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Gyerekek mutatták be a harmonikát gyerekeknek

A rendhagyó ének-zene óra nem titkolt célja az volt, hogy felkeltsék a gyermekek érdeklődését a harmonika iránt, s így ők is
aktív tagjává váljanak az algyői baráti körnek. Kiderült, hogy kitartó gyakorlással akár rövid idő alatt is meg lehet tanulni az
alapvető fogásokat.
Részletek a 16. oldalon

Parázs viták
a testületi ülésen

A kenderföldtől a kenderházig
Komplex vidékfejlesztési programot dolgozott ki a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, amelynek célja a még szigetszerűen elindult kenderprogramok összeszervezése. A három pilléren nyugvó projektben Csongrád megye, s azon belül is Algyő
integrátori szerepet kaphat.
Részletek a 8-9. oldalon

Tanúsítvány igazolja
a Gyeviép pénzügyi stabilitását
„Nagy megtiszteltetés cégünk számára,
hogy a Bisnode nemzetközi objektív
cégminősítése alapján a legjobbak
között szerepelhetünk” – mondta el

lapunknak Katona Antal, a Gyeviép
Nkft. ügyvezető igazgatója.
Részletek a 13. oldalon

Ezentúl minden 100 ezer forint feletti
kifizetést a pénzügyi bizottság felügyel
Algyőn. A képviselő-testület arról is d
 öntött,
hogy tanulmánytervet készítenek egy idősek otthona létesítéséhez, ám a Gyevitur
élére nem választottak új vezetőt. A jelenlegi igazgató még 3 hónapig marad, és ismét megpályáztatják a posztot.
Részletek a 4-5. oldalon
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2017. április 21., péntek

11:15

16:00 a Fehér Iskola mögötti töltésszakasz

Classicon KTSE majorette bemutatója

Nepomuki Szent János szobrának avatása és felszentelése

11:35

18:00

Fit-Feeling Fitness bemutatója

Balasi Marianna kiállításmegnyitója a Faluház Galériában

13:00

19:00 a Faluház színháztermében

Jó ebédhez szól a nóta: Süli Tibor és barátainak műsora

a Móra Ferenc Népszínház bemutatja a Pár-kapcsolat című
produkcióját. Az előadás Aldo Nicolaj három egyfelvonásos
abszurd vígjátéka.
Rendezte: Ádok Róbert

14:00
A főzőverseny eredményhirdetése

14:30

2017. április 22., szombat, Faluház és környéke

Búzavirág asszonykórus és az Algyői Hagyományőrző
Citerazenekar műsora

8:00 - 13:00

15:15

Civil szervezetek, baráti társaságok főzőversenye

Koncert: Helyben-d

9:15

16:00

Köszöntő

Koncert: Gergely Róbert

9:30

17:30

Algyői Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztály bemutatója

Koncert: Gypo Circus

9:45

20:00

Szilver Táncsport Egyesület és Művészeti Iskola bemutatója

Koncert: Nagy Feró és a Beatrice

10:00

22:00 – 01:00

Pindúr & Pandúr Színház interaktív gyermekműsora

10:45
Ritmus Tánc- és Fitness stúdió bemutatója

FALUHÁZ

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBAN
Az Algyői Szivárvány Óvodában április 20-án,
csütörtök és április 21-én, pénteken 8-tól 17 óráig lesz az óvodai beíratás a Kastélykert utca 17.
szám alatt. A beíratáskor az alábbi dokumentumokat be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az óvodába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást, a gyermek
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám),
a gyermek oltási kiskönyvét, a gyermek lakcím
kártyáját. Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíratásnál eljáró személy a gyermek törvényes
képviselője, vagy a törvényes képviselő meghatalmazottja. Amennyiben a gyermek nem magyar
állampolgár, az érvényes tartózkodási engedély
bemutatása is szükséges.
Ozsváth Lászlóné óvodavezető

Utcabál (Dj)

Egész nap árusok, vásárosok
és büfé,
13:30 és 16:00 között véradás.

2017. április 23., vasárnap, Faluház
11:00 – 15:00
IV. Algyői Pofonparty – ökölvívó gála

„Sarki bolt”
nyílt a Kosárfonó utca és a
Vásárhelyi utca sarkán a volt
Cola presszó helyén.
Nyitva tartás:
H-P 7-18.
Szo. 7-12.
EuroCentes árukészlettel
várjuk új helyszínünkön
régi és új vásárlóinkat
folyamatosan
bővülő árukészlettel.

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
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...a Tisza Virága

Újabb építési telkek keresik gazdájukat
Újabb telkeket kínáltak Algyőn licitálás útján eladásra a délnyugati lakóparkban – erről a képviselő-testület februári
ülésén döntött a grémium. Ezúttal összesen huszonnégy telket hirdettek meg.

A délnyugati lakópark első üteménél a
földfeltöltés és a közműépítés megtörtént, hamarosan egyfajta útalap készül,
hogy az építkezések most tavasszal megkezdődhessenek. „Súlykorlátozó táblát
is kihelyeztünk, mert nem szeretnénk,
hogy a Tiszavirág utcát terheljék azok a
járművek, amelyek az építkezésekre érkeznek majd, vagyis a Kastélykert utca
felől lesznek megközelíthetőek a telkek. Amint a házak nagy része elkészül,
utat és csapadékvíz-elvezető árkokat
építünk ki a járdák mellett” – tájékoztatott Molnár Áron, Algyő polgármestere
a délnyugati lakópark kialakításának
első ütemével kapcsolatban.
Sikeres volt a Szegedhez közeli nagyközségben indított kezdeményezés,
nagy érdeklődés mutatkozott az építési
telkek iránt. Az is hamar kiderült, hogy
a betelepülni kívánó családok a kisebb,
nagyjából 520 négyzetméteres telkeket
keresik, a nagyobbak nehezebben találtak új gazdára. A sikeren felbuzdulva
döntött arról a képviselő-testület február végi ülésén, hogy újabb telkeket
kínálnak eladásra, és arról is határoztak
a képviselők, hogy licitálás útján kezdik
az értékesítést, akárcsak az első ütemben. Az ár is maradt, a licit 7500 forintos négyzetméterárról indult a 24 telek

esetében. Azokat, akik korábban már
érdeklődtek telkek iránt a nagyközségben, értesítették a licitálás megkezdése
előtt, vagyis nem kellett senkinek attól
tartania, hogy lemarad a telekvásárlási
lehetőségről.
„Azért döntöttünk a licitálás mellett,
mert már a képviselő-testület döntése
előtt többen érdeklődtek építési telkek
iránt, és az előző körben is az volt a tapasztalat, hogy bizonyos telkek népszerűbbek voltak például elhelyezkedésük
miatt, s így többen kiszemelték maguknak” – mondta el a település első embere. Azokat a telkeket pedig, a melyek

Húsvéti kikapcsolódás
a Borbála Gyógyfürdőben!

Várunk minden kedves vendéget a Borbála
Gyógyfürdő húsvéti családi programjaira!
Időpont: április 16. (vasárnap) 14:00-18:00.
Programok: tojáskereső verseny, tojás írás,
húsvéti csillámtetoválás, húsvéti vízi és szárazföldi családi vetélkedők.

Tavaszi karbantartás

A Borbála Gyógyfürdő április 19. és április
27. között karbantartási munkálatok miatt
zárva tart. Várható nyitás: április 28. reggel
8 óra.
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nem keltek el a licitálás során, meg
fogják hirdetni. Hamarosan megkezdik
az érintett terület földfeltöltését és a
közművek kiépítését is, vagyis aki most
tavasszal telket vásárolt vagy venni fog
a délnyugati lakóparkban, várhatóan
jövő év tavaszán kezdhet építkezni.
A településen a telekeladások harmadik
ütemben is gondolkodnak, ám ez nagyrészt az érdeklődéstől függ majd.
Érdemes tudni, hogy a délnyugati
lakópark kialakítása nem hoz profi
tot az önkormányzatnak, még csak
nullszaldós sem lehet, hiszen ha a
közművek, utak és járdák kiépítésének
költségeit nézzük, akkor több mint
10-11 ezer forintos négyzetméteráron
kellene kínálniuk az építési telkeket,
hogy ne bukjanak rajta. „Nem is feltétlenül az a feladata az önkormányzatnak,
hogy ebből profitot termeljen, a mi nyereségünk az a plusz, amit a településünk
kap az új betelepülő családok révén” –
fogalmazott Molnár Áron. Hozzátette,
sok fiatal fog Algyőre költözni, köztük
akadnak nagycsaládosok és olyanok,
akik nagy családot terveznek. A lakóparknál – gondolva a kisgyermekesekre
– egy kisebb játszótér kialakításának az
ötlete is felmerült, erről a képviselő-testület hozhat majd döntést.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Vitával kezdődött, képviselői kivonulással szakadt meg a testületi ülés
Módosították az szmsz-t, így immár minden 100 ezer forint feletti kifizetést a pénzügyi bizottság felügyel Algyőn,
amit a polgármester a demokrácia megcsúfolásának titulált. A képviselő-testület arról is döntött, hogy tanulmánytervet készítenek egy idősek otthona létesítéséhez, ám a Gyevitur élére nem választottak vezetőt.

Napirend előtti felszólalásában Pongrácz
Tamás fideszes frakcióvezető az ipari
parkban tervezett üzletrészvásárlás fiaskójáról beszélt. Mint ismert, az ipari
parkban szerette volna növelni 30%-os
tulajdonhányadát az önkormányzat, ám
a Pillér Takarékszövetkezet végül a saját
20%-át nem az algyői önkormányzatnak adta el, hanem az Algyő Park Kft.
többségi tulajdonosának, Ormay Tamásnak, aki ráígért a település ajánlatára,
330 millióra tornázva fel azt. Pongrácz
elmondta, a képviselő-testület végül
szintén 330 milliót ígért az üzletrészért,
majd a polgármester arra tett javaslatot, hogy ezt két részletben fizessék
ki, s szerinte ez is hozzájárult a Pillér
döntéséhez. „A jelek arra utalnak, hogy
a takarékszövetkezet üzletrészének
megvásárlására felállított bizottságot a
polgármester az orránál fogva próbálta
vezetni, azt színlelve, hogy a tárgyalások
rendben zajlanak” – folytatta Pongrácz,
aki szerint az ügy szőnyeg alá söprését
jelenti, hogy zárt ülésen kívánták tárgyalni az ipari park taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést. Végül azt javasolta, hogy nyílt ülésben tárgyaljanak erről,
amit a többség támogatott.

