál nagyobb kockázatnak
vagyunk kitéve, így a mai tudomány a hagyományos biztonsági fogalomról a humán biztonságra helyezi a hangsúlyt. Ez azt
jelenti, hogy a biztonságot olyan átfogó komplex jelenségként,
fogalomként kell kezelni, amely – katonai jellegű veszélyforrások mellett – tartalmazza mindazon kockázatokat, amelyekkel a
polgár korunkban szembesül, amelyek a mindennapi életét befolyásolják, fenyegetik. A humán biztonsági koncepció alanya már
nem az állam, hanem az ember.
Algyő tekintetében kiemelten kezelt biztonságpolitikai kérdéskör a kritikus infrastruktúrák védelme, amelynek kapcsolódási pontjai a biztonság minden szegmensét érintik. A konkrét
biztonság megteremtésére irányuló tevékenységet három fázisra oszthatjuk: a megelőzésre, a végrehajtásra, és – a biztonsági
esemény esetleges bekövetkezése esetén – a kárelhárításra, az áldozatok problémáinak csökkentésére.
A fenti elveket Algyő tekintetében a következő fő környezeti,
illetve a biztonsági körülmények alapján lehet alkalmazni:
A nagyközség közigazgatási területén szinte mindenhol található a MOL 50 éves olajkitermelő tevékenysége eredményeként aktív, vagy már inaktív létesítmény, ipari elem. Kiemelkedő
a régió, a hazai energiabiztonság szempontjából meghatározó
MOL ipartelep. Ezen belül a gáztechnológiai egység, atmoszférikus PB-tároló, az Algyő Vasúti Töltő-Lefejtő, és a Szőreg-1 földalatti gáztároló. Az itt folyó tevékenység következményeként a
Seveso II irányelv alapján Algyő az I. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva.
A Tisza szempontjából az árvíz és a belvíz a meghatározó.
Az árvizek bekövetkezésének pontos helye és ideje, valamint a víz
által elöntött területek nagysága nagy pontossággal meghatároz-

ható előre, ezért árvíz által veszélyeztetett területekről a lakosság,
állatállomány és egyéb anyagi javak időben védett területre telepíthetők.
A 47-es Magyarország leghosszabb kétszámjegyű útja. Terültünkön kétszer kétsávos, középen elválasztott. A nagy forgalom
miatt közlekedésbiztonsági szempontból, míg adott esetben veszélyes anyag szállítása esetén katasztrófavédelmi szempontból is
figyelembe kell venni.
A vasút, és pár év múlva várhatóan a tram-train a jelentős
utaslétszám, és az ipari áruszállítás szempontjából lényeges. Ezen
zajlik a veszélyes anyag minősítésű gázszállítás is.
Magyarország és nagyközségünk biztonsága négy kiemelt
alappilléren nyugszik: a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzatok és a magánbiztonság, ehhez kapcsolódik területünkön a
katasztrófavédelem.
Rendőrség: A közrend, közbiztonság fenntartása a
 zegedi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozóan,
S
a Tarjánvárosi Rendőrőrs irányítása alatt 3 körzeti megbízott
részvételével valósul meg. A Tiszán a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékességébe tartozóan folytatnak ellenőrzést
Katasztrófavédelem: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság három fő területen tevékenykedik:
polgárvédelem, tűzoltóság, iparbiztonság. Ehhez kapcsolódik
a FER tűzoltóság algyői egysége, ami nemcsak az ipartelep
védelmét szolgálja, de szükség esetén segítséget nyújtanak a
megye tűzoltóságainak is.
Polgárőrség: Nagyközségünkben tagjaik az Algyői
 aluvédő Polgárőr Egyesület keretein belül tevékenykednek
F
önkéntes, ingyenes közösségi munka formájában.
Mezei őrszolgálat: Algyőn az önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek és természeti értékek
őrzésére 2 fővel mezei őrszolgálatot üzemeltet.
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Magánbiztonság: Terültünkön főként a vállalkozásoknál
legnagyobb létszámban a MOL-nál, a magántulajdon védelme
során jelenik meg.
A fenti szervezetek éves jelentései, valamint statisztikai
adatai alapján kijelenthető, hogy Algyő jó biztonsági adatokkal rendelkezik. A veszélyhelyzetekre fel kell készülni,
mert csak akkor lehetünk kellő biztonságban, ha egy váratlan esemény bekövetkeztekor megfelelő módon reagálni tudunk, és a fenti szervezetek tevékenysége ebben nyújt
segítséget.
Kijelenthetjük, hogy a biztonság alapvető célja, hogy
hozzájáruljon az egyén kiegyensúlyozott életéhez, harmonikus életviteléhez, jó közérzetének kialakításához, egészsége
megóvásához és ehhez biztosítson megfelelő környezetet.
Algyő tekintetében megállapíthatjuk, hogy biztonságos település, a megyében, de mondhatjuk, hogy országos szinten
is kiemelkedően jó a veszélyhelyzetekre kialakított biztonsági rendszer, amely minden helyzetet elvárt szinten tud kezelni. Ezt kell ápolnunk, megfelelő szinten működtetni, és a
szükséges szinteken fejleszteni. Fő célként a prevencióra, a
megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni.
Füzesy István

