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A tartalomból

A Maty-éren rendezett világkupán Ko-
pasz Bálint ismét bizonyított, az Algyő 
SK kajakosa két aranyat is szerzett. Férfi 
1000 egyesben aratott győzelmet, takti-
kus versenyzéssel és egyhajónyi előnnyel 
győzött, míg váltóban Takács Tamarával 
diadalmaskodtak.

Fazakas Attila plébános áldotta meg az algyői vízen járókat és a szezont, a hajósoknak egy-egy érmét is átadott, amelyet a vízi 
járművekre kell felhelyezniük. Füzesy István, az ALTE elnöke sikeresnek értékelte a kezdeményezést, az Algyői Hírmondónak 
elmondta, jövőre is terveznek szezonnyitót.

Megáldották a vízen járókat a tiszai szezonnyitón

Összesen 27 helyszínen szerelnek 
fel kamerákat, a településkapuknál 
rendszámfelismerésre is alkalmas 
berendezéseket telepítenek várhatóan 
még október végéig. Kerül térfigyelő 

berendezés például a fitneszparkhoz, 
a polgármesteri hivatalhoz, a bölcsőde 
környékére a faluházhoz és a Szent 
Anna templom előtti kereszteződéshez 
is. Részletek a 14. oldalon

20 millióból fejlesztik  
a kamerarendszert még ebben az évben

Részletek a 17. oldalon

Algyő bár kistelepülés, mégsem ugyanazok a problémák – ez az egyik tapasztalata 
a szabadtéri fogadóóráknak, amelyeket a polgármester hirdetett meg májusban.
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Algyői Classicon KTSE győzelem Aradon

Arad adott otthont a „Dancing Europe Cupa” majorett verseny-
nek, amelyre Magyarország tíz városából – köztük Algyőről is – 
érkeztek versenyzők Románia és Szerbia mellett. Az algyőiek két 
éremmel térhettek haza.

A „Dancing Europe Cupa” majorett versenyre hazánkból Algyő-
ről, Szegedről, Domaszékről, Siófokról, Gyomaendrődről, Mező-
túrról, Kisvárdáról, Kisújszállásrólról, Püspökladányból Szarvasról, 
a román és a szerb településekkel együtt összesen kilenc régióból 
érkeztek fiatalok.
Az egész napos rendezvényen 146 versenyszámot mutattak be, 
ezek közül az algyőiek Bot Trió kategóriában, Cadet korcso-
portban 2. helyezést értek el:  Canjavec Panna, Horváth Viktória 
Anna, Szabó Boglárka. Szintén algyői versenyzőkből álló mini 
korcsoportos Pompon Grand formáció 1. helyen végzett: Ber-
kes Stella, Gali Fruzsina Anna, Gyuricsek Réka Tímea, Horváth 
Hanna, Páska Gréta, Páska Zsófia, Vajna Eliza. Köszönet Szögi 
Barbarának és Horváth Péternek - Classicon KTSE.
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Sikeresek az utcafórumok

Algyő bár kistelepülés, mégsem ugyan-
azok a problémák – ez az egyik tapasz-
talata a szabadtéri fogadóóráknak, ame-
lyeket a polgármester hirdetett meg.  
A nagyközség északi részén, más néven 
a fölvégen a csapadékvíz-elvezető árkok-
kal kapcsolatos észrevételek és kérdések 
domináltak, továbbá a járdák rekonst-
rukciójáról kérdezték Molnár Áront.  
A Bartók Béla utcában tartott fórumon 
pedig a fejlesztésekről érdeklődtek a la-
kosok, illetve természetesen az elmúlt 
időszak problémás ügyei is előkerültek.

„Jól látszik, hogy a település két végén 
más és más gondok merülnek fel, mást kell 
megoldania az önkormányzatnak, ezért is 
hasznosak ezek a fogadóórák” – mondta el 
a település első embere. Hozzátette, sok 
olyan téma merült fel, amelyekben már 
lépett az önkormányzat, például a Bartók 
Béla és a Búvár utcák kereszteződésénél a 
közlekedésbiztonságával kapcsolatos fel-
vetésekre el tudta mondani a polgármester, 
hogy heteken belül kezdődik a kivitelezés, 
melynek célja, hogy biztonságosabb le-
gyen a kereszteződés. Más esetben pedig a 

környékbeliektől értesültek problémákról, 
így például arról, hogy a játszótéren rend-
szeresen keresztülhajtanak a kerékpárosok, 
ami veszélyes lehet az ott játszó gyerme-
kekre. Molnár Áron elmondta, erről eddig 
nem volt tudomásuk, ám foglalkoznak a 
kérdéssel.

Az utcai fogadóórákon a fejlesztésekről 
is érdeklődtek, így például a Tisza-pro-
jektről, de szóba került az idősek otthona 
kérdése is, továbbá a Vásárhelyi és a Kas-
télykert utcák felújításának tanulmány-
tervére is, illetve tájékoztató hangzott el a 
fiatalokat támogató fecskeház projektről, 
amit a zöld iskolában pályázati forrásból 
szeretnének megvalósítani a nagyköz-
ségben. „Minden területen vannak olyan 
projektek és tervek, amelyek települési 
célt szolgálnak, de az adott területre kon-
centrálódnak, ezért meglátásom szerint a 
lakosoknak is hasznosak voltak ezek az 
fogadóórák” – fogalmazott Molnár Áron. 
A polgármester arról tájékoztatott, hogy 
volt olyan fórum, amelyen mintegy két-
tucatnyian vettek részt, egy helyszínen 
azonban elmosta az eső a fogadóórát, ott 
új időpontot hirdettek meg.

Algyő hét különböző pontjára hirdetett utcai fogadóórát Molnár Áron polgármester, amelyeken az adott környék 
fejlesztési terveiről is tájékoztatták a helybélieket, és a lakosok felvetéseit, kérdéseit is számba vették.

Hírek az Idősek Klubjából

Az Idősek Klubja is csatlakozott a Tava-
szi Egészséghét programjaihoz. Ennek 
keretében felvilágosító előadást hallgat-
hattak meg az időskori száj- és fogápolás 
fontosságáról. Minden résztvevő kapott 
a megfelelő szájhigiénia biztosításához 
szükséges termékekből mintákat. Egy 
tavaszi séta keretében pedig megnézték 
az idei Algyői Falunapok keretében fel-
avatott Nepomuki Szent János-szobrot. 
Őt a folyók, hidak, hajósok, vízimolná-
rok és halászok védőszentjeként, a gyó-
nási titok mártírjaként tartják számon, 
Közép-Európa legismertebb szentjei 
közé tartozik. Számtalan helyen hidak 
és folyóvizek mentén láthatjuk alakját, 
Algyőn például a Tisza-gáton.
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Nem tágít a többség – 100 ezer forint fölött mindent bizottság felügyelne

Még márciusban Gonda János terjesz-
tette sürgősséggel a képviselő-testület 
elé azt a szervezeti és működési szabály-
zat-módosítást (SZMSZ), amely azt is 
tartalmazta, hogy Molnár Áron polgár-
mester csak 100 ezer forint alatti ösz-
szegről dönthessen. Akkor megszavazta 
ezt a négyfős Fidesz-frakció és a volt 
településvezető, ám kiderült, a határoza-
ti javaslat nem tartalmazta, hogy mikor 
lépjen életbe a rendelkezés, így a régi 
szabályozás maradt. Varga Ildikó jegyző 
jelezte, hogy ilyen formában nem lehet 
kihirdetni azt, egy későbbi ülésen újra 
napirendre is tűzték volna, ám az ötfős 
többség leszavazta már a napirendre vé-
telt is, így csak a soros májusi ülésen tár-
gyalták újra az SZMSZ-módosítást.

A vitában Molnár Áron azt mondta, 
amikor demokratikus választás során 
polgármester lett, akkor azokkal a jog-
körökkel és kötelezettséggel választották 
meg, mint az előző településvezetőt, és 
egyetlen képviselő választási program-
jában sem szerepelt, hogy az a cél, hogy 
mindent a bizottság felügyeljen. Úgy ér-
tékelt, az ötfős többség célja, hogy elle-
hetetlenítsék a település működését úgy, 
hogy később rá tudják fogni, hogy miatta 
nem működnek megfelelően a dolgok a 
faluban. Úgy látja, a pénzügyi bizottsá-
got – akinek ezen túl dönteni kellene –

senki sem hatalmazta fel erre, ráadásul az 
adott grémiumnak nem képviselő tagjai 
is vannak, ezért sem tartotta demokrati-
kusnak a javaslatot.

Előrebocsátotta, hogy ismételt tárgya-
lásra fogja javasolni a témát, mert úgy  látja, 
hogy az önkormányzat érdekei sérülnek. 
Azt is mondta, példanélküli, hogy egy 
polgármester csak 100 ezer forintig dönt-
hessen egy település ügyeiben, Algyőn 
a korábbi településvezető, Herczeg József 
például 3 millió forint fölött diszponálha-
tott az előző ciklusban. Molnár szerint a 
jövőt tekintve vízválasztó lesz ez a döntés, 
s azt javasolta, minden képviselő gondol-
kozzon el azon, hogy az algyőiek érdekeit 
szeretné-e képviselni, vagy mást.

Pongrácz Tamás megfogalmazása sze-
rint csak „jajveszékel” a polgármester, és 
az antidemokratikusság kérdése koráb-
ban is felmerült. Azt mondta, a válasz-
tópolgárok nem az SZMSZ-ről szavaz-
tak, és például az alpolgármestert sem ők 
választották. Emlékeztetett, amikor 500 
ezer forintra csökkentették a határt, ami 
fölött dönthetett a polgármester, akkor is 
a hivatal összedőlését vizionálták, ám ez 
akkor sem történt meg, így a 100 ezres 
határ bevezetésével sem fog.

Torma Tiborné arról beszélt, mélysé-
gesen felháborítja, amit a többség tesz 
a lakosokkal, szerinte az önkormányzat 

ellen dolgoznak, s ez egy kisstílű bosz-
szúhadjárat, mert nem az lett a polgár-
mester, akit a testületi többség szeretett 
volna. Gonda János azt hangoztatta, a 
lakosok békességet szeretnének, ráadásul 
az SZMSZ-módosítás kapcsán minden-
ben van egyetértés, csak a polgármesteri 
jogkörrel kapcsolatosban nincs, amit úgy 
állít be a településvezető, mintha „pol-
gárháború lenne”. Mint mondta, most, 
mivel a kihirdetés időpontját is jelölte 
a határozati javaslat, hamarosan életbe 
léphetnek a módosítások. Molnár sze-
rint viszont nem kell elbagatellizálni a 
kérdést azzal, hogy csak egy pontban van 
vita, ez a kérdés vízválasztó. A vitát kö-
vetően a testületi többség megszavazta a 
módosítást.