Az elhangzottakra reagálva Molnár
Áron arra emlékeztetett, hogy támogatta az üzletrészvásárlást, ő kezdett
tárgyalásokat a Délút Kft.-vel, és a
takarékszövet felé is jelezte az önkormányzat vételi szándékát. Hangsúlyozta, ő kezdeményezte, mérjék fel a céget,
és állapítsák meg, hogy mennyit is ér
piaci alapon a 20%-os üzletrész, amire
a szakemberek azt mondták, hogy 250
és 300 millió forint közötti értékről van
szó. Furcsállotta, hogy csakis őt teszi
felelőssé Pongrácz a Pillérrel végül befuccsolt megállapodás miatt, miközben
pont a fideszes képviselő volt volt annak az ad hoc bizottságnak az elnöke,
amely az üzletrészvásárlást felügyelte.
Azt is elmondta, hogy a Délút 20%-os
üzletrészéért sem 315 milliót fizetett
ki az önkormányzat, hanem több mint
380 millió forintot, ugyanis a céghez
tartozó tagi hitelt is ki kellett váltani.
A két üzletrészért így összesen nagyjából 800 milliót kellett volna kifizetni
a költségvetéséből, ami a likviditást is
érintette volna.
„Kezdeményezni fogok egy egyeztetést a testület és Ormay Tamás között. Nyilván nehéz egyensúlyozni,
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hiszen a polgármester inkább a Gyevi
Tanáccsal próbál szót érteni, nem pedig
a saját képviselőivel, de ki kell mozdítani a holtpontról az ügyet” – közölte
Pongrácz. A vitáról a polgármester azt
mondta, közszereplőként tudomásul veszi a folyamatos vádaskodásokat,
célozgatásokat, de nem hiszi, hogy

neki bármiért is szabadkoznia kellene.
Hozzátette, vannak ügyek, amelyeket

végig lehet vinni, másokat azonban
nem, az ipari park esetében külső okok
miatt nem volt ez lehetséges.
Csak 100 ezer forint alatti összeg
fölött diszponál a polgármester
Sürgősségi indítványként tárgyalta a
testület a szervezeti és működési szabályzat módosítását, aminek a sürgősségi mivoltát azzal indokolta a benyújtó
Gonda János, hogy a cél az áttekinthető
pontos elszámoláson alapuló önkormányzati vagyon. Ezért tartalmazta az
előterjesztés azt, hogy 1 millió helyett
mindössze 100 ezer forint fölött diszponálhasson a polgármester, minden
egyéb kifizetést pedig a pénzügyi bizottság hagyjon jóvá. Mint mondta,
megingott a bizalom a polgármesterben,

...a Tisza Virága
sokszor késleltetettek a döntések és
„kétes kifizetések vannak”. Ez utóbbi
kijelentés kapcsán Molnár Áron jelezte, hogy jogorvoslattal fog élni, hiszen
amennyiben kétes kifizetésekről tudomást szerez a képviselő, azt köteles lett
volna jelenteni.
„Ez az előterjesztés a polgármester
hatáskörének a csorbításán alapszik.
A 100 ezer forint olyan kis összeg a
2,7 milliárdos büdzsével rendelkező
Algyő esetében, hogy ez már veszélyezteti az önkormányzat működését”
– jelentette ki Molnár Áron. Meg
jegyezte, a képviselőket és a polgármestert az algyői emberek választották, ha
rajtuk kívül más dönt az önkormányzat
kifizetéseiről, az a demokrácia megcsúfolása. A vitában 
Balázs Zsolt cinikus,
antidemokratikus javaslatnak titulálta az
előterjesztést. Úgy fogalmazott, ez egy
gyűlöletkampány része, és arra kérte az
ötfős többséget, próbáljanak higgadtabban politizálni.
„Az a tapasztalat, hogy nagyon sok
szerződésről csak utólag értesülünk.
Azt is látjuk, hogy a helyi vállalkozók
sokszor túlárazzák a munkákat, ezért
tartjuk fontosnak, hogy minden 100 ezer
fölött beszerzés a pénzügyi bizottságon
folyjon keresztül, hogy meglegyen a
kontroll” – magyarázta Pongrácz Tamás
miért is kezdeményezték az szmsz módosítását. Varga Ildikó jegyző a vita végén
törvényességi észrevételt tett, ennek ellenére a négyfős Fidesz-frakció és Herczeg
József megszavazta az előterjesztést.
Idősek otthona
létesítéséről is tárgyaltak
Sürgősséggel tárgyaltak arról is, hogy a
nagyközségben gondozó otthon épülhessen. A Kassné Bakó Ildikó egészségügyi tanácsnok nevével fémjelzett előterjesztés sürgősségét azzal indokolták,
hogy az idősotthoni ellátásra várakozók
listáján szereplők létszáma az algyőiek
körében is egyre növekszik, gyakran előfordul, hogy egy éven túli a várakozási
idő. Ezt az indokot egyébként Gubacsi
Enikő cáfolta a vitában, mint elmondta, érintett a témában, nemrégiben két

 éten belül talált otthont egy személyh
nek, és úgy tudja, hogy másutt 2-3 hónapon belül tudják fogadni az időseket,
vagyis nem kell egy évet várni az ellátásra.
Kassné Bakó Ildikó előterjesztésében
leírta, a térség adatait áttekintve hiánypótló lenne egy gondozó otthon létesítése, amely elsősorban az algyői rászoruló
idősek, rokkantak ellátását biztosítaná,
míg a fennmaradó szabad helyekre a
környező településekről érkezhetnének.
Azt is leírta, tekintettel arra, hogy egyre emelkedik daganatos betegek száma,
akár érdemes lehet később hospice létesítménnyel is bővíteni az otthont, amely
így egyedülálló lehetne a térségben.
A képviselő szerint Algyő adottságai
miatt is megfelelő helyszín lehetne egy
ilyen otthonnak, hiszen közel fekszik a
főútvonalhoz, vagyis könnyen megközelíthető a mentők által is, vagyis gyorsan
elérhetőek a nagyközségből a szegedi
klinikák. A szükséges személyzet biztosításával Kassné úgy kalkulál, hogy 20 új
munkahelyet is teremtene egy ilyen intézmény. Határozati javaslatában pedig
azt írta, hogy a következő testületi ülésre
egy beruházást előkészítő megalapozó
tanulmányt készítsenek.
Molnár Áron arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy ebben a témában
több befektető felkereste már, legutóbb
március közepén, és az adott beruházó
már akár idén nyáron meg is kezdené
az építkezést. Több algyői telket megnézve arra esett a választása, amit az
előző ciklusban eleve egy idősotthon
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elyének jelöltek ki. A polgármester
h
javaslata azt tartalmazta, hogy írjanak

ki pályázatot az adott telek hosszú távú,
30 éves bérbeadására, és azt is hangsúlyozta, ez a javaslat nem ellentétes a
Kassné Bakó Ildikó által benyújtottal, és
semmire sem kötelezné az önkormányzatot, ám felgyorsíthatná a folyamatot.
A képviselő asszony és Roczkó András
a tanulmányterv elkészítése mellett érvelt, mint mondták, először azt kellene
megvizsgálni, hogy mi lenne a legjobb
az algyőieknek. Balázs Zsolt azt mondta, most a telek megpályáztatásával
döntéshelyzetbe tudnák magukat hozni
a cél érdekében, amit mindenki szeretne, de ahelyett, hogy lépnének, ismét
halogatnak és háttérérdekekről beszélnek. Végül a polgármester javaslata nem
kapott többséget, így egy tanulmányterv
készítéséről született döntés.
Zárt ülés keretében meghallgatták a
Gyevitur Nkft. vezetésére pályázókat, a
jelenlegi igazgató, Szűcs Szabolcs mellett
két főt, ám a többség egyiküket sem támogatta, így Szűcs további három hónapig marad a cég élén és új pályázatot
írnak ki.
A testületi ülés félbeszakadt, így
több kérdésben nem is tudtak dönteni.
Miután a polgármester nem támogatta,
hogy egy napirendről újra voksoljanak
– Pongrácz Tamás ugyanis nem volt a
teremben a szavazáskor – kivonult a
komplett Fidesz-frakció és a volt településvető, így határozatképtelen lett a
képviselő-testület.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Elköltözhet a piac, megújulhat a könyvtár
Több fejlesztést valósítana meg Algyő nagyközség pályázati forrásokból, így például a könyvtár és a faluház is részben
megújulna, akár elköltözhetne a piac, illetve az úgynevezett olajos pályát is modernizálnák.
A faluház fejlesztésére benyújtott pályázathoz építési engedélyre van szükség,
vagyis még terveztetni kell – ez derült ki,
miután a pénzügyi bizottság határozatáról állásfoglalást kért a polgármesteri hivatal a Széchenyi Programirodától. Ezzel
kapcsolatban Molnár Áron polgármester
arról tájékoztatott, hogy amennyiben
nyer a pályázat, olyan infrastrukturális
fejlesztés indulhat el és egészülhet ki a
vidékfejlesztési pályázattal, ami a faluháznak egy olyan megújulást hozna,
ami mindenféleképpen szükséges ahhoz,
hogy megfelelje a 21. század elvárásainak.
A könyvtárban szintén infrastrukturális fejlesztés valósulna meg az ésszerűbb
helykihasználást szem előtt tartva, így
például raktározáshoz biztosíthatnának
megfelelő lehetőséget, továbbá a meglévő
szociális helyiségeket újítanák meg.
A piac egyrészt méretében, másrészt
helyszínében több problémát vet fel, pi-

acnapokon nagy a zsúfoltság, balesetveszélyes a közlekedés az adott területen,
ezért az az elképzelés született, hogy egy
picit beljebb tennék a piacot magát. Erre
nézve volt javaslat, hogy egy a takarékszövetkezet tulajdonában álló, szóban
már többször megvételre ajánlott területet az önkormányzat megvásárolná, és ott
egy új vásárteret alakítanának ki. Ez méretében és elhelyezkedésében egyaránt
közelebb állhat az algyőiek igényeihez,
mint a jelenlegi piac.
Központi keretből sportfejlesztést
hajtanának végre a nagyközségben.
Tavaly ebből a keretből építették meg
az óvoda tornaszobáját, most pedig az
úgynevezett olajos pályát fejlesztenék.
A pályázati kiírás értelmében előnyt élvez az elbírálásnál amennyiben a fejlesztendő létesítmény több települést vagy
sportágat szolgál ki, továbbá az építészeti és kommunikációs akadálymente-

Az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye lett az algyői iskola

sítése megvalósul, és így a fogyatékkal
élő sportolók lehetőségei bővülnek.
Ezeket figyelembe véve a felújított
pályán lehetőség lenne utcai kosarazásra, teniszezésre, kézilabdázásra és focizásra, a másik részén pedig görkorcsolyázásra és gördeszkázásra. Teniszpálya
jelenleg nincs Algyőn, de amennyiben
támogatásban részesül a település, immár ez a sportág is űzhető lesz a nagyközségben.
A terület másik részén a gördeszkapálya aszfaltburkolatát újítanák meg,
jelezték ugyanis a helybéli fiatalok az
önkormányzat felé, hogy bár nagyon
szépek az eszközök, amelyeket megújították, az aszfalt rossz minőségű, így
sportolásra alig alkalmas. Ennek a pályázatnak a benyújtási határideje május
2-a, a maximálisan igényelhető összeg
húsz millió forint, míg a támogatásintenzitás aránya maximum 50%.