Év embere 2016 díjat kapott Landler Ibolya
A Délmagyarország szerkesztősége idén is megválasztotta az év embereit. A hétköznapok hőseit keresték Csongrád
megyében, akik munkájukkal, közösségi aktivitásukkal vagy
bátor kiállásukkal példát mutattak a környezetükben élőknek.
A Délmagyarország Év embere 2016 díjat Szegedről
Berinszki Zoltán, Algyőről Landler Ibolya, Kistelekről Kurucsai
Szabolcs, Makóról Sipos Maja Flóra, Hódmezővásárhelyről
Süli Flóra kapta meg. Az elismeréseket a díjazottaknak Kóti
Zoltán főszerkesztő-kiadóigazgató adta át.
„Utoljára középiskolásként kaptam elismerést egy
gyorsíróversenyen. Még mindig nem hiszem el, hogy ilyen
rangos díjat nyertem el” – mondta Landler Ibolya. Az 50 éves
algyői nő a helyi Lehet Könnyebben Egyesület vezetőjeként
párjával naponta szállít a helyi rászorulóknak előző este el nem
adott és emberi fogyasztásra még alkalmas pékárut egy szegedi bevásárlóközpontból. „A benzinpénzt saját és az egyesületi
tagok zsebéből finanszírozzuk, október óta 400 ezer forintot
fizettünk ki rá Algyő és a szegedi áruház között. Volt, hogy az
aranyunkat tettük zálogba, hogy tudjunk tankolni” – mondta. Az élelmiszermentést és -kiosztást április végéig biztosan
végzik, de szeretnék meghosszabbítani a munkát. „Vannak,
akik még életükben nem láttak olyan péksüteményt, amit
viszünk nekik. Jó érzés segíteni” – magyarázta. Landler Ibolya április 1-jére egészségnapot szervez Algyőre, amit össze
szeretne kötni egy országos félmaratonnal, hiszen az egészséges életmód is szívügye.
Forrás: www.delmagyar.hu

Férőhelyek alakulása
a Bóbita Bölcsődében
A 2017-2018-as nevelési évre szolgáltatást igénylő g yermekek
száma 45 fő, várólista alakult ki. Felhívjuk a szülők figyelmét, aki még nem jelentkezett a bölcsődébe, de igényelné az
ellátást, mihamarabb tegye meg azt, az 517-368-as telefonon
vagy személyesen a bölcsőde irodájában.
A 2018-2019-es nevelési évre jelentkezett gyermekek száma
21 fő, a szabad férőhelyek száma 15.
Felhívjuk a szülők figyelmét, ha gyermekük a 2016-os
évben született, és szeretnének majd bölcsődét igényelni

számára, akkor előjelentkezésüket tegyék meg mihamarabb.
Az előjelentkezés nem jelent iratkozást, csak helyfoglalást.
A jelentkezéshez algyői lakcímmel kell rendelkezni, ahol
életvitel szerűen él a család. Ezt lakcímkártyával kell igazolni.
Felvételi kérelem adatlap igényelhető személyesen a
bölcsőde irodáján.
A 2016-2017-es évre már nincs szabad kapacitása a
bölcsődének.
A bölcsőde felvételi szabályzatát a Hírmondó márciusi
számában közöljük.
Bóbita Bölcsőde
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Rendezvénykínálat címszavakban – 2017-re
szerint Algyő visszaszerzett önállósága 20 éves évfordulójának jegyében telik, miközben helye marad a programok között a Zsibongó Néptáncegyüttes gálájának éppen úgy, mint a
harmonikafesztiválnak. Egész esztendőben igyekszünk minél
szervesebben kapcsolódni a település önállóságának 20 éves
jubileumához, az Algyő20-hoz – a könyvtár például ennek
jegyében már pályázatot is hirdetett.
2016 végén – Gubacsi Enikő alpolgármester kezdeményezésére – adventi gyertyagyújtásra invitáltuk az algyőieket az
adventi vasárnapokon a Főtéren fölállított hatalmas koszorúhoz, s ezt az idén is szeretnénk megtenni hasonló forgatókönyv
szerint: a gyertyák a Főtéren gyulladnak föl, ám a műsor és az
adventi kínálat a Faluházban lesz.