A településvezető kérdésünkre el-
mondta, régóta megfigyelhető folyamat, 
hogy az ötfős többség csorbítja a hatás-
köreit, a mostani döntéssel szerinte mély-
pontra jutottak. Megjegyezte, furcsállja, 
hogy Herczeg József is megszavazta az 
SZMSZ-módosítást, hiszen neki tele-
pülésvezetőként ugyanolyan jogai voltak, 
mint akár az elődjének is. „Az a cél, hogy 
ellehetetlenüljön a polgármesteri munka, 
és látszik, hogy semmifajta észérv nem 
hatja meg ezt az öt képviselőt, ennek a 
fajta hozzáállásnak és képviselői munká-
nak nem látom értelmét, csak rombolni 
akarnak. Az algyőiek nem ezt érdemlik” 
– fogalmazott. Azt mondta, két út van: 
vagy változtat a testületi többség a poli-
tikáján, és belátja, hogy van a település-
nek egy vezetője, akit megválasztottak, 
vagy akár fel is oszlathatja magát a testü-
let. „Én bármikor hajlandó vagyok arra, 
hogy megméressem magam, ha az öt fő 
nem fél ettől, akkor igenis opcióként ott 
van, hogy ennek a testületnek fel kell áll-
nia” – jelentette ki Molnár.

Pongrácz Tamás azt mondta, jelen 
pillanatban 1 és 3 millió forint közötti 
összegnél bármilyen beszerzés, szolgál-

Ismételten azt szavazta meg a testületi többség, hogy Molnár Áron csak 100 ezer forintos összeghatárig dönthessen, 
és polgármesteri alapból is elvettek 2 millió forintot. A településvezető szerint a többség célja hatásköreinek csorbítá-
sa, a pénzügyi bizottság elnöke szerint nem erről van szó, ez a döntés az átláthatóbb gazdálkodást szolgálja.
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tatás megrendelés vagy épp kötelezett-
ségvállalás kapcsán a polgármester dönt 
a pénzügyi bizottság előzetes jóváha-
gyása mellett. Most annyi változik csak, 
hogy ez az összeghatár 100 ezer forint 
lesz, ha életbe lép a szabály. „Eddig sem 
szólt bele a bizottság az utalványozásba, 
a pénzutalásba, a számlák ellenőrzésébe, 
és ez a jövőben sem lesz így. Azzal, hogy 
a küszöböt levisszük 100 ezer forintra, 
 valószínűleg több szolgáltatás megrende-
lés kerül elénk, ezért a bizottság sűrűbben 
fog összeülni” – közölte a frakcióvezető. 
Arra a kérdésünkre, hogy miért is van 
erre szükség, azt mondta, sok esetben azt 
látja, hogy az események után kullognak, 
későn látják a szerződéseket, így viszont 
minden jelentősebb ügy a bizottság elé 
kerül majd. Lapzártánk után a témában 
rendkívüli ülést tartottak.

Öt helyről kérnek ajánlatot az  
idősotthonnal kapcsolatos tanulmányra

Éles vitákat váltott ki nemrégiben a 
településen egy idősotthon létesítése is. 
Jelentkezett egy befektető, majd Kass-
né Bakó Ildikó egészségügyi tanácsnok 
azt javasolta a testületnek, hogy egy 
megalapozó tanulmányt készíttessenek, 
amiből kiderül, mi is lenne a legmegfe-
lelőbb a helybélieknek. Korábban az öt-
fős többség ezt meg is szavazta, így ke-
rült ismételten a képviselők elé a téma, 
a jegyző által összeállított előterjesztés 
formájában. Annak tartalmáról azonban 
nem is tárgyaltak, Kassné ugyanis egy 
módosító javaslatot tett le a képviselők 
elé, amelyben 40 pontba szedve szere-
pel, hogy mi mindent is tartalmazzon a 
megalapozó tanulmány, amit a többség 
meg is szavazott. Árajánlatot a Szegedi 
Tudományegyetemtől és négy fővárosi 
cégtől fognak kérni a tervek szerint.

Kassné Bakó Ildikó kifejtette, a pá-
lyázat célja, felmérni a lehetőségeket, 
ezért is dolgozták ki a 40 pontos szem-
pontrendszert, ami felmérné a helyi 
sajátosságokat, vizsgálná a megvalósí-
tást annak tükrében, hogy mi is lenne a 
legjobb a helybélieknek. Gubacsi Enikő 
alpolgármester szerint felesleges több 
millió forintért tanulmányt készíttetni 

erről, ez csak időhúzás. Úgy fogalma-
zott, egy százoldalas tanulmányba nem 
lehet beköltöztetni az időseket. Megje-
gyezte, ha a településre jönne egy be-
fektető, akkor nem kényszerítheti rá az 
önkormányzat, hogy pontosan milyen 
idősotthont is szeretne. Balázs Zsolt 
átfutva a letett anyagot arról beszélt, 
hogy a 40 pontban felmerülő kérdések 
80%-ára a kilencfős testület, az Egyesí-
tett Szociális Intézmény (ESZI) és né-
hány szakember egy órán belül választ 
tudna adni, ezért szerinte is felesleges 
a tanulmány. Molnár Áron emlékezte-
tett, hogy a jegyző előterjesztése is tar-
talmazza a szervezeti forma kérdését, s 
szerinte sem egyértelmű, hogy egy ta-
nulmányból kiderül-e, mi a legjobb az 
algyőieknek. Azt mondta, a már odéb-
bállt befektető felajánlott férőhelyeket 
saját nyereségéből és a testület dönthet-
te volna el, hogy ezeket miként töltenék 
fel. Ám ezt jóformán nem is tárgyalták, 
de most ugyanezt szeretné a többség 
egy tanulmányból látni. Szerinte az 
lenne a fontos, hogy minél előbb ke-
ressenek befektetőt, akár egyházit, akár 
civilt, s amint megvan a szervezet, aki 
felépítené és működtetné az otthont, 
akkor az önkormányzatnak az lenne a 
feladata, hogy úgy tárgyaljon, hogy mi-
nél jobb lehetőséget ajánljon fel a be-
fektető az algyői időseknek.

Megfelezték a polgármesteri alapot

Eddig 4 millió forint volt a polgár-
mesteri keret, amit Gonda János javasla-
tára megfeleztek, és 2 milliót a társadal-
mi szervezetek támogatására fenntartott 
kerethez csoportosítanak át. A testület 
csak a Vöröskereszt támogatásáról nem 
hozott döntést, a többi civil szervezetnek 
már korábban jóváhagytak támogatást, a 
legtöbben ugyanannyit kaptak, mint ta-
valy. A Vöröskereszt helyi szervezetének 
most a 2016-os összeg dupláját  szavazta 
meg a többség, forrásként pedig a pol-
gármesteri alapot jelölte meg Gonda. 
Azt mondta, tavaly is nagyjából a  keret 
felét használta fel a településvezető, 
így elég lesz ez neki most is, ha pedig 
 mégsem, akkor a költségvetésből lehet 
pótolni. Indokként azt is felhozta, hogy 
mivel a polgármesteri alapot eddig is 
civil szervezetek támogatására használ-
ta, így nem a fejlesztési alapból kellene 
 elvonni a  Vöröskereszt támogatására 
 200 ezret. Molnár szerint a polgármeste-
ri alap megfelezése megint semmi másról 
nem szól, mint további jogkörcsorbítás-
ról, s azt is felvetette, hogy szüntessék 
meg az alapot. Hozzátette, ha megkérik, 
akkor támogatta volna 200 ezerrel ebből 
az alapból a Vöröskeresztet. A többség 
végül azt szavazta meg, hogy vonjanak el 
kétmilliót a polgármesteri alapból.
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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.

Aláírásgyűjtés indult a megbízott iskolaigazgató mellett

Még mindig arra várnak az algyőiek, 
hogy öt évre kinevezett vezetője legyen 
általános iskolájuknak, immár a harma-
dik pályázati kört hirdették meg. A kép-
viselő-testületnek véleményezési joga 
van, akárcsak a nevelőtestületnek és az 
intézmény dolgozóinak, ezen grémiu-
mok többsége Horváthné Kunstár And-
reát látná szívesen az igazgatói székben.

Tavaly év elején hárman pályáztak a 
posztra: Talla Szilvia, Gondáné Pál Ildikó 
és Horváthné Kunstár Andrea, ám akkor 
az Emberi Erőforrások Minisztériumáé 
(EMMI) egyik pályázatot sem támogat-
ta, így újabbat írtak ki. Erre ketten je-
lentkeztek, Gondáné és Horváthné, az ő 
pályázatukat a képviselő-testület is érté-
kelte még áprilisban, akkor a szavazásnál 
Fidesz-frakciót vezető Pongrácz Tamás 
és Herczeg József tartózkodott, mondván, 
szerintük mindkét pályázó megfelelő, 
Gonda János pedig érintettsége okán nem 
voksolt. A napirendi pont tárgyalásánál 
Balázs Zsolt és Gubacsi Enikő alpolgár-
mester egyaránt a megbízott vezető mel-
lett állt ki, mint elhangzott, új progra-
mokat hozott az iskola életébe, kiválóan 
együtt tud működni a pedagóguskarral 
és a gyerekekkel. Azt pedig, hogy magas 
színvonalú szakmai munka zajlik az Al-
győi Fehér Ignác Általános Iskolában, jól 
jelzi, hogy bázisintézmény lett az iskola, 
a gyerekek pedig szépen eredménye-
ket érnek el a tanulmányi versenyeken. 
Torma Tiborné R. Nagy Mária annyit 
jegyzett meg, nehezen tudná elképzelni, 
hogy jó együttműködés alakulna ki egy 
olyan vezetővel, akit már több ízben nem 
támogatott a tantestület és a szülői mun-
kaközösség sem.

