
Algyői Hírmondó
XXVI. évfolyam 7. szám független közéleti lap

A tartalomból

A 450 millió forintos beruházást várha-
tóan 2018 májusában adják át. Egy 25×33 
méteres, hidegvizes, kültéri medencét 
alakítanak ki a Borbála Fürdőben. A tele-
pülés június 22-i, négyórás nyílt testületi 
ülésén ezen kívül műjégpályáról és Bene 
Zoltán távozásáról is tárgyaltak a képvi-
selők.

Két viharos, jeges esős nap után rekkenő hőségben gyülekeztek a mákot ünnepelni szándékozók az algyői Tájház és EzerJóHáz 
udvarán. Szervező, vendég, mindenki az árnyékot kereste a kút melletti hatalmas, védelmet adó fák alatt. 

A mák jegyében telt az Ezerjófű nyílt napja

A volt polgármester támogató 
szavazatával, a Fidesz-frakciót alkotó 
négy képviselő tartózkodása mellett a 
többség megszavazta a képviselő-testület 
feloszlatását május 31-én. Molnár Áron 

polgármester szerint olyan szinten 
képtelenek az együttműködésre, hogy ez 
az egyetlen megoldás. Szeptember 10-
én lesz időközi választás a településen. 

Részletek a 4. oldalon

Szeptember 10-én választ Algyő

Részletek a 8-9. oldalon

Az Algyő SK kajakosa jóformán lekopírozta a tájékoztatón mutatott teljesít-
ményét az idei első, válogató versenyen. Nemcsak a Maty-éri helyszín, hanem 
az eredmények is megegyeztek az év első versenyén történtekkel: Kopasz Bálint  
K1-1000 és K1-500 méteren is a leggyorsabbnak bizonyult, így mindkét szám-
ban győzni tudott. 

Októberben kezdődhet 
az új medence építése

 Kopasz Bálint nem lassít

Részletek a 18. oldalon

Részletek a 12. oldalon

2017. július

Rózsasándor elrabolta az Év könyve díjat  ..........3.

Úton a megoldás felé .......................................10.

Föld Napja az óvodában   ..................................15.

Algyői volt a legeredményesebb 
megyei labdarúgó  ...........................................16.
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STRAND PARTY
2017.
JÚLIUS 8.

 ◆ ◆ ◆ IX. BORBÁLA ◆ ◆ ◆
STRANDKÉZILABDA KUPA

ALGYŐI OFF-ROAD CLUB: AUTÓ ÉS MOTOR BEMUTATÓ EGÉSZ NAP
ORIFLAME BP CSAPAT
MR. CZUKOR VATTACUKOR

SZAMÓCA CUKRÁSZDA 11 ÉVES SZÜLETÉSNAPJA
 EZERJÓFŰ EGYESÜLET TEAKÓSTOLÓ

JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK

FIÚ ÉS LÁNY CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 
(MAXIMUM 10 FŐS CSAPATOK)

NEVEZÉSI DÍJ: 12.000 FT/CSAPAT | JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. JÚLIUS 5.
NEVEZÉS: BORBALAFURDO.GYOGYASZAT@GMAIL.COM E-MAIL CÍMEN 

VAGY A +36 70/42-58-577-ES TELEFONSZÁMON.

Egész nap zene, jókedv és szórakozás!

Borbála Gyógyfürdő (Algyő, Sport u. 9.)

Algyő
...a Tisza virága

Strandok
JÚLIUS 28. 

(PÉNTEK) 22.00 ÓRÁIG

éjszakája

BELÉPŐJEGY KEDVEZMÉNY: 
NAPI ÉS DÉLUTÁNI JEGYEK 22 ÓRÁIG ÉRVÉNYESEK.

ZENÉL: 
PETERS LOUNGE

Algyő
...a Tisza virága

KOKTÉLPULT
C H I L L O U T 
ZENE DÉLUTÁN (17.00-22.00)

SZAUNASZEÁNSZOK

Borbála Gyógyfürdő (Algyő, Sport u. 9.)
www.borbalafurdo.hu | www.facebook.com/borbalafurdo | 0662/517-520 |0620/374-5770

Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősé-
ge sok szeretettel várja a  különböző 
intézmények,  
szervezetek, civil közösségek híreit, 
sajtóanyagait, fotóit, meghívóit! 
Címünk a már megszokott:  
algyoihirmondo@gmail.com.

PIETAS TEMETKEZÉS 
Melinda virágüzletben az algyői temető főbejáratánál

www.pietasszeged.hu

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

Telefon: 06 (70) 616 2055

Halott szállítási ügyelet 0-24 óráig
Telefon: 06 (30) 207-4129
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Rózsasándor elrabolta az Év könyve díjat

Tavaly jelent meg Bene Zoltán legújabb 
regénye, de még mindig hívják könyv-
bemutatókra, recenziót írnak művéről. 
Az érdemes, nemes Rózsasándor ka-
landjait az algyőiek is ismerhetik, hiszen 
a Faluházban márciusban, a Tollforga-
tók rendezvényén maga a szerző mutat-
ta be a könyvet. Úgy tűnik, nem csak a 
nagyközségben élők tetszését nyerte el a 
könyv, ugyanis június 8-án, a 88. Ünne-
pi Könyvhéten az Év Könyve díjat nyer-
te el Szegeden a mű.

„Ez egy könyvészeti szemponto-
kat is figyelembe vevő értékelés, s azt 
gondolom, hogy a Rózsasándor egy 
kimondottan szép kiállítású könyv. 
Ugyanakkor bízom abban, hogy a szak-
mai szempontok szerint is értékelhető, 
azaz az irodalmi értékei is maradandók.  
A szegedi év könyve díj odaítélésé-
nél mind a kül csínyt, mind a belbecset 
 figyelembe veszik a döntnökök, ez nem 
egy könyvészeti, de nem is egy iroda-

lomszakmai díj, hanem kettő egyfajta 
hibridje” – fogalmazott az Algyői Hír-
mondónak Bene Zoltán, majd szerényen 
hozzátette: a külcsíny pedig ez esetben 
kizárólag az illusztrátor, Török Eszter, a 
kötetet tervező és tördelő René Margit, 
valamint a kiadó, a Liget Műhely érdeme. 

Maga a regény izgalmas, szórakoz-
tató, könnyed humora leköti az olvasót. 
Műfaja betyárpikareszk, Bene Zoltán 
párhuzamba is állította Don Quijotét 
és Rózsasándort. „A pikareszk egyrészt 
lazán összekapcsolódó epizódokból álló 
történet, amelyet a főhős személye fűz 
össze, s ez a főhős mindig a társadalom 
perifériájára szorult, leleményes alak, 
másrészt a narráció hangneme szatiri-
kus. Ez mind igaz Az érdemes, nemes 
Rózsasándor kalandjaira. A pikareszk 
rengeteg lehetőséget kínált a világirodal-
mi párhuzamoktól kezdve az egyéb uta-
lásokon keresztül az iróniáig” – mondta 
el. Hozzátette, nagyon élvezte az írással 
járó játékot, ahogy tapasztalatai szerint 
az olvasók is. 

„Rózsasándor vadkeleti hős. Egy ke-
let-közép-európai tehenészlegény, akit, 
ha kivándorol Amerikába, óhatatlanul 
cowboynak neveztek volna. A cow-
boy-romantika egyik alapvető eleme, 
mondhatni: sarokköve a szabadság-
szeretet. Akik indiánregényeket faltak 
gyerekkorukban, mint például én, azok 
tudják, hogy a préri, amely maga a vég-
telen, a szabadság hona. Csakúgy, mint 
a magyar puszta. Vagy a nagy kelet-eu-
rópai steppe. Rózsasándor a pusztákon 
vándorol, amiképpen Old Shatterhand a 
prérin” – így jellemezte tavaly megjelent 

regényének főhősét Bene Zoltán egy 
korábbi interjúban. Rózsasándor ugyan 
hasonlít egy bizonyos Rózsa Sándorra, 
ő azonban nem egy bűnöző, hanem egy 
igazságosztó – mondhatni az az ember, 
akivé az igazi betyárnak kellett volna 
válnia, ha valós lett volna róla minden 
legenda: „Az én Rózsasándorom nem 
egy történelmi alak, nem egy ismert 
rabló és gyilkos Rózsa Sándor, hanem 
az igazságot cselekvő.”

Bene Zoltán szerint az embereket 
életük során rengeteg igazságtalanság, 
méltánytalanság éri, ezért mindig nép-
szerűek voltak az ilyen jegyekkel bíró 
hősök. Egyetlen, nem kis hibájuk van: 
nem léteznek. „Vagy sosem abban a le-
hetséges világban, amiben mi létezünk, 
mindig egy másikban” – tette hozzá.

Azonban nemcsak a regény izgalmas, 
a könyv születésében is vannak érdekes-
ségek. Azt gondolnánk, az illusztráció-
kat készítő Török Eszter és az író végig 
együtt dolgozott.  „Hatalmas szerencse, 
hogy a Liget folyóirat szerzői össze-
hoztak bennünket egy regény megje-
lentetésének erejéig. Pedig a Miskolcon 
élő rajzolót személyesen nem ismerem, 
még csak nem is beszéltünk egymással 
soha” – árulta el Bene Zoltán.

Az elismerés ellenére nem pihen a re-
gényíró, sőt, újabb és újabb feladatokat 
vállal el. Júliustól ő a Szeged című kul-
turális folyóirat szerkesztője, valamint 
elkészült következő regénye Áramszü-
net címmel, amelyből számos részlet is 
jelent már meg különböző folyóiratok-
ban, azonban a könyv formátumú kia-
dás csak 2018-ra várható. 

