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A tartalomból

Három szezont követően az idény vé-
gén távozik a ContiTech FKSE-Algyő 
kispadjáról Dankó Ervin. A folytatásról 
elmondta: ereje teljében érzi magát, így 
nem szeretne pihenni, ám egyelőre keresi, 
mi lenne számára a legjobb lehetőség.

AZ ALTE kezdeményezésére hat évtized után emelték újra Nepomuki Szent János szobrát a fehér iskola mögötti töltéssza-
kaszon az Algyői Falunapok nyitóprogramjaként. Kiss-Rigó László megyés püspök úgy fogalmazott, az algyői közösség a 
szoboravatással tudatosítja gyökereit, ápolja értékeit, s ezek segítségével megerősödik identitásában.

Nepomuki Szent János őrzi újra az algyői Tisza-szakaszt

Zsúfolásig megtelt az Algyői Faluház 
nagyterme, ahol két és fél órán 
keresztül vitáztak arról, hogy milyen 
idősotthonra is lenne szükség a 
nagyközségben. Több lakos kiosztotta 

a képviselő-testületet is, mondván, 
együtt kellene dolgozniuk a nagyközség 
fejlődéséért, nem pedig állandóan 
vitázniuk egymással.

Részletek a 8. oldalon

Fejmosást kaptak a képviselők az 
idősek otthonáról tartott fórumon

Részletek a 18. oldalon

A megye minden településén fákat ültettek a Csongrád Megyei Önkormányzat 
projektje keretében a Föld napjához kapcsolódóan. Algyőn az iskola előtti tér 
vadgesztenyefával gazdagodott.
 

Három év után távozik 
Dankó Ervin a kispadról 

Gesztenyefát ültettek az iskolások
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meg, és nem küldünk vissza.  • A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.  Minden jog fenntartva!

PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben  

az algyői temető főbejáratánál
www.pietasszeged.hu

• Teljes körű temetkezési szolgáltatás!, 
• Bemutató terem, gyász, illetve  

köszönetnyilvánítás!
Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig

Telefon: 06 (30) 207 4129
Telefon: 06 (70) 616-2055

Van szabadidőd és szeretsz 
gyerekekkel foglalkozni?

Gyere hozzánk önkéntesnek!

Nyári, gyermek táborok alkalmával
tudsz segíteni,

ha talpraesett és kreatív vagy, 
szeretsz mozogni,

gyerekek között lenni,
énekelni,
rajzolni,
játszani.

Jelentkezni lehet előre egyeztetett 
időpontban az 

Algyői Tájházban,
telefonon: 06 (30)  4150435,

e-mailben: tajhaz.algyo@gmail.com.

Várunk az Algyői Tájházba!

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 Éneke-
gyüttes operett gálaműsorának költségeire, és a nyári 
kézműves táborra használtuk fel. Felajánlásaikat ez-
úton is megköszönjük.

A 2017-es évben is várjuk és megköszönjük felaján-
lásaikat. Adószámunk: 18469927-1-06

GYAKE elnöksége

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját, 

Bakos Erika 
algyői alkotó festményeiből rendezett kiállításra.
A kiállítást megnyitja Bányai Béla festőművész. 

Közreműködnek az Algyői Tollforgatók. 
A kiállítás helye: Algyői Könyvtár (Kastélykert u. 

63.) Ideje: 2017. május 12. (péntek) 17 óra
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Két évtizedes önállóságát ünnepli ősszel Algyő

 

Az elmúlt húsz évről, azaz 1997 és 2017 kö-
zött készült fotókat gyűjtenek magánszemé-
lyektől, illetve civilektől egy album megjelen-
tetéséhez. Gubacsi Enikő alpolgármester arról 
tájékoztatott, hogy az Algyői Faluház veze-
tőjének, Bene Zoltánnak éves programjában is 
szerepelt, hogy készüljön a 20. évfordulóra egy 
kiadvány, amin már dolgoznak, a fényképeket 
Bakos András gyűjti. A jubileumhoz kapcso-
lódva szeptember 29-én kiállítást rendeznek 
a könyvtárban, amelyen a településsel kap-
csolatos helyi alkotások kapnak helyet, továb-
bá irodalmi és képzőművészeti pályázatok is 
lesznek. Szeptember 30-án Harmonika fesz-
tivált rendeznek délutántól, amelyre több száz 
főt várnak, és késő estig zenés programokkal 
szórakoztatják meg az érdeklődőket.

Domborművet is avatnak, nyugdíjasok kez-
deményezték, hogy az újra függetlenné válás 
évfordulója alkalmából a folyamat vezetője, 
Piri József emlékére domborművet helyezze-
nek el a polgármesteri hivatal épületén.

Gubacsi Enikő elmondta, Fehér Ignác volt 
algyői iskolaigazgató unokái is felkeresték 
az önkormányzatot, szeretnék Algyő dísz-
polgárát, Fehér Ignácot az algyői temetőben 
végső nyughelyére helyezni. Jelenleg a család 
az újszegedi temetőben és az algyői temető-
ben rendelkezik sírhelyekkel, az újratemetést 
is a település önállóvá válásának jubileumára 
időzítené a család.

1997. október 1-től ismét önálló Algyő – e jeles alkalmat kiadvánnyal, dombormű avatásával és kiállítással is ünnepli 
a nagyközség, továbbá a település díszpolgárát, Fehér Ignácot Algyőn kívánják végső nyughelyére helyezni a rokonok 
kérésére.

Fényképeket várunk
Algyő húsz éve vált újból önálló településsé. Ebből az alkalomból őszre 
az önkormányzat szeretne megjelentetni egy albumot, amely az utóbbi 
két évtized történetét mutatja be, fotókon. Eddig mintegy ezerötszáz 
képet nézett át a szerkesztő, de mint várható volt, az 1997 utáni néhány 
évből kevesebb kép jutott el hozzá, mint a későbbi időkből.
Ezért akinek van otthon olyan felvétele, amely Algyőn készült 1997-ben 
vagy azóta, valamilyen emlékezetes eseményt ábrázol, és szívesen odaad-
ná lemásolni, hozza el a könyvtárba, a telefonszámával, elérhetőségével 
együtt. Fontos, hogy kiderüljön, mikor, milyen alkalomból készült a fel-
vétel, és kik láthatók rajta. A legfontosabb mégis az, hogy a kép látványos 
legyen, és ne csak a készítője és a családja számára legyen érdekes, és 
dokumentumértékén túl szép is legyen.
Az album szerkesztőjét, Bakos Andrást a 06 (30) 998-3323-as számon 
lehet elérni.

Közösségek Hete programsorozat - Rendhagyó kirándulás az Algyői Tájházban

Május 13-án, szombaton 10 és 14 óra között várják az érdeklődőket az Algyői Tájházban. 10 órától az Algyői Nőegylet 
kínálja az általuk elkészített algyői hagyományos süteményeket kínál. 10.30-tól rendhagyó tárlatvezetés és Ezerjó kert-
bemutató, gyógyteakóstolással. 11 órától az Algyői Tájház kiállításaiban kézműves foglalkozás és bemutató. Kalácssütés, 
kötés, horgolás, makramézás, tojásírás, peddignád kosárfonás. Mindenki kedve szerint kipróbálhatja a kézműves tevékeny-
ségeket. Az Algyői Tájház programjai 10-től 14 ótáih tartanak. A rendezvényen való részvétel 2000 forint/fő. Május 13-án 
és 14-én aki a Közösségek Hete kuponnal tér be a Borbála Gyógyfürdőbe, 10% kedvezményt kap a belépőjegy árából. 
Kupont az Algyői Tájház belépővel együtt kapják a résztvevők. A rendezvény ideje alatt az Algyői Levendula Hotel és 
Étterem nyújtja a büfészolgáltatást. 
További információ: Izbékiné Cseuz Gabriella, 06 (30) 415-0435, tajhaz.algyo@gmail.com, www.algyoitajhaz.hu.

2009. papírgyűjtés
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Nepomuki Szent János őrzi újra az algyői Tisza-szakaszt 

A szoborszentelés előtt Kiss-Rigó László, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye püs-
pöke arra emlékeztetett, hogy a keresz-
tények húsvétkor azt ünneplik, hogy az 
emberi életnek van értelme, és van egy 
végső célja. Ennek a végső célnak az is-
merete erőt adhat a kisebb célok eléré-
séhez, akár egyének, közösségek vagy 
épp települések szintjén egyaránt. Azt 
mondta, ilyen kis célnak tekinthető 
Bánvölgyi László szobrászművész al-
kotásának a leleplezése is, amit közös 
összefogással valósított meg a telepü-
lés. A püspök elmondta azt is, hogy a 
13. század végén, a 14. század elején a 
királyi despotizus ellen a demokrácia 
egyetlen szócsövei sok esetben a keresz-
tény vértanúk voltak, s ilyen volt Nepo-
muki Szent János is. „Érdekes, hogy több 
száz évvel később megint a keresztény 
embernek van lehetősége, hogy egy 
másfajta despotizmus, például a maguk 

által felkent, magukat tévedhetetlennek 
guruk által képviselt, az értéksemleges-
ség, a nihilizmus diktatúrája ellen szót 
emelni. Kicsiben ez történik itt Algyőn 
is, hiszen ezzel a szoboravatással a kö-
zösség tudatosítja gyökereit, értékeit 
nem megtagadni, hanem ápolni akarja, 
s ezek segítségével megerősödik identi-
tásában, és ez szolgálat nemcsak a nem-
zetnek, hanem egész Európának” – fo-
galmazott Kiss-Rigó László.

Az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, 
Környezetvédő és Rekreációs Egyesü-
let, azaz az ALTE a tavalyi Falunapo-
kon rukkolt elő tervével, hogy Nepo-
muki Szent János szobrát visszaállítsák. 
A nagyközség életében egyedülálló mó-
don gyűjtést is hirdettek, így részben a 
helybéliek összefogásával emelték újra 
a szobrot. Az ALTE elnöke, Füzesy 
István arról beszélt, hogy bár ma már 
nem Tisza adja az algyőiek megélhe-

tését, de összekötő kapocs a múlt, jelen 
és jövő között, ezért is tartotta fontos-
nak az egyesület, hogy hat évtized után 
újraállítsák a szobrot. Elmondta, hogy 
három adományozó pillér állt össze: 
egyrészt a lakosok és civil szervezetek 
járultak hozzá a költségekhez, más-
részt a Szeged-Csanádi Egyházmegye, 
továbbá Molnár Áron polgármesteri 
alapjából támogatta anyagilag a kezde-
ményezést. A település első embere is 
méltatta az algyőiek összefogását, mint 
mondta, bebizonyították a nagyközség-
ben élők, hogy képesek összefogni egy 
jó célért. Azt mondta, a szobor jelképezi 
azt is, hogy Algyő hű hagyományaihoz, 
s tiszteli a múltját.