Az iskola részéről április végén véle-
ményezték az intézményvezetői pályáza-
tokat, a nevelőtestület 36 tagja vett részt 
a szavazáson, közülük 33-an Horváthné 
Kunstár Andrea szakmai programját tá-
mogatták, 3-an szavaztak ellene. Gon-
dáné Pál Ildikó mindössze 2 támogató 
szavazatot kapott szakmai programjá-
ra, és 34 ellenzőt. Az alkalmazottak is 
véleményt alkottak, 41-en Horváthné 
személyét támogatták, 3-an szavaztak 
ellene, míg a Gondáné személyére 4-en 
mondtak igen, 29-en ellene voksoltak, 1 
szavazat pedig érvénytelen volt.

Az alsós munkaközösség 1 tartózkodás 
mellett támogatta Horváthné  Kunstár 
Andreát, a humán munkaközösség is 
úgy értékelt, hogy megfogalmazott cél-
kitűzései reálisak, követhetőek, továbbá a 
Közalkalmazotti közösség is az ő pályá-
zatát tartja támogathatónak.  Véleményt 
alkotott továbbá az Iskolaszék, az In-
tézményi Tanács is a Diákönkormány-
zat és a szülői munkaközösség (SZMK) 
mellett, mindegyik grémium a jelenlegi 
megbízott intézményvezető mellett tette 
le a voksát. Gondáné esetében hiányolták 
például a vezetői gyakorlatot, szakmai 
felkészültségét sem tartotta megfelelő-
nek például a Közalkalmazotti közösség, 
az SZMK véleménye szerint pedig nincs 
konkrét vezetői programja.

Ezek azonban csak vélemények, a vég-
ső szót az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (EMMI) vezetője mondja 
ki. Várhatóan júniusban vagy júliusban 
döntést hoz a szaktárca, amit egyébként 
nem köteles megindokolni az EMMI.  
A szülők azonban némi nyomást gya-
korolnának, így aláírásgyűjtésbe kezd-

tek, május végén már több mint 600 
támogató szignót gyűjtöttek Horváthné 
 Kunstár Andrea mellett.

„Nagyon elégedettek vagyunk Andrea 
ebben a tanévben teljesített munkájával. 
Továbbvitte a hagyományokat és újításo-
kat is bevezetett. Nekem egy ötödikes és 
egy elsős gyermekem jár az intézménybe, 
elégedettek vagyunk. Bízunk abban, hogy 
a jövőben is ő lesz a vezető, mert bebizo-
nyította, hogy alkalmas rá” – mondta el 
lapunknak Forgóné Canjavec Eszter, aki 
az Iskolaszéknek is a tagja. Hozzátette, 
immár harmadjára olvasta végig a vezetői 
pályázatokat, s szülőként azt látja, hogy a 
Gondáné által leírtak egyik alkalommal 
sem tartalmaztak elegendő biztosítékot 
arra nézve, hogy az ő vezetése alatt jól 
működne az iskola. Forgóné kevesellte a 
konkrétumokat, s nem látja biztosított-
nak az együttműködést a pedagógusok és 
ő közte. Hozzátette, a szülők elég nehe-
zen viselik, hogy már kétszer sem dön-
tött az EMMI, ezért is kezdeményezték 
az aláírásgyűjtést, hogy Horváthnét vég-
legesítsék. „Reméljük, hatással  tudunk 
 lenni a szaktárcára, s nem politikai dön-
tés fog születni” – fűzte hozzá.

Gulyás Anita SZMK-s szülő sze-
rint sem jó a hangulat az iskola körül, 
amit jól jelez, hogy már több mint 600 
aláírás összegyűlt Horváthné mellett. 
Megtudtuk, az aláírt íveket el fogják 
juttatni Balog Zoltán miniszternek, aki a 
döntést meghozza, rajta kívül Palkovics 
 László  oktatási államtitkárnak, Lázár 
János kancelláriaminiszternek, a kör-
zet  országgyűlési képviselőjének, vala-
mint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
 Központhoz, azaz a KLIK-hez is. 

Több mint hatszáz támogató aláírás már összegyűlt az algyői szülők részéről, akik Horváthné Kunstár Andreát látnák szíve-
sen az igazgatói székben. Algyőn immár harmadjára írtak ki pályázatot az intézményvezetői posztra, a képviselő-testület, a 
 nevelőtestület és az iskola dolgozóinak többsége is őt támogatja, de a döntést az Emberi Erőforrások Minisztériuma hozza meg.
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Hamarosan kezdik a zajvédő fal építését

Az, hogy szükség lenne a 47-es számú 
főút algyői szakaszánál zajvédő falra, nem 
az útszakasz felújításakor merült fel, ha-
nem azóta téma, amióta négysávos a főút. 
Azért is indokolt a beruházás, mert ha 
valaki elhalad arra, láthatja, hogy a jelen-
legi zajvédő faltól a halászcsárdáig több 
helyen szinte az út mellett is vannak a 
lakóházak. Az algyői önkormányzat már 
a 2015-ös útrekonstrukciókor jelezte a 

NIF Zrt. felé a lakossági igényt, infor-
mális megbeszéléseket is folytattak, ta-
valy év végén pedig zajmérést rendeltek 
meg, hogy lássák, pontosan milyen a ter-
helés a környéken, ezzel is alátámasztva 
az igényt. A mérések azt mutatták, hogy 
jelenleg éppen a határérték körül mozog 
az érintett szakaszon a zajterhelés, vagyis 
egy minimális forgalomnövekedés esetén 
meg is haladhatja azt.

A zajvédő fal építési engedélyeztetési 
eljárását már lefolytatták, azt meg is kap-
ta az önkormányzat, amihez a hivatal is 
hozzájárult. A NIF Zrt. arról tájékozta-
tott, hogy amint jogerőre emelkedik az 
építési engedély, kezdik is munkát – tud-
tuk meg Berényi Andrástól, a település-
fejlesztési és üzemeltetési csoport veze-
tőjétől. Hozzátette, a kerékpárút építés 
várhatóan június-júliusban kezdődik, a 
zajvédő falat azonban ennél hamarabb 
elkezdik kialakítani, így beleférnek a 
határidőbe. Közbeszerzési eljárást sem 
kellett kiírni, belső megrendelő alap-
ján szerződött partnerükkel elkészítteti 
azt a NIF Zrt., ami szintén gyorsítja a 
 lebonyolítást.

Berényi András elmondta, nem várt 
problémák is felmerültek, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. ugyanis nem 
akart a tervezett helyszínen hozzájárul-
ni a fal megépítéséhez, a kerékpárútnak 
az  Algyő felőli oldalára szerették volna, 
de végül hozzájárultak az eredeti tervek 
szerinti kivitelezéshez, vagyis a meglévő 
fal folytatásaként épül az új szakasz a 
meglévő résztől egészen a halászcsárdáig.

Augusztus 30-ai határidővel lett megrendelve a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (NIF) részéről a munka, és amint jogerőre emelkedik az építési 
engedély, kezdődhet is a zajvédő fal építése – tájékoztatta az Algyői Hírmon-
dót Berényi András, a településfejlesztési és üzemeltetési csoport vezetője.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A GAZDASÁG- ÉS KERESKEDELEMFEJLESZTÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE

A „Gazdaság- és kereskedelemfejlesztés” című pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támo-
gatással segítséget nyújtson az Algyő nagyközség közigazgatási területén működő vállalkozók, vállalkozások gazdaság- és 
kereskedelem fejlesztéséhez; bel-, és külföldi piacra jutásához; üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez.
A pályázat tárgykörei:

• A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő 
gépi berendezések, eszközök, termékek beszerzése.

• Az EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése, illetve a 
jogszabályváltozásból eredő technikai követelmények megvalósítása 
(HACCP, pénztárgépcsere, stb.).

• Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, illet-
ve a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám-,  
és propagandaanyagok, termékismertetők készítése.

• Algyő nagyközség közigazgatási területén szervezendő kereskedelem-
fejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása

• Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer 
értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való 
belépésének támogatása.

• Telephely kialakítása.
• Szakképzési körülmények kialakítása és javítása-
• Gazdaságfejlesztési célból magyarországi regisztrált tenyé-

szetből származó, hatósági állatorvos által vizsgált, hivatalosan 
egészségesnek nyilvánított, négylábú állatok (sertés, szarvas-
marha, juh, kecske) vásárlása.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5 millió forint, a támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesz-
tés nettó értékének, az elfogadott költségeknek az 50%-a finanszírozható. Fontos szabály, hogy nem kötelező feltétel az új munkahely 
létrehozása, de azonos igényű és megítélésű pályázatok esetén előnyt élvez az, amelyik létszámfejlesztést vállal. A létrehozott új munka-
helyet legalább 2 évig meg kell tartani! A pályázat beérkezésének határideje: 2017. november 30.

A részletes pályázati kiírások a www.algyo.hu oldalon érhetőek el.
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Megújul a Tisza-part és a falu főutcáját is újragondolták

Csaknem 143 millió forintból fejlesztik 
a Tisza-partot a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) 
 kiírásán elnyert összegből Algyőn, 
amely a folyópart három területét is 
érinti. Molnár Áron polgármester ar-
ról tájékoztatott, a meglévő szabadidős 
terület fejlesztésére is jut forrás, ahol 
a vitákat kiváltott móló is található.  
A tervek szerint az úszóművet a só-
lyázó másik oldalára fogják áthelyezni, 
amihez lejárót, bakokat kell kiépíteni. 
 „Jelenleg a Magyar Államkincstár vá-
laszára várunk, hogy kiderüljön, a móló 
körül kialakult tulajdoni vita befolyásol-
ja-e a pályázatunk sorsát” – fűzte hozzá.

A TOP-os forrásból a helybéliek 
 által rakodónak nevezett területen, a 
fehér iskolánál lévő résznél valósul meg 
nagyobb fejlesztés, ott egy új támfalat 
alakítanak ki egy új mólóval és lejáró-
val együtt. A fenti partrészt is rendbe 
hozzák, továbbá térkövezést is tartal-
maz a pályázat. A harmadik fejlesztési 
helyszín a Levendula Hotelnél lesz, ott 
egy horgászstéget építenek majd. „Ott 
van a parthoz út, amely jelenleg a sem-
mibe vezet, a stéggel az a célunk, hogy 
a hotel vendégeit is közelebb vigyük 
a Tiszához” – részletezte a település-
vezető. Hozzátette, ezen a már nyertes 
pályázaton kívül két továbbinak az el-
bírálására is várnak, amelyek szintén a 

 folyóhoz kapcsolódnak, a határon át-
nyúló projektek keretében infrastruk-
turális fejlesztésekben gondolkodnak, 
illetve programok lebonyolítására is 
igényeltek forrásokat. „Amennyiben 
ezek a pályázataink is nyernek, nagyon 
látványos fejlődésen megy keresztül a 
Tisza-partunk” – fogalmazott.