Bene Zoltán Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai című regénye nyerte el az Év könyve díjat Szegeden. Az igazi 
betyár és a betyárpikareszk főszereplője azonban nem azonos: az utóbbi egy mitologikus, tiszta vadkeleti hős. A szerző 
a siker ellenére nem pihen, és az elvállalt feladatait nézve erre nem is biztos, hogy lenne ideje.

Tisztelt Algyői Civil Szervezetek Vezetői és Algyői Lakosok!
Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület közli, hogy az egyesület új vezetőséget választott, mert a régi vezetés lemondott és  

ki is lépett az egyesületből. Az új vezetőség megválasztására összehívott közgyűlés egyhangú szavazással elnöknek választotta:  
GULYÁS SÁNDORT. Elérhetőségei: +36 (30) 621-8121; +36 (30) 703-0699, Email: gulyassandor50@gmail.com

Helyettes: Búsné Baka Erika , Tel. :+36 (30) 291-2202
Üdvözlettel: Gulyás Sándor 
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Feloszlatta magát a képviselő-testület

Miután a májusi rendes ülésen ismétel-
ten azt szavazta meg a testületi többség, 
vagyis a négyfős Fidesz-frakció és a volt 
településvezető, hogy Molnár Áron pol-
gármester csak 100 ezer forintos ösz-
szeghatárig dönthessen, minden mást 
előzetesen a pénzügyi bizottságnak jóvá 
kell hagynia, Molnár rendkívüli ülést 
hívott össze, újból a testület elé hozva a 
kérdést. A május 31-i ülésen sem tágí-
tott a többség, ezt követően Balázs Zsolt 
független önkormányzati képviselő kért 
szót. Ügyrendi hozzászólásában kifej-
tette: úgy látja, ezzel az SZMSZ-módo-
sítással – vagyis a polgármesteri jogkör 
csorbításával – egy olyan pontra érkez-
tek el, ami példátlan, és nem Algyő ér-
dekeit szolgálja. Azt mondta, bár öt évre 
választották a testületet és még csak a 
ciklus felénél járnak, a menetrendszerű 
5:4-es szavazati arányokból jól látszik, 
hogy hatalmas szakadék húzódik a két 
táborra oszlott testület között.

„Ez nem segíti Algyő boldogulását, 
nem lehet fenntartani ezt az állapotot! 
Azért választottak meg minket, hogy 
közösen toljuk a falu szekerét, és volt egy 
féléves időszak, amikor ez működött, de 
nincsenek illúzióim, nem hiszem, hogy 
ez a helyzet megváltozna, inkább csak 

egyre rosszabb lesz. A kialakult helyzet 
közös felelősségünk, a testület mind a 
9 tagjáé, ezért javaslom, öntsünk tiszta 
vizet a pohárba: épp itt az ideje, hogy ez 
a testület felálljon” – fogalmazott Balázs 
Zsolt.

A képviselő-testület feloszlását célzó 
javaslatot Herczeg József szavazatával, 
a négyfős Fidesz-frakció tartózkodá-
sával napirendre vették. Molnár Áron 
azt mondta, egyetért Balázs Zsolttal, 
kompromisszumképtelen a testület, két 
irány, két vélemény és vezetési felfogás 
ütközik folyamatosan az üléseken, s ez 
nemcsak őt zavarja, hanem kihat a hiva-
talra, a nagyközség intézményeire, cége-
ire. „2014-ben szerintem egyértelműen 
döntöttek a választópolgárok, de látszik, 
hogy a ciklus végéig nem tartható ez a 
helyzet. Én nem félek megmérettetni 
magamat, hiszek abban, hogy a demok-
rácia erről szól, nézzük meg, kinek az 
érvei lesznek erősebbek. Bízom az al-
győiek bölcs döntésében” – jelentette ki 
a polgármester.

Gubacsi Enikő alpolgármester arról 
beszélt, hogy 19 éve képviselő, 5-ször 
kapott bizalmat a választópolgároktól, 
és bár korábban is voltak viták, de min-
dig a helyiek érdekében. Most úgy látja, 

nem tud előrehaladni a település, holott 
21 beadott pályázatuk van, többségük 
elbírálás alatt. Azt mondta, ha a többi-
nél is olyan helyzet lesz, mint a TAO-s 
pénzből építendő medencénél, amit az 
ötfős többség levetetett napirendről, 
akkor veszít a település, elszalaszt jó 
lehetőségeket. Pongrácz Tamás fideszes 
frakcióvezető úgy értékelt, ez egy szín-
játék, s betanult szöveget mondott el 
Balázs Zsolt, Molnár Áron és Gubacsi 
Enikő, majd visszautasította, hogy mi-
attuk elesett volna bármilyen pályázat-
tól is a település.

Herczeg József elismerte, váratla-
nul érte a bejelentés, de szerinte későn 
jött, mondván 2,5 év alatt Molnár és 
Gubacsi egyfajta diktatúrát épített ki 
Algyőn, s a volt településvezető szerint 
a demokrácia helyreállítása miatt támo-
gatandó, hogy időközi választás legyen 
a nagyközségben. Gonda János arra em-
lékeztetett, hogy a legutóbbi választá-
son csak két új fő került a testületbe, s 
úgy értékelt, szerinte a polgármesternek 
kellett volna többet tennie azért, hogy 
jó legyen az együttműködés a települé-
sen. Egy személyben Molnárt tette fe-
lelőssé, mint mondta, elég lett volna, ha 
ő lemond.

A volt polgármester támogató szavazatával, a Fidesz-frakciót alkotó négy képviselő tartózkodása mellett a többség 
megszavazta a képviselő-testület feloszlatását május 31-én. Molnár Áron polgármester szerint olyan szinten képtele-
nek az együttműködésre, hogy ez az egyetlen megoldás, Pongrácz Tamás viszont annyira meglepődött, hogy először 
csak annyit mondott: „ez egy szimpla színjáték”.
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A képviselő-testület feloszlatásá-
ról szóló határozatot végül a négyfős 
Fidesz-frakció tartózkodása mellett 
megszavazta a többség, így megkez-
dődik az időközi választás előkészítése.

„Ez volt az egyetlen megoldás. Sze-
mélyeskedő, kampányszagú 2,5 eszten-
dő van mögöttünk, és még ugyanennyi 
lenne hátra, ami biztosan nem telne 
jobban. Nem egyik napról a másikra 
fogalmazódik meg az emberben, hogy 
egy ilyen helyzetet értékeljen, s úgy lás-
sa, nincs más megoldás, mint visszaadni 
a választóknak a döntés jogát. Nekünk 
kötelességünk minden egyes dönté-
sünkkel azt az egy célt szem előtt tarta-
ni, hogy mit kíván az itt élők érdeke. Ám 
ha ez már nem megy egy testületnek, 
akkor nincs értelme tovább folytatni” – 
értékelte a döntést portálunknak Mol-
nár Áron. Megjegyezte, biztos abban, 
hogy minden képviselő fejében megfor-

dultak már hasonló gondolatok, ezért az 
SZMSZ-módosítás újbóli megszava-
zása után jogosnak érezte Balázs Zsolt 
felvetését. Elmondta, erről már koráb-
ban is beszélgettek Gubacsi Enikővel,  

Torma Tiborné R. Nagy Máriával és Ba-
lázs Zsolttal, s egyszerűen nem láttak 
más utat.

Az időközi választást a Helyi Választá-
si Bizottság szeptember 10-ére tűzte ki.

Lázár: az új választás egy új lehetőség Algyő életében

A képviselő-testület fel-
oszlatására  Lázár János, a 
körzet országgyűlési képvi-
selője közleményben reagált. 
„Aggodalommal tölt el, ami 
Algyőn történik. A térség 
országgyűlési képviselője-
ként mindig megpróbáltam 
segíteni, arra kérni a polgár-
mestert és a képviselőtestület 
tagjait, hogy Algyő érdeké-
ben működjenek együtt” – 
fogalmazott közleményében 
Lázár János.

„Polgármesteri munkám 
során azt tapasztaltam, a te-
lepülés vezetőjének feladata 
és kötelessége, hogy a vitás 
kérdéseket rendezze, a poli-
tikai nézeteltérések ellenére 
megtalálja a közös hangot 
a testület tagjaival, és meg-
teremtse az együttműködés 

lehetőségét a település mű-
ködése, fejlődése érdekében. 
Amennyiben erre nem képes, 
akkor alkalmatlan a település 
vezetésére” – tette hozzá a 
miniszterelnökséget vezető 
miniszter.

„Meggyőződésem, hogy 
az új választás egy új lehe-
tőség Algyő életében. Arra 
kérem az algyői polgárokat, 
hogy fogjanak össze Algyő 
érdekében” – írta közlemé-
nyében Lázár János ország-
gyűlési képviselő.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter aggodalmát fejezte ki az algyői eseményekkel kapcsolatban és arra kérte az 
algyőieket, hogy fogjanak össze a település érdekében.

Az algyői könyvtár
2017. július 31-tól 
augusztus 20-ig
ZÁRVA tart.

Nyitás: augusztus 21-én.
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A Helyi Választási Iroda Hirdetménye 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 
 
Az Algyői Helyi Választási Bizottság kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi 
választását 

2017. szeptember 10. napjára (vasárnapra). 
 

A szavazás 600 órától 1900 óráig tart. 
 
 
Algyő nagyközség egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható önkormányzati képviselők száma: 8 fő. 
 