Az algyői közösség a szoboravatással tudatosítja gyökereit, ápolja értékeit, s ezek segítségével megerősödik identitá-
sában – fogalmazott Kiss-Rigó László megyés püspök Algyőn a Tisza-gáton, ahol újraavatták Nepomuki Szent János 
szobrát több mint hat évtized után 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az ALTE ez úton is köszönetét fejezi 
ki minden magánszemélynek, társadal-
mi szervezetnek, vállalkozásnak, akik 
adományaikkal, tevékenységükkel, segí-
tették, támogatták Algyőn a Nepomuki 
Szent János szobor ismételt felállítását.

Méltó öröKösöK - a Móra Ferenc népszínház új beMutatójáról

A Falunapok pénteki napjának estéjén, 
ahogyan azt már megszokhatták az al-
győiek, a Móra Ferenc Népszínház mu-
tatta be legújabb előadását. Az idén sok 
tekintetben rendhagyó bemutatóra került 
sor. Egyfelől ez volt az első darab, amit a 

társulat az alapító művészeti vezető, Kátó 
Sándor halála után állított színpadra, más-
felől az új művészeti vezető, Ádok Róbert 
első alkalommal mutatta meg magát ren-
dezőként, s mintegy biztonságot nyújtva 
színészeinek, egyúttal fölvállalva a három 

részből fölépülő előadás „habarcsának”, 
összekötő kapcsának szerepét, mindvégig 
színpadon a drámaíró szerepében, amelyet 
visszafogottan, kellő alázattal formált meg. 
A Pár-kapcsolat című előadás ugyanis va-
lójában három egyfelvonásos drámából 
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Ízletes étkek rotyogtak a bográcsokban az Algyői Falunapon

A nagyközség apraja-nagyja az Algyői 
Faluház körül sürgölődött, számtalan 
bográcsban rotyogtak az ínycsiklandó 
ételek. Többen azt mondták, nem a fő-
zőversenyt szeretnék megnyerni, a leg-
fontosabb, hogy összegyűlnek ilyenkor 
a barátok és rokonok, s jól érzik magu-
kat. Juhász Mihály mezőőr maga lőtte 
az ártérben azt a vaddisznót, amit két 
bográcsban készített el az önkormány-
zat standjánál. Egy másik bográcsban 
krumplis tarhonya rotyogott ottjártunk-
kor. „Hat kiló házi füstölt kolbász, került 
a bográcsba, két kiló tarhonya, krumpli 
és fűszerek, vagyis só, bors, paprika és 
vöröshagyma. Ennyi kell a jó ételhez” – 
árulta el Becsei János. Antal János, a Gyevi 

Art Kulturális Egyesület alkalmi szaká-
csa volt, Szent György-napi gulyáslevest 
készített, természetesen marhahússal.  
A Szőke Tisza Nyugdíjas Klub is képvi-
seltette magát a falunapon, két bogrács-
ban is főztek tagjaiknak. „A férfiak na-
gyon értenek a pörköltfőzéshez, tudják, 

meddig kell dinsztelni, mennyi vizet kell 
rátenni, s milyen fűszereket kell hozzá-
adni” – magyarázta Süli Istvánné. A mel-
lette álló Szabó Imréné hozzátette, friss 
húsból készült a pörköltjük, s így teljesen 
más íze van az ételnek.

A főzőcsapatokat körbejárta Molnár 
Áron polgármester, aki délután maga is 
színpadra lépett a Helyben-d alkalmi 
formációval. Úgy fogalmazott, számára 
a falunapok legnagyobb értéke, hogy 
ilyenkor összegyűlik a falu apraja-nagy-
ja, és együtt töltik jó hangulatban a 
hétvégét. Hozzátette, míg az algyői cso-
portok bemutatói inkább a helybélieket 
vonzották, hiszen a szülők és nagyszü-
lők érdeklődve várták a gyerekek pro-
dukcióit, a koncertkínálattal azonban 
nemcsak az algyőieket, hanem más tele-
pülésen élőket is igyekeztek a nagyköz-
ségbe csábítani.

Vaddisznópörkölt, gulyásleves, krumplis tarhonya, halászlé és sült húsok – csak néhány finomság, amit az Algyői  
Falunapok keretében főztek baráti társaságok, civil szervezetek, miközben a színpadon egymást váltották a fellépők.

épül föl, jelesül Aldo Nicolaj három abszurd 
vígjátékából, amit két részben mutatott be 
a Népszínház. A darabválasztással is az el-
hunyt mester emléke előtt rótta le tiszte-
letét a csapat, hiszen ezt a három drámát 
egykor Kátó Sándor is rendezte, még a 
marosvásárhelyi színi akadémián.

Az első felvonásban, azaz A kilá-
tó című egyfelvonásosban a Nőt Sza-
bó Szilvia, a Férfit Fodor Ákos alakította.  
A mutatós színpadkép, az ügyes fényjáték 
kiemelte a tragikomédia súlyos, nyomasztó 
tragikumát, amit a két színész játéka tovább 
fokozott: Fodor Ákos tökéletesen adta vissza 
a „lúzer” figuráját, míg Szabó Szilvia parádés 

„végzet asszonya”-ként jelent meg a színen. 
A második felvonás első felében az Éljen az 
ifjú pár című darabban Pál Anita és Varga 
János ragadta magával a közönséget, mind-
végig ébren tartva a feszültséget és kitűnő 
érzékkel vezetve végig a nézőket a fokoza-

tosan kibontakozó cselekményen, a föltáruló 
ál-titkok és lélektelen érdekek szövevényes 
hálóján keresztül egészen a csattanóig. Végül 
Cseszkó Mihály és Boldizsár Mária parádézott 
a Rend a lelke mindennek címet viselő, az 
estét záró egyfelvonásosban. Cseszkó a tőle 
megszokott és elvárt magas színvonalon for-
málta meg a szerepét, partnere pedig fölnőtt 
mellé és a feladathoz, miáltal egy igen élve-
zetes és lüktető színpadi játéknak lehetett 
tanúja a nagy számú közönség. A Faluház 
ugyanis zsúfolásig megtelt ezen az estén, s az 
előadás végén hosszú-hosszú tapssal jelezte, 
hogy jó úton járnak a fiatalok, méltóképpen 
viszik tovább a Kátó-i örökséget. 
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Egyelőre nem épül idősek otthona a nagyközségben 

A szervezeti és működési szabályzat 
(SZMSZ) módosításait a májusi testü-
leti ülésen hagyhatják jóvá a képviselők. 
Még nem lépett életbe az a Gonda János 
nevével fémjelzett SZMSZ-módosí-
tás, amelynek a lényege, hogy a jövőben 
nem 1 millió forint, hanem mindössze 
100 ezer forint fölött diszponál Molnár 
Áron polgármester. Azért nem él még ez 
a szabályozás, mert nem szerepelt ha-
táridő az előterjesztésben, a rendkívüli 
testületi ülésen azonban a többség le-
szavazta, hogy napirendre vegyék a kér-
dést. Nemcsak ez az SZMSZ-módosí-
tás, hanem a tavaly kezdeményezett is a 
vita tárgyát képezte, akkor a hivatal két 
ízben terjesztette be a szabályzat módo-
sítását, ám egy alkalommal sem vették 
napirendre, most viszont úgy tűnik, ha-
marosan rendeződhet az az ügy is.

Molnár Áron elmondta, a 2010-
2014-es időszak közbeszerzési szabály-
zataira irányuló vizsgálatok több olyan 
jelzést tartalmaztak, hogy az önkor-
mányzat belső szabályozásai sok eset-
ben ellentmondanak egymásnak, akkor 
kezdeményezték a beszerzési szabályza-
tokkal együtt módosítani az SZMSZ-t. 

„Az előző testületi ülésen kérték a jegy-
zőt, hogy az egy évvel ezelőtt elfoga-
dott intézkedési terv végrehajtásáról 
készüljön beszámoló. Ebben jelezte, 
hogy a szabályzók összehangolása nem 
történt meg, hiszen kétszer levették na-
pirendről, így nem is tárgyalták. Meg-
látásom szerint zsigerből elutasították, 
hogy ezt tárgyaljuk, mint ahogy az idei 
SZMSZ-módosítással is ez történt. 
Igenis van következménye annak, hogy 
levették napirendről a saját előterjeszté-
sük tárgyalását, így ugyanis nem léphet-
tek életbe az ötfős többség által szorgal-
mazott változtatások” – magyarázta.

A Fidesz-frakciót vezető Pongrácz 
Tamás kérdésünkre elmondta, nem az-
zal kell foglalkozni, hogy ki mit nem 
vett napirendre, vagy épp nem szavazott 
meg, a cél, hogy a következő testületi 
ülésen rendezni tudják ezeket a kér-
déseket. Elmondta, az ellentmondások 
régi restanciák, tavaly óta húzódnak, 
ezt szerinte mindenképpen rendezni 
kell. „A pénzügyi csoportvezetővel is 
egyeztettem, egyes félreértéseket még 
tisztázni kell. Nem a pénzügyi bizottság 
szeretné a számlákat ellenjegyezni, és 

az sem cél, hogy mi nyomjuk a meg az 
utalás gombot. Az előzetes kötelezett-
ségvállalásokról fog tájékoztatót kérni 
a pénzügyi bizottság, amely jóváhagyja 
azt, de onnantól fogva a folyamatok a 
hivatali munka menetében folynának 
tovább” – magyarázta Pongrácz.

Új befektetőt kell keresni,  
aki idősotthont építene

Egy tájékoztató került a képviselők 
asztalára az idősek otthonáról, s most már 
biztos, hogy a településen jelentkezett 
befektető ajánlata helyett más megoldást 
kell keresnie a nagyközségnek, ha bent-
lakásos idősotthont szeretne. A testületi 
ülésen Molnár Áron elmondta, a szociá-
lis bizottság több dokumentumot is kért 
a befektetőtől, kaptak is választ, ám az 
derült ki az e-mailekből, hogy teljesen 
más konstrukcióval valósítanák meg az 
otthont, mint amiről korábban szó volt. 
Szerinte azért is változhatott a befekte-
tő szándéka, mert nem fogadták őket tárt 
karokkal. Most például a befektető már 
nem bérelné, hanem megvenné a tel-
ket,  ebből szerinte az látszik, hogy nem 
szeretnék, hogy az önkormányzatnak 

Változtatott a feltételeken az idősek otthona építésére a településen bejelentkezett befektető, amivel a képviselő-tes-
tületi többség sem értett egyet, így biztosan más beruházót kell keresnie Algyőnek. Az áprilisi soros ülésen döntöttek 
arról is, hogy pályáznak az óvoda bővítésére, ha nem nyernek a kiíráson, akkor saját forrásból alakítanak ki szeptem-
berre új csoportszobát.
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 bármiféle beleszólása is legyen az otthon 
működésébe.