A most elnyert TOP-os fejlesztéshez 
engedélyes tervvel rendelkezik Algyő, 
ezeknek az újraértékelése, továbbá a 
kiviteli tervek készítése zajlik, és szük-
ség van arra is, hogy a költségbecslést 
aktualizálják. Közbeszerzést is ki kell 
majd írni több mint 100 milliós érték-
ben, és Molnár Áron úgy kalkulál, hogy 
amennyiben minden folyamat megfe-
lelően zajlik, akkor akár jövő év május 
elsejére a projekt nagy része kész lehet.

Akár még idén elkezdődhet a  
33 méteres medence kivitelezése

Ahogy ismert, a képviselő-testü-
let tavaly hosszas viták után támogat-
ta, hogy egy 33×25 méteres medence 
épüljön a Borbála Fürdőben, méghozzá 
TAO-finanszírozásban, amit sátras le-
fedéssel tesznek mind a négy évszakban 
használhatóvá. A TAO-s rendszerben 
 Algyő a Magyar Vízilabda Szövetségnél 
pályázott a 33 méteres medence meg-
építésére. Az önkormányzat több mint 
150 millió forint önerőt biztosít, vagyis 

ez a beruházás összességében majdnem 
450 millió forintból valósulhat meg. 
„Tavaly év végére meglettek a határo-
zatok, ami a Szegedi Vízilabda Egye-
sületet feljogosította arra, hogy  elkezdje 
a TAO-pénzt összeszedni a  cégektől. 
Erős ígérvényük van arra, hogy 300 
millió forint összegyűlt, de még egy tá-
mogatói aláírásra várunk. Konkrétan a 
medenceépítésre már megvan a pénz, de 
a pályázat egyéb elemeket, így például 
eszközbeszerzést is tartalmaz. Ha ren-
delkezésre áll a TAO-s forrás, akkor a 
júniusi testületi ülésre előterjesztés kerül 
a képviselők elé” – tájékoztatott Molnár 
Áron. A polgármester azt reméli, hogy 
amennyiben még a nyáron ki tudják 
írni a közbeszerzést, akkor a kivitelezés 
idén elkezdődhet, és akkor talán 2018 
májusában át lehet adni a medencét.  
A településvezető azt is elmondta, hogy 
a medence rövidpályás úszóversenyek 
lebonyolítására is alkalmas lesz. Ezért is 
emelték meg az önkormányzat önrészét 
tavaly, hogy a rajtkövekre is legyen forrás.

Újraálmodták a Kastélykert utcát –  
2 milliárdos projektet terveztek

Algyő főutcájának tekinthető a 
Kastélykert, aminek egy szakaszát 
 Vásárhelyi utcának hívják, s az egyik 
legfontosabb közlekedési útvonal a 
nagyközségen belül. Ez egykor a 47-es 

A Tisza-part fejlesztésére mintegy 143 millió forintot nyert az önkormányzat, illetve a 33 méteres medence építéséhez 
szükséges TAO-s támogatás nagy része is összegyűlt – tudtuk meg Molnár Árontól, aki a jövőbeni fejlesztési tervek közül 
a Kastélykert utca teljes körű megújítását is fontos mérföldkőnek tartja.
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számú főút részét képezte, az ugyanis 
keresztülhaladt Algyőn, és a mai  napig 
állami tulajdonban van. „Most úgy 
 tűnik, hogy a falu főutcája a legrosszabb 
állapotú, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. átadná üzemeltetésre a szakaszt az 
önkormányzatnak, de polgármesterként 
szerintem ebből többet ki lehet hozni. 
Felkértem a fejlesztési csoportot, hogy 
ennek az utcának a kisvárosi utcajel-
legű felújítása miként is történhet meg. 
Készítettünk egy tanulmánytervet, ami 
nagyléptékű terveket tartalmaz, ám ezt 
az utcát minden algyői használja, így 
összalgyői érdek, hogy megújuljon” – 
részletezte a településvezető.

A felújítási terv így nem csupán az 
aszfaltréteg megújítását tartalmazza, 
hanem az úttal párhuzamosan parko-
lók kialakítását, míg a boltok, üzle-
tek mellett rendes parkolók kiépítését. 
Ezen felül a terv tartalmazza a nyitott 
csapadékvíz-elvezető árkok lefedését. 
A hivatalt rendszeresen keresik fel az 
idősebb lakosok, akik már nem tudják 
kitakarítani ezeket a mély árkokat és a 
füvet sem tudják levágni, amit a cégünk, 
a Gyeviép Nkft. elvégez ellenszolgálta-
tás fejében. „Az is szerepel a víziónkban, 
hogy az elektromos hálózatot a föld alá 
helyezzük, így a tervezett új kandelábe-
reken kívül semmilyen vezeték nem len-
ne látható” – mondta el a polgármester.  
A tanulmánytervhez költségvetés is 
tartozik, nagyjából 2 milliárd forintba 
kerülnének az említett tervek, s csak a 

felét az elektromos hálózat föld alá he-
lyezésre tenné ki. Berényi Andrástól, a te-
lepülésfejlesztési és üzemeltetési csoport 
vezetőjétől megtudtuk, nem pusztán az 
kerül nagyjából 1 milliárd forintba, hogy 
az elektromos és egyéb vezetékeket egy 
védőcsőbe helyeznék a föld alá, hanem 
azért lenne ilyen drága a kivitelezés, 
mert minden egyes ingatlan esetében új 
bekötésekre lenne szükség, és a mérő-
szekrényeket is ki kellene cserélni. Beré-
nyi András arról is tájékoztatott, hogy a 
tanulmányterv ezen a három fő pilléren 
felül tartalmazza azt is, hogy a telepü-
léskapuknál köszöntő látványelemeket 
alakítanának ki, továbbá a Szamóca ut-
cánál lévő veszélyes kanyart kiváltanák 
egy körforgalommal.

A terveket egyébként elkezdte propagál-
ni több helyen is a településvezető, elküldte 

Lázár Jánosnak, a térség fideszes or-
szággyűlési képviselőjének, továbbá B. 
Nagy László megyei fejlesztési biztos-
nak, s természetesen a Magyar Közút 
Nonprofit Kft.-vel is tárgyalásokat kez-
deményez. „Ez egy olyan projekt lenne 
meglátásom szerint, aminek az összes 
algyői örülne, remélem, hogy megta-
lálom azt a pontot, amivel az államnak 
az érdeklődését is fel tudom kelteni. 
Ha ez mégsem valósulna meg, akkor 
abban  érdemes  gondolkoznunk, hogy a 
 település életében ez egy  középtávú terv-
ként megjelenjen a  fejlesztések között 
részekre bontva” – fogalmazott. Persze 
okosan kell feldarabolni szükség esetén 
a projektet, a nyílt csapadékvíz-elve-
zető árkok befedésével párhuzamosan 
érdemes a vezetékek földbehelyezését 
elvégezni, s külön elem lehet az aszfalt-
réteg megújítása a parkolók kialakításá-
val együttesen. Elmondta azt is, hogy a 
Magyar Közút Nonprofit Kft. minden 
évben elvégzi az útszakasz kátyúzását, 
de jelentősebb felújítás évtizedek óta 
nem történt.

Molnár Áron megjegyezte, a délnyu-
gati lakópark kialakításánál már  eleve 
úgy készültek a tervek, hogy a föld 
alatt húzódjanak a vezetékek, s szerinte 
 Algyő van olyan szintű település, hogy 
megérdemelné, hogy a főutcája úgy néz-
zen ki, mint az új részei. Mint mondta, a 
kérdés, hogy ezt az elképzelést támogat-
nák-e a lakosok, illetve, hogy tudnak-e 
forrásokat találni a kivitelezésre.
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Varga Ildikó: Algyő mindig a szívem csücske marad!

Ezúton szeretném megköszönni az ed-
digi bizalmat, amit kaptam Algyőtől az 
elmúlt tizenhat évben. 2001-ben csoport-
vezetőként kezdtem itt a munkát, akkorra 
már önállóvá vált a település, kiépült az 
intézményrendszer, vagyis a stabilizáló-
dás időszaka volt ez. Életem egyik meg-
határozó élménye volt, amikor jegyzővé 

választott a képviselő-testület 2003-ban, 
s Piri  József lett a főnököm. Az az időszak 
is sok  vitával terhelt volt, felelősséggel járt 
akkor is és most is a nagy költségvetés.  
A polgármester és a testület akkor sem 
értett mindenben egyet, de egy közös cél, 
nevezetesen Algyő érdekében együttmű-
ködtek. Lépésről-lépésre megtapasztal-
hatta mindenki, hogy milyen is az önálló 
Algyő, sok kihívásnak kellett megfelelni 
abban az időszakban is.

A mostanihoz hasonló személyeske-
dések azonban nem fordultak elő akkor 
a képviselő-testületben, és a képviselők 
sohasem kérdőjelezték meg a vélemé-
nyemet. Bár Molnár Áronnal is jó volt 

munkakapcsolatom, a képviselő-testü-
lettel való együttműködés véleményem 
szerint nehézkessé vált, s ez a kialakult 
hangulat is hozzájárult ahhoz, hogy 
meghoztam azt a döntést: egy másik 
polgármesteri hivatalban folytatom a 
pályámat.

Életem jelentős eseményei is kötőd-
nek Algyőhöz, hiszen az itt töltött idő 
alatt két gyermekem is született. Igaz 
hódmezővásárhelyi vagyok, de már job-
ban ismerem Algyőt, mint a lakhelye-
met, nagyon a szívemhez nőtt a  település, 
 sohasem felejtem itteni éveimet.

Szívből kívánok sok sikert Algyőnek 
a jövőre nézve!

Tizenhat évig dolgozott Algyőn Varga Ildikó, életének egyik meghatározó élményének és lehetőségének tartja, hogy 
2003 óta a település jegyzőjeként tevékenykedhetett. Az Algyői Hírmondó hasábjain keresztül is búcsút vesz a szívé-
nek kedves településtől, egy másik polgármesteri hivatalban folytatja ugyanis pályáját.