Egyéni választókerületi képviselőjelölt és polgármesterjelölt a választópolgárok jelölése alapján lehet valaki, a választópolgár több jelöltet is 
ajánlhat, de csak egy településen fogadhat el jelölést. 
 
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
 
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 
 
Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője 
állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon (2017. július 17.). 
 
Ajánlóívet a jelöltként indulni szándékozó választópolgár a Helyi Választási Irodától 2017. június 7. napját követően igényelhet, a Helyi 
Választási Iroda legkorábban 2017. július 24. napján adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 
 
Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni 
(2017. augusztus 7. 16:00). Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. 
 
A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre 
szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
 
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 
 
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható, azaz Algyőn 8 főre. 
Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt 
lép. 
 
A választási kampány 2017. július 22. napjától 2017. szeptember 10. napján 19:00 óráig tart . 
 
A választópolgár a kijelölt szavazókörben, vagy mozgóurna igénylésével állandó lakóhelyén, tartózkodási helyén, személyesen szavazhat. 
 
Mozgóurnát az a választópolgár kérhet, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna 
igénylésére. A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2017. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához, vagy a 
szavazás napján (2017. szeptember 10.) 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 
 
A kérelem kötelező tartalmi elemei: a választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója.  Mozgóurna 
igénylésének tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén 
tartózkodik.  
 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.  
 
A névjegyzékben szereplő választópolgároknak az értesítőt 2017. július 14. napja és 2017. július 24. napja között küldi meg a Nemzeti Választási 
Iroda. Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat (az értesítő megléte nem feltétele a 
szavazati jog gyakorlásának). 
 
A Helyi Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba a delegált tagok bejelentése 2017. augusztus 25-én 16:00 óráig történhet. 
 
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 62/517-511, 62/517-517, 
927-es mellék. 
 
A Választási Iroda vezetője: Angyal Zsolt, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel.: 62/517-511, Fax: 62/517-516, e-mail cím: jegyzo@algyo.hu. 
 
Algyő, 2017. június 12. 
 
 
              Dr. Varga Ákos 
             HVI jogi helyettes 
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...a Tisza Virága

Sikeres pályázat révén újul meg a négyszög tó

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) egy újabb 
kiírásán szerepelt sikeresen az algyői 
önkormányzat. Molnár Áron pol-
gármester arról tájékoztatott, hogy 
a 100%-os intenzitású kiíráson 49 
millió forintot nyertek a négyszög tó 
rendbetételére. A tó a 47-es út men-
tén található a Tisza-híd baloldalán. 
„Ez egy elhanyagoltnak tűnő terület, 
hiszen évtizedek óta nem volt kar-
bantartva. Fontos szerepe van ennek 
ellenére a tónak, ugyanis az úgyne-
vezett fölvég csapadékvíz elvezetése 
nagyrészt oda történik a főút alatt ki-
alakított három átfolyón keresztül. A 
tavat záportározóvá fogjuk alakítani, 
amely magában foglalja a kikotrását 
is” – részletezte a településvezető. A 
legfőbb cél, hogy a nagyközség bel-
területéről elvezessék a vizeket, így 
akadályozva meg a tartósan belvi-
zes területek kialakulását. A 47-es út 
szempontjából is fontos projektről 
van szó, hiszen ha megvalósul, akkor a 
főút közvetlen közelében sem alakul-
nak ki olyan vizes területek, amelyek 
akár az utat is károsíthatják.

Az önkormányzat több féllel foly-
tat egyeztetéseket, így például a 
MÁV-val, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel, továbbá a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt.-vel (NIF), s 
Molnár Áron elmondása szerint úgy 
tűnik, a hatóságok is támogatják ezt 
a projektet.

A nagyközség fejlesztési koncep-
ciójában a 2018-as esztendőre ter-
vezték a négyszög tó rendezésének 
a megvalósítását, ami reális, ahogy 

a polgármester elmondta, egy fél év 
még biztosan szükséges a tervek pon-
tosításához és az előzetes munkála-
tok elvégzéséhez. Maga a kivitelezés 
is hónapokig tart majd, ugyanis a tó 
kotrása is időbe telik, továbbá gon-
doskodni kell az iszap megfelelő el-
helyezéséről is.

„Ha elkészül a projekt, akkor egy-
részt a fölösleges vizek elvezetése 
megoldott lesz, másrészt lesz Algyő-
nek egy olyan újabb területe, amit 
akár szabadidős tevékenységekre is 
lehet hasznosítani” – összegzett a te-
lepülés első embere. 

...a Tisza Virága

Nyáron sem mennek szabadságra a foltvarrók

A foltvarrás az Amerikai Egyesült Álla-
mokból származik, ugyanis a telepesek 
kevés textillel rendelkeztek, és kényte-
lenek voltak a régi ruháikból takarókat 
készíteni. Ezt a tevékenységet azonban 
nem csak az USA-ban, hanem a világ 
minden táján űzik, így minden nemzet-
nek megvan a saját szabási sajátossága.

Magyarországon hivatalosan 20-25 
éve indult el a foltvarrás, azonban őseink 
korábban is jeleskedtek benne, hiszen ők 
sem dobták ki, ami még használható volt.  

A 2009-ben alakult Algyői Folt-
varrók Köre az Alkotóházban szer-
vezett kiállítást a közelmúltban. Több 
mint 20 tag közel 50 művét csodál-
hatták meg a látogatók. Izbékiné 
Cseuz Gabriellától, a foltvarrók veze-
tőjétől megtudtuk, nyáron sem men-
nek szabadságra, ilyenkor elsősorban 
kézzel készített tárgyakat és aprósá-
gokat készítenek. Szeptemberben pe-
dig egy szabadtéri programmal, egy 
közös varrással köszöntik az őszt. 

Nemrég ért véget az Algyői Foltvarrók Körének kiállítása a helyi Alkotóház-
ban, ahol több mint 50 művet tekinthettek meg az érdeklődők.

Csaknem 50 millió forintot nyert az algyői önkormányzat az úgynevezett négyszög tó fejlesztésére. A legfőbb cél, 
hogy záportározóvá alakítsák, s ezzel megoldják a környék belvízgondjait.
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Októberben kezdődhet az új medence építése Algyőn

A Szegedi Úszó és Vízilabda Tömeg-
sport Egylet 300 millió forintos TAO 
támogatásából és 150 millió forintos 
önkormányzati önerőből egy 25×33 
méteres, hidegvizes, kültéri medencét 
alakítanak ki az algyői Borbála Fürdő-
ben. Ahhoz, hogy ezt jövő nyáron már 
használhassák az algyőiek, a közbe-
szerzést minél hamarabb ki kell írni. A 
település által biztosított összeg és 126 
millió forint TAO pénz rendelkezésre 
áll, azonban a többi még hiányzik, nem 
kötötték meg róla a szerződést.

Ezért azt a megoldást hozták, hogy 
a közbeszerzést két részletben indítják 
el. Az első ütemben felhasználják a már 
meglévő forrást, amiből megépül a me-
dence, míg a második ütem akkor kez-
dődik, amikor meglesz a fennmaradó 
összeg is. Ebből pedig a sátor és a sá-
tortartó eszközök elkészítését, valamint 
a sporttechnikai eszközök beépítését 
végzik el.

Molnár Áron polgármester örömét 
fejezte ki, mert a körülbelül két és fél 
hónapos közbeszerzés által akár már 

októberben megkezdődhet a kivitelezés, 
amivel még a hideg beállta előtt jelen-
tősen elhaladhatnának. Pongrácz Tamás 
képviselő szerint azonban kérdésként 
merül fel, hogy amennyiben mégsem 
gyűlik össze a hiányzó 173 millió forint, 
akkor azt az önkormányzatnak saját 
forrásból kell-e majd pótolni. Bella Ár-
pád projektmenedzser erre azt válaszol-
ta: nem, a tervek szerint a teljes összeget 
is rövidesen, akár két héten belül meg-
szerzik, aláírás előtt állnak.

Gubacsi Enikő alpolgármester úgy 
látja, az új medence hatalmas segítséget 
jelent majd a fürdő mindennapjaiban, 
ugyanis többen panaszkodnak, hogy a 
nyári szezonban helyhiány miatt nem 
biztosított a gyermekek, felnőttek és a 
településre látogatók sportolási lehető-
sége.

Pongrácz Tamás azt kérte: a közbe-
szerzési bizottságban az önkormányzati 
delegáltak legyenek többségben, mi-
vel jelentős közpénzzel járulnak hoz-
zá a beruházáshoz. A Szegedi Úszó és 
Vízilabda Tömegsport Egylet szerint 

azonban ők „viszik vásárra a bőrüket”, 
ugyanis a TAO is közpénz, ami ellenőr-
zéssel és elszámolással jár.

A bírálóbizottság tagjait nem érinte-
né a szeptember 10-i időközi választás, 
ugyanis addig a közbeszerzés véget ér-
het. A személyekről a jövő héten tár-
gyalnak, a kiírást megszavazta a grémi-
um.