Kassné Bakó Ildikó megköszönte, hogy 
az „Életet az Éveknek” Csongrád megyei 
elnöke, Urbán Istvánné elment a bizott-
sági ülésre, s elmondta, próbáltak garan-
ciákat kérni, ezért is döbbentette meg 
a válaszlevél, ebből ugyanis az látszik 
szerinte, hogy az algyői lakosok igénye-
it nem elégítené ki az otthon. Pongrácz  
Tamás szerint, ha megváltozik a beruhá-
zó szándéka, akkor azt közölhetné vilá-
gosan, szükségtelen, hogy egy, a koráb-
ban elmondottakhoz képest teljesen más 
feltételekről szóló levelet küldjön.

Kassné Bakó Ildikó emlékeztetett, ő 
vetette fel, hogy idősek otthonára lenne 
szükség Algyőn, s amikor ezt tárgyalta 
a testület, a polgármester egy pályá-
zatot hozott a képviselők elé. „Ezt mi 
azért nem tudtuk támogatni akkor, mert 
voltunk tisztában a feltételrendszerrel, 
ezért is tartom fontosnak továbbra is, 
hogy tanulmány készüljön” – hangsú-
lyozta. Elmondta, a befektető képvise-
lőjét meghallgatták, azt szerették volna 
tudni, hogy a tervezett otthonba beke-
rülhet-e az algyőiek közül mindenki, 
aki rászorul ilyen ellátásra, függetlenül 
szociális, egészségügyi és anyagi helyze-
tétől. Urbán Istvánné arról tájékoztatta, 
hogy 20 fő helybélit a nyugdíjuk 80%-
áért el tudnak látni, vállalták továbbá azt 
is, hogy a nappali ellátásból is kivennék a 
részüket. Ez Kassné Bakó Ildikó számá-
ra megnyugtató volt, ám a testületnek 
küldött anyag nem ezt tartalmazta, ami 
megdöbbentette az egészségügyi tanács-
nokot. Ebben az szerepelt például, hogy 
megvásárolnák a telket 36 millié forin-
tért, s ezért cserébe 6 algyői nyugdíjast 
helyeznének el az otthonban, feltehető-
en egyszeri alkalommal. Ez gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy 6 millió forint lenne 
a beugró, amit fizetnie kell annak, aki az 
otthonba be szeretne kerülni. „A meg-
változott feltételek arra utalnak, hogy 
a financiális okok miatt döntöttek úgy, 
hogy mást ajánlanak fel a településnek, 
mint két nappal korábban. Ezt rendkí-
vül sajnálom, a lakosság ugyanis feltéte-
lezhetően nem tudja a 6 millió forintos 

beugrót kifizetni” – fogalmazott. Szerin-
te azért is fontos egy tanulmány, hogy 
kiderüljön, építene-e úgy otthont egy 
befektető, hogy az algyőieknek ne kell-
jen több millió forintos beugrót fizetnie 
ahhoz, hogy ilyen ellátáshoz jusson.

Új csoportszobával bővül az óvoda
Jelenleg maximális létszámmal mű-

ködik az algyői óvoda, várhatóan növe-
kedni fog a létszám, ezért szeretnék bő-
víteni, s erről rendkívüli ülésen már volt 
tájékoztató. A műszaki csoport elkezdte 
felmérni, miként valósítható meg a beru-
házás, s úgy tűnik, az egyetlen megoldás 
a meglévő konténerrész bővítése. Molnár 
Áron elmondta, április elején megjelent 
egy pályázat is, ami 50%-os intenzitással 
támogatná ezt, ám a beadáshoz jogerőre 
emelkedett tervekre van szükség. Kétsé-
ges, hogy be tudják-e adni határidőig a 
pályázatot, de mindenképpen megvaló-
sítják a bővítést. A fejlesztés nagyjából 
30 millió forintba kerül, ezen felül be 
kell rendezni a csoportszobát és a kap-
csolódó szociális helyiségeket, illetve ter-
mészetesen két óvónőre és egy dajkára is 
szükség lesz. Az óvodabővítést egyhan-
gúlag támogatta a testület.

Döntöttek az iskola parkettájának 
garanciális javításáról is. Összesen 571 
négyzetméteres felületet kell megcsi-
nálni. Herczeg József, a településfej-
lesztési bizottság elnöke elmondta, a 
legjobb ajánlatot a Gyeviép Nkft. adta, 
ami több mint bruttó 16 millió forint. 
Azt javasolta a bizottság, hogy 1 millió 
forintos tartalékot is képezzenek, mivel 
más munkákat is el kell végezni. A tes-
tület támogatta az előterjesztést.

Algyő biztonságos, élhető település 
– hangzott el a rendőrségi tájékozta-
tón. Folyamatosan csökken a tele-
pülésen regisztrált bűncselekmények 
száma. Tavaly mindössze két garáz-
daság került a hatóságok látókörében, 
egy tucat rablás, kifosztás volt, jármű-
lopás viszont egy sem. A rendőrök öt 
személyt értek tetten, akik között van 
ittas járművezető. Elhangzott, hogy a 
tavalyi év közepétől csökkent a körzeti 
megbízottak száma Algyőn, ugyanis az 
ő munkájukra is rányomja a bélyegét a 
migráció, nekik is kell a határra menni, 
s ez idén is így lesz. A testület meg-
szavazta, hogy akárcsak tavaly, idén is 
950 ezer forinttal segítik a rendőrség 
munkáját.
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Fejmosást kaptak a képviselők az idősek otthonáról tartott fórumon

Vajon szükség van-e idősek otthonára 
Algyőn? – jelenleg ezen folyik a vita a 
településen. Ebben a témában hívott 
össze lakossági fórumot a faluházba a 
település első embere, s azt, hogy meny-
nyire is foglalkoztatja a helybélieket a 
téma jól mutatja, hogy megtelt a nagy-
terem. 

A fórumon elsőként a KDNP helyi 
elnöke, Szűcs Szilveszter kért és kapott 
szót. Azt mondta, egyetért a polgár-
mesterrel abban, hogy érdemes lenne 
bentlakásos idősellátást biztosítani a 
településen, majd emlékeztetett ko-
rábbi felvetésére, hogy ezt nyugdíjas 
lakópark formájában is kivitelezhet-
nék. Molnár Áron polgármester vála-
szában felhívta a figyelmet arra, hogy 
a település jó anyagi helyzete koránt-
sem jelenti azt, hogy 500 millióból 
jövőre fel tudnának építeni egy idősek 
otthonát, illetve az üzemeltetést sem 
feltétlenül tudná vállalni anyagilag az 
önkormányzat. Szerinte ideális meg-
oldás, ha jön egy befektető, felvállal-
ja az építés és az üzemeltetés kocká-
zatait, míg az önkormányzat az idős, 
ellátásra szoruló lakosok érdekeit ér-
vényesítené, például a telek bérbeadá-
sáért cserébe.

Márkus László arra hívta fel a figyel-
met, hogy bármikor kerülhetnek olyan 
helyzetbe emberek, hogy ellátásra, mások 
segítségére szorulnak, őt már csak ezért 
is érdekli egy idősek otthona. Szerinte 
ha piaci alapon épül öregek otthona, ak-
kor sokan lesznek, akik nem fogják tudni 
kifizetni a beugrót és a havi térítési díjat. 
Molnár Áron úgy látja, a vegyes üzemel-
tetés lehetne jó megoldás, vagyis a piaci 
alapú szolgáltatás mellett a szociálisan 
rászorulóknak is elérhetővé tenni az el-
látást.

Kassné Bakó Ildikó egészségügyi tanács-
nok elmondta, ő azért vállalta a képviselő-
séget, hogy egy ilyen otthon létesítésében 
segédkezzen, írt tanulmányt, és kereste a 
pályázati forrásokat. Meglátása szerint 
fontos felmérni, hogy egészségügyi és 
szociális alapon ki szorulna ilyen ellátás-
ra, de fontos, hogy ezt külsősök végezzék 
el, mert ez etikai kérdés. Azt mondta, ha 
elkészül egy ilyen felmérés, akkor egy pá-
lyázatban meg tudná határozni az önkor-
mányzat a helyi igényeket. Buzás Norbert 
arról beszélt, hogy első körben el kell ké-
szíteni a felmérést, s annak tükrében kiírni 
egy pályázatot idősek otthona létesítésére, 
amire Molnár Áron azt felelte, nem tud 
olyan településről a megyében, amelyik 

ezt az utat választotta volna, szerinte nem 
terem minden bokorban olyan befektető, 
aki más projektálmát szeretné megvaló-
sítani. Az Egyesített Szociális Intézmény 
(ESZI) vezetője, Jankovicsné Veres Katalin 
tíz év tapasztalataira alapozva kifejtette, 
hogy 10 és 20 fő között lenne azoknak a 
száma, akik éves szinten bekerülnének egy 
átmeneti vagy állandó ellátást nyújtó ott-
honba. Rámutatott, ez azonban részletkér-
dés, előbb el kellene jutni odáig, hogy már 
érdemes legyen erről beszélni, ám a kép-
viselő-testület sem ebben a témában, nem 
másban nem jut előre, s szerinte ez Algyő 
kárára válik. A Fidesz-frakciót vezető 
Pongrácz Tamás arról azt tartotta problé-
másnak, hogy nagyközségnél jelentkezett 
befektető által készített leírásban nem volt 
olyan kritériumrendszer, ami garanciákat 
adott volna a helyi időseknek.

Bakos József is bírálta a képviselő-tes-
tület tagjait az állandó viták miatt, majd 
arról beszélt, hogy felesleges tanulmány-
tervekkel tölteni az időt és pénzt kiadni 
rá, hiszen egész Európára jellemző, hogy 
idősödik a társadalom, a gyerekek nem 
tudnak idős szüleikről gondoskodni, ezért 
keresnek számukra otthont, vagyis evi-
dens, hogy szükség van idősek otthonára. 
A legtöbb helyen piaci alapon épülnek 
az ilyen intézmények, és az önkormány-
zat mellé tesz egy szociális rendelet, hogy 
miként is támogatja a lakosságot. Herczeg 
József azt ecsetelte, hogy két elképzelés lát-
szik kibontakozni, egyrészt hogy van be-
fektető, aki építene otthont, és van a helyi 
nyugdíjas, aki nem tudna bekerülni.

Két és fél órán keresztül ütköztettek érveket és ellenérveket azzal kapcsolatban, hogy van-e szükség idősek otthoná-
ra  Algyőn és ha igen, akkor milyenre. A lakossági fórumon több lakos kiosztotta a kilenctagú képviselő-testületet is, 
 mondván, együtt kellene dolgozniuk a nagyközség fejlődéséért, nem pedig állandóan vitázniuk egymással, és politikai 
balhét generálniuk mindenből.