Kevesebb sajtófelületen jelennek meg Algyővel kapcsolatos hírek

Mulasztást követett el a pénzügyi bizottság, 
így kár érte a nagyközséget – erről még na-
pirend előtti felszólalásában beszélt a má-
jusi soros ülésen Molnár Áron polgármester. 
Elmondta, a Rádió 7-et és a promenad.hu-t 
működtető Kisbíró Kft. visszavonta még 
az előző önkormányzati ciklusban szüle-
tett ajánlatát, mivel a pénzügyi bizottság 
másfél hónap alatt nem tűzte napirendjé-
re a velük kötött szerződés megtárgyalását. 
Molnár közölte, mivel a bizottság rendel-
kezik a médiaalap fölött, nekik kellett volna 
elbírálniuk az ajánlatot, de még csak nem 
is tárgyalt róla a grémium. (Ugyanígy a 
 SZEGEDma.hu hírportál április végén 
lejárt médiaszerződésének hosszabbítását 
sem vették napirendre napzártánkig)

A polgármester jelezte, mulasztást kö-
vetett el a Pongrácz Tamás által vezetett 
bizottság, a hivatal ugyanis jelezte, hogy 
tárgyalniuk kell a témát, ám ez mégsem 
történt meg, pedig az önkormányzati 
törvényben foglaltak szerint is meg kel-

lett volna ezt tenni 8 napon belül, ezért 
a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz 
fordult a polgármesteri hivatal az ügyben.

Molnár szerint a szerződés visszavo-
násával kár érte a települést, hiszen az 
adott sajtóorgánumokban külön maga-
zinműsorral is rendelkezett Algyő, a helyi 
egyesületek és civil szervezetek munkáját 
is bemutatták rendszeresen, amire most 
nincs lehetőség.

A Fidesz-frakcióvezető megkeresé-
sünkre azt mondta, a pénzügyi bizottság 
a testületi ülés időpontjáig valóban nem 
tárgyalta a médiaalappal kapcsolatos szer-
ződéseket, május 25-én tartottak rendkí-
vüli ülést, de ott sem tudtak érdemi dön-
tést hozni. A médialap felülvizsgálatához 
tételesen felsorolták, hogy milyen infor-
mációkra és adatokra van szükségük, de 
eddig nem bocsátották azokat a bizottság 
rendelkezésére elmondása szerint. „Írásban 
jeleztem a jegyző felé, hogy felül kívánjuk 
vizsgálni a médiaalap működését, ám az 

algyo.hu internetes oldalról és a közössé-
gi hálón lévő profilról nem kaptunk tájé-
koztatást. Azt szeretnénk tudni, hogy ki 
és milyen prioritások alapján szerkeszti 
ezeket, ki és milyen forrásból szponzorálja 
az ottani hirdetéseket” – sorolta Pongrácz, 
hogy mire nem kaptak választ. Hozzátette, 
a testületi ülésen szóban elhangzott ezzel 
kapcsolatban néhány mondat válasz gya-
nánt, ám írásban teljes körű tájékoztatást 
nem kapott a bizottság.

Arra a kérdésünkre, hogy a Kisbíró Kft. 
kétéves időszakra vonatkozó ajánlatát mi-
ért nem bírálta el a pénzügyi bizottság, 
Pongrácz Tamás nem tudott érdemi vá-
laszt adni, mint mondta, az nem derült ki 
számukra sem, hogy miért lépett vissza az 
ajánlattételtől a vásárhelyi cég.

A bizottság lapzártánk után ült  össze 
legközelebb, amellyel kapcsolatban 
 Pongrácz Tamás azt mondta, a meghozott 
döntéseket, állásfoglalásokat a képvise-
lő-testület elé fogják tárni.

Hiába írja elő az önkormányzati törvény és hiba jelezte a polgármesteri hivatal, a Pongrácz Tamás által vezetett pénzügyi 
bizottság napirendjére sem vette a médiaalap tárgyalását, így a Kisbíró Kft. visszavonta médiaajánlatát. A polgármester 
szerint a grémium mulasztott, Pongrácz azzal védekezik, hogy nem kaptak meg minden információt a hivataltól.
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Egy éve horgásznak az új tavakon

Tavaly május elsején adták át a há-
rom új horgásztavat és a hozzá tartozó 
horgásztanyát Algyőn, a vasútállomás 
mellett. A település önkormányzata  
38 millió forintért vásárolta meg a te-
rületet, hogy a helyiek méltó, a mai kor 
követelményeinek megfelelő körülmé-
nyek között horgászhassanak. A vízfe-
lületek kezelését az Algyői Természet-
védő Horgászegyesület kapta meg, a 
horgásztanya működtetése a nagyköz-
ségnél maradt.

Karasz Béla, az egyesület elnöke 
 elmondta, sikeres éven vannak túl.  
Az egyes és kettes tóba 34 mázsa ho-
rogérett pontyot telepítettek, valamint 
60 ezer ivadékponty is került a vizek-
be: az egyesbe és a kettesbe 10-10 ezer, 
míg a hármasba 40 ezer. Legközelebb 
júniusban várható egy kisebb telepítés, 
viszont azt követően a nyári hóna-
pokban már biztosan nem, ugyanis a 
nagy melegben veszélyekkel jár a halak 
 szállítása és elhelyezése. Az egyesület 
taglétszáma is folyamatosan emelke-
dik, tavaly 196 fővel zártak, ez a szám 
jelen pillanatban 259, közülük 215 fel-
nőtt, 8 ifjúsági és 36 gyermek. Karasz 
Béla hozzátette, a jövőbeni tervek közé 
tartozik, hogy megtartsák a tagságot és 
nagy hangsúlyt fektessenek a fiatalok 

nevelésére. Ennek érdekében horgász-
versenyeket rendeznek, a gyermekek 
külön mérik össze ügyességüket.

Molnár Áron örömét fejezte ki, hogy 
a tanya önkormányzati üzemeltetés-
ben maradt. „Májustól novemberig  
24 alkalommal tudtuk kiadni az épü-
letet, napi 20 ezer forintért, ez összes-
ségében 480 ezer forintos bevételt je-
lentett. Természetesen kiadással is járt 
a működtetés: a zöldterület gondozása, 
a karbantartás és a közüzemi számlák 
miatt 460 ezer forintot kellett kifizet-
nünk, így minimális nyereséggel tud-
tunk zárni” – fejtette ki a nagyközség 
polgármestere, aki még elmondta, idén 
eddig 5 alkalommal fogadtak vendége-
ket a tanyán, így a bevétel várhatóan 
magasabb lesz.

A tanyán jelenleg kisebb felújítá-
sokat végeznek. 990 ezer forintból a 
homlokzaton végeznek állagmegóvó 
munkákat, valamint nyílászáró festés, 
tető- és faburkolat javítás, elektromos-
rendszer-karbantartás már megtörtént.

A Fidesz-frakciót vezető Pongrácz 
Tamás szerint 2018-ban az épület teljes 
körű rekonstrukcióját kellene elvégezni. 
„Megvizsgáltuk a tanya állapotát, és úgy 
látjuk, hogy szükség és igény is van erre” 
– közölte a pénzügyi és gazdaságfejlesz-
tési bizottság elnöki posztját is betöltő 
politikus. Mint ismertette, eddig pályá-
zati lehetőségre vártak, de úgy tűnik, 
erre nem lesz forrás a jövőben. A kor-
szerűsítés 5-10 millió forintba kerülne, 
a tervekről várhatóan később tárgyal a 
település képviselő-testülete.

34 mázsa hal, 60 ezer ivadékponty, emelkedő taglétszám, versenyek – így telt az elmúlt egy év az algyői horgászok 
életében. Az egyesület és az önkormányzat is sikeresnek tartja az utóbbi 12 hónapot.
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Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. em. 3. és em. 7. szám alatt megüresedett 

költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

1. A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
• kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme 

legalább 100.000,- Ft/hó
• a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
• legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
• 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg

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

a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat 
más módon megoldják.

2. lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):

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

önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve 
kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,

• korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbér-
hátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki 

felróható magatartás miatt szűnt meg,
• lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a 

lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
• lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
• 60 napon túli köztartozása áll fenn

Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.

4. A lakások adatai:
Algyő, Búvár u. 9. em. 3. sz.
53 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 24.592,- Ft/hó, további években 
a képviselő-testület által meghatározottak szerint

Algyő, Búvár u. 9. em. 7. sz.
70 m2 alapterület, 3 szoba
komfortfokozata: összkomfort
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 32.480,- Ft/hó, további években 
a képviselő-testület által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2017. június 12-én 12 óráig 
az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. június 22-i Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az 
értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem 
kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakások leghamarabb 2017. július 10. napjától foglalható el.

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 
a kelebiai (Vajdaság) Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesülettel közösen 

- 2017. július 31. és augusztus 4-e között - tábort szervez az Alkotóházban.  (Algyő, Kastélykert u. 106.)

A táborban a kézműves, irodalmi, zenei, sport és egyéb programokon túl két nap kirándulás lesz:  
Kecskemétre (Szórakatémusz Játékmúzeum, Planetárium) és Palicsra, Kelebiára (Állatkert, Kelebiai Lipicai Ménes). 

A tábor a helyieknek 9-17 óráig tart (ebéddel), azonban a határon túli gyerekek a  
Levendula Hotel ifjúsági szálláshelyén lesznek elszállásolva. 

Részvételi díj: 15.000 forint, algyőieknek 12.000 forint, egyesületi tagok gyermekeinek  8.000 forint
A helyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik!

Jelentkezés: Kocsisné Kuk Ildikónál – Tel: 06 (70) 341-9461 • e-mail: diky66@gmail.com
A tábort Algyő nagyközség önkormányzat táboroztatási alapja és a Gyevi Art Kulturális Egyesület támogatja.
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Megáldották a vízen járókat a tiszai szezonnyitón 

A vízen járók védőszentjének, Nepomu-
ki Szent Jánosnak az emléknapja május 
16-a, ehhez igazodva szervezett az Al-
győi Tisza Szabadidő, Sport, Környe-
zetvédő és Rekreációs Egyesület, azaz 
az ALTE tiszai szezonnyitót Algyőn, a 
közösségi térre invitálták a helybélieket 
és érdeklődőket. A résztvevők a tanös-
vényen az Algyői Falunapok keretében 
újraállított Nepomuki-szoborhoz is el-
gyalogoltak. 