Szintén TAO-s forrásból a Szegedi 
Tisza Volán SC jégkorong szakosztá-
lya egy mobil műjégpályát létesítene 
Algyőn. A szigetelt sátras fedés 65X30, 
a pálya 56×26 méteres lenne. Ennek 
költsége 300 millió forint, ebből az 
önkormányzati önerő 90 millió forint. 
A nagyközség a költségeket a 2018-as 
költségvetésből finanszírozná, míg a 
kialakítás a jövő nyáron kezdődhetne 
meg, és az őszi szezonra el is készülhet-
ne. Molnár Áron szerint a beruházás 
azért szükséges, mert Szegeden nagy a 
„jégigény”, de a városban már kinőtték 
a jégpályát, így sok Algyőre csapat járna 
át. A hely egyelőre kérdéses: egy Dél-
nyugati Lakópark melletti önkormány-

A 450 millió forintos beruházást várhatóan 2018 májusában adják át. A település  június 22-i, négyórás nyílt testületi ülé-
sén ezen kívül műjégpályáról és Bene Zoltán távozásáról is tárgyaltak a képviselők.

illusztráció



9

...a Tisza Virága...a Tisza Virága

zati telket és egy fürdő melletti területet 
egyaránt meghatároztak a célra. A pálya 
évente 6-8 hónapot működhetne.

Ismét módosították az önkormány-
zat szervezeti és működési szabályza-
tát. A négyfős Fidesz-frakció Herczeg 
József képviselővel ugyanis korábban 
úgy határozott: a polgármester csak 
100 ezer forint alatti kifizetésekről 
dönthet önállóan. Eddig a testület 
vizsgálta át az ennél nagyobb összegek 
sorsát, ezentúl pedig a Pongrácz Tamás 

vezette Pénzügyi és Gazdaságfejlesz-
tési Bizottság hagyja jóvá a 100 ezer 
és 3 millió forint közötti összegek fel-
használását. Molnár Áron portálunk-
nak ezzel kapcsolatban elmondta, ezt a 
módosítást az életszerűség miatt a pol-
gármesteri hivatal kérte, ennek ellenére 
még mindig úgy gondolja, hogy a fel-
ügyeletnek mindössze egy célja van: a 
polgármester feletti hatalomgyakorlás 
és hatáskörcsorbítás. „Az új testületnek 
az első teendői között el kell ezt töröl-

nie” – tette hozzá. Algyőn idén eddig 
a kötelező 6 helyett 17 testületi ülést 
tartottak.

Az Algyői Faluház és Könyvtár igaz-
gatója, Bene Zoltán június elején benyúj-
totta felmondását az önkormányzat felé. 
Herczeg József szerint ezzel hatalmas 
veszteség érte a települést, amiért egyér-
telműen a polgármester és az alpolgár-
mester a felelős. Gubacsi Enikő vissza-
utasította ezt, ő úgy látja, ha ez valóban 
igaz, akkor azt a faluházi programok is 
megsínylették volna. Molnár Áron kifej-
tette, Bene Zoltán új lehetőségek miatt 
távozik, de a településen kialakult hely-
zet valóban megviseli az intézményve-
zetőket, hivatali alkalmazottakat. Bene 
Zoltán augusztus 31-ig ellátja feladatait, 
azt követően megbízott igazgatót nevez-
nek ki a helyére. Bene a közelmúltban a 
Szeged folyóirat főszerkesztője lett.

Az ülésen még kiderült, Algyőn július 
17. és augusztus 20., valamint december 
25. és január 7. között tartanak igazga-
tási szünetet.

Nem váltanának igazgatót az algyői iskolában

Mint ahogy azt a Délmagyarország na-
pilap megírta, ismét puskaporos a le-
vegő az Algyői Fehér Ignác Általános  
Iskola igazgatói posztja körül. Horváthné 
Kunstár Andrea megbízatása lejárt, mel-
lette Gondáné Pál Ildikó pályázik ismét. 
Az algyőiek azonban kinyilvánították: 
utóbbi személlyel nem kívánnak együtt 
dolgozni. 

Horváthné Kunstár Andrea 2016 már-
cius elseje óta, az azt megelőző kálvária 
óta vezeti a település általános iskoláját, és 
újra vállalná az igazgatóságot. Gondáné Pál 

 Ildikó immár harmadjára száll versenybe 
a megbízásért, azonban az algyőiek ismét 
nem támogatják az elképzelését. Ezzel 
kapcsolatban egy nyílt levelet is megfo-
galmazott és 639 aláírást összegyűjtött az 
oktatási intézmény szülői munkaközössége 
és a Tegyünk közösen az algyői iskoláért” 
közössége. 

„Gondáné már megszerezte a pozícióhoz 
szükséges végzettséget, szakmailag mégsem 
tartjuk alkalmasnak a feladatra” – nyilat-
kozta lapunknak Greksáné Kurucz Irma, aki 
leszögezte: nem a személyével van gondjuk.  
A munkaközösség vezetője hozzátet-
te, 2015-ben, a korábbi intézményveze-
tő távozása után érezték a gyermekeken 
a bizonytalanságot, és azt, hogy ez nem 
fenntartható állapot. Amióta Horváthnét 
kinevezték, nyugodtabbak a körülmények, 
és színvonalas munkával jó irányba viszi az 
iskolát. Megismerte a közösséget, így most 
még több konkrét célt fogalmazott meg. 
Szeretnék, ha ezen az úton folytatódna a 
munka.

Az aláírásokat az Emberi Erőfor-
rás Minisztériumának és Lázár János  
Miniszterelnökséget vezető minisz-
ternek, országgyűlési képviselőnek is 
elküldték, a pályázatokról júliusban a 
minisztérium dönt. Greksáné kifej-
tette, a szignókkal nyomatékosítják, 
hogy kit látnának szívesen az igazga-
tói székben. 

„Két éve és 2017-ben is az összes 
pályázat értékelésekor, minden véle-
ménynyilvánításra jogosult szervezet 
elutasította az Ön pályázatát. Meg 
kell értenie, hogy Algyő Nagyközség 
szülői közösségének és az iskola ta-
nárainak többsége nem akar Önnel 
együtt dolgozni. Ha Önnek tényleg 
fontos Algyő közössége, az algyői 
gyerekek élete, fejlődése, akkor kérjük, 
vonja vissza pályázatát!” – áll a nyílt 
levélben.

Szerkesztőségünk Gondáné Pál Ildi-
kót is megkereste a témában, de jelez-
te: nem kíván nyilatkozni az ügyben. 
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Úton a megoldás felé

Mint azt az előző lapszámunkban meg-
írtuk: bár Algyő kistelepülés, mégsem 
ugyanazok a lakosok problémái. A Mol-
nár Áron által meghirdetett szabadtéri 
fogadóórákon ugyanis az északi részen, 
más néven a fölvégen a csapadékvíz-el-
vezető árkokkal kapcsolatos észrevé-
telek és kérdések domináltak, míg a 
Bartók Béla utcában inkább a fejlesz-
tésekről érdeklődtek a helyiek, illetve 
természetesen az elmúlt időszak prob-
lémás ügyei is előkerültek. „Jól látszik, 
hogy a település két végén más és más 
gondok, témák merülnek fel, ezért is 
hasznosak ezek a találkozások” – érté-
kelt a település első embere.

Az önkormányzat tájékoztatása 
szerint a problémák kezelését, helyre-
állítását már megkezdték. Felmerült 
például a csapadékvíz elvezető árkok 
beomlása, takarítása. A Polgármesteri 
Hivatal minden esetet egyedileg vizs-

gált, ahol szükség volt intézkedésre, ott 
elindultak a munkálatok. Panasz érke-
zett továbbá a játszóterek karbantar-
tására is, amit a kezelő Gyeviép Nkft. 
részére jeleztek. 

A helyiek szerint a körültekintőbb 
közlekedés miatt fekvőrendőrök kel-
lenek a templomhoz és a fagyizóhoz. 
A kérés teljesült, a biztonságtechnikai 
eszközöket elhelyezték. 

A lakosok azt szeretnék, ha padokat 
helyeznének ki a Téglás utcára, ezzel 
kapcsolatban árajánlatot kértek a Gye-
viéptől. A kerékpárokat pedig kérésre 
kitiltják a Bartók Béla utcai játszótérről.

Többen a 47-es főút körforgalma-
iban a háló visszabontását kezdemé-
nyezték. Az önkormányzat felkérte 
a NIF-et és a Magyar Közút Zrt.-t a 
probléma megoldására. 

Már javában zajlanak azoknak a problémáknak a kezelése, amelyeket az algyőiek jeleztek az önkormányzatnak a tavaszi  
utcafórumokon. A szabadtéri fogadóórákon csapadékvíz elvezető árkok beomlása, játszóterek karbantartása, valamint padok 
kihelyezésének igénye is felmerült.

LEGYEN AZ ALGYŐI AZ ÉV FÜRDŐJE!

Biztosan Önök is tudják és emlékeznek 
rá, hogy országos szinten az előző évben a 
fürdők versenyében a Borbála Gyógyfür-
dőnk ötödik lett, összesített kategóriában 
pedig Csongrád megyében a negyedik. 

Erre nagyon büszkék vagyunk. Főleg 
azért is mert direkt nem igazán hirdettük 
magunkat, nem kampányoltunk (minimá-
lis facebookot kampányt kivéve), hagytuk, 
hogy szinte magától alakuljon ki ez a szép 
eredmény. Kíváncsiak voltunk a generálás 
nélküli visszamérésre.

Most viszont szeretnénk előrébb vé-
gezni és ehhez már intenzív marketing 

szükségeltetik és egy nagyon fontos ténye-
ző is: Önök! Az Önök segítsége!

Algyőről összesen 99-en szavaztak 
2016-os évben, ami nem valami erős ered-
mény.

Szeretnénk elérni az 1000 szavazatot 
ebben az évben az Önök közreműködé-
sével!

Ha kedvelik a Borbála Gyógyfürdőt, 
szavazzanak rá a www.azevfurdoje.hu 
oldalon, az alábbi linken: https://azevfur-
doje.hu/szavazok/borbala-furdo-221.