A Szivárvány is zöldbe öltözött

Nagy örömünkre szolgál, hogy sikereinket és büszkeségünket
megoszthatjuk: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sikeresen pályázott az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címre. Csongrád megyében 7 intézmény kapcsolódhat
be a bázisiskolaként a munkába, melyek az oktatás különböző
területein működő képzőhelyek: általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, pedagógia szakszolgálati intézmények.
A pályázat eredeti célkitűzése szerint olyan intézmények birtokolhatják ezt a titulust, ahol a szakmai munka, az alkalmazott
módszertani eszközök, jó gyakorlatok más iskolák számára
példaként állíthatók. Az intézményünk így egyfajta „oktatóközponttá” válik, ahol továbbképzéseket, műhelymunkákat,
bemutató órákat szervezünk az érdeklődő iskolák számára.
Már április folyamán helyet is adunk egy szaktanácsadói konferenciának, ahol iskolánk is bemutatót tart az SZTE pályázatának Mentorháló alprogramja keretében történt intézményi
önértékeléséről.
Horváthné Kunstár Andrea
megbízott intézményvezető

A Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata idén ünnepli tízedik
születésnapját. Ez alkalomból március 20-án egy flashmobot
hirdettek, mely során arra kérték a résztvevőket, hogy a tavaszi
napforduló napján öltözzenek zöldbe, és szervezzenek a gyermekekkel közös programokat a természetben, beszélgessenek
a természet szépségeiről, a vizek védelméről. Zöld Óvodaként
mi is szívesen csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez és a
Víz Világnapi programjaink keretében intézményünk apraja és
nagyja zöldbe öltözött.
Algyői Szivárvány Óvoda nevelőtestülete
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...a Tisza Virága

Növelhetik a beépítési százalékot Algyőn
A rendezési terv felülvizsgálata a legutóbbi két testületi ülésen került a képviselők asztalára, amely többek között
azt is tartalmazza, hogy növeljék a beépítési korlátot akár az egész település területén. A javaslatok jó része lakossági
igények nyomán fogalmazódott meg, illetve az önkormányzat jövőbeni terveihez is kapcsolódik.

A rendezési terv módosítása első olvasatban február végén került az algyői
képviselő-testület elé, az előterjesztésben szereplő témákról egyenként
szavaztak. Az akkor támogatott elképzeléseket a Herczeg József által vezetett
Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság véleményezte Balogh Tünde
településtervezővel közösen. A délnyugati lakóparkban két telek esetében támogatják a beépítési korlát feloldását,
ez azért merült fel igényként, mert bár
meghatározott, hogy a háznak a telek
melyik részére kell felépülnie, ezt azonban nehéz kivitelezni háromszög alakú
telken. A délnyugati lakópark területén
nyolc darab 510 és 535 négyzetméteres
építési telkek átminősítését kezdeményezik különleges intézményi területté.
A Gyevi Tanács javasolta, hogy érdemes lenne Algyőn a 30%-os beépítési
korlátot 40%-ra emelni úgy, hogy átsorolják kisvárosi lakóterületté a nagyközség egészét. Ezt a javaslatot kiegészítéssel támogatta a bizottság, felkérik
Balogh Tünde településtervezőt, hogy
javasoljon olyan részeket, amelyek átsorolása építészetileg nem javasolt. Ezzel
kapcsolatban Molnár Áron elmondta,
az önkormányzat először csak bizonyos
területeken szeretett volna 40%-os beépítést, ám a Gyevi Tanács azt javasolta,
vizsgálják meg a nagyközség teljes egészére nézve, ez mivel is járna. A bizott-

ság álláspontja elfogadhatónak nevezte,
mint mondta, valóban érdemes alaposan megvizsgálni a kérdést, hiszen egy
ezer négyzetméternél nagyobb alapterületű telek esetében nem biztos, hogy
szükséges az átsorolás.
Nem támogatta a bizottság azt, hogy
az új bekötőút melletti terület átminősítését kisipari területté, amit szintén a
Gyevi Tanács tagjai vetettek fel. A sarki
telken már biztosan lesz egy vállalkozó,
ám a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság szerint felesleges az átsorolás, a fák kivágása. Herczeg József
elmondta, álláspontjuk szerint lehetőség szerint minden gazdasági egységet
érdemes a 47-es számú főút túloldalán
kialakítani.
Nagyjából 10 évvel ezelőtt a 47-es
számú főútnak a település felőli oldalán
a véderdő besorolást kisipari területté
változtatták, ami nagyjából a fürdő
vonaláig húzódik a mostani rendezé-
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si terv alapján az új körforgalomtól.
Ennek véderdővé visszanyilvánítását
nem támogatta a bizottság. Szerintük a
különleges intézményi területté átsorolás a megfelelő a beékelődő erődrésszel
együtt. Herczeg azt mondta, figyelembe
vették a terület tulajdonosának érdekeit
is, ezért született ez a javaslat.
Ezen felül többek között azt a részt,
ahol a betonozott focipálya és gördeszka
pálya van, átminősíttetnék különleges
intézményi területté, míg azt a telket,
ahova a görög befektető települt volna,
visszaminősíttetnék a korábbi állapotra.
Molnár Áron polgármester elmondta, korábban nem volt lehetőség a rendezési terv módosítására, de év elején
ezt a korlátozást feloldották, ez indokolta, hogy tárgyaljanak róla. Lakossági
megkeresések is érkeztek szép számmal
a hivatalhoz, továbbá az önkormányzat
fejlesztési koncepciójából fakadó módosításokat is szeretnének eszközölni.
Arról is tájékoztatott, hogy hosszabb
folyamatról van szó, még több testületi ülésen is fogják tárgyalni a rendezési
terv módosítását. Következő lépésként a
rendezési terv módosítását végző szakembert felkérik, hogy készítsen szakmai
anyagot az elképzelésekről, ez kerül
majd ismételten a testület elé. Amen�nyiben ezt majd megszavazzák azt a
képviselők, kezdődhetnek a szakhatósági eljárások, majd végül újból a képviselő-testület dönt.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

A kenderföldtől a kenderházig –
A faluházban tanácskoztak az ipari növény jövőjéről
Komplex vidékfejlesztési programot dolgozott ki a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, amelynek célja a Kárpát-medencében
jelenleg még szigetszerűen elindult kenderprogramok összeszervezése – hangzott el az első magyar kenderház szakmai
konferencián. A három pilléren nyugvó projektben Csongrád megye, s azon belül is Algyő integrátori szerepet kaphat.

A kendertermesztés jelenlegi helyzetének értékelésén túl körbejárták a kendervertikum felemelésének lehetőségeit
is a Kenderföldtől a kenderházig című,
a KÖSZI-Trade Szövetkezet, Algyő
önkormányzata és a Nemzetstratégi
ai Kutatóintézet által rendezett konferencián. Azt, hogy az ipari kender
iránt nagy az érdeklődés jól jelzi, hogy
a faluházban tartott szakmai tanácskozásra minden jegy elkelt.
„Algyő lévén nehézipari település
azért is lát fantáziát a kender felhasználásában, mert vágyik arra, hogy a
természetközeli és az ökogondolkodás
felé nyisson” – hangsúlyozta M
 olnár
Áron, a nagyközség polgármestere.
Elmondta, kenderprogramjuk illeszkedik a Csongrád Megyei Önkormányzat
által kidolgozott kenderstratégiához, a
nagyközség elsősorban a kender ipari
felhasználásában gondolkodik. Benyújtott pályázatuk is van, a településhez
tartozó Tiszán túli területek fejlesztését tűzték ki célul, Rákóczitelepre koncentrálnák az algyői kenderprogramot.
Ott tavaly 3,5 hektáron már vetettek
ipari kendert, s oda egy feldolgozóüzem
létesítését tervezik. „Algyő magát mint

régiós központ szeretné meghatározni
az ipari kendervertikumban, a növény
építőipari felhasználásában gondolkodunk. Amennyiben központi támogatást is fognak élvezni terveink, akkor
egy sikertörténet kapujában állunk” –
fogalmazott Molnár Áron. A település
első embere emlékeztetett, hogy egykor jelentős kendertermesztő területek
voltak a környéken, Algyő és Hódmezővásárhely között Vajhát térségében
kendergyár is működött.
Kulcskérdés
az állami szerepvállalás
Kapcsolódva ez utóbbi gondolathoz
Pásztor Zsolt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) munkatársa elmondta,
mivel a térség egykor a kendertermesztés központja volt, ez is predesztinálja
arra, hogy újraélesszék ezt az iparágat.
Egykor a történelmi Magyarország területén 80 ezer hektáron termesztettek
ipari kendert, míg ma a világon összesen
60 ezer hektáron terem, miközben sokoldalú felhasználása jól ismert, és a termékek iránt is egyre nagyobb a kereslet.
A kormány által létrehozott NSKI azt
a feladatot vállalta ebben a munkában,
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hogy összeszervezi a Kárpát-medencében jelenleg még szigetszerűen elindult
kenderprogramokat. Elmondta, hogy az
ipari kender termelésének megújításáról
és az erre épülő gazdaság létrehozásának lehetőségéről a Kárpát-medencében az Országházban tavaly februárban
tartottak fórumot amelyen egyébként
a Csongrád megyei kenderstratégiát is
ismertették, s elhangzott, hogy az iparági szereplők közötti koordinációban, a
résztvevők közti együttműködés megteremtésében élen jár a megyei önkormányzat. Az NSKI munkatársa a fórum
legfontosabb hozadékának azt nevezte,
hogy kidolgoztak egy komplex vidékfejlesztési programot, amit tavaly év
végén benyújtottak a kormánynak. Arra
számítanak, hogy hamarosan költségvetési keretet is rendelnek a programhoz,
ami lendületet adhat a megvalósításhoz.
Pásztor Zsolt arról tájékoztatott,
hogy ez tartalmazza a termőterületek újbóli megnyitását, amiben területi különbségek vannak a természeti
és környezeti adottságokhoz igazodva.
Észak-Magyarországon
elsősorban
vetőmagtermesztés zajlott, míg a déli
területen a rostkendert termesztettek
nagyobb területeken. Hozzátette, Algyő
földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag
közlekedési csomópontnak is tekinthető ebben a programban, vagyis van létjogosultsága az itteni elképzelések megvalósításának, hiszen 30-60 kilométeres
távolságot felölelő termelő, illetve feldolgozóközpontokat érdemes létrehozni. Két modell létezik a kendervertikum
újjáélesztésére: a szövetkezeti és az integrátori, előbbiből négyet terveznek,
ez utóbbi, integrátori szerepet pedig
Csongrád megye és környéke, s ezen
belül Algyő tölthetné be. „Három pilléren nyugszik az NSKI által kidolgozott