 Algyőn élő, és dolgozó pár,  
Algyői idős hölgy, úr,  

vagy házaspár gondviselését vállalná.
Érd: Amennyiben lehet 

17 óra után a 
06 (30) 301 0682-es 

telefonszámon
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Bizottsági elnökök értékeltek

A Jogi, Ügyrendi 
és Humán Bizott-
ság ülésein szinte 
minden témát tár-
gyalnak, amely a 
képviselő-testület 

elé kerül, sokszor ők készítik az előter-
jesztéseket is. Gonda János bizottsági 
elnök az elmúlt negyedév munkájából 
kiemelte az újszülöttek támogatását. 
Elmondta, tavaly 37, idén áprilisig 
pedig 17 gyermeket támogatott a te-
lepülés fejenként 100 ezer forintban. 
Hozzátette, amíg a születések száma 
43 fő volt az elmúlt évben, a halálozá-
sok száma 63 fő.

A fiatalok lakástámogatásával kap-
csolatban arról tájékoztatott Gonda, 
hogy idén április végéig négy család 
részesült házvásárlási, kettő felújítási, 
egy bővítési és további egy házépítési 
támogatásban. Szintén a bizottság tár-
gyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíj pályáza-
tot, amely alapján 2016-ban havi 5000 
forint támogatásban 17 algyői felsőok-
tatásban tanuló részesült. „Önkor-
mányzati bérlakás pályázat alapján két 
lakás esetében bérlő kijelölése történt 
meg, további pályázat kiírása hivatali 
tájékoztatás alapján július hónapban 
várható” – közölte Gonda János.

Szólt még a bölcsődei, óvodai és 
általános iskolai beiratkozásokról a 
2017/2018 évekre vonatkozóan az in-
tézményvezetők tájékoztatása alapján. 
A Bóbita bölcsőde 18 kicsi, míg a Szi-
várvány óvodába 35 gyermek, s a Fehér 
Ignác iskolába 49 leendő kisiskolást 
írattak be.

A Településfejlesztési és Üzemelte-
tési Bizottság elnöki posztját betöltő 
Herczeg József szerint Algyő lakássá-
gát most két kérdés foglalkoztatja, az 

egyik az idősek 
otthona létesítése, 
másrészt a tiszai 
mólórendszer. Az 
idősotthonnál sze-
rinte nem szeren-

csés dolog, hogy a települést felkereső 
befektető az önkormányzatot is be sze-
rette volna vonni, mert az önkormány-
zatnak vagy saját magának kell megva-
lósítania valamit, vagy pedig nem kell 
részt vennie egy olyan dologban, ami az 
első perctől kezdve nem világos minden 
egyes részletében.  „Látszott, hogy 500 
millió forintból nem lehet megépíteni 
egy 100 fő befogadására alkalmas ott-
hont. Az nagyon szép, hogy beígért 23 
algyői munkahelyet, de tudjuk, hogy 
minden beruházásnál a vége felé fogy 
el a pénz, s az önkormányzatnak nincs 
arra forrása, hogy egy idegen beruházás 
befejezéséhez juttasson pénzeszközt. 
Az ötfős ellenzék ezért nem támogat-
ta ezt az elképzelést, az önkormányzat 
nem kockáztathatja a vagyonát” – rész-
letezte.

A tiszai mólórendszerről is tárgyalt 
a bizottság. Herczeg azt mondta, az 
önkormányzati tulajdonrészt javasolta 
eladásra, az üzemeltetést végző egye-
sület elnöke, Beke Tamás adott vételi 
ajánlatot. Erről döntött a testület is, 
azóta a többi magántulajdonos móló-
részét is megvette Beke, így hamarosan 
egyedüli tulajdonosa ő lesz az úszómű-
nek. Herczeg azt mondta, várhatóan 
május 11-én helyezhetik vízre a mó-
lórendszert, amelyet aznap vizsgáztat-
nak.

A Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési 
Bizottság elnöke, 
Pongrácz Tamás el-
mondta, a település 

gazdaságélénkítésre vonatkozó ren-
delete kapcsán a bizottság javasol-
ta, hogy az idei költségvetésben 25 
millió forintot biztosítsanak a helyi 
vállalkozások támogatására, amely el-
sősorban új munkahelyek létesítését 
tartalmazza. „Minden helyi vállalko-
zót, gazdálkodó szervezetet biztatunk 
arra, hogy mérjék fel a lehetőségeiket 
és igényeiket, s pályázzanak minél 
többen. A képviselő-testület külön 
ad hoc bizottságot hozott létre a pá-
lyázatok elbírálására Roczkó András 
elnöklettével, amely a polgármesteri 
hivatal jogi osztályával közösen ér-
tékeli majd a beérkezett dokumen-
tumokat” – közölte a Fidesz-frakciót 
vezető politikus.

Szólt arról is, hogy a legutóbbi tes-
tületi ülésen egy erdőrész megvásár-
lásáról született döntés, ami Pongrácz 
szerint azért lényeges, mert rendkívül 
rendezetlen területről van szó. Mint 
elmondta, a 47-es úthoz közeli rész-
ről van szó, ahol a telekhatár nem ér el 
az útig, így a telkek vége és a kerékpá-
rút között van egy keskeny sáv, amit 
az önkormányzaton kívül 9 tulajdo-
nos birtokol. Az érintett részen ví-
zelvezetési gondok vannak, esőzések 
után mesterséges tavacskák alakulnak 
ki, amelyek kiváló szúnyogneveldék. 
Az önkormányzat nem tudja orvo-
solni a problémát addig, amíg nincs 
a kezében a terület, lévén idegen te-
rületen nem végezhet beruházást, 
ezért is reméli Pongrácz, hogy min-
den tulajdonos rábólint a vételi aján-
latra. Hozzátette, ha csak az önkor-
mányzati kezében lesz a terület, akkor 
megtörténhet a földfeltöltés, hogy ne 
álljon meg ott a víz. A képviselő re-
méli, hogy a tulajdonosok is szeretnék 
rendezni ezt a helyzetet, és elfogadják 
az önkormányzat ajánlatát.

A képviselő-testület három állandó bizottságának elnökét kérdeztük az elmúlt időszak fontosabb kérdéseiről. Gonda 
János többek között az újszülöttek támogatásáról nyilatkozott lapunknak, Herczeg József a tiszai mólórendszerről, 
míg Pongrácz Tamás az önkormányzat erdővásárlási szándékáról.
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Közösen fejlesztenék a Dél-Tisza-völgy vízi turizmusát 

Az elmúlt időszakban több olyan beru-
házás és program valósult meg, amely-
nek a célja a dél-alföldi térség vízi éle-
tének, turizmusának fellendítése. A 
különböző szolgáltatások és programok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre töb-
ben megismerjék a Tisza és mellék-
folyónak természeti értékeit. Ebben a 
folyamatban fontos szerepet kaphatnak 
a határmenti, határon átnyúló gazdasá-
gi, turisztikai és társadalmi együttmű-
ködésekre. Ezúttal nyolc partner hatá-
rozta el, hogy közösen tesznek a célért.  

A dokumentum aláírása előtt Füzesy Ist-
ván, az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, 
Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 
(ALTE) elnöke azt hangsúlyozta, a meg-
állapodás csak az első lépés, a feleknek 
kell valódi tartalommal megtölteniük 
azt. Hozzátette, a határon túli partnerek 
csak az erről szóló szerb kormányhatá-
rozat után tudják hitelesíteni, ám ettől a 
munkát még megkezdhetik a felek.

A részvevők további együttműködési 
irányokat is meghatároztak, így például 
a megyei önkormányzatok által létreho-

zott Területi Önkormányzatok Határon 
Túli Regionális Összefogása a Tisza 
vízgyűjtő területén együttműködéshez 
csatlakoznának. Ezen felül a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség által meghirde-
tett Bejárható Magyarország Program-
hoz, illetve a Duna Stratégiához való 
kapcsolódás lehetőségeit is vizsgálják.

A Dél-Tisza-völgy vízi turizmusának 
fejlesztését célzó megállapodást Algyő ré-
széről Molnár Áron polgármester; Csong-
rád önkormányzatának képviseletében 
Cseri Gábor alpolgármester; az EDF DÉ-
MÁSZ Szeged Vízisport Egyesület elnö-
ke, Petrovics Kálmán; a FOKA ÖKO-Ki-
kötő Szeged tulajdonosa, Csányi Sándor; 
Magyarkanizsa polgármestere, Fejsztámer 
Róbert; Martonos első embere, Horváth 
Gergely; Óbecse képviselő-testület elnö-
kének helyettese, Kinka Erzsébet; valamint 
az ALTE részéről Füzesy István látta el 
kézjegyével.

Nyolc partner írta alá a Dél-Tisza-völgy vízi turizmusának fejlesztését célzó együttműködési megállapodást. A cél, 
hogy a térség turisztikai, és az ahhoz kapcsolódó gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket támogassák.

A megbízott iskolaigazgatót támogatja a képviselő-testület

Tavaly év elején derült ki, hogy az Al-
győi Fehér Ignác Általános Iskola élére 
kiírt második vezetői pályázat sem volt 
eredményes, akkor hárman pályáztak a 
posztra: Talla Szilvia, Gondáné Pál Ildikó 
és Horváthné Kunstár Andrea. A döntés 
joga az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umáé (EMMI), ám egyik pályázatot sem 
támogatta a szaktárca, egy éve Horváthné 
megbízottként vezeti az iskolát. A har-
madik pályázati körre ketten jelentkeztek, 
Gondáné és Horváthné, az ő pályázatukat 
a képviselő-testület rendkívüli ülésen ér-
tékelte. Gonda János kérte a döntéshoza-
talból való kizárását érintettsége okán, így 
ő nem is alkotott véleményt, mint ahogy 
Kassné Bakó Ildikó sem, ő nem tudott részt 
venni az ülésen.

Balázs Zsolt úgy értékelt, hogy akárcsak 
korábban, az elmúlt egy évben is csak po-
zitív visszhangokat hallott az iskola mű-
ködésével kapcsolatban, így a megbízott 
vezetőt támogatta. Gubacsi Enikő alpol-
gármester is Horváthné Kunstár And-
rea pályázatának támogatását javasolta a 
testületnek, mondván, hogy a megbízott 
intézményvezető új programokat hozott 
az iskola életébe, kiválóan együtt tud mű-
ködni a pedagóguskarral és a gyerekekkel. 
Azt pedig, hogy magas színvonalú szak-
mai munka zajlik az oktatási intézmény 
falai között, jól jelzi, hogy bázisintézmény 
lett az iskola, míg a gyerekek szépen ered-
ményeket érnek el a tanulmányi versenye-
ken. Az alpolgármester rámutatott, figye-
lembe kell venni, hogy mit szeretnének az 

algyői gyerekek és szülők, ezért azt szeret-
né, ha véglegesítenék Horváthné Kunstár 
Andreát.