A mindennapi tevékenységek, klubok, ismeretterjesztő
előadások mellett az Algyői Faluház 2017-ben is nagy hangsúlyt fektet a hagyományos települési nagyrendezvényekre. Ezek közül az első az április 21-én, pénteken este induló
Falunapok, amely tradicionálisan a Móra Ferenc Népszínház
bemutatójával kezdődik (az idén Aldo Nicolaj három egyfelvonásos abszurd darabját láthatja a nagyérdemű). Másnap a
szabadtéri színpadon több helyi csoport is megmutatja, mit
tud. Eljön Algyőre interaktív gyermekműsorával a Pindúr &
Pandúr Színház és énekel majd Gergely Róbert. Ahogy közelít
az este, két élő nagykoncertre várjuk az érdeklődőket, először
az algyői érdekeltségű Gypo Circus lép a közönség elé, majd
este 8 órától Nagy Feró és a Beatrice. Természetesen az idén
is meghirdetjük a főzőversenyt civil szervezetek, baráti társaságok számára és nem marad el a vasárnapi pofonparty sem,
A nagyobb szabású rendezvényeken kívül számos más alkaahogyan az utóbbi években már megszokhattuk.
lommal is várjuk az algyőieket és a környékbelieket – február
18-án például a II. Zsíroskilincs kolbásztöltő és forraltborfőMájus utolsó hétvégéjén kétnapos gyermek- és ifjúsági na- ző versenyre az EzerJóHáz udvarára. Március 8-án, mint már
pokra várjuk az algyőieket. 27-én, szombaton inkább az ifjú- hosszú évek óta (Gál Tibi barátunkkal karöltve) a hölgyeket
ságot, 28-án, vasárnap mindenekelőtt a gyereksereget. Június köszöntjük a Faluházban, és folytatjuk a Világjáró, valamint
25-én az EzerJóHáz és a Tájház udvarán előbb az Ezerjófű az Életreform Klubunkat, nemkülönben az ITTT – mindenEgyesület nyílt napját, majd az éjszakába nyúló Napforduló ről, ami Irodalom, Társadalom, Történelem, Tudomány címet
Ünnepet ajánljuk azoknak, akik tartalmas a családi programot viselő ismeretterjesztő sorozatunkat. A gyerekeknek is több
keresnek, s ez a tér szolgál helyszínül az Anna-napi búcsú kul- alkalommal kínálunk előadásokat (többek közt a Budai Bábturális programjainak is július 30-án vasárnap, amikor is a mű- színház, a Grimm-Busz Színház, a Csiga Duó vagy éppen a
sorok mellett gasztroudvar várja a búcsújárókat. Hagyománnyá Zenthe Ferenc Színház jóvoltából), az Algyői Teátrum pedig
vált, hogy a búcsú előestéjén – az idén július 29-én –, szomba- immár az 3. évadjába lépett az idén, ennek keretében 12 előaton hangversenyt rendezünk a Szent Anna templomban, s ezt dást tekinthetnek meg a színházkedvelők. Úgy a Faluházban
a tradíciót az idén sem szeretnénk megszakítani. 2017 nyári mint a könyvtárban több tárlat nyílik majd az idén: a mézeshónapjaira tervezzük továbbá a szombati zenés EzerJóEsteket kalácsoktól a fotókig, a papírvirágoktól a betyárkártyáig széles
az EzerJóHáz udvarára, ahol a szőlőlugas tövében, hangulatos a paletta.
környezetben kapcsolódhatnak ki az arra vágyók; és ha már
nyár, hát a táborok szervezéséből sem maradhatunk ki.
Igyekszünk igényes szórakozást és művelődési lehetőségeket biztosítani minden érdeklődőnek és olyan nyitott házként
Az esztendő utolsó negyedévére is maradnak nagyren- működni, amely értéket teremt és értéket közvetít, közösséget
dezvények: szeptember közepétől október közepéig tart formál és a közösséget szolgálja.
majd az Algyő Napi Rendezvénysorozat, amely reményeink
Bene Zoltán
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...a Tisza Virága
Terhes Gábor
Őket nem lehet elengedni
Létük elmúlt már e látható világban,
A végzet szállt Reájuk Itáliában,
Lángolva égő testük egymásra borult,
Szeretteik szívére mélysötét gyász hullt.
Tűz és vér vöröse kegyetlen fényével,
Végzett könyörtelen, tizenhat élettel,
Kik Őket szerették, jövendőjük megtört,
Elátkoznak minden kiásott sírgödört.
Mi állt még előttük földi útjaikon,
Fáj, borzaszt a jelen, nincs lényeg e titkon,
Olthatatlan kínban most a halál az úr,
Végzetes tövise vérző szívekbe szúr.
Mi még létezünk, s aláhulló könnyek,
Szívünk mélységéből szabadon feltörnek,
Szólanék bár hitből kifakadó vígaszt,
Érteném a zokogó, elcsukló választ.
Végzetes az este, megfordíthatatlan,
Mikoron elégtek gyilkos tűzhalálban,
Talán most hitet sem tűr meg a fájdalom,
Bilincsbe záródott minden bizodalom.
Szilánkokra törnek csorduló könnyeink,
Bennük tükröződnek zúzott emlékeink,
És majd eljő lassan a gyógyító idő,
Mikoron eleven kert lesz a temető.
Nehéz elhagyni ez édes-bús világot,
Hagyván folyót, rétet, virító virágot,
Testek már nyugszanak, lelkek elengedve,
Élők szívében soha el nem feledve.
2017. január 21.
A veronai áldozatok emlékére