...a Tisza Virága
összekapcsolni. „Stratégiai cél, hogy
a magyar kendertermékek olcsóbbak,
s így versenyképesebbek legyenek, mint
a külföldiek, s erre megvan az esélyünk.”

program: egyrészt a nagyüzemi integrátorokból áll, másrészt a kistermelői ös�szefogást alkotó szövetkezeti modellből,
továbbá az egészet támogatja horizontálisan egy oktatási és kutatás-fejlesztési terület” – részletezte. Leszögezte, az
állami szerepvállalás fontos egyrészt a
megfelelő vállalkozóbarát környezetet
biztosításában az ipari kenderrel foglalózók számára, amihez a jogszabályi keretet is igazítani kell.
Középpontban az innováció
és a kutatás-fejlesztés
A kendervertikum helyzetét, annak
lehetőségeit a Dél-alföldön és a határon átnyúló területeken értékelve Folbert Péter, a Kender-Tech Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta, a Csongrád Megyei Önkormányzat elsőként 2013-ban
döntött arról, hogy az ipari kender termesztésének és feldolgozásának újjáélesztésével foglalkozik, 2014-re egy stratégiát is letettek az asztalra. Megjegyezte,
mivel azóta több technológiai fejlesztés
látott napvilágot, érdemes újragondolni ezt, de mindenesetre jó kiindulási
alapnak is szolgál. Hozzátette, az egész
Kárpát-medencét felölelő kendervertikumot nézve egy alprogramnak tekinthetőek a Csongrád megyei elképzelések,
akárcsak a szomszédos Békés megyében megtett lépések, ahol idén már 200
hektáron tervezik a vetőmagtermesztést.

A szakember Kárpátalján és a Vajdaságban is segíti a kenderprogramok
indulását, és tapasztalatai szerint Szerbia esetében szükséges az anyaország
nyújtotta támogatás, hiszen tetten érhető a kettős mérce, vagyis Belgrádtól
központi támogatásra kevés a remény
a vajdasági szereplőknek egy ilyen
programhoz. Emlékeztetett, hogy a
Csongrád Megyei Önkormányzat felvállalta, hogy innovációs tevékenységet
is végez, és segíti a vajdasági elképzeléseket, ami szerinte elengedhetetlen
a sikerhez. A szomszédos országban
egyébként hasonló utat járt be az ipari kender, vagyis egykor jelentős volt a
termesztés és a feldolgozás, de a zentai kendergyár is bezárt és a növény
termesztésébe bevont terület nagysága
is elhanyagolható.
A Csongrád Megyei Önkormányzat és az NSKI külső szakértőjeként
is tevékenykedő Folbert Péter előadásában szólt arról is, hogy a természetes alapanyagok iránti keresletnövekedés már tetten érhető, ami szintén
lendületet adhat az ipari kender építőipari felhasználásának bővüléséhez, s ez generálhat egy gazdasági
szerkezetváltást is hosszabb távon.
Mint mondta, amellett, hogy vidékfejlesztési eszközként is tekinthetünk
a kendervertikumra, akár képes lehet
a mezőgazdaságot és az autóipart is
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Az építőipar lehet
az egyik kitörési pont
Domaszéken épülnek Magyarország
első kenderházai, amelyhez egy újonnan engedélyezett speciális anyagot,
úgynevezett kenderbetont is felhasználnak. Ez az anyag gyakorlatilag
kenderpozdorjából, hidraulikus mész
ből és vízből álló keverék, természetesen
egyedi receptúra alapján összeállítva.
A projekt a K
 ÖSZI-Trade Szövetkezethez kötődik, amelynek elnöke, Németh
István elmondta, az eladásra szánt kenderház jó ütemben épül, készül a falazat,
hamarosan értékesíthető. Az apartmanház pedig várhatóan 3-4 hónap múlva
elkészül, és akkor bárki kipróbálhatja, milyen is egy kenderházban lakni.
„Ha házat építünk, könnyen előfordulhat, hogy bizonyos anyagoknak káros
kipárolgásai vannak hosszú távon, például festékeknek vagy szigetelőanyagoknak, ám amennyiben öko és bioanyagokból építkezünk, ezt kiküszöbölhetjük,
hiszen természetes anyagokat használunk fel. Ez az egyik legfőbb előnye a
kenderháznak is” – tudtuk meg Németh
Istvántól.
A szövetkezeti elnök hozzátette, a
kenderbeton bár nagy szilárdságú anyag,
jó páraáteresztő, hőmérséklet-szabályzó és hangszigetelő, s ez az anyag évek
múltán sem veszti el a kedvező tulajdonságait. „Úgy látjuk, az egész kendervertikum megmozdult, egyre nagyobb
a kereslet és az érdeklődés, legyen szó
a növény magjáról, a rostról, pozdorjáról, vagy épp a kenderbetonból é pített
ökoházakról” – fűzte hozzá. Meg

látása szerint az egyre növekvő igények
kiszolgálása érdekében technológiai

fejlesztésre a vetés, az aratás és a betakarított növény feldolgozása területén lesz
szükség, a kendergyárak megszűnésével
ugyanis nemcsak a gépsorok tűntek el,
hanem a technológiát ismerő szakemberekből is alig akad jelenleg.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Piacfejlesztésről és a várva várt kerékpárútról a Gyevi Tanács ülésén
A Vásárhelyi utca és 47-es út veszélyes kereszteződéséről is szó volt a Gyevi Tanács ülésén, amelynek tagjai – tolmácsolva az őket felkeresők kérdéseit – azt is szeretnék tudni, hogy mikorra készül el végre a kerékpárút Szegedig.

Az egykori önkormányzati képviselőkből álló tanácsadó testület, a Gyevi
Tanács tagjai bármelyik képviselőnek
vagy épp képviselőcsoportnak megfogalmaznak ajánlásokat igény esetén – bocsátotta előre id. Bakos András, amikor a tanács legutóbbi ülésén
áttárgyalt témákról kérdeztük. Mint
mondta, ügyek mentén dolgozik a társaság, és az őket már egyes fórumokon
kritizáló politikusok előtt is nyitva áll
a lehetőség a párbeszédre. „Bár nem
számítunk hivatalos testületnek, an�nyi előnyünk van, hogy jó néhány év
g yakorlat és tapasztalat van a hátunk
mögött az önkormányzat működtetését
illetően” – részletezte. Leszögezte, pártállástól függetlenül ők mind a nyolcan
megtanultak egymással kommunikálni, együtt dolgozni az évek során, ami
természetesen nem volt vitáktól mentes, ám egyetlen cél lebegett a szemük
előtt: előmozdítani Algyő fejlődését.
Most is ebben próbálnak segédkezni
azzal, hogy kifejtik véleményüket olyan
kérdéskörökben, amelyekkel megkeresik őket.
A tanács előtt terítéken voltak a
sportcélú fejlesztések is, amivel kapcsolatban elhangzott, hogy az iskola előtti
park nem a legmegfelelőbb helyszín a
futópálya kialakítására, az intézmény
előtti szép parkba nem illene, ezért új
helyszín kijelölését tartanák célsze-

rűnek. Ez esetlegesen lehetne a fürdő
hátsó parkolója, vagy pedig a tervezett
új, sportcélú fejlesztésekre szánt terület.
Elhangzott az is, hogy a Vásárhelyi
utca és a 47-es út kereszteződése rendkívül veszélyes, ott az Algyőről a főútra
balra történő kikanyarodást kellene biztonságosabbá tenni. A problémát az
okozza, hogy a beton elválasztó elemek
miatt nem lehet látni nappal, ha egy
személyautó közeledik, s ez rendkívül

balesetveszélyes. „Nem tudjuk mi a megoldás, hiszen egyikünk sem mérnök, ezért
az út kezelőjével lenne érdemes felvenni
a kapcsolatot. Nyilván ők is érzik, hogy a
jelen megoldás problémás, nem véletlenül
bontották vissza a betonelemek tetején
lévő hálót, ám ez nem segít, h
 iszen nappal egy személyautó közeledését nem lehet látni” – magyarázta id. Bakos A
 ndrás.
„Kiemelten érdekli az algyőieket, hogy
mikorra készül el végre Szegedig a kerékpárút. Tudjuk, hogy az egyik telektulajdonos miatt akadt meg az építkezés, de
szeretnénk, hogyha az önkormányzat sürgetné ennek befejezését. Az is gond, hogy
nincs megbízható információ erről, így a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felkeresését szorgalmaztuk” – mondta.
A piac bár jó helyen van a településen
belül, a Gyevi Tanács meglátása szerint
kinőtte területét, így mindenképpen
szükséges bővítése. Id. Bakos András
elmondta, piacos napokon túl a forga-
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lom a környéken, és parkolni is alig lehet.
„Azt tanácsoltuk a polgármesternek, beszélje meg a képviselő-testülettel, hogy a
Pillér Takarékszövetkezet által felajánlott
telekrészt célszerű lenne megvásárolni,
s arrafelé bővíteni a piacot” – ismertette
javaslatukat.
Az is elhangzott a legutóbbi ülésen,
hogy a Géza utcán a magánházak és az
út közötti területen nagyjából 100 méter hosszan ki lehetne alakítani parkolókat és 1 soros piacot is. Ennél a verziónál az a kérdés, hogy vajon a lakosoknak
tetszene-e az a megoldás.
Id. Bakos András emlékeztetett, hogy
a vonalas telefonhálózat kiépítésekor
szinte az összes járdát felbontották a
nagy
községben, alatta helyezték el a
telefonkábelt, ami meglátszott a járdák

állapotán. Még előző ciklusban átfogó útés járdarekonstrukció indult, a program
alapján a mai napig minden évben meghatározzák, hogy hol újuljanak meg utak és
járdák. Első körben logikusan a forgalmasabb szakaszok újultak meg, most a tanács
arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vásár
helyi utcán a régi, több évtizede elkészített
aszfaltjárda nagyon rossz állapotban van,
ennek rekonstrukcióját javasolták.

...a Tisza Virága

Elvitte a jeges ár a mólót, milliós a kár
A Közép-Tiszáról február 19-én érkezett meg Szegedre a nagy mennyiségű uszadékkal kevert jeges ár (képünkön),
ami Algyőnél is károkat okozott. A strandnál lévő mólót sodorta el, amit az üzemeltető egyesület nem helyezett biztonságba, és most vita van arról, hogy kinek is kellene a felújítást finanszíroznia.