A Borbála Fürdő vezetősége

Köszönjük a szavazatukat előre is 
és ezúton szeretettel meghívjuk Önö-
ket a 2017. július 8-án megrendezés-
re kerülő Rádió 88 Strandpartyra, 
ahol minden algyői lakost 300 Ft-os 
kedvezményes belépő vár és az első  
250 helyszínen regisztráló, szavazó 
algyői vendég meg is kóstolhatja a Le-
vendula Hotelben már kiválóra vizsgá-
zott babgulyásunkat!

Jöjjön el, szeretettel várjuk a Borbála 
Gyógyfürdőben!
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„Jó itt gyereknek lenni!”

Érdeklődésük középpontjában a 
Montessori módszer megismerése 
volt.  Az első napon a Maci csoportban 
tekinthettek bele a mindennapokba, 
hogyan játszanak a gyerekek a Mont-
essori eszközökkel, hogyan képzelhe-
tő el egy csendjáték a gyakorlatban és 
milyen megoldási lehetőségei vannak 
az egyes életkori szakaszokban. A 
Süni csoport ,,Hová bújt a matema-
tika?” foglalkozás bemutatóját tekint-
hették meg videó felvételről. Mindkét 
napon szakmai előadást hallhattak 
Montessori Mária életéről, munkássá-
gáról és módszereiről, elveiről. Az ere-
deti játékeszközöket a gyakorlatban is 
megismerhették és kipróbálhatták.  

Óvodánk Montessori Szakmai 
Munkacsoportja igyekezett átadni 
azokat a tartalmakat, ötleteket, meg-
oldásokat, amelyet a Montessori mód-
szer adhat egy pedagógusnak és gye-
reknek egyaránt. Mivel óvodánk már 
20 éve gyakorolja ezeket az elveket, 
nem okozott nehézséget beszélni a 
szakmai tapasztalatainkról, a módszer 
időszerűségéről, az elért sikerekről, az 
óvoda-iskola átmenet megkönnyíté-
séről, a sikeres iskolakezdésről.

Helyi óvodai programunk Mont-
essori pedagógia alapelveire épülő és 
annak eszközrendszerét magába fog-
laló, továbbá a Kompetencia Alapú 
Óvodai Nevelés Elméleti Alapvetésé-
hez, gyakorlatához és a Zöld Óvoda 
– Madárbarát kritériumrendszeréhez 
kapcsolódik. A fenntarthatóság peda-
gógiája iránt elkötelezettek vagyunk. 
Óvodánk Montessori pedagógia el-
vein keresztül valósítja meg a kom-
petenciafejlesztés sokoldalú feladatait, 
amelyeket ezen a napon 30 határon 
túl élő pedagógus is megismerhetett. 

A közoktatás változtatásának, 
megújításának igényeképpen megfo-
galmazódott és felerősödtek azok a 
törekvések bennünk, amelyek újraér-
tékelték a nevelésünk feladatait, mert 
Montessori módszere korunk legfon-
tosabb nevelési problémáihoz nyújt-
hat segítséget. A tudományok gyors 
fejlődése miatt a mai világban nem a 
tudás mennyisége, hanem a személyi-
ség formálása, a képességek fejlesztése 
a legfontosabb. Az integrált nevelés, a 
kompetenciaalapú programcsomagok, 
a képességek fejlesztésének előtérbe 
helyezése jól bizonyítja Montesso-

ri pedagógiájának időszerűségét és 
eredményességét.

Irigykedve csodálták meg óvodánk 
gyönyörű udvarát, a gazdagon felsze-
relt tágas csoportszobákat, az új tor-
natermet, Ovi-Foci pályát és az Ovi 
falut. 

Távozásukkor programunk címével 
értettek egyet, hogy ,,Jó itt gyereknek 
lenni!” Mindannyian tudjuk – ez nem 
véletlen!

Bakosné Szöllősi Ágnes
Montessori pedagógus

A Vajdaságból érkezett hozzánk egy pedagógus csoport és a  szegedi óvodák környezeti munkacsoportja tett látogatást 
óvodánkban.
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A mák jegyében telt az Ezerjófű nyílt napja

 Magyar Anna, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés alelnöke, a Csongrád Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg 
az Ezerjófű Egyesület nyílt napját, amit 
2017-ben az év gyógynövénye, a mák 
jegyében rendeztek meg. Beszélt a ha-
gyományok megőrzésének fontosságáról 
és méltatta azt a tevékenységet, amit az 
Ezerjófű egyesület végez, megteremtve 
az egészségmegőrzés régi és új ismerete-
inek átadását felvállaló közösségépítő és 
erősítő újfajta, egyedi kultúráját. 

A program szervezésében az egye-
sületet segítette a Szegedi Tudomány-
egyetem Mezőgazdasági Kara, a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Karának Farmakognóziai Inté-
zete, a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Gyógynövény Szakosztálya, a 
Szegedi Akadémiai Bizottság Növény-
termesztési és Növénynemesítési Mun-
kabizottsága valamint az Algyői Faluház 
és Könyvtár.

Az év gyógynövénye címet minden 
évben a Magyar Gyógyszerésztudomá-
nyi Társaság Gyógynövény Szakosztálya 
adja ki, melynek elnökével, Csupor Dezső-
vel, és Berek Ágotával, az Ezerjófű egye-
sület elnökével beszélgetett a megnyitó 
után Pusztai Virág. A beszélgetés hallga-
tói megtudhatták, hogy mi az egyesület 
nyílt napjainak és az év gyógynövénye 
cím rendszeres kiadásának célja, hogyan 

tudják ezekkel segíteni a helyes gyógynö-
vény használat ismereteinek terjesztését. 
Az élvezetes és tartalmas beszélgetést 
Berek Ágota kertvezetése követte, aki 
bemutatta az egyesület több mint kétszáz 
növényes kertjét, érdekes ismeretek adva 
sok-sok növényről, hasznosságukról, al-
kalmazásukról. 

A gyermekeknek a Cserregő Bábtár-
sulás „Üssed, üssed botocskám!” című 
előadása, többféle játékos foglalkozás, a 
Ferences Látogatóközpont kifestője és 
lúdtollal való írása, a Szalmáné Simon 
Évával való kosárfonás és az egyesület 
növényfelismerő játéka adott elfoglaltsá-
got. 

Mindenki megkóstolhatta az egyesü-
let tagjai által készített sós és édes mákos 
süteményeket, mákos krémeket, mákos 
gubát, melyhez Karasz Béla biztosított 
finom akácmézet és az egyesület gyógy-
növényes teáit. Lehetett vásárolni az al-

győi GyeviArt kézműves termékeiből, a 
maroslelei növényolajokból, az algyői Tí-
mea szappanokból és az egyesület teake-
verékeiből. Nagy sikere volt a dombóvári 
Kissler Sörfőzde palackozott gyógynövé-
nyes söreinek.

Délután négy előadást hallgattak meg 
az érdeklődők, melyek mindegyike kap-
csolódott a mákhoz. Tóth Barbara első 
előadásából kiderült, hogy a mák nem 
érdemtelenül nyerte el az év gyógynö-
vénye címet, rengeteg gyógyszert készí-
tenek belőle és élelmiszerként fogyasztva 
is sok hasznos anyagot biztosít az emberi 
szervezetnek. Csupor Dezső a hasznos és 
káros olajokról szóló előadásában külön 
kiemelte a mák és mák olaj jó tulajdonsá-
gait. Tóth Barbara második előadásában 
a növényi kábítószereké volt a főszerep, 
melyek közül az ópiumhoz és a heroin-
hoz is a mákból lehet kinyerni a kábító 
hatóanyagot. A negyedik előadás Ja-
kab Péteré volt, ő a gyógyszeripari mák 
szántóföldi termesztését mutatta be. Az 
előadók sok kérdést kaptak, felkészültsé-
gük elismerést váltott k a hallgatóságból.

A nyílt nap záró műsora Szűcs Mik-
lós kunszentmártoni prímás zenekarának 
produkciója volt. A rendkívül gazdag 
magyar népdalkincsből ügyesen válasz-
tották ki azokat, amelyek a mákról is 
szólnak, ízes magyar kiejtéssel előadott 
igényes átvezető szövegeikkel szórakoz-
tatóan jutottak el a máktól a nyílt napot 
követő rendezvény témájához, a Szent 
Iván Éjhez.

Az apró szemű, sok-sok jó tulajdon-
sággal rendelkező mák a hatórás progra-
mot teljesen ki tudta tölteni. A szervezők 
minden kedves látogatónak köszönetet 
mondanak, hogy a rendkívüli hőségben 
is eljöttek a rendezvényre, és kíváncsi-
an várják, hogy mi lesz 2018-ban az év 
gyógynövénye, melynek jegyében rende-
zendő jövő évi nyílt napjukra már most 
meghívnak mindenkit! 

Két viharos, jeges, esős nap után rekkenő hőségben gyülekeztek a mákot ünnepelni szándékozók az algyői Tájház és Ezer-
JóHáz udvarán június 24-én. Szervező, vendég, mindenki az árnyékot kereste a kút melletti hatalmas, védelmet adó fák 
alatt.
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A Helyi Választási Iroda tájékoztatója  
ajánlóív igényléséről

Az Algyői Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. § (2) bekezdésében 
foglalt hatáskörében eljárva települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását tűzte ki 2017. 
szeptember 10. napjára.
Algyő egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható önkormányzati képviselők száma: 8 fő.

Egyéni választókerületi képviselőjelölt és polgármesterjelölt a választópolgárok jelölése alapján lehet valaki, a válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánlhat, de csak egy településen fogadhat el jelölést.