Születések Algyőn - 2017. január
Daróczi Máté
Szül: 2017. 01. 16.
Anya: Szakács Irén
Apa: Daróczi Gábor

Február 8. (szerda), 18:00, Faluház klubterem
ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány I.
Vajdasági Fürdő- és Közösségépítő Kaláka. Előadó: Vígi László (magyar
kanizsai szervező). A belépés díjtalan!
Február 10. (péntek), 19:00, Faluház színházterem
Algyői Teátrum – Horváth István: Good day today!
A Genéziusz Színház előadása. Gyerekbántalmazásnak nevezzük, ha valaki
sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy, ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg,
illetve nem jelenti. A gyermeket bántalmazás érheti családon belül, illetve családon kívül. A gyermekbántalmazás magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi
rossz bánásmódot, a szexuális visszaélést, az elhanyagolást vagy hanyag bánásmódot, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, amely a
gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges
vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a
felelősségen, a bizalmon vagy a hatalmon alapul. Öt fiatal története elevenedik
meg a színpadon… Belépő: 600 Ft /fő, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fő
Február 11. (szombat), 16:00, Faluház színházterem
A GYBK farsangi mulatsága.
Február 15. (szerda), 18:00, Faluház klubterem
Világjáró Klub – Skócia, Dél-Anglia, Cornwall.
Bardócz Attila vetítéssel egybekötött útibeszámolója. A belépés díjtalan!
Február 17. (péntek), 19:0, Faluház színházterem
Algyői Teátrum – Karinthy-kabaré
Irodalmi lokálanesztézia, fájdalommentes humorral, Karinthy módra. Előadják a Szegedi Nemzeti Színház színművészei: Csorba Kata, Pataki Ferenc és
Szívós László. Zongorán kísér: Rákai András
Belépő: 800 Ft / 400 Ft
Február 18. (szombat), 07:00, EzerJóHáz
Zsíroskilincs kolbásztöltő verseny. Nevezési díj: 4000 Ft / csapat
A belépés díjtalan!
Február 22. (szerda), 10:30, Faluház színházterem
Gyermekszínpad Budai Bábszínház: A telhetetlen nyúl. A belépés díjtalan!
Február 22. (szerda), 17:30, Faluház klubterem
Életreform Klub – A gyógynövénykert kincsei nagyiknak és unokáknak.
Előadó: Berek Ágota A belépés díjtalan!
Március 1. (szerda), 18:00, Faluház klubterem
Világjáró Klub. Stoppal az 1-es úton – kalandozás a mesés Izlandon Radvánszky János vetítéssel egybekötött élménybeszámolója. A belépés díjtalan!
Március 4. (szombat), 19:00, Faluház színházterem
Algyői Teátrum – Pintér Béla: A Démon gyermekei. A Szegedi Egyetemi
Színház előadása.
„A Moszkva tér neonlámpái kékes fényüket szórják. A Városmajor felől alkonyi harangszó hallik. Előttünk, keresztben hetvenhárom autó haladt el, s
a Vérmező hársait lomhán belepte a szürkésfekete por. Mi, ősz szülei egy
boldog fiúnak, ki házasodni készül, a Budai Várba tartunk egy gazdagabb
családhoz. Ahhoz a lányhoz, kit gyermekünk szeret...” Kétezerkettő nyarán
történt. Augusztus hó hetedik napján, tizennégy óra harminc perckor jelentették a rendőrségen, a Budapest első kerületi kapitányságon, hogy eltűnt egy
asszony a Budai Várból. Y. Kovácsné-Faragó Zsuzsa, a japán kultúra profes�szora, néprajzkutató és műfordító, a piacra indult hetedikén reggel, de sem
a csarnokban, sem otthonában nem látták őt soha többé. Korhatár 16 év!
Belépő: 600 Ft /fő, nyugdíjas, diák: 300 Ft / fő
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Az év edzője: a családi vállalkozások mintája
2016-ban negyvenhetedik alkalommal rendezte meg a Délmagyarország Az év sportolója díjátadó gáláját a szegedi
Hungi Vigadóban, amelyen tizenkilencen vehettek át üvegtrófeát, köztük Kopaszné Demeter Irén, aki Az év edzője lett.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség is díjazta,az év férfi sportolója
lett a szakágon belül. A Délmagyarországnál pedig édesanyja és
egyben edzője, Kopaszné Demeter Irén lett az év edzője Szegeden.
A családi vállalkozások mintapéldája. A mindössze 19 éves
kajakos, az algyői Kopasz Bálint kétszeres ifjúsági Európa-bajnok, első felnőtt Eb-jén bronzérmet szerzett. Edzője édesanyja, Kopaszné Demeter Irén. Kiváló párost alkotnak, a riói olimpián is együtt vehettek részt.
„Hogy mennyire nehéz anyaként edzeni egy gyermeket?
Amikor edző vagyok, arra koncentrálok, bár a kettőt nem lehet
teljesen különválasztani” – mondta. „Bálint az olimpia mellett
idén érettségizett, így duplán nehéz volt ezeket a feladatokat
teljesíteni. Kapott egy hosszabb pihenőt Rio után, de már az
Kopasz Bálint beugróként a tizedik helyen végzett a K1 1000 alapozásban nyakig benne vagyunk” – nyilatkozta a díjazott az
méteres távon a riói olimpián. Tette ezt szinte az ifiktől a felnőt- elismerés átvétele után.
tek közé beesve, mégis kiváló teljesítményt elérve.
Forrás: www.delmagyar.hu