„Isten áldását szeretnénk kérni erre az 
évadra, a csónakokra, hajókra, hogy ebben 
a szezonban bajtól, szerencsétlenségtől, 
minden veszélytől megóvjon bennünket. 
Figyelj könyörgésünkre, akik jóságodat 
kérjük, hogy ezektől a csónakoktól tartsd 
távol minden  ellenszeled, és győzhetetlen 
erőddel fékezd meg a hullámok háborgá-
sát, hogy mindazok, akik rajta hajóznak, 
a te oltalmaddal megerősítve sikeresen 
elérjék a kívánt javakat, és óhajuk szerint 

 sértetlenül érjenek a kikötőbe” – áldotta 
meg Fazakas Attila plébános a szezont, 
majd a hajósoknak egy-egy  érmét is áta-
dott, amelyet a vízi járművekre kell felhe-
lyezniük.

Bár a kora délutáni vízi programokat 
elmosta az eső, Füzesy István, az ALTE 
elnöke sikeresnek értékelte a kezdeménye-
zést. Elmondta, bár az elmúlt évtizedekben 
megváltoztak a körülmények, az algyőiek 
már nem halászatból élnek, de kedvtelésből 
ma is sokan szállnak vízre. „A múltban és a 
jelenben közös pont a Tisza, a hagyomány-
teremtő  szezonnyitóval épp ezért az is volt 
a  célunk, hogy új programot, színfoltot 
 teremtsünk a turizmusban” – tette hozzá.  
A Dél- Tisza-völgy vízi turizmusának fej-
lesztését zászlajára tűző, áprilisban aláírt 
együttműködéshez is kapcsolódtak ezzel 
a programmal. Határon túli vendégeket 
is invitáltak a Tisza partjára, Óbecsé-
ről, valamint Algyő testvértelepüléséről, 
 Martonosról érkeztek a nagyközségbe. 
 Füzesy elmondta, gyűjtik az észrevételek és 
ötleteket, hogy jövőre még színesebb prog-
rammal nyithassák meg a tiszai szezont.

Igaz Algyő már régen nem halászfalu, de sokan kedvtelésből vízre szállnak, vagy épp sportolnak. Nekik, azaz a vízen 
járóknak szervezett szezonnyitót az ALTE, és bár az időjárás nem volt kegyes, délelőtt vízre is szálltak a vendégek. 

Nyári táborok az EzerJóHázban
Ezerjófű egészségvédő gyógynövényes tábor: Az Ezerjófű táborok programjait az egészséges étkezés, mozgás és közösségi 
élet jegyében szervezik. Az algyői EzerJóHáz a bázis, de a hét folyamán sokat kirándulnak, bicikliznek, játszanak, fürdenek a 
Borbála fürdőben, buszos kirándulásra mennek a jelentkezők. Az egészségvédelemmel kapcsolatos foglalkozások sokszínűek, 
játékosak, vetélkedőkkel tarkítottak. Minden táborban van mozgással, egészséges ételekkel, gyógynövényismerettel, gyógy
növények alkalmazásával, tea és krémkészítéssel kapcsolatos foglalkozás. Az ezeken készített tárgyak, ajándékok és nyere
mények hazavihetők. Az étkezések sok zöldséget, gyümölcsöt, egészséges fehérjét tartalmaznak, bőségesek, élményszerűek.  
A beszerzésnél helyi termelőket részesítenek előnyben.A részvételi díj minden étkezés és program árát tartalmazza. 

Időtartam: hétfőtől péntekig 7:00-16:30-ig. Helyszín: EzerJóHáz, Algyő, Kastélykert utca 44. 
Étkezés: reggeli - tízórai, ebéd, uzsonna. Létszám: minimum 10 fő, maximum 20 fő. Korhatár: 5-14 éves korig.

Időpontok: 
2017. július 24-28.  Jelentkezési határidő: július 15.
2017. augusztus 07-11. Jelentkezési határidő: július 28.
2017. augusztus 14-18. Jelentkezési határidő: július 28.

A részvételi díj 10.000 forint az első 40 algyői gyermek számára az algyői önkormányzat támogatásának köszönhetően.  
Jelentkezni kitöltött, aláírt jelentkezési lappal, és 3000 forint előleg befizetésével lehet. Jelentkezés és információ: Berek Ágota, 06 (30) 605-3978,  

Kiss Tibor 06 (70) 632-0529; ezerjofu2011@gmail.hu.  A Jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat letölthető az egyesület honlapjáról,  
vagy átvehető az EzerJóHázban Algyőn a Kastélykert u. 44. szám alatt. Hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, míg pénteken 8-tól 13 óráig.
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20 millióból fejlesztik a térfigyelő kamerarendszert

Tavaly júniusban szavazta meg a testü-
let térfigyelő kamerarendszer bővítését 
célzó előterjesztést, a Fidesz-frakciót ve-
zető Pongrácz Tamás egyéni indítványát 
egyhangúlag támogatták a képviselők.  
2016 szeptemberében ismét téma volt a 
fejlesztés, akkor 85 kamera telepítéséről is 
szó volt, amit Molnár Áron polgár mester 
túlzónak, Big Brother-szerűnek nevezett.  
Akkor a Herczeg József vezette Telepü-
lésfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 
(TÜK) 19-re szűkítette volna a kame-
rák számát, és azt is meghatározták, hol 
lenne érdemes azokat elhelyezni, végül 
abban maradtak, hogy további egyezte-
téseket folytatnak. Jelenleg a nagyközség 
kapuinál vannak kamerák, de az utóbbi 
időben rendszeresek a műszaki problé-
mák, a felvételeket nem tudta használni a 
rendőrség. A legutóbbi testületi ülésen – a 
szinte egy évre rá, hogy Pongrácz benyúj-
totta indítványát – megszületett a végső 
döntés, összesen a település 27 pontjára 
kerül térfigyelő kamera, az új rendszert 
a nyertes ajánlattevő csaknem bruttó  
20 millió forintból építi majd ki. Az idei 

költségvetésben el is különítettek erre a célra  
20 milliót, és ha minden az előzetes tervek 
szerint halad, akkor idén október végéig el 
is készül a fejlesztés.

„A közbiztonság és a bűnmegelőzés 
szempontjából fontos a kamerarendszer 
bővítése, más települések példáján is lát-
szik, hogy csökken a bűnesetek száma, 
illetve netán egy balesetkor fel lehet hasz-
nálni a felvételeket arra, hogy az esemé-
nyeket pontosan rekonstruálják” – érvelt 
Pongrácz a fejlesztés mellett. Balázs Zsolt 
úgy értékelt, hogy túlzásba estek, szerin-
te Big Brother ház jellegűvé válik a falu, 
ráadásul a rendőrség beszámolói sem tá-
masztja alá azt, hogy szükség lenne ilyen 
komoly kamerarendszer kiépítésére.  
Az ülésen Pongrácz értetlenkedett, hogy 
miért is tartott egy évig az előkészítő 
munka, amire Molnár Áron polgármester 
arról tájékoztatta, hogy a TÜK bizottság 
lett megbízva ezzel a feladattal, és jelezte 
is a Herczeg József vezette grémiumnak a 
hivatal, hogy csúszásban vannak.

Pongrácz Tamás az Algyői Hírmon-
dónak kifejtette, a fejlesztés legnagyobb 

 vívmánya, hogy lesz égre egy használha-
tó kamerarendszer a településen, eddig 
ugyanis hiába volt a négy településkapu-
nál nyolc kamera is felszerelve, sok eset-
ben nem működtek. „Remélem, hogy 
az algyői lakosság körében többen lesz-
nek, akik örülnek ennek a beruházásnak, 
mint amennyien úgy értékelik, hogy egy 
Big Brother faluvá változunk. Ha évente 
csak 4-5 bűncselekményt sikerül a kame-
rarendszer révén megelőzni, akkor már 
 sokat nyertek algyőiek” – fogalmazott. 
Meg jegyezte, a költségvetésben erre a célra 
szereplő keretösszeget szinte fillérre pon-
tosan eltalálta a nyertes ajánlattevő, ami 
felvethet kérdéseket, de azt tartja a legfon-
tosabbnak, hogy elindult a fejlesztés.

A négy településkapunál rendszám-
felismerő kamerákat telepítenek, de jut 
 térfigyelő berendezés például a fitnesz 
parkhoz, a polgármesteri hivatalhoz, a 
bölcsőde környékére, a faluházhoz, a 
 gabonakikötőhöz, a közösségi térhez, 
a Téglás utcába a kerékpártárolóhoz, a 
szökőkút mellé és a Szent Anna templom 
előtti kereszteződéshez is.

Bővítik a belterületi térfigyelő kamerarendszert, a meglévő eszközöket is modernebbre cserélik bruttó 20 millió forintból 
 Algyőn – erről döntött a képviselő-testület. A nagyközségben 27 helyszínen szerelnek fel kamerákat, a településkapuknál 
rendszámfelismerésre is alkalmas berendezéseket telepítenek.
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 Határtalanul! – Királyok és fejedelmek útjain Erdélyben

Az idei tanévben május 25-e és 28-a kö-
zött négynapos kiránduláson vettünk részt 
Románia magyarlakta területein, ahol szá-
mos híres erdélyi várost, települést, sírem-
léket látogattunk meg. Az odautazásunk 
napján megtekintettük Arany János emlék-
múzeumát Nagyszalontán, Mátyás király 
szülőházát Kolozsvárott; és túrát tettünk a 
Tordai-hasadékban. Elmentünk a Király-
hágóhoz, Erdély történelmi határához is; 
estefelé megérkeztünk Torockóra, az első 
szállásunkra.

A második és a harmadik napunk na-
gyon mozgalmas volt: megfordultunk a 
tordai sóbányában, ahol óriáskerekezhet-

tünk és csónakázhattunk a bánya tavában 
is; Farkaslakán megemlékeztünk Tamási 
Áronról síremlékénél, Madéfalván pedig 
a kétszáz elesett székelyről. Máréfalván 
megismerkedtünk a székelykapuk faragási 
módjaival, Korondon a jellegzetes virág-
mintákkal díszített cseréptárgyakkal. Sé-
táltunk a Békás-szorosban, a Medve- és a 
Gyilkos-tó partján. Ellátogattunk Gyer-
gyócsomafalvára is, iskolánk névadójának 
szülőhelyére. Itt meglátogattuk a Köllő 
Miklós Általános Iskolát, Fehér Ignác 
szülőfalujának közoktatás intézményét. 
Az iskolában az aligazgató úr, Korpos Le-
vente fogadott bennünket, aki beszélt ne-

künk a román oktatásról, sok érdekességet 
hallhattunk.