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek 
ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetője állapítja meg 2017. július 17. napján.

Ajánlóívet a jelöltként indulni szándékozó választópolgár a Helyi Választási Irodától 2017. június 7. napját követő-
en igényelhet, a Helyi Választási Iroda legkorábban 2017. július 24. napján adja át az igénylő részére az általa igényelt 
mennyiségű ajánlóívet.

Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell:

• a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét,
• személyi azonosítóját (ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát),
• lakcímét,
• valamint nyilatkozatát arról, hogy: 

 a jelölést elfogadja, 
 nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról 
lemond.

Az ajánlóív igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető Algyő Nagyközség Önkormányzatának honlapjáról 
(http://www.algyo.hu/index.php/onkormanyzat/idokozi-valasztas-2017), illetve személyesen átvehető a polgármes-
teri hivatalban.

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2017. augusztus 7. napján 16:00 óráig lehet 
bejelenteni. Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilván-
tartásba.

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 
62/517-511, 62/517-517, 927-es mellék.

A Választási Iroda vezetője: 
Angyal Zsolt, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel.: 62/517-511, Fax: 62/517-516, e-mail cím: jegyzo@algyo.hu.

 Algyő, 2017. június 20.

Dr. Varga Ákos
HVI jogi helyettes
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Nyolcvanan az örömfutáson

A kezdeti nehézségek ellenére (4 nappal 
a futás előtt országos tűzgyújtási tilal-
mat adott ki a földművelésügyi minisz-
ter) a remek hangulat elmondhatom, 
hogy megvolt!

80 főt regisztráltunk, akik futottak, 
kedvükre ki-ki mennyit vállalt.

1 km-es útvonalat jelöltünk ki, így ha 
valaki oda-vissza megtette a kört, ak-
kor 2 km-t zsebelhetett be. Az eredeti 
elképzelések szerint fáklyákkal világí-
tottunk volna. A futók már megszok-
ták, hogy mindig nehézségekkel néznek 

szembe (szél, eső, hó meleg stb..), így az 
első pillanatnyi elkeseredés után elha-
tároztuk, hogy nem halasztunk, hanem 
igenis kivilágítjuk a töltést! A tilalom 
miatt ezeket saját készítésű lámpások-
kal helyettesítettük. 2 óra állt rendelke-
zésre, hogy kilométereket gyűjtsünk.

Nagyon sokan úgy jöttek el a ren-
dezvényünkre, hogy nem, vagy alig fut-
nak. Mivel nem versenyként hirdettük 
meg, számukra ez nagyon motiváló volt, 
hogy annyit tegyenek meg, amennyit 
ők is lebírnak futni. Aki pedig konkrét 

céllal futott, az a 2 óra alatt 20 km-t is 
megtett. Egyszóval, kezdő vagy profi, 
mindenki megtalálta a magának kedve-
ző távot.

A hangulat nagyon jó volt, a fények 
adták az alapot hozzá. Mindemellett 
a Tisza csendje, a csillagos égbolt, és a 
kristálytiszta levegő, a töltés és a friss 
zöld fű illata mennyei volt! Leírva is 
csodálatos, átélni még jobb volt!

De a lényeg mégis az, hogy nagyon 
sok embert sikerült megmozgatnunk 
ezen a szép estén!

Makai Mónika

Újabb sikereket érne el az Algyői Sportkör díjugratója

Ötödik helyen zárta a június 25-i, zsom-
bói díjugrató versenyt az Algyői Sportkör 
versenyzője, Békési Krisztina. Lovával, 
Honttal 90 centiméteres versenyszámban 
indultak – ez az akadályok magasságát 
jelenti, amelyeket át kell ugrania a lónak 
– és értek el szép eredményt. „Összessé-
gében úgy teljesített a lovam, ahogy elő-
zetesen is vártuk. Sikerült nagyon jó pá-
lyát lovagolnom vele, ennek eredménye a 
megszerzett ötödik hely. Hont egy négy 
éves, betört csikó, aki folyamatosan fejlő-
dik, ebben pedig nagy segítséget nyújta-
nak edzőim, Csáki Mónika és Fejes Béla” 
– mondta Békési Krisztina.

„A lovamat egyébként egy lovardában 
tartjuk, amikor nem versenyzünk, ahol 
heti ötször lovagolom le, ebből egy-két 
alkalom ugró edzés. Egy versenyre úgy 
készülünk fel, hogy előre meghatáro-
zott magasságú ugrásokat végzünk, és 
egy versenyhez hasonlóan nyolc ugrást 
hajtunk végre. Ha nem ugró edzést tar-
tunk, akkor pedig síkon dolgozunk a 
lóval, ahol különféle feladatok elvégzé-
sével az egyensúlyát és a koncentráció-
ját javítjuk” – avatatott be a részletekbe 
az algyői versenyző. „Verseny előtti nap 
lelovagolom a lovam, rendbe teszem, le-
ápolom, valamint a szükséges felszerelést 

Június 24-én, Szentiván éjjelén rendezte meg a Running Algyő csapata az Algyői Fáklyás örömfutást.

Békési Krisztina, az Algyői Sportkör ifjú lovasa tavaly szeptemberben a Csongrád Megyei Díjugrató döntőn szerezte meg a 
legjobb kezdő lovas kategória első helyét. Az algyői versenyző nagy hangsúlyt fektet versenyei előtt lova felkészítésére és abba 
is beavatott minket, hogyan készül fel egy ilyen megmérettetésre.
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Föld Napja az Algyői Szivárvány Óvodában

Már a megelőző napokban számos 
programmal készültünk a gyermekek 
részére. Cserepes virággyűjtő versenyt 
hirdettünk a csoportok között.  A leg-
több cserepes növényt gyűjtő csoport 
nyerte el a legzöldebb címet. Idén a 
Csigabigáké lett ez a kitüntetés, akik 
összesen 87 virágot gyűjtöttek.  Ez-
úton is szeretnénk megköszönni 
minden szülőnek a programban való 
aktív részvételüket, mellyel barátsá-
gosabbá és zöldebbé tették gyerme-
keik környezetét. A nagycsoportos 
gyermekek birtokba vették az óvoda 
veteményeskertjét is, retket,  borsót, 
napraforgót, kukoricát, krumplit  
vetettek. Továbbá kialakítottuk az 
óvodánkban az új lepke barát kertün-
ket, mely lehetővé teszi a gyermekek-
nek a közvetlen tapasztalatszerzést, 
megfigyelést. 

Az Újra táska program keretében lá-
togatott el hozzánk a Jane Goodall Inté-
zet egyik munkatársa. Célunk a gyerme-
kek és általuk a szüleik környezettudatos 
szemléletének formálása volt. Simon 
Szilvia interaktív előadás keretében 
beszélgetett a gyermekekkel Földünk 
védelméről, a nejlonzacskók által oko-
zott környezet szennyezésről. A gyere-
kekkel közösen ötleteket gyűjtöttek ar-
ról, hogy mi óvodások hogyan tudnánk 
változtatni, jobbá, szebbé  varázsolni 

Földünket. Megtanultuk, hogy a 
 szemetet nem dobáljuk szét, hanem a 
megfelelő kukában tesszük. Továbbá, 
ha  nejlonzacskók helyett vászontáskát, 
kosarat választunk vásárlások alkalmá-
val, kevesebb szemetet hagyhatunk ma-
gunk után. Előadás után emblémával 
ellátott vászon táskákat kaptak, melyet 
mindenki saját maga díszíthetett ki.  
A csoportok munkáját önkéntes  segítők 
tették gördülékenyebbé. Szeretnénk 
megköszönni az Algyői Horgolói Klub 
tagjainak, hogy ellátogattak hozzánk és 
segítették munkánkat! 

Bízunk benne, hogy Zöld Óvoda-
ként a szervezett programok keretében a 
 szülőkkel, gyermekekkel együtt közösen 
tettünk Földünk jövőjéért.

Görög Annamária, Szűcs Eszter
Zöld Munkaközösség óvodapedagógusai

Megtartottuk óvodánkban a Föld-napi programunkat. Hosszas készülődés és szervezés előzte meg ezt a napot.

is – gondolok itt a nyeregre, nyeregalátétre, 
kantárra, lábvédőkre, valamint a saját fel-
szereléseimre, mint a kobak, a kesztyű, a fe-
hér nadrág, az ing, a cheps, a lovaglócipő és 
a zakó – összeszedem és azokat is leápolom 
így indulok el következő nap a versenyre.”

Krisztina szeptemberben, Makón lett 
a Csongrád Megyei Díjugratón első kez-
dő lovas kategóriában, ám akkor még nem 
Honttal vágtak neki az akadályoknak. „A 
tavaly szeptemberi döntőn még Gubacsi 
Szilárd akkori lovával, Betyárral versenyez-
tem, vele előtte is számos megmérettetésen 
értünk el nagyon jó eredményeket” – tette 
hozzá a versenyző, aki a makói döntőn való 
eredményes lovaglásért nem régiben vehe-
tett át díjat a Csongrád Megyei Lovas Szö-
vetség évzáróján.