Hírek a Fehér Ignác Általános Iskolából
Megyében a legtöbb
papírt gyűjtötte az algyői iskola
A Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2016. őszi papírgyűjtési versenyén az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola I. helyezést ért el a
gyűjtött papírmennyiség kategóriában.
A helyezésért járó oklevelet és ajándékutalványokat ünnepélyes keretek közt
vehette át az iskolát képviselve az őszi
papírgyűjtésen legtöbbet gyűjtött 5.b
osztály képviselőivel Janek Erzsébet
tanárnő.
Kutyaterápiás foglalkozás
Heti rendszerességgel pénteken délután kutyaterápiás foglalkozásoknak ad otthont az
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. A foglalkozásokon évfolyamonként 6 tanuló vesz
részt a terápiás kutyák kiképzésében. A Kőröstorki Ebtanoda ebei Gácsi Mária vezetésével
és oktatásával okosodnak, ügyesednek, majd
vizsgáznak diákjaink segítségével, hogy minél
tökéletesebb segítőkutya váljon belőlük.
KSZSE Mikulás-kupa
ezüst- és bronzéremmel
U7-es lányaink Szegeden léptek pályára a

KSZSE által szervezett Mikulás-kupán. 2
csoportra osztott csapataink egy ezüst- és
egy bronzéremmel gazdagodtak a 6 résztvevőt számláló év végi matinén. A csapatok tagjai: Belovai Adél, Bogdán Orsolya,
Forgó Noémi, Hermán Aisa és Molnár
Méda 1.a, Nothof Abigél és Grund Fanni
1.b, Gulyás Adél és Mateas Isabelle 2.b
és Valsecchi Édua 2.c osztályos tanulók.
Edzőjük: Laluska Balázs.
XXVI. Debreceni Télapó Kupa
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
labdarúgói tisztesen helytálltak, illetve
szép eredményt értek el a XXVI. Debreceni Télapó Kupán. A tornán több külföldi csapat is volt a mezőnyben, valamint a hazai akadémiák is képviseltették
magukat, köztük a Grosics Gyula Akadémia és a Debreceni Olasz Focisuli.
Az iskolánkat képviselő tanulók: Canjavec Tamás 3.a, Kiss Levente és Varga
Zoltán 4.a, Dudás Zsombor 4.b, Forgó
Dániel, Nagy Márton, Németh Bercel,
Szabó Krisztián Ákos és Szénási Kristóf
5.a, Dedovics Rádó 5.b és Molnár Márk
6.b osztályos tanulók. Felkészítőjük:
Pénzváltó Bence, Algyő SK.
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KEREKASZTAL
BESZÉLGETÉS
2017. február 22. (szerda) 17.00 óra
Faluház nagyterme
(Búvár utca 5.)
JÖJJÖN EL EGY KÖTETLEN
BESZÉLGETÉSRE
Molnár Áronnal,
Algyő nagyközség
polgármesterével!
Témánk:
A közelgő népszavazás a
görög vegyi üzem kapcsán.
Várunk szeretettel mindenkit!