Herczeg József szerint mindkét jelölt 
megfelelő az iskola vezetőjének, mint 
mondta, ő nem tudna választani közü-
lük, amire Torma Tiborné R. Nagy Mária 
 annyit jegyzett meg, nehezen tudná el-
képzelni, hogy jó együttműködés alakulna 
ki egy olyan vezetővel, akit már két ízben 
nem támogatott a tantestület és a szülői 
munkaközösség. Azt is elmondta, hogy a 
megbízott vezetővel együtt lehet dolgoz-
ni, nagyon jó a hangulat az iskolában.

A szavazásnál Pongrácz Tamás és 
Herczeg József tartózkodott, Gonda 
János nem voksolt, a többség Horváth-
né Kunstár Andreát támogatta.

Immár harmadjára írtak ki pályázatot, vagyis még mindig arra várnak az algyőiek, hogy öt évre kinevezett vezetője le-
gyen általános iskolájuknak. A képviselő-testületnek véleményezési joga van, a többség Horváthné Kunstár Andreát 
látná szívesen az igazgatói székben.
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 Mólóvita újratöltve – a testület többsége megválna a település úszóművétől

Kétszer is összehívták az algyői kép-
viselő-testületet egy, az önkormányzat 
tulajdonában lévő úszómű eladásáról, a 
Fidesz-frakció és az előterjesztést jegyző 
Herczeg József támogatta az előterjesztést, 
vagyis többséget kapott.

Az úszóművet üzemeltető Algyői 
Vízisport Egyesület elnöke, Beke Ta-
más, mint magánszemély vételi ajánla-
tot tett az önkormányzat mólórészének 
megvásárlására. Az úszómű februárban 
megsérült, a jeges ár megérkezése előtt 
nem lett ugyanis partra vontatva, és a 
becslések szerint akár 4 millióba is ke-
rülhet a javíttatása és a vízre helyezéshez 
szükséges engedélyeztetés. Az úszómű-
vet 47,9%-ban az önkormányzat tulaj-
donolja, a fennmaradó részen pedig az 
egyesület tagjai, vagyis magánszemélyek 
osztoznak. Az egyesület elnöke azzal 
kereste fel az önkormányzatot, hogy 50 
ezer forintért megvenné az önkormány-
zat tulajdonrészét, a napirend sürgősségi 
tárgyalását azzal indokolta Herczeg Jó-
zsef előterjesztő, hogy mivel itt a szezon, 
nem tűr halasztást a javítás és vízrebo-
csátás. Mint mondta, nagyjából 3 hét 
alatt végezhető el a javítás, ezért is ne-
vezte fontosnak a döntést.

Molnár Áron polgármester arra a kér-
désre szeretett volna választ kapni, hogy 
a móló üzemeltetési szerződésében fog-

laltaknak, nevezetesen, hogy az Algyői 
Vízisport Egyesületnek kell a javítást és 
az üzemeltetést elvégezni, mi köze van 
ahhoz, hogy Beke Tamástól vételi aján-
lat érkezett az önkormányzati tulajdon-
hányadra. Konkrét válasz erre a kérdé-
sére nem érkezett, Herczeg József arról 
beszélt a vitában, hogy az üzemeltetési 
szerződést bármikor felbonthatja az ön-
kormányzat, s ezért szerinte nem kíván 
az egyesület több milliót költeni a javítás-
ra, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy 
szerződést bontanak velük. Herczeg sze-
rint azért is érdemes eladni a település 
mólódarabjait, mert egy önkormányzat 
úgysem lehet jó gazdája semminek, s 
ezért tartja támogathatónak, hogy Beke 
Tamás szeretné megszüntetni a közös tu-
lajdont, ugyanis nemcsak a településnek, 
hanem a többi magántulajdonosnak is 
vételi ajánlatot tett.

A Fidesz-frakciót vezető Pongrácz 
Tamás javaslatára meghallgatták magát 
az érintettet is, és Beke Tamás szemé-
lyeskedő megjegyzésekkel tűzdelten elő 
is adta, hogy mit és miért is szeretne. A 
férfi szerint minden önkormányzati ve-
zetéssel együtt lehetett működni, kivéve a 
mostanival, és azt magyarázta hosszasan, 
hogy a partszakaszon és az úszómű kap-
csán kinek mihez is van joga. Elmondta, 
hogy az egyesület üzemelteti a partsza-

kaszt, ahhoz nincs köze az önkormány-
zatnak, és azt is közölte, hogy amikor az 
Algyői Vízisport Egyesület megkapta az 
üzemeltetést, akkor sem volt felmérve a 
mólók tényleges értéke, ezért nem érti, 
hogy ez most miért fontos.

Nem a jeges ár tette tönkre az úszómű-
vet – szögezte le Beke Tamás, szerinte a 
kár nagyjából 15%-áért felelős a februári 
eset, a vízirendőrökkel közösen azt álla-
pították meg a móló partra vontatása-
kor, hogy elkorrodálódtak annak elemei, 
ezért kerül majd több millióba a javítás és 
az engedélyezés. Elmondta, az egyesület 
sosem kért pénzt a javíttatásra, és most 
sem tervezik ezt.

Herczeg József végül azt javasolta, 
hogy a 3 darab mólóért háromszor 100 
ezer forintot fizessen az önkormányzat. 
A név szerinti szavazáson ezt rajta kívül 
a négyfős Fidesz-frakció támogatta, így 
többséget kapott a javaslat.

Időközben elkezdődött az úszómű fel-
újítása, így heteken belül vízre tehetik.

Lapzártánk után, május 2-án har-
madjára is tárgyalt az úszómű eladásáról 
a képviselő-testület. A rendkívüli ülést 
Molnár Áron hívta össze, meglátása 
 szerint a meghozott döntés sérti az ön-
kormányzat érdekeit. A fejleményekről 
az Algyői Hírmondó következő számá-
ban beszámolunk.

Háromszázezer forintért adná el az algyői Tisza szakaszon lévő úszóművének tulajdonrészét a képviselő-testületi 
többség, amelyekért eredetileg 50 ezret adott volna Beke Tamás.
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Szabadtéri polgármesteri fogadóórák

Május hónapban Molnár Áron polgármester szabadtéri fogadóórákat tart a falu több pontján. Témajavaslat: az adott 
településrészek fejlesztései, tervezett beruházások.

HELYSZÍNEK 

• Kosárfonó utca, Téglás utca sarok -  
Faház söröző

• Bartók Béla utca - Coop bolt
• Téglás utca, Búvár utca sarok - piac
• Kastélykert utca, Téglás utca sarok - Makk 

Hetes söröző
• Szent Anna tér
• Hóvirág utca - Piac tér
• Vásárhelyi utca, Kosárfonó utca sarok - 

Coop bolt

A pontos időpontokról szórólapon kapnak 
tájékoztatást a környéken élők. 
Mindenkit sok szeretettel vár 
Molnár Áron polgármester. 

Gesztenyefát ültettek az általános iskolások
Megyénk minden egyes településén fákat ültettek a Csongrád  
Megyei Önkormányzat projektje keretében a Föld napjához kapcso-
lódóan. Algyőn az iskola előtti tér vadgesztenyefával gazdagodott.
„Ez a ti fátok, s amikor innen elballagtok, már nagy lesz” – mondta 
az elsős kisdiákoknak Horváthné Kunstár Andrea, az Algyői fehér 
Ignác Általános Iskola megbízott igazgatója. Kérdésére a gyerekek 
hamar kitalálták a csemete levele alapján, hogy egy vadgesztenyefa 
ültetésénél segédkezhettek, ami a Csongrád Megyei Önkormányzat 
jóvoltából került az intézmény előtti füves területre. Gőghné Schrei-
ner Ivett, a faültetés koordinátora portálunknak elmondta, a megyei 
önkormányzat Csongrád megye minden településének adományo-
zott fákat a Föld napjához, illetve a megye klímastratégiájához kap-
csolódóan. Nemcsak fákat ültetnek, hanem a gyerekeknek totót is ki 
kell tölteniük, s járásonként ajándékokat sorsolnak ki. „Gesztenye, 
platán, csörgőfa, körte és gyertyán” – sorolta a koordinátor, hogy mi-
lyen fák közül választhattak a települések intézményei.
A megyei önkormányzat egy kifejezetten Csongrád megyére érvé-
nyes klímastratégiát dolgoz ki egy 30 millió forintos pályázat kere-
tében, ami egészen jövő év április végéig tart. Ennek keretében állí-
tott az SZTE Füvészkertben is klímasátrat a megyei önkormányzat, 
de további akciókat is terveznek. Gőghné Schreiner Ivett elmondta, 
elsősorban a fiatalokra koncentrálnak, őket kívánják megszólítani, 

hiszen ők jelentik a jövőt, az ő szemléletformálásukon is múlik, hogy 
milyen lesz környezetünk. A faültetéssel is a klímaváltozásra igyek-
szenek ráirányítani a figyelmet, és a játékos feladatokon keresztül azt 
is megmutatják, hogy ők maguk mi mindent tehetnek saját környe-
zetük megóvásáért.
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Pályázati felhívás – Új munkahelyek létrehozásának ösztönzése

Algyő nagyközség pályázatot hirdet „Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése” címmel. A pályázat célja, hogy egyszeri 
vissza nem térítendő/visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támogatással segítséget nyújtson az Algyő nagyközség közigaz-
gatási területén működő vállalkozók, vállalkozások számára új munkahelyek létrehozására. Vissza nem térítendő támogatást 5 
millió forint összegig lehet igényelni, 500 ezer forintot létesített új, teljes idejű álláshelyenként. Visszatérítendő kamatmentes 
támogatásra is lehet pályázni álláshelyenként 1 millió forintig, szintén legfeljebb 5 milliós összegig.
A pályázó az új munkavállaló állományába vételét követően negyedévente jogosult benyújtani a támogatás biztosításához 
szükséges pénzügyi elszámolást. Ezen elszámolást követően az önkormányzat átutalja a pályázónak a negyedév során kifizetett 
bruttó bér, plusz járulékok összegének az 50%-át. Visszatérítendő támogatás esetén a teljes támogatás átutalását követő hónap 
első napjától kezdődik a pályázó visszafizetési kötelezettsége, a visszafizetési kötelezettség időtartama legfeljebb 36 hónap.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. november 30-a. A döntést a képviselő-testület hozza meg a mellette működő 
Bizottság javaslatát figyelembe véve.
A pályázati csomag beszerezhető: Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport (6750 Algyő Kastély-
kert u. 40.), illetve letölthető a www.algyo.hu honlapról.