A felsőbb tiszai szakaszoktól eltérően az Alsó-Tiszán a jégzajlás hosszan
széthúzódó és váltakozó intenzitással
vonult le. Algyőnél a strand mellett, a
régi kompátkelőnél lévő mólót sodorta
el. A felépítményben 47%-os tulajdonrésze van az algyői önkormányzatnak,
ami egy kisebb mólót és a lejárót érinti,
a fennmaradó rész magántulajdonban
van, az Algyői Vízisport Egyesület tagjainak birtokában. Molnár Áron polgármester arról tájékoztatott, hogy az
önkormányzat és az egyesület közötti
szerződést nagyjából két éve módosították a felek, ennek értelmében a móló
teljes üzemeltetését az egyesület végzi.
Ők tartják karban a felépítményt, fizetik
a felmerülő közüzemi díjakat, az érintett partszakaszt rendben tartják, illetve
az őrzésről is gondoskodnak. Mindezek
fejében ők szedik be a csónakok után a
bérleti díjakat.
„Az üzemeltetési szerződésben szerepel az is, hogy ők vállalnak felelősséget az esetleges károkért. A jeges ár
ideérkezése előtt írásban jeleztük az
egyesületnek, hogy gondoskodjanak a
biztonságos raktározásról, vagyis hogy

vigyék ki a partra a mólót, ám az egyesület elnöke, Beke Tamás azt mondta,
a hatóságok arról tájékoztatták, hogy
a Tisza ezen szakaszán nem fog károkat okozni a jeges ár. Ezzel szemben a
mólót összegyűrte a jég, és csak annyit
lehetett tenni, hogy kijjebb húzták a
partra a Gyeviép Nkft. munkatársaival
közösen, de akkor már késő volt” – részletezte Molnár Áron.
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Jelenleg egyeztetések zajlanak, az
Algyői Vízisport Egyesület ugyanis a z
önkormányzatra hárítaná a felújítási
költségeket, ami a polgármester szerint
nem járható út, hiszen a teljes üzemeltetésért az egyesület a felelős. „Az önkormányzat részéről írásban megkértük
az egyesületet, hogy a károkat javítsa ki
abból a pénzből, amit beszedtek a csónakok után, és helyezze üzembe ezt az
úszóművet április végén, a szezon kezdetére. Nekünk a legfontosabb, hogy
lent legyen a móló a vízen tavasszal,
másrészt, hogy a tulajdonunkban lévő
47%-os résznek a kármentesítése megtörténjen” – szögezte le a nagyközség
polgármestere. Hozzátette, reméli, rendeződik az ügy, és az egyesület ellátja a
szerződésben vállalt feladatát, máskülönben az önkormányzatnak lépnie kell.
Egyes becslések szerint egyébként 2-2,5
milliós forintos a kár.
Molnár Áron emlékeztetett, a településnek több, a Tiszához kapcsolódó pályázata van, így pozitív elbírálás esetén jövőre
már új mólóval és egyéb infrastrukturális
fejlesztésekkel tudják a folyópartra csalogatni a helybélieket és a turistákat.

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Aki mindig színész volt – Kátó Sándorra emlékeztek
Március 14-én este a Móra Ferenc Népszínház Egyesület, valamint az Algyői Faluház és Könyvtár szervezésében
a tavalyi év végén elhunyt Kátó Sándorra emlékeztek barátai és tisztelői az Algyői Faluházban. Az emlékesten a
2007-ben készült, Becan Aurel rendezte portréfilmből választott részletek és kerekasztal-beszélgetések által idézték
meg Kátó Sándor arcait: a színészt, a rendezőt, a sportolót.

Az est moderátora, Pusztai Virág először Tóth Károly alkotmányjogásszal és Bene Zoltánnal, a Móra Ferenc Népszínház
Egyesület titkárával beszélgetett. Tóth Károlyt több évtizedes
baráti szálak fűzték Kátó Sándorhoz, jelen volt a Népszínház
alapításánál, 1998. március 14-én, s később csaknem valamennyi bemutatóját látta a társulatnak. Fölidézte ismeretségük kezdetét, mikor Kátó Sándor még szegedi kőszínházi
színészként szavalt több egyetemi rendezvényen. „Nehezen
találtunk verset mondó színészt egy délben esedékes doktoravatásra – mesélte. – Mert a színészek többsége este hét óra
után színész. Aztán jött Sándor és mindenfajta ellentételezés nélkül mondta a verset délben, délelőtt, délután. Akkor
is, mindig is színész volt.” Mint Tóth Károly elárulta: még
horgászás közben is – sokat horgásztak ugyanis együtt az elmúlt esztendőkben. Bene Zoltán, aki egy évtizeden keresztül
volt Kátó Sándor közeli munkatársa, a színész-rendező felelősségérzetét és elhivatottságát emelte ki: a felelősséget, amit
a nemzete, az övéi iránt érzett és azt a hallatlanul erős küldetés-, egyben hivatástudatot, amely meghatározta és vezérelte
a tetteit.
Az újabb beszélgetés előtt Bakos András Lengőborda című,
Kátó Sándor mint bokszedző ihlette írását olvasta föl, majd
Oltványi Dáviddal együtt a sportolóról, az ökölvívóról beszélgettek Pusztai Virággal. Bakos András Sándor keze
alatt kezdett bokszolni, Oltványi Dávid pedig az utódja az
Algyői Sport Kör boksz szakosztályának élén. A többszörös
román bajnok, Balkán-bajnok és Európa Bajnokságon ezüstérmet szerzett későbbi színészt egész életén végigkísérte a
sport, az ökölvívás. „Ez egy tiszta sport” – emelte ki Oltványi.
„Az számít, amit a ringben teszel.”
Ezt követően Dubecz György, a Népszínház társulati tagja olvasott föl egy részletet Kátó Sándor Porond című könyvéből,

majd Gál Boglárka, Pál Anita és Ádok Róbert részvételével az
utolsó kerekasztal-beszélgetés a rendező és a jövő körül forgott. Gál Boglárka, a Móra Ferenc Népszínház Egyesület új
elnöke, Kátó Sándor utódja az elnöki poszton az Egyesület
terveiről beszélve kiemelte, mostantól élesebben válik szét az
egyesületi és a művészeti munka, mint korábban, amennyiben
az egyesület ügyeit, így például a pályázatok vagy az adminisztráció. Gál Boglárka és Bene Zoltán végzik, a művészeti
kérdésekben Ádok Róbert az illetékes, akinek Pál Anita segít.
Mindhárman szeretetetteljes szavakkal emlékeztek az eltávozott művészeti vezetőre és kijelentették, hogy magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik örökségének továbbvitelét, a
Népszínház eredeti céljai szerinti működtetését.
Ádok Róbert beszélt az április 21-i új bemutatóról is: Aldo
Nicolaj három egyfelvonásos abszurd vígjátékát adják elő
Pár-kapcsolat címen, a választás pedig azért esett erre a produkcióra, mert ezt a három darabot annak idején Kátó Sándor a marosvásárhelyi Szent-györgyi István Színművészeti
Akadémián, egy vizsgaelőadáson állította színpadra. Ádok
elmondta még, hogy az ősz folyamán meghallgatásokat is hirdet a Népszínház, hogy új társulati tagokat tudjon bevonni a
munkába. Végezetül azt is megtudhatták az emlékezők, hogy a
Móra Ferenc Népszínház Egyesület létre kívánja hozni a Kátó
Sándor Alapítványt emlékének, szellemi hagyatékának ápolására, a határon túli színházi tájolás, a sport és a színművészet,
valamint a tehetséges fiatalok támogatására. Az Egyesület
százezer forintot ajánlott föl erre a célra, de további fölajánlásokat is várnak, (erről részletes tájékoztatás a nepszinhaz@
algyofaluhaz.hu e-mail címre írott levélben kérhető).
Az est Vári Fábián László Útban Törökország felé című versével zárult, melyet Pál Anita mondott el.
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...a Tisza Virága

Tanúsítvány a Gyeviép pénzügyi stabilitásáról
A Bisnode nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti egy
folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított rendszer alapján. Így választották ki a
Gyeviép Nonprofit Kft.-t is mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyikét. Ez alapján az algyői vállalkozás a magyar
cégek azon 9,82%-ába tartozik, amelyek pénzügyileg a legszilárdabb lábakon állnak, azaz rendelkeznek valamilyen
Bisnode tanúsítvánnyal.

„Nagy megtiszteltetés cégünk számára,
hogy a Bisnode objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szerepelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra,
hogy a piacon tisztességesen járjunk el,
így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége
kiemelkedően alacsony” – mondta el
Katona Antal, a Gyeviép Nkft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a cég
közhasznú tevékenysége mellett egyre nagyobb szerepet kap a vállalkozói
szférából érkező megrendelések aránya,
pályázatokon is indulunk, így ez a tanúsítvány komoly érv lehet amellett, hogy
a Gyeviépet válasszák a leendő megrendelők. A cég a Bisnode AA tanúsítványát kapta meg, amellyel Magyarországon csupán a vállalkozások 1,75%-a
rendelkezik, és azt jelzi, hogy velük az
üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi
kockázata nagyon alacsony.
Azt egyébként, hogy a tanúsítványban foglaltaknak megfelel-e a Gyeviép minden évben ellenőrizni fogják.
Azzal, hogy a Bisnode független szakértőként ismerte el a cég stabilitását, azt
az üzenetet hordozza, hogy jó úton jár a
Gyeviép Nkft.

„Mivel a vállalkozás minősítése szigorúan szakmai szempontok alapján történt, és arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet, így a B
 isnode tanúsítvány
valóban pozitívan különbözteti meg cégünket a piacon” - hangsúlyozta Katona.
A Bisnode tanúsítvány
számos országban etalon
A Bisnode tanúsítvány alapja a Bisnode
minősítése, mely nemzetközi szinten 1908
óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk
alapján. A Bisnode tanúsítványt, amelyet
AAA, AA és A jelzéssel állítanak ki, jelzi a
cégek stabilitását. Az AAA cégminősítést
1989-ben vezették be és 1996 óta kaptak
lehetőséget a vállalatok, hogy üzleti megbízhatóságukat tanúsítvány formájában
is megmutassák. A tanúsítvány lehetőséget nyújt az arra jogosult cégek számára,
hogy mások számára megmutassák cégük
elismert, megbízható, hitelképes vállalat.
A Bisnode tanúsítványt Európa számos
országában használják, és a skandináv
országokban etalonnak számít üzletkötés
esetén.
A Bisnode minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul, úgy mint
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adatai, cégbíróság bejegyzései, a NAV
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és más hatóságok adatai. A hivatalos források adatai mellett beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat, úgy mint
mérlegadatok, eredmény-kimutatás, trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég
vagy szervezet demográfiai adatait, azaz
a társaság életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, azok kapcsolódásait.
A Bisnode fizetési tapasztalat program
adataiból beépíti a minősítésbe, hogy az
adott vállalkozás határidőben vagy késéssel, azaz milyen fizetési fegyelemmel
egyenlíti ki számláit. A fentieken kívül
számos egyéb gyűjtött információt is
hozzátesz a rendszer a Bisnode minősítéshez, úgy mint végrehajtási adatok
vagy sajtóhírek.
Bővít a Gyeviép,
kézi autómosót nyitnak
„Cégünk az elmúlt hét évben komoly
fejlődésen ment keresztül, számtalan új
tevékenységgel bővült palettánk, és ez
a tendencia tovább folytatódik. Április
10-én egy újdonsággal, kézi autómosóval
bővül az általunk nyújtott szolgáltatások
köre” – tudtuk meg Katona Antaltól.
Az autómosót a Gyeviép telephelyén
nyitják, ezzel egy piaci rést szeretnének betömni. Kézi autómosó már évek
óta nincs a környéken, és Katona Antal
szerint lenne is rá igény, hiszen a lakosok autóin kívül maga a Gyeviép és az
önkormányzat is rendelkezik gépjárművekkel. „Azt a réteget célozzuk meg, akik
szeretnek vigyázni az autójukra, hiszen a
gépi mosókban sokan nem szívesen viszik
a járművüket, félve attól, hogy megkarcolják. Magas színvonalú szolgáltatást
fogunk nyújtani, ami minden igényt kielégít” – fogalmazott a cégvezető.
A kézi autómosó kezdetben hétköznapokon 7-től 15 óráig lesz nyitva, később
ez változhat az igényekhez mérten.