...a Tisza Virága

Kézilabda: ovisoknak tartott foglalkozást a volt olimpikon
Az algyői Szivárvány óvodában tartott foglalkozást a kicsiknek Tóth Tímea, a Ferencváros korábbi, olimpiát is megjárt játékosa. Az ovi-kézi program vezetője a szivacskézilabdával ismertette meg a gyerekeket.
Imádom őket, nagyon aranyosak, a szülőknek is jó dolog, ha olyan
foglalkozik velük, aki valamit már letett az asztalra. Minden óvodában van olyan agilis óvónő, akinek valamilyen kapcsolata van
a kézilabdával, szívesen tartanak labdás foglalkozást, az a nagy
öröm, ha valahova beviszem a szivacslabdát, és az óvónő egyből
elkezd vele játszani. Ha az óvónőnek tetszik a szivacslabda, az azt
jelenti, hogy a gyereknek is oda fogja adni, és játszani fognak” –
fogalmazott Tóth Tímea.
A szakmai nap a Fehér Ignác Általános Iskolában folytatódott, ahol a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója,
Zsiga Gyula tartott előadást az edzők számára.
Vajgely Pál
A gyerkőcök rögtön odaszaladtak a terembe belépő L
 aluska
Balázshoz: mint azt megtudtuk, Balázs bácsi gyakori vendég
az óvodában. A kicsikhez azonban most Tóth Tímea, a
Ferencváros korábbi olimpikonja érkezett a Szeged KKSE

által szervezett szakmai nap keretein belül, aki egy mintegy félórás edzést tartott számukra. A játékos feladatok
mellett szivacslabdás gyakorlatok egészítették ki a programot.
A korábbi kézilabdázó lapunknak elmondta, szeptember óta foglalkozik az óvodásokkal, a Magyar Kézilabda S
 zövetség, az Ovi-foci program és közötte megkötött háromoldalú megállapodás értelmében dolgozik az ovi-kézi programban. „Igazából az óvónőket
képzem, hogy milyen labdás foglalkozásokat tartsanak az óvodában. A cél nem az, hogy az óvodában kézilabdázzanak a gyerekek,
inkább a szivacskézilabdát szeretnénk ezáltal népszerűsíteni. Ezt
nagyon szeretik a kicsik, ha pedig az ovi-foci programon keresztül
van már egy pályájuk, akkor tudnak kapura dobni a foglalkozás
alkalmával. Mintegy 70 óvodát jártam végig, nagyon sok foglalkozást néztem már meg, p róbálom ezeket javítani, ösztönözni az óvónőket, de nem nagyon kell, mert nagyon ügyesek. A foci már mindenhol ott van, azt szeretnénk, hogy a kézilabda is népszerű legyen.
A gyerekek imádnak mozogni, ők szívesen csinálnak bármilyen
mozgást. Nincs könnyű dolgom, az első pillanattól kezdve nem
voltam következetes, így a fejemre nőttek, de azért harcolunk.

Futsal sikerek

A Kisteleken megrendezett Futsal körzeti d
iákolimpia
bajnokságon fiú csapatunk II. helyezést ért el. Csapatunk
tagjai: Forgó Dániel, Németh Bercel és Szabó Krisztián
5.a, Dedovics Rádó 5.b, Molnár Márk 6.b, Bogdán Bence,
Tápai Roland és Tóth Gergely 7.a és Koza Zsolt 8.a osztályos tanuló. Edzőjük Pénzváltó Bence.

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

17

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Szabó Balázs meséi – nem csak elalváshoz
Szabó Balázs énekes-dalszerző, mesemondó humoros, olykor
c siklandósan pajzán meséivel várta az érdeklődőket a Faluházban.
„Volt idő, amikor rengeteget meséltem, és szerencsére mindig volt kinek,
és mindig volt miről, legyenek ezek régi mesék, avagy mai kalandos történetek. Bár ritkábban, de ma is viszem őket a hónom alatt, vagy a szárazfa
húrjai közt, és persze mindig tovább-, és átíródnak ezek a humoros, néha
csínytevős, néha pedig csiklandós pajzán mesék. Mire gondoljatok, mi lesz
ezen az estén? Kicsit más lesz ez a találkozás, és állítom, hogy ezek a mesék
nem csak elalváshoz valók – egy kicsit közelebb ülünk egymáshoz, emberi szóval rajzolódnak majd képei, nem lesznek levetítve sehol, csak ki-ki
saját képzeletében keltheti életre hőseit” – írja mesemondó estjéről Szabó
Balázs énekes-dalszerző, bábszínész és mesemondó, aki az Algyői Teátrum
vendége volt.