Megtudtuk például, hogy Romániá-
ban máshogyan folyik az osztályzás, mint 
Magyarországon, ott 1-től 10-ig értékelik 
a gyerekek munkáit. Elmondták nekünk, 
hogy a magyar anyanyelvű diákok szá-
mára kötelező a román nyelv oktatása, és 
ezt szigorúbban is veszik, mint más ide-
gen nyelveket. Mielőtt a tanulók „igazi” 
iskolába kerülnének, egy óvoda és iskola 
közötti tanintézménybe járnak, ahol még 
nem veszik olyan szigorúan az oktatást. 
Ezt követően mi is feltehettük kérdésein-
ket. Az iskola bejárása után megvendégel-
tek bennünket kürtőskaláccsal és egy kis 
édességgel is. Pénteken, visszautazásunk 
napján a segesvári óratornyot, a Déva várat 
és a gyulafehérvári székesegyházat néztük 
meg, majd megkoszorúztuk az aradi vérta-
núk emlékhelyét.

Mindenki kellemesen elfáradva, élmé-
nyekkel tért haza a kirándulásról, köszön-
jük a lehetőséget mindenkinek!

Az erdélyi útról Nagy Olga és Németh 
Réka tanulók (7.b) készítettek beszámolót.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. 
A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás 
operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek 
részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Hírek a Fehér Ignác Általános Iskolából
Első helyezés az Orbán Dénes 
fizikaversenyen
Röszkén rendezték meg az Orbán Dénes fizika-
versenyt, a megmérettetésre kétfős csapatokat le-
hetett nevezni, amelyeknek egyik tagja 7., a másik 
8. osztályos. Az algyői iskola 2 csapatot indított, 
diákjaink közül Németh Réka 7.b és Kertész Tekla 
8.b, valamint Nagy Olga 7.b és Üveges László 8.b 
vettek részt a versenyen. Az utóbbi tanulók, Nagy 
Olga és Üveges László első helyezést értek el.

Gyarmati Kupa úszóverseny
Hódmezővásárhely adott otthont a Gyarmati 
Kupa úszóversenynek. Forgó Noémi 1.a osztályos 
tanuló I. helyezett lett a 100 m-es mellúszásban, 

második a 100 m-es gyorsúszásban és harmadik a 
100 m-es hátúszásban. Noéminek ezek voltak az 
első 100 m-es úszásai és mindhárom számában 
bronzjelvényes időt úszott. Buzás Bálint Bende 
1.a osztályos III. lett a 100 m-es mellúszásban, 
hatodik a 100 m-es hátúszásban és nyolcadik a 
100 m-es gyorsúszásban, Bende 2 bronz- és egy 
ezüstjelvényes időt úszott. Edzőik: Magosi Krisz-
tina, Szabó-Zsura Brigitta és Kőhegyi Ferenc.

46. Országos Elsősegélynyújtó Verseny
A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt szervezésében immáron 46. alkalom-
mal rendezték meg az Országos Elsősegélynyújtó 
Verseny szegedi fordulóját. A verseny célja az el-

sősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismeretei-
nek minél szélesebb körben történő megtanítása 
és a humanitárius szemléletmód terjesztése. Az 
algyői iskola 5 fős csapattal képviseltette magát 
gyermek korcsoportban. A csapat tagjai: Kordás 
Patrik, Jernei Richárd, Kertész Tekla, Tóth Szilvia 
és Karasz Bence. A 7 állomáshelyből álló verse-
nyen 3 helyszínen elméleti ismeretekről adtak 
számot, 4 helyszínen pedig gyakorlati feladato-
kat kellett teljesíteni. A jó hangulatú megméret-
tetésen sokat tanultak, nevettek és igen hasznos 
ismereteket szereztek a diákok. Tisztes helytál-
lással a csapat 3. helyezést ért el. Köszönet illeti 
Csauth Zsuzsanna kolléganőt, aki sokat segített a 
felkészítésben, elméleti oktatásban.
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Motorsport: arattak az algyői offroadosok a XII. Bács-Trophy bajnokságon

A Bács-Kiskun megyei Pirtó adott 
 otthont a XII. Bács-Trophy offroad baj-
nokság következő versenyhétvégéjének, 
ahol nagyszerű  eredményeket értek el az 
Algyői Off-Road Club Sport egyesület 

versenyzői. Az éjszakai és nappali verse-
nyen három kategóriában képviseltették 
magukat az algyőiek. Extrém kategóriá-
ban a Szűcs Imre és Molnár Attila alkot-
ta páros aranyérmet szerzett, profi plusz 

kategóriában a Kaponyás Zsolt és Blaha 
Zoltán duó a dobogó második fokára 
állhatott fel, míg a profi kategóriában 
induló Kovács Róbert - Kajdocsi Adrián 
kettős a harmadik helyen zárta a via-
dalt. Az Algyői Off-Road Club Sporte-
gyesület többi párosa – Varga Zoltán és 
Berta Tamás, Dévai Péter és Tóth Ferenc, 
valamint Domonkos „Gombóc” Zoltán és 
Molnár Zoltán – ezúttal otthonról szo-
rított a csapattársaknak.

Ezzel még közel sem ért véget a klub 
szezonja, ebben az évben még négy 
versenyt is megrendeznek különböző 
helyszíneken a sorozat keretein belül. 
 „Bízunk benne, hogy remek szereplé-
sükkel a továbbiakban is sikerül ver-
senyzőinknek öregbíteni Algyő hírne-
vét” – mondta Varga Zoltán, a csapat 
pilótája.

A bajnokság pirtói állomásán az Algyői Off-Road Club Sportegyesület mindhárom induló párosa felállhatott a dobogóra.

Két algyői tékvandóérem Hatvanból

Hét ország 242 sportolója képviseltet-
te magát a Hatvanban megrendezett 
Nemzetek Kupáján. Zsarkó Dániel Pé-
ter, a klub edzője elmondta, most úgy 
döntött, a rutinosabb versenyzőket 
indítja ebben a kiélezett mezőnyben, 

így Kovács Angelika és Kiss Levente 
küzdhetett a nemzetközi versenyen. 
„Örülünk ennek a két éremnek. Levi 
kategóriája, a -35 kg-os serdülő me-
zőny általában a legnagyobb létszám-
mal zajlik, ő pedig most került fel a 
gyermek kategóriából a serdülők közé. 
Ez a fél év is elég volt számára ahhoz, 
hogy meghatározó versenyzővé váljon. 
Most bebizonyította, hogy a nemzet-
közi mezőnyben is megállja a helyét, 
több külföldi ellenfele is volt, a sport-
ágban magas szintet képviselő szlovén 
 versenyzőt is legyőzött, így megérde-
melten nyert. Angelika folyamatosan 
javuló teljesítményt mutatott, a döntő-
ben pedig a barátnőjével, a hódmező-
vásárhelyi Nagy Ramónával meccselt. 
Most Ramóna nyert, de Angelika is 
szépen helyt állt, és büszke lehet” – 
összegzett Zsarkó Dániel Péter.

Az algyői tékvandósok számára ez-
zel véget ért a tavaszi versenyszezon, 
 nyáron a szeptemberben rajtoló őszi 
szezonra, valamint a rájuk váró öv-
vizsgákra  gyakorolnak, többek között 
egy mártélyi edzőtáborral.

Két versenyszámban indultak az algyőiek az utánpótlás számára megrendezett hatvani nemzetek kupáján, formagya-
korlatban most nem érkezett érem, míg küzdelemben Kovács Angelika a -55 kg-os serdülő lányok között ezüst, Kiss 
Levente a -35 kg-os serdülők között pedig aranyérmet nyert.
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Kajak-kenu: sikerült előrelépnie Kopasz Bálintnak

Remekül sikerült a Maty-éren rendezett 
rangsoroló az Algyő SK kajakosa, Kopasz 
Bálint számára: a riói olimpiát is megjárt 
fiatal sportoló K1 1000 méteren mintegy 
három másodpercet, míg K1 500 mé-
teren másfél másodpercet vert a máso-
dikra. „Ez egy tájékoztató verseny volt, a 
júniusi két válogató lesz a hangsúlyos. Jól 
sikerült a felkészülés, amit Szerbiában 
kezdtünk meg, négyhetes vízi alapozást 
követően jöttünk haza. A rangsoroló 
megmutatta, jó munkát végeztünk, nem 
változtattunk az edzésmódszeren sem, 

ennek is eredménye, hogy egyre jobban 
fejlődök” – mondta el Kopasz Bálint.

A gyorsító edzéseket mintegy két 
héttel a rangsoroló előtt kezdték el, 
ennek a munkának fontos szerepe lesz 
a későbbiekben. „Most már speciali-
zálódunk az ezer méterre, voltam egy 
nemzetközi maratoni versenyen Bécs-
ben, ahol harmadik lettem. Vártam, 
hogy kezdődjön az év, hiszen csak úgy 
fog menni a  későbbiekben is, hogy sok 
versenyszituációt élek át” – fogalmazott 
Kopasz Bálint.

A Maty-éren rendezett világkupán 
az Algyő SK kajakosa két  aranyat is 
szerzett, míg K1 500 méteren ötö-
dik lett. 1000 egyesben egyhajónyi 
előnnyel győzött. Kopaszné Demeter 
Irén, Bálint edzője és édesanyja úgy 
nyilatkozott: bár sokszor volt néző-
ként Szegeden, ez a siker mindket-
tejük életét meghatározó, örökké 
emlékezetes diadal marad. Vasárnap 
Takács Tamarával indult 3000 méte-
res váltóban, és fölényes győzelmet 
arattak.

Hibátlan teljesítménnyel 
zártak az U11-es kéziseink

Miután a C csoport negyedik 
helyén végzett, a Badó Lász-
ló régió középházában foly-
tathatta az idényt az FKSE 
Algyő U11-es leány csapata. 
A kilenccsapatos versengést 
végül kiváló teljesítménnyel 
tudta le a Gera Pál által ve-
zetett csapat: mind a tizen-
hat mérkőzését győzelem-
mel zárta a keretében csupán 
egyetlen nem algyői iskolába 
járó, vagy algyői lakossal fel-
álló együttes. „A lelkem mé-
lyén éreztem, hogy ezt meg 
kell tudnunk csinálni. Van 
4-5 kiemelkedő játékosunk, 
e mellett igazi csapatként 
tudtunk játszani. Két meccs 
kivételével mindet legalább 
tizenkét gólos különbséggel 
nyertünk meg. Átlagosan 25-
26 gólt szereztünk meccsen-
ként, míg nagyjából a felét 

kaptuk” – összegzett a csapat 
edzője, Gera Pál. A csapat-
nak ezzel véget ért a szezon, 
igaz július elején egy kapos-
vári, nemzetközi utánpótlás 
tornán vesznek részt.