ALGYŐI HÍRMONDÓ
2017. április 21., péntek 19 órakor
a Faluház színháztermében
a Móra Ferenc Népszínház bemutatja a

Pár-kapcsolat
című produkcióját.

Az előadás Aldo Nicolaj három egyfelvonásos abszurd
vígjátéka.
Szereplők:
Aldo Nicolaj szerepében Ádok Róbert
A kilátó
Nő: Szabó Szilvia; Férfi: Fodor Ákos
Éljen az ifjú pár
Nő: Pál Anita; Férfi: Varga János
Rend a lelke mindennek
Nő: Boldizsár Mária; Férfi: Cseszkó Mihály
Rendezte: Ádok Róbert

MEGHÍVÓ
Az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és Barátait a közadakozásból megvalósuló, Bánvölgyi
László szobrászművész által készített Nepomuki Szent
János szobrának avatására és felszentelésére.

Aldo Nicolaj abszurd vígjátékai a Férfi és a Nő kapcsolatát
feszegetik. Mindegyik darab más oldalról közelít az örök
talányhoz. A kilátó a magányról, az idegenségről és a
kilátástalanságról rajzol tragikomikus képet, ebben a
darabban a démoni Nő a kísértő, az események irányítója,
míg a Férfi az áldozat, aki elszenvedi a világot, ám
alakítani meg sem próbálja; a Nő az erős, a Férfi a gyenge.
Az Éljen az ifjú pár a szerelem és a házasság
megcsúfolása, két, a nárcizmusig egoista ember kisszerű
játszmája, egyúttal a modern fogyasztói társadalom
gúnyrajza is. Végül a Rend a lelke mindennek a
lelketlenség drámája: a Rendet istenítő, a rendszeretet
álarca mögé búvó érzéketlen Férfi és a neki végletesen
kiszolgáltatott Nő szomorú-szánalmas története.

A szobrot felszenteli: Dr. Kiss-Rigó László
Szeged-Csanádi püspök.
Időkapszulát elhelyezi: Molnár Áron polgármester.
Helyszín: A közel 60 éve lerombolt korábbi szobor helyén,
az algyői fehér iskola mögötti töltésszakasz. (6750 Algyő,
Kastélykert u. 59-61 szám között)
időpont: 2017. április 21. péntek 16.00 óra.

Tisztelt Olvasóink!

Az Algyői Hírmondó szerkesztősége sok szeretettel várja a különböző intézmények,
szervezetek, civil közösségek híreit, sajtóanyagait, fotóit, meghívóit!
Címünk a már megszokott: algyoihirmondo@gmail.com.
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...a Tisza Virága
Foltvarró hétvége a Levendula Hotelben

motívumok használata, így művészi technikává nőtte ki magát.
A japán precizitáshoz hűen sok fontos szabályt kell követni eme technika alkalmazásakor. Hagyományosan sötétkék anyagra, fehér vagy
tört fehér fonallal dolgoztak. A sashiko minta kivarrása után következett a mintadarab neszesszer elkészítése. „Köszönet illeti Algyő nagyközség önkormányzatát a támogatásért, mellyel megvalósíthattuk ezt
a tábort. Köszönetet szeretnénk mondani a Gyevitur Nkft.-nek, Szűcs
Szabolcsnak és Kovács Andornak a támogatásért. Külön köszönetet
érdemelnek az Algyői Foltvarró Kör tagjai, akik fáradhatatlanul, lelkesen, odaadóan fogadják a hagyományos és modern foltvarró technikák
elsajátítását” – fogalmazott az Algyői Foltvarró Köre részéről Izbékiné
Cseuz Gabriella.

Gyevi-kupa Horgászverseny
Március 17-18-án tartotta a Gyevi Art Kulturális Egyesület idei
első táborát az algyői Levendula Hotel és Étterem Konferencia termében. Ez alkalommal Kacsuk Évától és Szente Györgyitől
tanulhattak újabb technikákat, fogásokat a résztvevők. Kacsuk Éva
a Magyar Foltvarró Céh vezetőségi tagja, Szente Györgyi pedig
több éve oktat foltvarrás témában. A vendégek megérkezésünk után
szinte azonnal megkezdték az aznapi tananyag átadását, az algyői
csoport pedig nagy izgalommal várta az ismeretlen technika rejtelmeit. A pénteki nap témája a városépítés volt, mely egy m
 odern
foltvarrási módszer. Szente Györgyi rutinosan magyarázta a hozzávaló alapanyagok tervezését és kiszabását, az Algyői Foltvarró
Kör tagjai lelkesen kezdtek neki a városépítésnek. A nap folyamán
fokozatosan kezdtek kialakulni a tájképek. Volt, aki tengerparti
mediterrán várost álmodott meg, volt, aki hegyvidéki tájat képzelt
el, volt, aki mesebeli városkát épített. Délutánra minden házikó kapott ablakot, ajtót és tetőt, majd apró bokrok, fák, virágok kerültek
a lépcsősorok, ablakok, ajtók mellé. Kerültek díszes kerítések, alagutak is a városka utcáira.
Szombaton Kacsuk Éva vezetésével egy tradicionális technikát
tanulhattak a tábor résztvevői, a sashikót. Ez egy hagyományos
japán technika, a régi elhasználódott ruhaneműk foltozására,
javítására használták, melyet a későbbiekben felváltotta a d
 íszítő

Értesíti az Algyői Természetvédő Horgász Egyesület a horgászni szeretőket, hogy május 1-én, a hagyományoknak megfelelően
megrendezi a 9. Gyevi-kupa Horgászversenyt az egyesület saját
vizén, a volt Olajos-tónál.
Napirend: nevezés a helyszínen 6 órától, majd 6.45-től 7-ig
etetés. A verseny maga 7-től délig tart, dél egykor lesz az eredményhirdetés, amit ebéd követ. A nevezési díj 1500 Ft/fő annak, aki horgászik. Kísérővel 500 Ft/fő, amennyiben ebédel.
Horgászni egy bottal, egy horoggal lehet. Ezen a napon a 11.
életévét betöltő gyerekek díjmentesen horgászismeretekből
vizsgát tehetnek. Felnőttek is, csak nekik nem díjmentes. Mind
a két rendezvényre előjelentkezést várnak április 25-ig a 06 (30)
978-4219 telefonszámon.

Az Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör
Közhasznú Egyesület
hatodik éve tevékenykedik Algyőn.
Fő célkitűzésünk az egészségvédelem, egészségfejlesztés
lehetőségeinek biztosítása minden korosztály számára.
Létrehoztuk a Tájház udvarán az Ezerjófű Gyógynövény
Kertet, amelyet 2015-ben felvettek a Települési Értéktárba,
ezáltal Nemzeti Értékké vált.

Köszönet az 1%-ért!

Kérjük segítse egyesületünk munkáját és
célkitűzéseink elérését.

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.

Támogassa egyesületünket
jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Az egyesület adószáma:

18207130-1-06

Az egyesület tagsága nevében köszönettel:

A 2017-es évben is várjuk és megköszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 18469927-1-06
GYAKE elnöksége

Berek Ágota, elnök
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Gyerekek mutatták be a harmonikát gyerekeknek

Gazdálkodók figyelem!

Rendhagyó ének-zene órán különleges vendégeket fogadtak az Algyői
Fehér Ignác Általános Iskolában. Hajdú Váradi Aranka három tanítványával
azért érkezett a nagyközség kisdiákjaihoz, hogy megmutassa nekik: kitartó
g yakorlással akár rövid idő alatt is meg lehet tanulni az alapvető fogásokat.

Aki rendelkezik nitrát érzékeny
táblával, a 2016. évi nitrát
jelentést március 31-ig kellett
megtennie. Az adatszolgáltatás
a határidő után is pótolható.
Területalapú támogatás a
2017-es évre várhatóan
április 10-e után
kérhető, időpont egyeztetés a
06 (70) 489-3828-as számon
mindenkép szükséges.
Aki rendelkezik plasztik őstermelői
igazolvánnyal, a kérelem beadásakor
kérem mindenképp hozza magával!
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
falugazdász

„Legalapvetőbb hangszerünk, amely
mindenki számára elérhető, a saját
hangszálaink” – így kezdett bele a látványos harmonika bemutatóba Bakos
József. A Dél-Alföldi Harmonikabarátok körének elnöke szenvedélyesen rajong a hangszerért, amellyel már régen
örök barátságot kötött. Ezt az életérzést szeretné továbbadni a következő
generációnak, célja, hogy megszerettesse velük a bonyolult hangszernek ítélt
harmonikát.
Miután Bakos József a kisiskolások
nyelvén elmagyarázta, hogyan is működik a harmonika, s közösen átvették,
milyen akusztikus és elektromos hangszereket ismernek a gyerekek, zenei
kíséret mellett eldalolták a „Boci, boci
tarkát”. Annak érdekében, hogy a hangszeres bemutató még érdekesebb legyen
a kicsik számára, a baráti kör elnöke
meghívta az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola volt tanulóját, Hajdú Váradi
Aranka ének-zenetanárt, a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola oktatóját.
A tanárnő három tanítványát is magával
hozta a rendhagyó énekórára. Elsőként
egy szerb kislány játszotta el a gyakorolt
dallamokat, aki szeptemberben vett először kezébe harmonikát, mégis nagyon

ügyesen játszott a billentyűkön. Az első
osztályos Flóra gyermekdarabokkal
készült, a diákok pedig ügyesen kitalálták, éppen mely dallamok csendültek fel
a gombos harmonikából.
Horváthné Kunstár Andrea, az intézmény megbízott igazgatója lapunknak
elmondta, nem titkolt szándékuk a
rendhagyó énekórával, hogy felkeltsék
a gyermekek érdeklődését a hangszer
iránt, s hogy ők is aktív tagjává váljanak
az algyői baráti körnek. A tanulók zenei művelése egyébként nagyon fontos
az iskolában, a hatodik osztályosoknak
nemrégiben Temesi Mária operanagykövet tartott előadást.