Papírállatok és könyvszobrok költöztek az Algyői Könyvtárba
Hétköznapi szenvedélyből lett a papír művésze Farkas Ildikó, aki az Algyői Könyvtárban kiállításra is bocsátotta
szívének legkedvesebb alkotásait.
Különleges hobbit választott Farkas Ildikó, aki – nem túlzás
azt állítani –, mára a Dél-Alföld legismertebb papírművészévé
vált kedves virágos és állatos alkotásaival. Még az 1990-es évek
közepén kezdett el papírvirágokat, elsősorban rózsacsokrokat
készíteni, akkor még inkább csak saját szórakoztatására. Végül
fia, Gergő inspirálta arra, hogy teret engedjen kézügyességének, így a közös időtöltés reményében megvették elő origami
könyvüket.
Farkas Ildikó a hajtogatásban idővel nemcsak szabadidős
foglalkozást, hanem művészetet látott; virágai olyan jól sikerültek, hogy egy alkalommal felkérték esküvői díszek elkészítésére is. „Csodás papírból papírcsodák” – ez lett Farkas Ildikó
szlogenje, amellyel találkozva az érdeklődők azonnal tudják,
egyedi és különleges alkotások tanúi lehetnek.
„Huszonöt munkámat vittem el a kiállításra, volt közöttük origami készítéssel készült hattyú, bagoly, flamingó, valamint gyöngyfűzéssel készült gyöngyfa, illetve könyvszobrok is.
A könyvszobrászat tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy könyv

lapjait behajtva valamilyen állatot, esetleg portrét formázunk.
Eddig csináltam már delfint, angyalkát és lovakat is, a legfrissebb
munkáim ebből pedig a lapok darabolásával készült Elvis Presli és
Michael Jackson portrék” – mondta el a papírművész.
Gaál Bernadett

Köszönet az 1%-ért!

A Gyevi Art Kulturális Egyesület tájékoztatást ad arról, hogy az Szja 2015. évi, az adófizető magánszemélyek által
felajánlott 1%-os összegét, összesen 117 ezer 642 forintot a március 15-i és október 23-i ünnepségre, tanfolyami
költségre, szerzői jogdíjra, a 15 éves Parlandó Énekegyüttes operett gálaműsorának költségeire, és a nyári kézműves
táborra használtuk fel. Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük.
A 2017-es évben is várjuk és megköszönjük felajánlásaikat. Adószámunk: 18469927-1-06
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Ménesi Lajosné,
az egyesület elnöke