Sárga és/vagy termálvíz-szagú víz 
Idén márciusban kezdtük el működtetni az ivóvíz telepeinken az új ivóvíz tisztítá-
si technológiát. Az új ivóvíz tisztítási technológia az ivóvízminőség-javító program 
során készült el, ennek segítségével csökkentjük az arzén- és ammónium szintet az 
EU-előírások szerint az ivóvízben.

Az új technológiával megtisztított víz 
összetétele megváltozott az eddig meg-
szokotthoz képest, és ez a megváltozott 
összetételű víz a városi és a házi vízveze-
tékrendszerek faláról leoldhatja a lerakó-
dásokat, így előfordulhat, hogy az ivóvíz 
sárgás színű, zavaros, és kellemetlen szagú 
lesz. A tisztítási technológia indításakor – 
az ivóvíz telepek ki- és belépésével – az 
ivóvízhálózatban az áramlási irányok is 
többször változnak, ami szintén „meg-
mozgatja” a vezetékhálózat falán lévő lera-
kódásokat. A víz intenzív folyatás, öblítés 
és ülepítés után fogyasztásra alkalmas. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ezek a jelenségek nem egyedi szegedi, al-
győi problémák.

Amennyiben a házi vízmelegítőből 
kifolyó meleg víz kellemetlen, termál-
víz-szagú, a vízmelegítő tisztítása is szük-
séges, valamint javasolt a vízmelegítőket 
(mind a víztárolós, mind az átfolyós rend-
szerűeket) negyedévente néhány órára 
magas hőmérsékletre, 70 °C-ra állítani, 
majd kifolyatni, ezzel a módszerrel meg-
szüntethető a kellemetlen szag.

A Szegedi Vízmű fokozatosan áll át 
az új rendszerre (például a nem tisztított, 

úgynevezett nyers vizet a tisztított vízzel 
együtt, keverve engedjük az ivóvíz-háló-
zatra), hogy a lehető legkevesebb kelle-
metlenséget okozzuk a fogyasztóknak.

Azonban van egy átmeneti időszak, 
ami szükséges ahhoz, hogy „beálljon” a 
rendszer, és kialakuljon egy üzemelési 
egyensúly. Ez az átmeneti időszak néhány 
hónap is lehet, ez idő alatt gyakrabban 
fordulhatnak elő vízminőségi problémák. 
A problémák mielőbbi felderítésében 
és megoldásában kérjük a fogyasztóink 
együttműködését is.

Kérjük, jelezzék nekünk – éjjel-nappal 
– hívható telefonszámainkon az észrevé-
teleiket! Felhívjuk a figyelmet, hogy ez idő 
alatt a vízfelhasználással üzemelő háztar-
tási gépekre, berendezésekre (például víz-
melegítők, bojlerek, vízszűrők) fokozottan 
figyeljenek, azok rendszeres tisztítását, 
karbantartását végezzék, végeztessék el 
időben!
Köszönjük a megértésüket, türelmüket!
Szegedi Vízmű Zrt.

Műszaki hibabejelentés éjjel-nappal:                  
06 (62) 558-855, 06 (62) 420 155, 

06 (80) 82 88 82
www.szegedivizmu.hu

Tájékoztató  
a tavaszi lomtalanításról

A Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft értesíti Algyő lakosságát, 
hogy május 20-án, szombaton lomtalaní-
tást végez a község területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása 
érdekében kérjük, hogy az elszállításra 
szánt lomot, az adott ürítési napon leg-
később reggel 600 óráig helyezzék ki az 
ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést 
ne akadályozza. Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok 
elszállítására szolgál (például nagyobb 
méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, 
rongy, edény, eszköz, ablaküveg). A későn 
kihelyezett hulladékok valamint, az építési 
törmelékek, komposztálható hulladékok, 
állati trágyák, veszélyesnek minősülő hul-
ladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, 
autógumik, hűtőszekrények, mikrohullá-
mú sütők, TV-k) elszállítása nem áll mó-
dunkban.

Lomtalanítással kapcsolatos információ a 
06 (62) 425-231-es telefonszámon 

kérhető, illetve Budai Zoltán  
06 (30) 563-1511-es telefonszámon.

Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft.
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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.

ÜgyeljÜnK KutyáinKra

Algyő nagyközség belterületén az ebrendészeti feladatokat a 
Gyeviép Nonprofit Kft. látja el. Munkatársaink folyamato-
san figyelemmel kísérik a közterületen gazdátlanul kóborló 
kutyákat, amennyiben szükséges, azokat befogjuk és a chip 
ellenőrzése után átszállítjuk Mártélyra, a Konrad-Lorenz 
Alapítvány által működtetett állatmenhelyre. Tapasztalataink 
szerint a közterületen kóborló kutyák túlnyomó többségének 
van gazdája, csak valamilyen okból megszöknek.
Kérjük a lakosságot, hogy kutyáikra fokozottan figyeljenek, 
különösen a tüzelés időszakában, mert a befogott állatokat 
csak az oltási könyv bemutatása után, térítés ellenében tudjuk 
visszaszolgáltatni a tulajdonosának.

Amennyiben közterületen kóbor kutyát látnak, kértjük, hogy 
hívják a 06 (62) 765-900 telefonszámot, vagy munkaidőn kí-
vül ugyanezen a számon hagyjanak üzenetet annak érdeké-
ben, hogy mielőbb megtehessük a szükséges intézkedéseket.

Köszönettel: Gyeviép Nonprofit Kft.

Felhívás
Ha szeretsz énekelni, kézműveskedni 

vagy néha tollat ragadsz, s leírod gondolataidat, 
köztünk a helyed!

Várunk a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
3 szakmai csoportjába, a Parlandó  
Énekegyüttesbe, a Tollforgatók és  

az Alkotók Körébe.
Köztünk nemcsak az ismereteidet  

gyarapíthatod, nemcsak barátokra lelsz,  
hanem mások örömére is alkothatsz! Várunk!

GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
6750 Algyő, Búvár u. 5.

Elnök: Horváth József, 06 (30) 516 1307; 
gyeviart@gmail.com

Búcsú…
Van-e vigasz annak, kinek elment a párja,

S nem maradt, csak a nagy, néma csend utána.
Elvitte magával szívének egy darabját,

Ami itt maradt, üres semmivé vált.
Vele szállt a dal is, annak utolsó foszlánya,

Csendes lesz az élet, maradt a szél halk zúgása.
A nap sem ragyog már oly vidáman az égen,
Hold is csak bukdácsol a felhők sűrűjében.

A csillagok is már másnak ragyognak,
Ha lepottyannak, más ölébe hullnak.

A madarak is másnak dalolnak,
A virágok a réten másnak illatoznak.
A fák susogása is elhalkul a szélben,

Halk zizegéssé válik az éjszaka csendjében.
Az élet zaja már nem dübörög a nap egészén,

A muzsikaszó is elhalkul a régi dal végén.
Egy-egy halk sikoly felkúszik az égre egy kis vigaszt remélve,

De az néma marad, csend van körülötte.
Üres lett a ház, a kedves hang nem felel,

Csak a szél sivítása hangzik idebenn.
Vajon ki lett boldogabb, Te, ki itt hagytad e rothadt világot

Vagy mi egy borzalmas, rideg világ sűrűjében.
Van vigasz azoknak, akiket itt hagytál,

A múlt biztosan, melyet mindig hittel szolgáltál.
A szeretet lángja örökké égni fog,

mind-mind mit ránk hagytál, a végsőkig fennmarad,
Hirdetve az embert, …ki elment,… de emléke itt maradt.

Mint fáklya az éjben, emlékedre lobog.
Bízunk benne, egyszer találkozunk, és
Mit abbahagytál, közösen folytatjuk.

Tudom, van vigasz azoknak, akik itt maradtak,
Majd az idő s remény enyhíti mély fájdalmukat.

A tudásod, az Istenbe vetett hited a ragaszkodásod,
E sorokkal búcsúzunk a férjtől, apától, nagypapától, és déditől

Nagykereki sokaságtól, valamint egy igaz baráttól,
és mindenkitől aki most gondol rá
Az egykori, vidám harcostárstól.

Együtt harcoltuk az éveket, a szebb jövőt kergetve,
Csak az emléked, mi itt maradt, Te elmentél örökre.

Czeglédi Ernőné Éva
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 Személygépkocsi Terepjáró / Furgon Kisbusz
Külső mosás 1.800 Ft 2.400 Ft 3.100 Ft
Aktív hab    600 Ft    700 Ft    800 Ft
Belső takarítás 2.200 Ft 2.500 Ft 3.200 Ft
Külső-belső takarítás 3.700 Ft 4.600 Ft 6.000 Ft
Motormosás 2.500 Ft 3.000 Ft 3.500 Ft
Belső műanyag ápolás    900 Ft    950 Ft 1.100 Ft
Bőrápolás 4.000 Ft
Felni tisztítás 300 Ft/db

Érvényes: 2017. 04. 10-étől
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

 A Gyeviép Nonprofit Kft. megnyitotta kézi autómosóját Algyőn 
a Kastélykert u. 49. szám alatt.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7-15 óráig

BÉRBE KIADÓ Algyő, Hóvirág u. 54. 
szám alatti élelmiszerbolt hosszú távra ki-
adó. Az üzlet jelenleg is üzemel. Később a 
megvásárlás is lehetséges. Két utcára nyíló 
helyiségből áll. Más célra is igénybe vehető. 
Érd. : 06 (20) 596-5060; 06 (70) 373-0411

CSONTKOVÁCS kezelésre időpont egyez-
tetés: 06 (30)  979-8079-es telefonszámon. 
Minden nap, hétvégén is! 8-20 óra között. 
Bakó Tibor e.v. Alternatív mozgás- és masz-
százsterapeuta

ALGYŐIEK FIGYELEM! Vakcinázott 
előnevelt csibe (állatorvos által nevelt) kap-
ható. Tel.: 06 (30)  360-6662. Belovainé,  
Fazekas u. 38.

ELADÓ! Algyő belterületén lévő 2683 négy-
zetméteres ingatlan, teljes egészében beke-
rített. A terület fele gyümölcsfával, szőlővel 
be telepített. Beépíthető, alkalmas kertészke-
désre, állattartásra. Érd.: 06 (70) 942-5826

MEGKEZDJÜK A PAPRIKA ÉS PA-
RADICSOM PALÁNTÁK ÁRUSÍTÁ-
SÁT. Május 12-én és május 19-én (pénte-
kenként) 8-11- ig az algyői piacon. Háznál 
(Vadvirág utca 26) csak délutánonként  
15 óra után van kiszolgálás. 
Szombaton NINCS árusítás!