Apróhirdetés
Megkímélt állapotban lévő hálószoba
bútor:
•
•
•
•
•
•
•

2 db fotel
1 db dohányzóasztal
1 db kétszemélyes rekamié
1 db világos színű ruhásszekrény
1 db könyvszekrény
1 db nagyméretű konyhaszekrény (retró)
2 db hokedli

Érdeklődni: 06 (30) 647-7804
CSONTKOVÁCS kezelésre időpont
egyeztetés: 06 (30) 979-8079-es telefonszámon. Minden nap, hétvégén is! 8-20
óra között. Bakó Tibor e.v. Alternatív
mozgás- és masszázsterapeuta

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
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Hírek a Fehér Ignác Általános Iskolából
Országos meghívásos
versenyen voltak szertornászaink
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
tornászai Szegváron vettek részt egy országos meghívásos versenyen. Az I. korcsoportos „B” csapat: Tóth Lotti óvodás, Kovács
Jázmin, Pataki Csenge és Molnár Dorina a
tizenegyedik helyen végzett. Az I. korcsoportos „A” csapat: Forgó Noémi, Herczeg
Kincső, Belovai Anna, Szabó Boglárka és
Temkó Kata a kilencedik lett. A II. korcsoportos csapat: Farkas Flóra, Juhász Emese,
Papp Henrietta és Zsurka Luca nyolcadik
helyezett lett, míg a III. korcsoportos csapat:
Füzesy Vanda, Sulyok Rebeka, Varga Liza
és Vidács Viktória, Karasz Luca és Zsurka
Luca a hatodik helyen végzett. „Színvonalas versenyen vagyunk túl, a csapatok hozták
a legjobb tudásukat! Jó felkészülés volt
számunkra az országos elődöntőre” – mondja Forgóné Canjavec Eszter edző.
Éremeső az utánpótlás
kézilabdatornán
Szentes adott otthont a IX. Kiss B
 álint
Nemzetközi Kézilabda Utánpótlás Kupa
& Szentesi Kézilabda Fesztiválnak.
Az U7-es korcsoportban aranyérmes lett
az 
FKSE-Algyő „A” csapata, míg a torna legjobb játékosa Mateas Isabelle lett.
Az FKSE-Algyő „B” csapata ezüstérmet
szerzett, a gólkirálynőjük Forgó Noémi.
Szintén a dobogó legfelső fokára állt fel az
FKSE-Algyő U9-es lánycsapata, a legjobb
kapus különdíjat pedig Nyerges Emese kapta. Második helyezett lett az FKSE-Algyő
U11-es lánycsapata, legjobb kapus külön
díjat Szilágyi Kira kapta. Az U10-es fiú csapat bár egy évvel idősebb csapatokkal versenyzett, a második helyen végzett, a legjobb
kapus különdíjat Zahuczky Dávid kapta.
„Örömteli, hogy az algyői delegáció mindegyik csapata, mintegy 50 gyermek dobogóra
állhatott! Nagyon büszkék vagyunk rájuk!” –
fogalmazott Laluska Balázs edző.
II. Kovács Antal
matematikai emlékverseny
Az előző tanévben az iskolai matematika
versenyt az intézmény volt tanára, a „Kovács
Antal Alapítvány, felesége Vitéz Berta emlékére” alapítvány létrehozójának tiszteletéül,
Kovács Antal Emlékversenyként hirdették
meg az alsós diákoknak is. 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 1. évfolyamon
I. helyezést ért el N
 othof Bence, II. Molnár
Méda, III. Belovai Péter. A 2. évfolyamon I. helyezett lett Mateas Isabelle, II. Makra Mihály,
míg a III. Tóth István. A 3. évfolyamon I. lett
Kovács Tamás, II. Nagy Leonóra és III. Belovai
Anna. A 4. évfolyamon I. helyezett lett Dudás
Zsombor, II. Pataki Kolos, míg a III. Pácza
Dániel. 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.
Rendhagyó énekóra
Temesi Mária operanagykövettel
Az iskolába látogatott Temesi Mária, a
Magyar Állami Operaház operanagykövete,
énekmestere, Liszt Ferenc-díjas operaénekese, a SZTE Zeneművészeti Kar Magánének
Tanszékének tanszékvezető professzora, a
Hazám, Hazám Te Mindenem Művészeti

és Oktatási Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ilyen rendhagyó énekórák már évek óta
az opera nagyköveti program keretén belül
valósulnak meg, melynek keretében más és
más előadóművészek érkeznek az ország
iskoláiba, hogy érdekességeket mutassanak
meg a zene világából. A művésznő a 6.a és
a 6.b osztályosoknak mesélt az operaházról, Mozartról és az egyik leggyakrabban
előadott művéről, A varázsfuvoláról. Temesi
Mária számtalan főszerepet énekelt a Magyar Állami Operaházban, valamint Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-Amerika
élvonalbeli operaházaiban és neves koncertszínpadain, több helyen állandó vendégművészként. Sokoldalúságát mutatja gazdag
repertoárja: Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, Csajkovszkij, R. Strauss operáinak női
főszerepei mellett kortárs magyar operák
bemutatásában is szerepet vállal. A Simándy
József Nemzetközi Énekverseny alapítója
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és művészeti vezetője, számos ifjú tehetség
felfedezője, mentora és énekmestere. 2014
óta országszerte és határainkon túl is rendszeresen tart előadásokat általános iskolákban, gimnáziumokban és egyetemeken, a
Magyar Állami Operaház operanagyköveteként. „A mély kifejezőerőt igénylő drámai
szoprán szerepek, főként a Wagner hősnők
megformálásában kivételes, ugyanakkor az
oratórium és daléneklés terén is elsőrendű és
rendkívül sikeres énekművészete elismeréséül” 2016-ban Magyarország köztársasági
elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta számára.
kisiskolás kézilabda-bajnokság
Szegeden rendezték meg a kézilabda
Kisiskolás bajnokság aktuális fordulóját.

Az algyői U7-es csapatok az eddigiekhez
hasonlóan ismét kitettek magukért, így ez a
nap is emlékezetesre sikeredett.
Eredmények: FKSE II.–Kistelek KK: 9-6;
FKSE I.–Szeged KKSE: 22-3; FKSE
II.–K.Szeged SE: 11-18; FKSE I.–Makói
KC: 33-2. Az FKSE II. csapat tagjai: Forgó
Noémi, Hermán Aisa, Grund Fanni, Nothof Abigél és Valsecchi Édua. Az FKSE I.
csapat tagjai: Belovai Adél, Bogdán O
 rsolya,
Makra Izabella, Mateas Isabelle, Gulyás
Adél és Laluska Elza. „Nagyon szépen haladnak előre a lányok – minden meccs nagyon
hasznos! Szeretném kiemelni a KSZSE elleni
helytállást! Megyünk tovább a megkezdett
úton!”- értékelte az eredményeket Laluska
Balázs edző.
A nyolcas szám
bűvölete a kézis fiúknál
Kiskunhalason szerepeltek U8-as fiú csapatok. Igazi gólfesztivált rendeztek az algyői kézisek, 80 gólt szerezve begyűjtötték
mind a 8 pontot. Eredmények: FKSE I.–
Kiskunhalas UKSC: 21-2; FKSE II.–Fekete
I. Lajosmizse: 16-11; FKSE I.–Kecel KC:
25-0; FKSE II.–Kiskunhalas UKSC: 18-6.
Az FKSE I. csapat tagjai: Lábodi Botond,
Vágvölgyi Előd, Vágvölgyi Szilárd, Balog
Dominik, Petrik Nimród, Tari Zsolt, Erdélyi Balázs. Az FKSE II. csapat tagjai: Kovács
Róbert, Sándor Ádám, Vass Zoltán, Szalai
Niraj, Répás Benedek, Czentye Botond.

Felsős versmondó verseny

Versmondó versenyt rendeztek a felső tagozatos diákoknak. Az 5-6. évfolyamon I.
helyezett lett Ács Zsófia, II. Németh Bercel, III. Szabó Dorina. A 7-8. évfolyamon I.
lett Tóth Virág, II. Németh Réka, III. Jernei
Richárd, és különdíjat kapott Tóth Szilvia.
Felkészítő tanáraik: Sáriné Vetró Zsuzsanna
és Ujváriné Lőrincz Tünde.
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Öt érmet szereztek az algyőiek a taekwondo ob-n
Békéscsabán rendezték az idei gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt magyar taekwondo magyar bajnokságot, ahonnan
az Algyő SK versenyzői öt éremmel térhettek haza.

Harmincnégy klub több mint 300
versenyzője nevezett be az idei viadalra, a kétnapos bajnokságon több
versenyszámban, így tradicionális
küzdelemben és formagyakorlatban is
érmeket osztottak. Az Algyő SK versenyzői összesen öt érmet szereztek,
Zsarkó Dániel Péter a férfiak felnőtt
küzdelmében, míg Kiss Levente a serdülő fiúk küzdelmében nem talált legyőzőre, mellettük Kovács Angelika
ifjúsági leány küzdelemben. Ezenfelül
Kiss Levente a serdülő fiúk formagyakorlatában szerzett ezüstöt, míg Tari
Lilla a felnőtt formagyakorlatban lett
harmadik. A versenyzők felkészítéséért Zsarkó Dániel Péter, Stricz Richárd
és Kovács Gábor felelt. „Felülmúlta
várakozásainkat ez a szereplés, bár nem
az eredményre szoktam kíváncsi lenni,
hanem a mutatott teljesítményre, de
most ezzel sem volt semmilyen probléma, mindenki odatette magát” - fogalmazott Zsarkó Dániel Péter, aki hozzátette, azért is értékes ez a szereplés,
mert most először volt olyan verseny,
ahol mindkét szerepben, így edzőként és versenyzőként is szerepelt, de
Kovács Gábor segítségével jó csapatmunkát tudtak nyújtani.
A 10 éves Kiss Levente bajnoki címet szerzett Békéscsabán: a klub fiatal
versenyzőjének teljesítményéről edzője