...a Tisza Virága
AKE kutyás séta a tanösvényen

Nem áprilisi tréfa! Április 1-jén, szombaton első alkalommal
rendezik meg az ALGYŐ-MOL Futófesztivált, mely mind a
profi, mind az amatőr futóknak színvonalas sportolási lehetőséget kínál. Az algyői Faluháztól elrajtoló versenyzők, illetve családtagjaik a futás mellett számos egyéb rekreációs programon
vehetnek részt a fesztivál kiegészítő rendezvényén.
Április első hétvégéjén rendezi az Algyői Tisza Szabadidő,
Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület a MOL Nyrt. és
Algyő nagyközség önkormányzatának támogatásával létrejött
I. ALGYŐ-MOL futófesztivált. Ez lesz az első alkalom, hogy a
településen félmaratoni távon indulhatnak a futás szerelmesei. Akik
viszont még csak most barátkoznak ezzel a szép sportággal, azokra
is gondoltak a szervezők, a legkisebbek 300, illetve 600 méteren, a
kicsit nagyobbak 2 km-en húzhatják fel a futócipőiket. A fő versenyszámok a negyedmarton és a félmaraton lesznek, mely utóbbit
lehetőség lesz párban is teljesíteni. A versenyen minden felkészült
futó és kerekes székesek is rajthoz állhatnak, továbbá babakocsis
futók jelentkezését is várják a szervezők.
Az elengedhetetlen jó hangulatról és a tökéletes átmozgatásról
is gondoskodni fognak a 9.45-kor kezdődő közös bemelegítésen.
A futófesztivált hivatalosan 10.30-kor nyitják meg, a résztvevőket
Molnár Áron, Algyő nagyközség polgármestere köszönti.
A futás kiegészítéseként érdekes és hasznos egészségnappal
várja az érdeklődőket a Faluházban az algyői Lehet Könnyebben Egyesület. A program címe: „Lehet könnyebben, tegyünk
együtt érte”. Előadók: Ménesi Rudolf – érsebész; Zagorac Nikola
– ultrahang diagnosztika; Wolfgang Köbel – pajzsmirigy specialista; Tóth Zoltán Sifu Mester – Thai chi chi kung bemutató míg
Hevesi Tamás a zenéről és a jó hangulatról gondoskodik.
Nevezni a verseny honlapján található online nevezőrendszerben is lehet, kedvezőbb áron előzetesen március 12-éig,
illetve korlátozott számban a helyszínen, légkésőbb a választott táv rajtja előtt fél órával. A futófesztivál versenykiírása és
további hasznos információk a www.algyo-futas.hu oldalon
találhatóak.
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Az Algyői Kutyás Egyesület január 22-én invitálta első ízben
túra-jellegű rendezvényre a helybéli kutyatartókat. A cél pedig az volt, hogy azon „láthatatlan” kutyásokat megszólítsák,
akik más kutyás eseményeken nem nagyon szoktak részt venni, mivel egyik sportággal sem foglalkoznak speciálisan.
A hideg időjárás miatt nem gondoltuk volna, hogy ilyen
hatalmas érdeklődés övezi a kezdeményezést, hiszen 80-an
jelentkeztek, és végül 57 fő és 44 kutya vett részt a sétán, amit
a Tisza hullámterében kijelölt tanösvényen tettünk meg.
A legfiatalabb résztvevőink egy 5 éves ikerpár, jack russel
terrierekkel érkeztek. A legidősebb résztvevőnk 66 éves, ő is
könnyedén teljesítette a távot.
28 különböző kutyafajta egyedei és keverékek élhették át
a szabad bandázás örömét. Az induláskor mért -9 °C persze
leginkább a dús bundájú fajtáknak kedvezett: a bernáthegyi, a
szamojéd és a berni pásztorkutya láthatóan örömmel lubickolt
a hóban, bár az aktív mozgástól a rövid szőrű amerikai bulldog
és a német dog is hamar átmelegedett. A legtöbb egyeddel a
leonbergi (4), a rövidszőrű magyar vizsla (4), és a szálkás szőrű
tacskó (3) fajta képviseltette magát.
Egyre jobban látszik, hogy a kutyás társadalomnak hatalmas igénye van a kutyás képzésekre, sportokra, programokra, s
végül, de nem utolsósorban a rendszeres, szabad, póráz nélküli
sétalehetőségekre. Jól tükrözi ezt az igényt, hogy résztvevőink
70%-a Szegedről érkezett Algyőre, de még Mezőhegyesről és
Lakitelekről is voltak vendégeink.
Petőfi Renáta (AKE)

VÁLTOZOTT A
GYŰJTÉSI IDŐPONT
Az Önök lakóövezetében a „házhoz
menő zsákos” gyűjtés során, a csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos „zsáko(ka)t” társaságunk
minden hónap első keddi napján, azaz
2017. február 7-én; március 7-én; április 4-én; május 2-án és június 6-án külön
gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el
válogatóüzemünkben történő utóválogatásra.
Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig
szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t az
ingatlanuk elé jól látható és megközelíthető helyre kihelyezni.
Amennyiben nem megfelelő hulladékot tartalmazó zsákot helyeznek ki,
a közszolgáltató értesítő hátrahagyása
mellett a hulladékot a helyszínen hagyja,
azt a soron következő szállítási napon a
települési hulladék elszállításának szabályai szerint pótdíj ellenében szállítja el.
A szelektív hulladékot elhelyezése
előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük,
TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított
– levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza
a kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti
térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van,
forduljon bizalommal társaságunkhoz az
alábbi elérhetőségeken:

PIETAS TEMETKEZÉS
Melinda virágüzletben
az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!,
• Bemutató terem, gyász, illetve
köszönetnyilvánítás!
Telefon: 06 (70) 616-2055
Halott szállítási ügyelet: 0-24
Telefon: 06 (30) 207-4129

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje:
h, k, sze.: 8:00-15:00;
cs: 7:00-19:00; p: 8:00-13:00.
Telefon: 62/777-109; Fax: 62/777-112
web: www.telepulestisztasag.hu
e-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu
Hulladékszállítással kapcsolatos
bejelentések, észrevételek:
Telefon: 62/425-231;
e-mail: budai.zoltan@szkht.hu,
domonkos.eva@szkht.hu.