„A kiemelkedő játékosa-
ink azért is tartanak előrébb, 
mert régebb óta kézilab-
dáznak, és picit idősebbek 
is – ebben a korban fél év is 
nagyon sokat számít, nem 
hogy egy, vagy kettő. Tizen-
hat játékost neveztünk, a két 
kapus kivételével mindenki 
szerzett gólt, mindenki ki-
vette a részét ebből a siker-
ből” – fogalmazott Gera Pál, 
aki hozzátette: hosszú távú 
céljuk, hogy minél többen 
odakerüljenek a felnőtt csa-
pathoz, de elsődlegesen a 
sport és a mozgás szeretete 
játssza a főszerepet. 

Tavaly berobbant, idén azonban még fentebb lépne Kopasz Bálint, az Algyő SK kajakosa, aki a riói olimpiát követően 
készülhetett az idei szezonra. Nyitásként két számot is megnyert a Maty-éren tartott rangsorolón, és két aranyat is 
bezsebelt a szegedi világkupán.

Az FKSE Algyő U11-es leány csapata nagyszerű évadot 
zárt: a régió középházi küzdelmeit 100%-os mérleggel  
abszolválták Gera Pál tanítványai.

optika

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

L ÁT ÁSVIZ SGÁL AT 
SZ EMÉSZ S Z AKORVOSSAL .

INGYENES

Algyői Faluházban 
2017.06.13-án kedden 9:00-12:00-ig

Az elkészült szemüvegeket  
személyesen adjuk át.

Egészségkártya elfogadóhely.
Használatban levő szemüvegét

kérjük, hozza magával. 
Szemüvegekre és lencsékre

-10 - 50%

Jól lát?

szemüvegrendelés 
a helyszínen
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ALGYŐI HÍRMONDÓ

A Gyevi Art Kulturális  
Egyesület és az

Algyői Faluház és Könyvtár
sok szeretettel meghívja
Önt, családját, barátait a 

VIII. Algyői Foltvarró 
Kiállítás

megnyitójára.

A megnyitó
2017. június 10-én,  

szombaton
10 órától kerül  
megrendezésre az  

Algyői Alkotóházban. 
(Algyő, Kastélykert u. 106.)

A SZÖGHY TEMETKEZÉS
Algyői kirendeltsége a  
Hóvirág Virágüzletben.

Teljes körű temetkezési  
szolgáltatás, ingyenes  

árkalkulációval! 
Algyő, Téglás u. 67.

Tel.: 06 (20) 501-4100
Szállítás ügyelet (0-24 h):  

06 (30) 955-7556

Algyőn  
jó minőségű  
száraz tűzifa  

kapható.
Horgász Ferenc 
06 30 218 1217

Foglalkozás egészségügyi (üzemorvosi)  
szakorvosi szolgáltatás igénybe vehető!

Jelentkezni 06 (20) 523-4446
remediteambt@gmail.com

A szolgáltatás helye: 
Borbála Fürdő emeleti orvosi rendelő.

Dr. Szabó J. Attila

 Apróhirdetés

Bérbe kiadó! Július 1-től Algyő, Hóvirág u. 54. 
szám alatti élelmiszer bolt, hosszútávra kiadó.  
Az üzlet két utcára nyíló, külön bejáratú helység-
ből áll. Más célra is igénybe vehető a bérlemény. 
Érd. 06 (20) 596-5060, 06 (70) 373-0411

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

Minden kedden, a piactéren kapható! 
Divatáru, sportruházat, fehérnemű, török  
gyógypapucsok és munkaruha a készítőtől 
kapható.
6-11 óráig. 06 (30) 717-2416
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...a Tisza Virága

Vásárok A ciVil szerVezetek házábAn (Kastélykert u. 38.)
Június 02. (péntek) 09:00-11:30 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár
Június 09. (péntek) 09:00-11:00 óra – Vegyes iparcikk vásár
Június 13. (kedd) 09:00-12:00 óra – Vegyes iparcikk vásár
Június 21. (szerda) 09:00-11:30 óra – Vegyes- és apróiparcikk vásár
Június 26. (hétfő) 09:00-12:00 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár

Július 03. (hétfő) 09:00-11:30 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár

A FALUGAZDÁSZ MINDEN KEDDEN 9-16 ÓRA KÖZÖTT 
TARTJA FOGADÓÓRÁJÁT A FALUHÁZ FÖLDSZINTI KIS-
TERMÉBEN!

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

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

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

Június 24. (szerda), 10:00, EzerJóHáz
Az Ezerjófű Egészségvédő Egyesület nyílt napja – az Év Gyógynövénye, a 
MÁK jegyében. A belépés ingyenes!

Június 24. (szerda), 17:00, EzerJóHáz
Napforduló Ünnep – Szent Iván-éj. 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.

KACAGÓ DELFINEK FITNESZ SPORTTÁBOR
A tábor július 03-tól 07-éig tart, a jelentkezési határidő június 26. A részvételi 
díj 18.500 forint. Érdeklődni: Badar Kovács Krisztina vezetőedzőnél a 06 (70) 
341-7765-as számon lehet, továbbá Kakuszi Ildikónál. Számtalan csoport-
tal foglalkozik Badar Kovács Kriszta, mint a Fit-Feeling Fitness szakavatott 
 vezetője. A mozgás során fejlődik a gyermekek koordinációs és kondicionális 
képessége, nő az önbizalma és mindez úgy, hogy közben jól érzi magát. Mit 
tanulnak a gyerekek? Lazaság, hajlékonyság, állóképesség, zene, tánc, speciális 
szertorna és akrobatikus elemek, öröm és játék.

DRÁMATÁBOR
Az Algyői Faluházban immár harmadik alkalommal indul drámatábor,  ezúttal 
július 24-től 28-áig várják az érdeklődőket 8-14 éves korig. A jelentkezé-
si  határidő július 10-e, a részvételi díj pedig 10.000 forint. Érdeklődni Gál 
 Boglárkánál lehet a 06 (62) 517-172-es, vagy a 06 (20) 484-3889-as számo-
kon. A tábor szervezői várják azokat a 8-14 éves gyerekeket, akik érdeklődnek a 
színház iránt, kedvet éreznek a közös alkotáshoz, szeretnék kipróbálni magukat 
„kis színész növendékként, díszlet- és jelmeztervezőként”. A drámapedagógi-
ai foglalkozások mellett ének-zene, kézműves-, játékos-, mozgásos tevékeny-
ségek is  megjelennek a napi programokban. A drámatábor vezetői: Pintér Erika 
 színházi nevelő, Vargáné Dezső Zsuzsanna drámapedagógus. A drámatáborban 
folyó munkát a Faluház munkatársai segítik.

MENTŐK: 104  • TŰZOLTÓSÁG: 105 •  
RENDŐRSÉG: 107

HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZAT

Bakó Ildikó (Tel.: 62/267-202, 06 (30) 635-4717)
Rendel: H, K, P: 8.00-12.00; Sze, Cs: 12.00-16.00

Lakatos Albertné Tóth Mária (Tel.: 62 267-707, 06 (30) 638-1863)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs, P: 7.30-11.30

Törökné Kálmán Antónia (Tel.: 62/267-909, 06 (30 ) 249-5708)
Rendel: H, Sze: 12.30-16.30; K, Cs: 7.30-12.00; P: 7.45-12.00

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKSZAKORVOS
Molnár Mária (Tel.: 62/268-038; 30/963-37-56) Rendel: H 8.00-12.00;  

K 8.00-11.00; Sze 13.00-16.00; Cs 8.00-10.00; P 8.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: Cs 11.00-15.00

FOGSZAKORVOS
Kovács Ágnes (Tel.: 62/765-920; cím: Egészségház u. 42.)

Rendel: H, K 12.00-18.00; Sze, P 8.15-14.15; Cs 07.00-13.00
Szíjártó Márta (Tel.: 20/965-09-97; cím: Bartók u. 76. I. em. 5.) Rendel: H-Cs

GYEVI PATIKA
Elérhetőség: Egészségház u. 42.; tel.: 62/517-261

Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00; Szo 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, 06 (20) 358-9211, bobitabolcsode@algyo.hu 

Algyői Faluház: 62/517-172, 62/517-173, faluhaz@algyoktv.net 
Algyői  Könyvtár: 62/517-170, bibl@algyo.hu 

Tarjánvárosi Rendőrörs: 62/421-098

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE
Tóth Gábor  r. főtörzsmester  06 (20) 209-5319

Horváth Zoltán  r. főtörzsmester  06 (20) 209-5318
Jaksa Zoltán címzetes r. főtörzszászlós 06 (70)430-3655

ESZI Idősek Napközi Otthona 
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17. 

Tel./Fax: 06 (62) 267-048

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel./Fax: 06 (62) 267-866



Vidács Karina 
   született: 2017. 04. 13.
   anya: Sisa Kinga

apa: Vidács János

SzületéSek Algyőn

Bakó Máté
született: 2017. 05. 05.
anya: Sárkány Anetta
apa: Bakó Ferenc

Lakatos Anna és Császár Balázs  
május 6-án házasságot kötött. Sok boldogságot!

Kovács Sándor és neje, Sarusi Erzsébet május elsején ünnepelték 60. 
házassági évfordulójukat. Az ünnepséget nagyjából 40 fő részvételével 

tartották meg az algyői Levendula étteremben.  
A résztvevők között voltak családtagok, rokonok, ismerősök.  

Ezúton is jó egészséget kívánnak mindkettőjüknek a meghívottak!

GyereknAp és búcsúztAtó A bölcsődében

A Bóbita Bölcsőde gyereknapot és az óvodába induló gyerekek 
 búcsúztatóját rendezte meg. A Donka Emese által vezetett  „Táncolj 
babám” bemutatóját láthatták a résztvevők, majd Hegedűs Edit 
 tanítványainak néptáncbemutatója következett, ezt táncházzal zárták.  
A hamarosan tizedik születésnapját ünneplő intézményben Vámos 
Zoltán 100 szeletes csoki tortájával tette még emlékezetesebbé a 
jelenlévők számára ezt a napot. A kisgyermeknevelők a következő 
 Gárdonyi Géza idézettel köszöntek el a gyerekektől és a szüleiktől: 
„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; 
ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, 
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség”.