Krisztina 12 évesen ült először lovon, 
és miután nagyon megtetszett neki, a 
nagyszülei vásároltak neki saját lovat. 
„A díjugratás iránti érdeklődésemet lo-
vas barátnőim keltették fel, majd itt Al-
győn a lovardában egy szakedző segít-
ségével és felkészítésével kezdtem meg 
a rajtengedély-vizsgára való felkészülést. 
A vizsga sikeres letétele után kezdtem 
el a díjugratást körülbelül 2014-ben” 
– mondta Békési Krisztina, akit arról 
is kérdeztünk, milyen napi teendőket 
igényelnek a lovak.  „A napi rutinhoz 
hozzátartozik a foglalkozás a lovammal, 
munka előtt, illetve után a szokásos ápo-
lás.  A ló felszerelését is magam végzem, 
amihez természetesen hozzá tartozik a 
felszerelés rendezett, tiszta elpakolása is 

az edzések után. A nyári szezonban für-
detni is szoktuk a lovakat, hogy nekik is 
elviselhetőbb legyen a nagy meleg.”

Krisztina iskola mellett űzi a díjugra-
tást, amikor nincs éppen szünidő, álta-
lában tanórák után megy ki a lovardába 
lovagolni. „Sokszor késő estig ott vol-
tam, miután hazaértem tanultam más-
napra és ez így zajlott nagyjából egész 
évben. Most az a célom, hogy a lova-
mat felkészítsem a nagyobb pályákra, 
hogy minél jobb eredményeket érjünk 
el. Mindez persze nem lenne lehetséges 
a nagyszüleim, édesanyám, edzőim, az 
Algyői Sportkör és a legjobb barátok tá-
mogatása nélkül, akiknek nagyon sokat 
köszönhetek” – zárta a fiatal versenyző.
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Algyői volt a legeredményesebb megyei labdarúgó

Táncos Bence nem csupán a Csongrád 
megyei U19-es bajnokság A csoportjá-
nak gólkirálya lett, hanem 61 szerzett 
gólja azt is jelentette: a megyében le-
zajlott összes pontvadászatot, beleértve 
a felnőtt és az utánpótlás bajnokságokat 
is, nem volt nála eredményesebb lab-
darúgó a megyében, így 16 bajnokság 
közül az algyői játékos szerezte a leg-
több találatot. Az előző szezonban sem 
zárt rossz évet, akkor 31 gólt szerzett: 
a 2016/17-es idényben azonban majd-
nem meg tudta duplázni ezt, az egyéni 
sikere mellett pedig ezüstérmet vehetett 
át az Algyő SK-val. „Emlékezetes sze-
zont zártunk, mert bár szerettünk volna 

a dobogón végezni, de nem gondoltuk, 
hogy ezt sikerül is elérnünk. Hálával 
tartozom a csapattársaimnak ezért a 
teljesítményért, másik csapatban biztos, 
hogy nem tudtam volna ilyen eredmé-
nyes lenni, roppant önzetlenek voltak a 
társaim, többször még a teljesen tiszta 
helyzeteket is bepasszolták nekem. Per-
sze, ezt igyekeztem vissza is adni nekik” 
- mondta a 19 éves labdarúgó.

Táncos Bence eredményessége a sze-
zon során sosem szakadt még két  meccs 
erejéig: hat olyan találkozó akadt, ame-
lyen nem vette be az ellenfél a hálóját, 
azonban a következőn rendre újból fel-
iratkozott a góllövők közé. Kitért rá, a 

terve az volt, hogy minden ellenfélnek 
sikerüljön gólt lőnie, ám ez végül nem 
jött össze. A 15 ellenfél  közül a Csen-
gele „megúszta” Táncos-gól  nélkül 
mind a két mérkőzésen. A klub felnőtt 
csapataiban, így a megyei I. és megyei 
III. osztályban szereplő csapatokban is 
 játéklehetőséget kapott fiatal futballista, 
aki a következő szezonban várhatóan 
már csak a felnőttek között fog edze-
ni. „Hosszú távon gondol kozom az 
Algyőben, kiváló körülmények  között 
 edzhetünk és játszhatunk. Azon le-
szünk, hogy a következő szezonban 
minél előrébb végezzünk a tabellán” - 
 fogalmazott Táncos Bence.

Az Algyő SK fiatal támadója, Táncos Bence volt Csongrád megyei idei legeredményesebb futballistája: az ifjúsági 
csapatunk játékosa összesen 61 alkalommal talált be idén.

Motorsport: három kategória, három aranyérem 

A XII. Bács-Trophy bajnokság har-
madik versenyhétvégéjén is pazarul 
szerepeltek az Algyői Off-Road Club 
versenyzői. Három kategóriában is első 
helyen zárták a soltvadkerti viadalt.

A pirtói versenyhétvége után Solt-
vadkerten folytatták az úttalan utak 
szerelmesei a versenyzést, a XII. Bács-
Trophy bajnokság harmadik állomásán, 
Soltvadkerten. Az éjszakai és nappali 

versenyen ezúttal is három kategóriában 
képviseltették magukat az algyőiek és 
átugrották a maguk által igen magasra 
tett lécet. Extrém kategóriában a Szűcs 
Imre-Molnár Attila páros, profi plusz 
kategóriában a Kaponyás Zsolt-Blaha 
Zoltán, míg a profi kategóriában indu-
ló Kovács Róbert-Kajdocsi Adrián kettős 
utasította maga mögé az egész mezőnyt 
és állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

„Bízunk abban, hogy az itthon ma-
radt versenytársak is hamarosan beáll-
nak a csatasorba, és ők is küzdhetnek 
Algyő hírnevéért” - mondta Varga Zol-
tán, az egyesület versenyzője. Most egy 
hosszabb szünetre vonulnak a verseny-
zők, a sorozat következő versenyét július 
végén rendezik meg Kecelen.

 A XII. Bács-Trophy bajnokság harmadik versenyhétvégéjén is pazarul szerepeltek az Algyői Off-Road Club verseny-
zői. Három kategóriában is első helyen zárták a soltvadkerti viadalt.
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Nem sikerült futballcsapatunk terve

Huszonnyolc mérkőzésen 13 győze-
lem, 6 döntetlen és 9 vereség, és így 
szerzett 45 pont. Ez a mérlege az Algyő 
SK labdarúgó-csapatának a Csongrád 
megyei I. osztályban. Ez a teljesítmény 
az ötödik helyre volt elég a mieinknek, 
akiknek rosszul indult az évad második 
fele, hiszen az első, UTC elleni hazai 
mérkőzést 2-0-ra elveszítették. A csa-
pat edzője, Takács Zoltán úgy véli, ez a 
kezdés rá is nyomta a bélyegét a teljes 
tavaszra. „Azt szerettük volna, hogy 
egy stabil, megbízható teljesítményt 
nyújtsunk tavasszal, sajnos ez az elején 
megbukott. A felkészülésünk jól sike-
rült, ennek ellenére egy rossz meccsel 
kezdtünk. Sérülések nélkül zajlott a 
felkészülésünk, ám a tavasz folyamán 
rengeteg meghatározó emberünk esett 
ki. Podonyi Norbi Mórahalomra távo-
zott, és úgy számoltunk, Makra Zsolt 
vezéregyénisége lesz csapatunknak, 
ám megsérült, majd Békéscsabán ka-
pott állást, így ez a tervünk sem jöt 
össze” - mondta Takács Zoltán.

A csapat meghatározó játékosai 
közül Takács Roland bokaszalag-sza-
kadás, Gonda Attila és Sebők László 
porcsérülés, míg Szélpál Attila hasfal-

húzódás miatt kellett, hogy kihagyjon 
meccseket. Mint a gárda edzője ezzel 
kapcsolatban elmondta, nem is emlék-
szik olyan szezonra, ahol ennyi és ilyen 
komoly sérülés sújtotta volna a csapa-
tot, mindezekkel együtt is az ötödik 
hely a realitást jelentette a csapat szá-
mára. „Akik előttünk végeztek, azok a 
csapatok kiegyensúlyozottabb és jobb 
teljesítmény nyújtottak hozzánk ké-
pest. Talán a negyedik Ásotthalmot 
megelőzhettük volna, de ehhez pár, 
nyerhető mérkőzést kellett volna hoz-
nunk. Sajnos a sérülések miatt nem 
tudtam kétszer ugyanazt a kezdőcsa-
patot felküldeni a pályára, és bár azt 
vallom, mindig azoknak kell teljesí-
teni, akik a pályán vannak, ez amatőr 
osztály esetében nehezen kivitelez-
hető. Nem egyszer mindössze 10-12 
egészséges játékosom maradt, ebben 
pedig benne voltak azok a futballis-
ták is, akiket a megyeháromban sze-
replő második csapatunkból, vagy az 
ifjúságiaktól hoztam fel. Ugyanakkor 
ilyen is előfordul egy csapat életében, 
nem szabad kudarcként felfognunk 
ezt” - nyilatkozta a csapat mestere, 
aki hozzátette, új kerettel vágtak neki 

a bajnokságnak, így a csapatépítés is 
terveik között szerepelt, azonban ezt 
is keresztülhúzták a sérülések.

Mindezek mellett a csapat támadó-
játéka is akadozott. A tavalyi idényhez 
képest harmincegyel kevesebb alka-
lommal talált az ellenfelek kapujába 
a csapat, ami pedig különösen annak 
tükrében fájó, hogy kilenc veresé-
günkből hét is egygólos volt. „Olyan 
meccseken játszottunk döntetlent, 
vagy szenvedtünk vereséget, ahol 
helyzeteink alapján nyernünk kellett 
volna. Csapatszintű védekezésünkkel 
elégedett lehet, de a sérültjeink pótlá-
sa mellett másik problémánk az volt, 
hogy nem volt elég hatékony a táma-
dójátékunk. Hatvani József ugyan 24 
gólt szerzett, de nem csak egy táma-
dón múlik a játékunk, valamint a kö-
zéppályáról sem kapott támogatást” - 
zárta Takács Zoltán.