MINDEN KEDDEN A PIACTÉREN 
KAPHATÓ: divatáru, sport ruházat, fehér-
nemű, török gyógypapucsok. A munkaruha 
készítőtől kapható. 6-11- ig. 
Érd.: 06 (30) 717-2416.
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ALGYŐI CSALÁDI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI NAPOK
ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE

2017. május 27-28.

MÁJUS 27., SZOMBAT 

10:00-14:00 Algyői Kutyás Egyesületet és 
a Kebtanoda Kutya Sport Egyesület nyílt napja

14:00 Ifjúsági Főzőverseny 
2 fős csapatok jelentkezését várjuk két kategóriában:

Gyermek kategória: 18 év alatti gyerekek 1 fő felnőtt segítővel
Ifjúsági kategória: 18 és 30 év közötti fiatalok

Jelentkezni az Algyői Faluházban személyesen, vagy az info@
algyofaluhaz.hu e-mail címen május 23-ig lehet. A versenyre 

kizárólag bográcsban főzött ételekkel lehet nevezni.

14:00 Családi vetélkedő
Buborékfoci, Segway-akadálypálya és további 

érdekes, interaktív feladatok! 4 fős csapatok (2 fő gyerek, 
2 fő felnőtt) jelentkezését várjuk május 23-ig 

az Algyői Faluházban.

16:00  Poén Partizánok fellépése

18:00 Eredményhirdetések

19:00- 01:00 
Jampec Party – Az igazi retro érzés!

Koncert: Tom White and the Mad Circus

Kísérő programok napközben:
CSEÖH alkotó- és játszóház • Segway • Matrica-műhelymunka a 

Wemsical szervezésében • D2 – Médiakommandó interaktív stúdiója • 
Darts verseny a MATASZ Algyői Klubjának szervezésében

MÁJUS 28., VASÁRNAP

09:00 Megnyitó

09:15 Az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola tanulóinak műsora

10:00 Szőke Tisza Nyugdíjasklub
 meglepetéssel kedveskedik 

az algyői gyerekeknek

10:00 Aprók tánca
hangszerbemutató, 

daltanítás és mulatság

10:30  Sárkánytér 
Az Aranygyapjú Társulatinteraktív játéka

11:00  Dél-Alföldi Lovasudvar 
lovastorna csapatának bemutatója

Kísérő programok napközben:

Ingyenes ugrálóvár és szabadtéri játékok!
Darts a MATASZ Algyői  
Klubjának szervezésében

Szabadtéri könyvtár
Csillámtetoválás és arcfestés az Algyői Egyesített  

Szociális Intézmény jóvoltából

A programváltozás jogát fenntartjuk!

tavaszi egészséghét az algyői szivárvány óvodában

Április hónapban hagyományainkhoz hűen csatlakoztunk településünk 
egészség heti programjaihoz. Kiemelt célunk volt az óvoda gyermekei, 
alkalmazottai számára a testi-lelki jólét biztosítása. Korszerű ismere-
tek közvetítésével interaktív formában attitűd - és szemléletformálás, a 
család és a közösség értékeinek megőrzése, az egészséges életmód kiala-
kítása fontos feladatunkká vált a társadalmi változások következtében. 
Számunkra fontos, hogy sikeres és elégedett embereket neveljünk, akik 
jól ismerik önmagukat, az őket körülvevő környezetet, eligazodnak az 
információk sűrűjében, elérhető célokat tűznek maguk elé és jó dön-
téseket hoznak. A Tavaszi egészséghét keretében a hét minden napján 
„Színes napokat” tartottunk: ismerkedés a zöldségekkel, gyümölcsökkel 
a szivárvány színei alapján, egy szín köré építettük az aznapi tevékeny-
ségeinket, színes tavaszi virágokkal díszítettük környezetünket, virág-
zó kert kialakítása folyamatos tevékenységünk – „Lepkebarát kert”.  
A program zárásaként minden csoport elkészítette saját „egészséges szi-
várványát” zöldségekből, gyümölcsökből, virágokból. 

Algyői Szivárvány Óvoda nevelőközössége
FérőhelyeK alaKulása a bölcsődében
A 2018/2019 nevelési évre jelentkezett gyermekek száma 24 fő, a szabad férőhelyek száma pedig12. Az intézmény felhívja a 
szülők figyelmét, ha gyermekük 2016-os évben született, és szeretnének majd bölcsődét igényelni számára, akkor előjelentke-
zésüket 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 nyomtatvány, igényelhető 
személyesen a bölcsőde irodájában.
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Hírek a Fehér Ignác Általános Iskolából
Vörösfülű ékszerteknős testvér-
párt fogadott örökbe az 1.b és a 
3.a osztály
Bene Zoltán és Pusztai Virág az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskolának ajándékozott két 
felnőtt vörösfülű ékszerteknős testvérpárt, 
az ellátásukhoz szükséges akvaterráriumot, 
szűrőberendezéssel és a teknősök egészségé-
nek fenntartásához szükséges UV-B lámpá-
val együtt.  Az ékszerteknősöket az 1.b és 
a 3.a osztály fogadta örökbe, Szabó Beáta 
és Benczédi Gyöngyi osztályfőnökökkel kö-
zösen. A diákok és osztályfőnökeik kedves 
levelet is kaptak Krixtől, az egyik teknőstől, 
melyből megismerhetik a vörösfülű ékszer-
teknősök jellemzőit, táplálkozási szokásait, 
fény-, hőmérséklet- és vízminőségi igényeit, 
valamint megtudhatják azt is, hogyan lehet 
kapcsolatot teremteni velük.  A két vörösfü-

lű ékszerteknősünk neve Krix és Krax. Ők a 
közönséges ékszerteknősök egyik alfajához 
tartoznak, nevüket a fülüknél húzódó vörös 
csíkról kapták. Krixnek a csíkja sötétvörös, 
szinte bordó, nővérének, Kraxnak viszont 
világos, már-már narancssárga – így tudjuk 
őket megkülönböztetni. Vízi teknősök, így 
napjuk nagyobbik részét lubickolva töltik.

V. helyezés a megyei  
helyesírási versenyen
Mórahalmon rendezték meg a megyei helyes-
írási verseny. Iskolánkból Belovai Anna 3.b 
osztályos tanulónk – nagyon szoros verseny-
ben, négy ponttal maradt el az első helyezett 
mögött – V. helyezést ért el, felkészítője Kériné 
Bódi Judit.

Szentesen voltak a kézis fiúk
Szentesen szerepeltek a 2007-es születésű fiúk. 
Ezúttal, sajnos, nem termett babér, mindkét 
meccsen a jobb csapat győzött. Eredmények: 
FKSE-Algyő – Csongrádi UKE: 5-19; FK-
SE-Algyő – Pick Szeged III.: 12-17. „Az első 
meccs kiábrándító volt – küzdelem nélkül adtuk 
meg magunkat. A folytatásban előjött a harci 
kedv és megtanultuk, hogyan kell veszíteni egy 
jobb csapat ellen” – értékelt Laluska Balázs.

A Szivárvány óvoda gyermekeinek műsoros délelőttje a Faluházban

A vidám kis pillangók tánca nyitotta meg a 
Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatá-
sára szervezett délelőttöt akik, pingvinekké, 
méhecskékké, nyuszikká változtak. Szivár-
ványos macik életre keltették a szivárvány 
tündöklő, varázslatos színeit. A Sünikék 
szellemektől sem félve, Nagyanyó meséjét 
hallgatták a padláson, közben szilvás gom-
bóccal kezükben táncoltak. Az öt fősze-
replő Törpe, Lámpás, Meglökő, Kölyök és 
Nagyanyó igazi színházi előadás hangulatát 
teremtették meg a nézőtéren. A kis Kati-
cák egy jót játszottak, a vagány motorosok 

óvatosan kerülgették a babájukat sétáltató 
„anyukákat”. A Margaréta csoportosok 
macska-egér szerepében fogócskáztak és a 
megérdemelt sajtokkal vidám táncot jár-
tak. A nap végén a Cicák fergeteges „retro 
partyval” búcsúztak a hálás közönségtől. A 
hullámzó tenger habjai közt a szörföző kis-
lány szerencsésen megmenekült a cápától. 
Felidézték a jól ismert régi slágereket, fá-
radhatatlan táncukkal, ügyességükkel el-
kápráztatták a vendégeket. Büszke szülők, 
nagyszülők, és a vendégek elismerő szavak-
kal illették gyermekiket. Köszönjük az óvó- 

és dajka néniknek a sok munkát, a türelmet, 
a színvonalas műsort, a vidám hétvégét.

Az Algyői Szivárvány Óvoda és a Bol-
dog Gyermekkor Alapítvány nevében 
Ozsváth Lászlóné óvodavezető mondott 
köszönetet mindazoknak, akik jelenlétük-
kel és megvásárolt támogatói jegyeikkel, 
felajánlásaikkal segítették az alapítványt. 
„Külön köszönjük azoknak a szülőknek 
a munkáját, akik aktív szerepet vállaltak 
a jelmezek megvarrásában, a dekoráció 
elkészítésében, mindezzel hozzájárulva 
a produkciók színvonalának emeléséhez. 
Köszönet illeti a Faluház vezetését, hogy 
rendelkezésünkre bocsájtotta a helyszínt, 
a Gyeviép Nonprofit Kft-ét, hogy a szer-
vezésben nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtottak. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönettel tartozunk Olajos Györgynek 
és Deák Attilának, hogy a hang- és fény-
technika minden igényt kielégítő működ-
tetésében segítségünkre voltak” – fogal-
mazott Ozsváth Lászlóné óvodavezető.

Tavasz eljövetelével minden évben zsongás tölti be az Algyői Faluházat. Óvodás gyermekek kipirult arccal, varázs-
latos jelmezekbe bújva mutatják be műsorukat a színpadon – fogalmazott a rendezvény kapcsán Bai Istvánné Erika 
nyugdíjas óvodapedagógus.
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Pofoneső zárta a Falunapokat

Másodjára rendezték meg az Algyői 
Pofonpartit, amelyre a tavalyi évhez 
képest jóval több versenyző érkezett, 
a közönség pedig teljesen megtöltötte 
a csarnokot, így szép számú publikum 
előtt versenyezhettek a nyolcéves kislá-
nyoktól kezdve egészen a +91 kilós fel-
nőttek által alkotott bokszolók.

„Két éve edzősködöm Algyőn, ez 
pedig egy versenysorozat állomása volt. 
Elsőként a verseny az utánpótlás korú, 
valamint a meglévő versenyzők a rutin-
szerzését biztosítja, de talán nagyobb 

hangsúlya van annak, hogy a gyerekkel, 
illetve úgymond a laikusokkal megis-
mertessük ezáltal a sportágat, megmu-
tassuk a boksz szépségeit” – mondta el a 
rendezvényt követően az Algyői Boksz 
Klub vezetője, a korábbi magyar bajnok 
ökölvívó Oltványi Dávid.