elmondta, Levente súlycsoportjába neveztek a legtöbben, így összesen 19 gyerek közül került ki a végső győztes. „Idén
került fel serdülő korosztályba, az egyik
legfiatalabb tagként főként a tapasztalatszerzést tűztük ki célként, ez elég jól
sikerült, nagyon értékes ez a győzelem,
folyamatosan javuló teljesítménnyel
végigverte a mezőnyt. Az előző korcsoportban is magyar bajnok volt, de ez nem
volt elvárás tőle idén. Reméljük, ezt a
teljesítményt tudja nyújtani majd az elkövetkezendő években is” – fejtette ki tanítványáról a mester. Kiss Levente ötéves
kora óta űzi ezt a sportot, édesapja tanácsára vitték el először taekwondo edzésre,
ahol megragadta őt a közeg, a jövőben
nemzetközi versenyeken is szeretné megmutatni tudását, bár tavaly a Hatvanban
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megrendezett Nemzetek Kupáján küzdelemben szintén az első helyen végzett a
kétszeres diákolimpiai bajnok versenyző.
A versenyeken sok barátot talált, így tekintve, hogy a sportág egy nagy c saládnak
tekinthető, sokszor más versenyzőknek is
szurkolnak szüleivel – kabalaként pedig
Levente testvére is el szokta kísérni őt.
Ez Békéscsabán is bevált, hiszen a helyszínen szurkolta ki testvére győzelmét.
Ezúttal ugyan edzője nem tudott neki
szurkolni, hiszen k özben ő is küzdött, de
szülei megnyugtatták őt, és végül meglepetésre meg sem állt az aranyéremig.
Bár a nyitómeccsen tartottak az ellenféltől, de Levente okos küzdelemmel
múlta őt felül, és ha nem is egyszerűen,
de nem talált legyőzőre az országos bajnokságon. Edzője szerint a legfontosabb,
hogy minél több versenytapasztalatot
gyűjtsön, és az alap technikák rutinszerűvé váljanak számára. Ezt illetően egy
fővárosi szemináriumon is részt vett már
Kiss Levente, ahol egy külföldi nagymester látta el őt jó tanácsokkal, ezeket
próbálta alkalmazni is a versenyeken.
„A küzdelmet szeretem a legjobban, az
fekszik nekem. A formagyakorlatokban is
jó vagyok, de a küzdelem izgalmasabb és
jobb. Én is indulok a Spirit Openen formagyakorlatban és küzdelemben is, ahol
szeretnék dobogón végezni” – tekintett a
következő kihívásokra Kiss Levente.

...a Tisza Virága
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HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT
Bakó Ildikó (Tel.: 62/267-202, 30/635-4717)
Rendel: hétfőn, kedden, pénteken: 8.00-12.00;
szerdán, csütörtökön: 12.00-16.00
Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 62/267-707, 30/638-18-63)
Rendel: hétfőn, szerdán: 12.30-16.30;
kedden, csütörtökön, pénteken: 7.30-11.30
Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 62/267-909, 30/249-57-08)
Rendel: hétfőn, szerdán: 12.30-16.30;
kedden, csütörtökön: 7.30-12.00; pénteken: 7.45-12.00

6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net
www.algyokultura.hu

Április 4. (kedd), 14:30, Faluház színházterem

Gyermekszínpad – Furfangos Péter, avagy az egér farkincája. Páskándi Géza
mesejátéka. A Zenthe Ferenc Színház előadása.
A belépés ingyenes!

Április 08. (szombat), 10:00, Alkotóház

Tojásdíszítő szakkör Szabó Beáta vezetésével

Április 09. (vasárnap), 10:00, Alkotóház

Húsvéti készülődés – Kosárfonás Szalmáné Simon Évával

Április 10. (hétfő) 18:00, Faluház színházterem

„Este is fitten” – különböző mozgásformák, ingyenes részvételi lehetőséggel.
Vezeti: Badar Krisztina

Április 12. (szerda), 18:00, Faluház klubterem

Világjáró Klub. Izrael madarász szemmel. Előadó: Ampovics Zsolt.
A belépés ingyenes!

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56)
Rendel: hétfőn 8.00-12.00;
kedden 8.00-11.00; szerdán 13.00-16.00;
csütörtökön 8.00-10.00; pénteken 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS

Kovács Ágnes (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház u. 42.)
Rendel: hétfőn és kedden 12.00-18.00;
szerdán és pénteken 8.15-14.15; csütörtökön 07.00-13.00
Szíjártó Márta (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.)
Rendel: hétfőtől csütörtökig

GYEVI PATIKA

Elérhetőség: Egészségház u. 42.; tel.: 62/517-261
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-18.00;
szombaton 8.00-12.00

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

Április 19. (szerda), 17:30, Faluház klubterem Életreform klub
Téma: Tavaszi megújulás és életmódváltás. Előadó: Kálmán Renáta.
A belépés ingyenes!

Április 21. (péntek), 18:00, Faluház Galéria
Balasi Marianna tárlatának megnyitója

Április 21. (péntek), 19:00, Faluház színházterem

Móra Ferenc Népszínház bemutatója – Pár-kapcsolat.
Aldo Nicolaj 3 egyfelvonásos abszurd vígjátéka. Rendezte: Ádok Róbert.
A belépés ingyenes!

Április 22. (szombat), 08:00, Faluház és környéke
Algyői Falunapok

Április 23. (vasárnap), 11:00, Faluház színházterem
IV. Algyői Pofonparty

Április 29. (szombat), 11:00, Faluház színházterem
Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

Május 03. (szerda), 18:00, Faluház klubterem

ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány.
Rocktörténet Plesivel

Május 05. (péntek), 19:00, Faluház színházterem
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa.
A hódmezővásárhelyi Bessenyei Színkör előadása.
A belépés ingyenes!

Hétköznap: 16.00-tól reggel 7.30-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
reggel 7.30-tól másnap reggel 07.30-ig.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(bejárat a Szilágyi u. felől)Tel.: 62/433-104

Vásárok a civil szervezetek házában (Kastélykert u. 38.)
Április 11. (kedd), 09:00-11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár

Bérletárusítás a faluházban

Április 3-5-ig (hétfőtől szerdáig) és május 2-től 4-ig (keddtől csütörtökig)
kaphatók a bérletek a Faluház földszinti kistermében 9 és 17 óra között.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Tóth Gábor r. főtörzsőrmester: 20/209-53-19
Horváth Zoltán r. főtörzsőrmester: 20/209-53-18
Jaksa Zoltán c. r. főtörzszászlós
Fogadóórák időpontja: hétfőn 1400-1600; szerdán 1600-1800
Cím: Kastélykert u. 44., KMB iroda

A falugazdász minden kedden 9-16 óra között tartja fogadóóráját a
Faluház földszinti kistermében!
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Töltéstúra és nyílt nap – bölcsődei hírek
Töltéstúra
Gyalogos sétát szervez bölcsődés és óvodás gyermekeknek és
szüleiknek április 10-én a Bóbita Bölcsőde. Útvonal: Bóbita
Bölcsőde, Komp utca, tanösvény, töltés, Komp utca. A túra
16.30-kor veszi kezdetét. Visszatérve a bölcsődébe egy kis gyümölccsel, teával kedveskedünk a túrán résztvevőknek. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. A túra rossz idő esetén
elmarad.
Nyílt nap az algyői Bóbita Bölcsődében
Nyílt napot tart április 20-án 17 órától az algyői Bóbita B
 ölcsőde.
Várják azokat a kisgyermekes szülőket, akik 2017/2018-as
nevelési évben szeretnének gyermekük számára bölcsődei szolgáltatást igényelni. Program: a bölcsőde épületének bemutatása;
tájékoztatás a bölcsődei ellátásról és annak igénybe vételéről;
kóstoló; kis meglepetés a gyerek számára.
Bölcsődei beiratkozás
Április 19-én és 20-án 9-től 16 óráig a Bóbita Bölcsődébe
várják azokat a szülőket, akik gyermekük számára 2017/2018
nevelési évre szeretnének szolgáltatást igényelni. Felhívják a
figyelmet, hogy az intézményben előjelentkezett gyermekeknek
is iratkozniuk kell. Szükséges iratok: anyakönyvi kivonat másolata, gyermek TAJ kártyája, lakcím kártya, határozat rendszeres
gyermekvédelmi támogatásról, amennyiben van ilyen.

Hímes tojás díszítő szakkör az Alkotóházban
Tovább folytatódik a Gyevi Art Kulturális Egyesület által meghirdetett
szakkör az Alkotóházban, melynek következő időpontja április 8-án
lesz 9-től 13 óráig. A résztvevők 3 darab tojást írnak – piros-fekete
díszítéssel. A részvételi díj alkalmanként 500 forint fejenként, ami a
helyszínen fizetendő.
Jelentkezni Szabó Beáta népi játszóház foglalkozásvezetőnél lehet a
szabobeatarita@gmail.com címen, illetve a gyeviart@gmail.com címen,
telefonon pedig a 06 (30) 516-1307-es mobilszámon.
Papp Csilla Olaszországban a Master Beads rendezvényen
Március elején Olaszországban, Bergamoban mutatta be egy kiállítás és workshop keretében sújtás ékszer munkáit és tudását a Gyevi
Art Kulturális Egyesület Kézműves Körének tagja, Papp Csilla. Először tavaly rendezték meg a mintegy 60 ezer embert befogadó rendezvényt, melynek egyik része a Master Beads. Ezen belül kizárólag
gyöngyfűzött, gyöngyhímzett és sújtásból készült ékszerek készítői
mutathatták meg magukat. Számos országból jelentkeztek a készítők, végül 16 alkotót válogattak be, közöttük Papp Csillát. Rajta kívül a következő országokból kerültek be a csapatba: USA, Anglia,
Svédország, Németország, Bulgária, Románia, Málta. A rendezvényen kiállították az ékszereiket, illetve értékesítették is azokat, és
négy napon keresztül tanfolyamokat is tartottak. Csilla a rendezvényről és eddigi eredményeiről így vall: „Óriási élmény volt és hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ott lehettem a világ legjobbjai között! A szervezők jövőre is várnak vissza és reményeim szerint
eljutok más, hasonló show-ra is, különböző országokba! Hatalmas
öröm számomra, hogy az Amerikában megjelent könyvemet nemrégiben lefordították orosz nyelvre, és kiadták Olaszországban is”.

Születések Algyőn
Bánfi Hunor
született: 2017. 02. 25.
anya: Verseczki Nikoletta
apa: Bánfi Szabolcs
Nagy-Tóth Zselyke Emese
született: 2017. 03. 06.
anya: Tóth Valéria
apa: Nagy András
Nokta Noel Olivér
született: 2017. 03. 08.
anya: Harsányi Edina
apa: Nokta Norbert

Bús Bálint
született: 2017. 03. 15.
anya: Szűcs Katalin
apa: Bús Tibor Ferenc
Molnár Magor
született: 2017. 03. 27.
anya: Molnárné Dudás Katalin
apa: Molnár Áron