Bécs után Jesolo
Az Algyő SK U12-es csapata június 

15. és 18. között Jesolóban, egy nem-
zetközi utánpótlás-tornán szerepelt. A 
tavalyi, bécsi nemzetközi debütálást 
követően pályázati lehetőségnek kö-
szönhetően idén is el tudott jutni egy 
nemzetközi tornára a csapat, ahol ötö-
dik helyen végeztek, ebben a korosz-
tályban csak az algyőiek képviselték 
Magyarországot. A csapat mind a 11 
tagja algyői gyermek volt, akiket Ta-
kács Zoltán csapatvezető és Pénzváltó 
Bence edző kísért és irányított. A ten-
gerpart közelségében fekvő szállás és 
futballpálya felejthetetlen élményeket 
adott a gyerekeknek, akik a meccsek 
során szembesültek a nemzetközi fut-
ballal, és értékes tapasztalatokat gyűj-
töttek a találkozók során. A futball 
mellett a csapat a települést is népsze-
rűsítette, és nyomtatott reklámanya-
gokkal mutatta be Algyőt a résztvevők 
számára.  

Ötödikként végzett a Csongrád megyei I. osztályban az Algyő SK: labdarúgóink stabil tavaszt szerettek volna hozni, 
azonban ebben több tényező is hátráltatta őket.
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Kopasz Bálint nem lassít

Az Algyő SK kajakosa jóformán lekopí-
rozta a tájékoztatón mutatott teljesít-
ményét az idei első, válogató versenyen. 
Nemcsak a Maty-éri helyszín, hanem 
az eredmények is megegyeztek az év 
első versenyén történtekkel: Kopasz Bá-
lint K1-1000 és K1-500 méteren is a 
leggyorsabbnak bizonyult, így mindkét 
számban győzni tudott. Mint elmond-
ta, a hosszabb táv volt a fő célkitűzés, 
tekintettel arra, hogy ebben a számban 
lehet kijutni a racicei világbajnokságra. 
Formáját sikerült átmentenie, egyúttal 
bízik benne, hogy sikerül ezt a szezon 
hátralévő részére is kinyújtani, ennek 
érdekében pedig nem változtatnak az 
edzésmunkán Kopaszné Demeter Irén-
nel, édesanyjával és egyben edzőjével. 
Kopasz Bálint győzelmeihez ezúttal 

sem férhetett kétség. Az ezerméteres 
döntőben a hajránál már nem is teljes 
erőbedobással evezett, a szoros verseny-
naptárra való tekintettel az itt megtaka-
rított erők pedig jól jöhetnek a későb-
biekben, akár már a második válogatón, 
amely majd a világbajnoki részvételről 
dönt. „Úgy is terveztem, hogy az ezer 
méter végén egy picit visszaveszek a 
tempómból, másnap várt rám az ötszáz 
méter. Itt mindenki bizonyítani akar, a 
tokiói olimpián műsoron lesz a K4-500 
méter, ezért mindenki azért küzd, hogy 
ott legyen ebben a hajóban. Szükségem 
is lesz ezekre az erőkre, mert a rám váró 
nemzetközi mezőny még erősebb. Ilyen 
formával már dobogón lehet végezni ott 
is, de ehhez továbbra is keményen kell 
készülnünk” - tette hozzá Kopasz Bálint.

Az algyői reménység az U23-asok 
számára kiírt világbajnoki részvéte-
lért szállhat vízre a második, szol-
noki válogatón: elsőre sikerült nyer-
nie, ha pedig a második versenyt is 
megnyeri, automatikusan résztvevője 
lesz a vb mezőnyének. Kopasz Bá-
lint kifejtette, az edzésmunkában ott 
tartanak, ahol eltervezték, fizikailag 
sincs semmilyen problémája - ezt 
egy Budapesten elvégzett vizsgálat is 
alátámasztja, ami megmutatta, hogy 
a csontsűrűsége és az izom-zsír arány 
is kiváló a testében. „Nincs szük-
ségem arra, hogy még több izmot 
szedjek fel magamra, minden évben 
jön egy kicsi, ami hozza is a másod-
perceket. Jó formában vagyok” - zár-
ta Kopasz Bálint.

A tájékoztató után a szintén a szegedi Maty-éren rendezett első válogatón is megnyerte a K1-1000 és K1-500 méter 
döntőjét is.

SZENT ANNA-NAPI  
BÚCSÚ ALGYŐN!

Július 30-án, vasárnap 8 és 22 óra 
között több mint 30 árus  

részvételével ismét megrendezik  
a búcsút a Tüskevár utca  
melletti zöld területen.  

Figyelem, a vidámpark már szombat 
délután 15 órától megnyitja kapuit  

a szórakozni vágyók előtt!

Algyő Nagyközség Önkormányzata
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Vásárok a ciVil szerVezetek házában (Kastélykert u. 38.)
Július 03. (hétfő) 09:00-11:30 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár
Július 10. (hétfő) 09:00-12:00 óra – Vegyes iparcikk vásár
Július 14. (péntek) 09:00-12:00 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár
Július 17. (hétfő) 09:00-12:00 óra – Vegyes iparcikk vásár
Július 24. (hétfő) 09:00-11:30 óra – Vegyes és apró iparcikk vásár
Július 28. (péntek) 09:00-11:30 óra – Ruha- és vegyes iparcikk vásár
Augusztus 02. (szerda) 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

Július 8., szombat, 19 óra
Ezejóest az EzerJóHázban: Good Company-koncert

Július 29., szombat, 10 óra
A Gyeviek Baráti Körénak ünnepi találkozója a Faluházban

Július 29., szombat, 18 óra
Templomi koncert az Anna-napi búcsú előestéjén. Fellép a Trio Venite

Július 29., szombat, 19 óra
Ezejóest az EzerJóHázban: a Smink zenekar koncertje

Július 30., vasárnap egész nap 
Anna-napi búcsú a Szent Anna-templom környékén, a Tüskevár és a Kas-
télykert utcán. Kézműves és háztáji vásár a Tájház és az EzerJóHáz előtti 
utcaszakaszon. Kultúrudvar az EzerJóHáz, Gasztroudvar a Tájház udvarán. 

TÁBORAINK

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.
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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



Lele Bence József 
   született: 2017. 05. 26.
   anya: Lengyel Ágnes

apa: Lele József Sándor

SzületéSek Algyőn

Fejes Ákos György
született: 2017. 05. 08.
anya: Kocsis Julianna
apa: Fejes György Ákos

Cserkó Ede
   született: 2017. 05. 28.
   anya: Dusás Szilvia

apa: Cserkó Máté

Tóth Patrik
született: 2017. 05. 23.
anya: Szilágyi Márta
apa: Tóth József

Tyukász-Simonyi Neszrin Kitana
   született: 2017. 05. 25.
   anya: Simonyi Goldina Györgyi

A legrövidebb éjszakát ünnepelték

Az algyői közművelődési intézmény szervezésében évekig a 
Tájház udvarán ünnepelték az év legrövidebb éjszakáját, majd, 
miután a Tájház a Gyevitur Kft. kezelésébe került, az Alko-
tóházba került át a rendezvény, az EzerJóHáz kialakításával 
azonban visszatért a polgármesteri hivatal mellé. Az idén, a 
tavalyi évhez hasonlóan az Ezerjófű Egyesület nyílt napjának 
programjait követte a Napforduló Ünnep, miáltal a két ese-
mény együttesen egész napos családi programmá állt össze.

A Napforduló Ünnepen a Borbarátok férfi tagozata nagy 
szakértelemmel beszélt a borokról, melyeket meg is kóstol-
hattak a borkedvelők, a gyerekek kézműveskedhettek a Gye-
vi Art Egyesület tagjaival, a színpadi produkciók pedig 18 
órakor indultak, amikor is Haraszti Dóra és Haraszti Ádám 
kellemes, meditatív zenéje csendült föl. A testvérpárt a Poén 
 Partizánok stand up műsora követte, Hadfi János, Korcsok 
Gábor és Szűcs Dávid poénjai után pedig ismét a zene került 
előtérbe: a  Szibilla and The SlowTunes vette birtokba a szín-
padot, amely formációban az énekesnőt két helyi kötődésű ze-
nész, Deák Attila és Kecskeméti Sándor kísérik. Sötétedés után 
aztán igazi zajos, látványos előadással folytatódott a program: 
a Vatafaka ipari zenéje a hordódobok, kovácsüllők, szirénák, 
dorombok és egy Zaporozsec motor hangkavalkádjából szer-
veződött lüktető, élő muzsikává, amit a nagy számú közönség 
lelkes tapssal jutalmazott. Végezetül az idén is átugorhatták a 
szentiváni tüzet a vállalkozó szelleműek. 

A Napforduló Ünnep évtizedes hagyományra tekint 
vissza Algyőn, amit idén június 24-én tartottak meg a 
településen. 

 apróhirdetés

Algyő, Hóvirág u. 54. szám alatt, két külön bejáratú helységből 
álló bolt kiadó bármilyen célra, vagy eladó üresen. (Eddig élel-
miszerboltként működött.). Érd. 06 (20) 596-5060

Algyői pékség keres pék szakmunkást, heti 1-2 alkalommal 
délelőtt, napi 5 órás munkaidőre. Érd. : 06 (20) 852-2803

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

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

MEGEMLÉKEZÉS
„Múlnak a napok, telhetnek az évek, akik  
szívből szeretnek, nem felednek Téged.”
Sötétné Fekete Gabriella elvesztésének  

4. évfordulóján emlékezünk.
Szerető családja