A pofonpartin 13 klub versenyzői 
vettek részt, és kereken 100 verseny-
ző nevezett, ami jelentős előrelépés 
a tavalyi számokhoz képest. Az Al-
győi Boksz Klub vezetője hozzátet-
te, munkája kezdetén az utánpótlás 
elindítását tűzték ki célul, ezt pedig 
remekül szolgálta a II. Algyői Pofon-
parti, ami a dél-alföldi versenysorozat 
egyik állomása volt. „Nálunk is van 
5-8 igazolt versenyző, szerettük vol-
na, hogy ha nekik is megadatik, hogy 
átérezzék, milyen hazai pályán bok-
szolni, milyen az, amikor így léphet 
szorítóba az ember. A legfontosabb 
az volt, hogy a helyiek is lássák, hogy 

milyen bokszbázis tud létrejönni egy 
viszonylag kis településen is, és ez si-
került” – mondta el a korábbi magyar 
bajnok öklöző.

Akárcsak a tavalyi évben, idén is az Algyői Ökölvívó Szakosztály által szer-
vezett bokszgála zárta a településen rendezett Falunapokat.

Három év után távozik Dankó Ervin a kispadról

Nemcsak   Vadkerti Attilát   nem láthat-
juk a következő szezonban a ContiTech 
 FKSE-Algyő NBI/B-s kézilabdacsapat-
ban, Dankó Ervin sem irányítja tovább a 
tavalyi bajnokcsapatot. A vezetőedző há-
rom év után válik meg az egyesülettől. A 
tréner 2014-ben vette át az NBII-ből fris-
sen felkerült csapat vezetését. Az akkori 
cél, a biztos bennmaradás teljesítése után a 
következő szezonban új célként a dobogót 
tűzték ki maguk elé az algyői fiúk, s nem is 
álltak meg az aranyig, de az NB I-es sze-
replést nem vállalhatta a klub. „Már tavaly 
felmerült a kérdés, hogy a bajnokság meg-
nyerése után találhatok-e új motivációt a 
következő bajnokságra. Akkor úgy döntött 
Bella Árpád klubelnök, hogy még egy évvel 
meghosszabbítja a vezetőedzői megbízáso-
mat” – mondta Dankó Ervin.

„Tavaly nagyon magasra raktuk a mér-
cét, az egész idényben mindössze egyszer 
jöttünk le vesztesként a pályáról. Mindany-
nyian tudtuk, ezt lehetetlen túlszárnyalni. 
Úgy érzem, én ebben az évben is mindent 
megtettem a győzelemért. A következő 
évre azonban új impulzusokra van szüksé-
gem. De ennek a bajnokságnak még nincs 
vége, s természetesen egyelőre a második 
hely megszerzésére összpontosítok” – rész-
letezte döntésének hátterét Dankó Ervin.

A szakember úgy folytatta, álomszerű 
három évet zárhat le az idény végén, amely 
alatt végig sikeresek voltak. „Mindenki 
tisztességgel, emelt fővel nézhet a másik 
szemében. Algyő optimális körülményeket 
biztosít a csapatnak, az osztályra abszolút 
alkalmas, ez az eredményeken is látszott. 
Rengeteg energiát fektettem a csapatba, 

ami pedig a legfontosabb, hogy egyik évben 
sem arra az eredményre volt predesztinálva 
a csapat, mint amit elért, jobb csapatokat 
előztünk meg minden évben” – összegezte 
a csapat élén töltött időszakát. A folyta-
tásról elmondta: ereje teljében érzi magát, 
így nem szeretne pihenni, ám egyelőre ke-
resi, mi lenne számára a legjobb lehetőség. 
Mint fogalmazott, nem is az osztály vagy 
a nem a legfontosabb, hanem maga a kihí-
vás a férfiaknál először az algyői csapatnál 
feladatokat vállalt edző számára. „Nagyon 
sokat tanultam ez alatt a három év alatt 
edzőként, most már úgy érzem, bármelyik 
osztályban, bármelyik nemnél tudnék tel-
jesíteni, várom is a lehetőséget, hogy merre 
tudok továbblépni” – tette hozzá Dankó 
Ervin, az Algyő távozó mestere.

Három szezont követően az idény végén távozik a ContiTech FKSE-Algyő kispadjáról Dankó Ervin.

ALGYŐI ÉRMEK A SPIRIT OPENEN

Zsarkó Dániel Péter tanítványai, a Spirit Ta-
ekwon-do Klub által rendezett nemzetkö-
zi ITF Taekwon-do versenyen, a VI. Spirit 
Openen léptek küzdőtérre Budapesten. A 
versenyre 8 ország 363 sportolója nevezett. Az 
Algyői Sportkör ITF Taekwon-do Szakosz-
tály színeiben induló harcművészek kiválóan 
szerepeltek, ugyanis 4 éremmel lettek gaz-
dagabbak,1 arany- 1 ezüst- és 2 bronzérmet 
nyertek. Eredmények: Aranyérem: Gáli Zsolt 
- veterán férfi küzdelem +75 kg. Ezüstérem: 
Tari Lilla felnőtt nő formagyakorlat 4-1.gup. 
Bronzérem: Kovács Gábor veterán férfi küz-
delem +75 kg, Tari Lilla felnőtt nő küzdelem 
-56 kg. A felkészítő mester Zsarkó Dániel 
Péter volt. 
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...a Tisza Virága

vásároK a civil szervezeteK házában (Kastélykert u. 38.)
Május 09. (kedd), 9-12:00 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár
Május 16. (kedd), 9-11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár
Május 22. (hétfő), 9-11:00 óra – Vegyes iparcikk vásár

Június 02. (péntek) 9:00-11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár

Bérletárusítás a faluházban
Május 2-től 4-ig (keddtől csütörtökig), valamint június 1-én és 2-án  
(csütörtökön és pénteken) kaphatók a bérletek a Faluház földszinti kis-
termében 9 és 17 óra között. 

A falugazdász minden kedden 9-16 óra között tartja fogadóóráját a 
Faluház földszinti kistermében!

6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173

E-mail: faluhaz@algyoktv.net
www.algyokultura.hu

Május 05. (péntek), 17:00, Faluház Galéria
Szabó Luca fotótárlatának megnyitója. A belépés ingyenes!

Május 09. (kedd), 9:30, Faluház színházterem
A Csiga Duó gyermekműsora. A belépés ingyenes!

Május 20. (szombat), 13:00, Faluház színházterem
Népzenei találkozó. A belépés ingyenes!

Május 27-28. (szombat-vasárnap) Faluház környéke
Családi Gyermek- és Ifjúsági Napok. A belépés ingyenes!

Május 31. (szerda), 18:00, Faluház klubterem
ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány.  
A Nagy Háború Hősei az olasz fronton. A belépés ingyenes!

Június 07. (szerda), 18:00, Faluház színházterem
Segítség, ember! A Drámaszakkör bemutatója. A belépés ingyenes!

TÁBORAINK

Június 26-30. – Alkoss és játssz! Élménytábor – díja: 10.000 Ft / fő
Július 3-7. – Fitnesz tábor – díja: 18.500 Ft / fő
Július 10-15. – Könyvtár tábor – díja: 10.000 Ft / fő
Július 24-28. – Drámatábor – díja: 10.000 Ft / fő
Jelentkezni június 1-étől lehet. 

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

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

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
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

Algyő Nagyközség Önkormányzata:  62/517-517 

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: 
62/517-192, algyoiskola@gmail.hu 

Szivárvány Óvoda: 
62/517-194, szivarvanyovi@algyo.hu 

Bóbita Bölcsőde:  
62/517-368, 20/358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői Faluház: 
62/517-172, 62/517-173, faluhaz@algyoktv.net 

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Tóth Gábor   r. főtörzsmester  20/209-5319

Horváth Zoltán  r. főtörzsmester  20/209-5318
Jaksa Zoltán címzetes r. főtörzszászlós 70/430-3655

Algyői  Könyvtár: 62/517-170, bibl@algyo.hu 

Tarjánvárosi Rendőrörs: 62/421-098



ANYÁK NAPI SVÉDASZTAL  
A LEVENDULA ÉTTEREMBEN 
2017. május 7. (vasárnap) 11:30-15:00 óráig. 
Jöjjön el és nosztalgiázzon Anyák napja alkal-
mából. Ételeink, ahogyan anyáink és nagyanyá-
ink készítik. Első alkalommal terítéken házunk 
specialitása. Várunk mindenkit sok szeretettel! 
2500 Ft / fő; 0-3 éves korig ingyenes; 4-12 éves 
korig 1900 Ft / fő. Asztalfoglalás szükséges:  
06 (20) 284-0494; 06 (62) 765-975

GYEREKNAPI MÓKA 
A BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐBEN!
Várunk minden kedves vendéget a Borbála 
Gyógyfürdő  gyereknapi programjaira! Idő-
pont: 2017. 05. 28. (vasárnap) 14:00-18:00. 
Helyszín: Borbála Gyógyfürdő (Algyő, Sport 
u. 9.). Programok: Csillámtetoválás, Vízi és 
szárazföldi családi vetélkedők

GYEREKNAPI KEDVEZMÉNY 
A BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐBEN! 
Gyerekek és diákok az egész napos belépője-
gyet délutáni jegyárban válthatják meg! 20% 
kedvezmény a családi jegy árából!

ANYÁK NAPI KEDVEZMÉNY 
A BORBÁLA GYÓGYFÜRDŐBEN!
Anyák napja alkalmából a hölgyek, gyerekek és diákok az egész napos 
belépőjegyet délutáni jegyárban válthatják meg! 20% kedvezmény a csa-
ládi jegy árából.

Pályázati felhívás!

Algyő nagyközség önkormányzat képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai 
Nkft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére. Az Nkft. az 
algyői önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, a Borbála 
Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot, a Levendula Hotelt és 
az Algyői Tájházat üzemeltető szervezet.

Az ügyvezető feladata: az Nkft. szakmai tevékenységének 
irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság munkaválla-
lói felett; illetve az alapító okiratban meghatározott feladatok 
ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban meghatáro-
zott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR el-
képzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki hasonló te-
rületen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gya-
korlattal rendelkezik, egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer. 
A megbízás 2017. július 1. napjától tölthető be. Bérezés meg-
egyezés szerint.

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot egy 
példányban, zárt borítékban, 2017. június 2. napján 12 óráig 
az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40.) kell benyújtani, „Gyevitur NKft. ügyvezetői pályázat” 
megjelöléssel.


