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A tartalomból

Édesanyák összefogásából, kezdemé-
nyezéséből született a Bóbita Bölcsőde, 
amely immár tíz éve fogadja a gyermeke-
ket. A fejlődés nem áll meg, szeretnék a 
játszócsoportos foglalkozásokat folytatni, 
és szeptemberben elindították kísérleti 
jelleggel a Montessori csoportjukat is.

Szegedtől való függetlenné válásának ünnepén nyolc helybélit és két egyesület munkáját ismerték el az ünnepi testületi ülésen. 
Algyő immár húsz éve járja a maga útját, s ahogy Molnár Áron polgármester kifejtette, az elmúlt két évtized bebizonyította, 
hogy azoknak lett igazuk, akik hittek abban, hogy a település önállóan is megállja a helyét.

Kitüntették az algyői kiválóságokat

Az időközi választás után már két 
rendes testületi ülésen van túl az 
újonnan felállt képviselő-testület. 
Molnár Áron Gubacsi Enikőt kérte fel 

alpolgármesternek, bizottsági tagokat is 
választottak, és új szervezeti és működési 
szabályzat szerint dolgoznak.

Részletek a 5-7. oldalon

Megkezdte a munkát az új testület

Részletek a 14-15. oldalon

Piri József nélkül nem kapta volna vissza függetlenségét Algyő 24 év után. A Ti-
szavirág Nyugdíjas Klub kezdeményezésére az ismételt önállóvá válás jubileuma 
alkalmából avatták fel a volt polgármester, díszpolgár domborművét a polgár-
mesteri hivatal homlokzatán.

Jubilált a bölcsőde -
10 évesek lettünk!

Domborművel emlékeznek  
a független Algyő atyjára

Részletek a 10. oldalon

Részletek a 9. oldalon

A józan ész döntött 
az időközi választáson .........................................3

Tortával és könyvvel ünnepeltek......................10
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Egyszer fent, 
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Tisztelt Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége 
sok szeretettel várja a  különböző intéz-
mények,  szervezetek,  
civil közösségek híreit, sajtóanyagait, 
fotóit, meghívóit! 

Címünk a már megszokott:  algyoihir-
mondo@gmail.com.

 Apróhirdetés

Vegyszermentes batáta, édesburgonya közvetlenül a termelőtől. 
Algyőn ingyenes kiszállítással. Részletek és rendelés: a bububa-
tata.blogspot.hu weboldalon.

NKFV, vagy MOL emblémával, képpel jelzett tárgyakat vásá-
rolnék gyűjteménybe. Tel.: 06 (70) 413-0344

Elektromos motorkerékpár eladó! Tel.: 06 (30) 408-9762

Ha nincs ideje, vagy egyszerűen nem szeret vasalni, bízza ránk! 
Elhozzuk vasalnivalóját, kisimítjuk ráncait és visszavisszük 
ruháit. Korlátozott mennyisében mosással együtt. Érdeklődni a 
06 (30) 643-8118-as számon.

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 masz-
százsterapeuta

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

42.000 Ft/m3 deszka, 8m3 áll rendelkezésre, 3,7 m hosszú,  
10-14 cm széles, 4,5 cm vastag. Érdeklődni: 06 (70) 234-5162 
Kovács László

Kedves Vásárlóink!

Hóvirág virágüzlet (Téglás u. 67.)
Pipacs virágüzlet (Sport u. 1. Coop)

megkezdte Mindenszentekre a koszorúk árusítását.
Tobozkoszorúk már 980 forinttól kaphatóak és mellé 

1 mécses jár ajándékba.
Rendelést felveszünk a 

06 (20) 501-4100-es számon:
élő szálas krizantémra, 

sírpárnára, sírcsokorra, koszorúra.
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Molnár Áron: A józan ész döntött Algyőn!

A régi-új polgármesterre, Molnár Áron-
ra az időközi választáson megjelent 
2456 főből 1794 fő szavazott. Rocz-
kó András 622, Budai László 20, míg 
Barna Zoltán 15 voksot gyűjtött. A 
nyolcfős testületbe is a Molnár-csapat 
tagjait szavazták az algyőiek: Balázs 
Zsolt (1660 szavazat), Gubacsi Enikő 
(1501), Torma Tiborné (1422), Ozsváth 
Lászlóné (1282), Bogdán Tamás (1090), 
Füzessy István (1022), Nagy Miklósné 
(980) és Kiss Róbert (829). A választá-
son egyébként a névjegyzékben szerep-
lők 55,78 százaléka, azaz a 4403 főből 
2456 fő járult a szavazóurnákhoz.

Molnár Áron kijelentette, az ered-
mény arra is rámutat, hogy kistelepü-
léseken nem lehet negatív, hazug kam-
pánnyal nyerni.

Elsöprő győzelmet aratott az időközi választáson Molnár Áron és csapata, mely eredménnyel kapcsolatban a polgár-
mester azt hangsúlyozta, nagyon jó érzés számára, hogy ilyen arányban támogatták az algyőiek, és nem dőltek be az 
ellene folytatott lejárató kampánynak. 

Tisztelt Algyőiek!

Nem szeretnék túlzó jelzőket használni, de úgy vélem, Algyő népe történelmet írt, és egyben irányt mutatott az egész 
országnak. Megmutattuk, hogy a gyűlölködésnek, rágalmazásnak és hazugságnak nincs helye a közéletben, és ez példa 
lehet az ország összes települése számára.

Köszönöm Önöknek, hogy ilyen nagy számban részt vettek a szavazáson. Ez is jelzi, hogy egy közösség képes össze-
fogni, és kifejezni a véleményét még akkor is, ha egy párt részéről óriási kampány-nyomás alá helyezik.

Külön köszönöm annak a mintegy 1800 algyői szavazónak, aki megtisztelt a szavazatával, és akik lehetővé tették azt 
is, hogy nemcsak folytathatom a munkát, de olyan testülettel, akik hajlandóak és képesek ész érvek mentén vitatkozni 
egyetlen célt tartva szemük előtt: Algyő fejlődését.

Ezúton ajánlom föl a békejobbot minden olyan erőnek, csoportnak és egyénnek, akik nem rám szavaztak, és szeret-
ném biztosítani Őket, hogy én minden algyői polgármestere vagyok, függetlenül attól, hogy kinek milyen véleménye 
van rólam. Azt azonban leszögezem, hogy a személyemet nyíltan mocskoló és befeketítő embereknek lehet, hogy majd 
egyszer meg tudok bocsájtani, de elfelejteni nekik soha nem fogom azt, amit velem és a családommal tettek. Algyő nyu-
galma érdekében remélem, hogy ez a típusú közéletiség örökre eltűnik a településről.

A végeredmény óriási bizalmat tükröz, de egyben óriási felelősséggel is jár. A következő két évben szeretnénk meg-
szolgálni a bizalmat és egyben megbirkózni a felelősséggel. Annyit ígérhetek, hogy továbbra is sokat fogunk dolgozni, 
és tisztességgel fogunk helytállni, hogy mindannyian elmondhassuk, hogy Algyő vezetése tényleg az algyőiekért van.

Molnár Áron
polgármester
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Algyő szolgálatáért dolgoznak

Megtelt a Faluház az algyői képvise-
lő-testület alakuló ülésére, amelyen le-
tette az esküt Molnár Áron újraválasztott 
településvezető és a képviselők is. A na-
pirend megszavazása után polgármeste-
ri programját ismertette Molnár Áron, 
amely jórészt fedi a 2014-es elképzelése-
it. Mint mondta, furcsa lett volna, ha há-
rom év elteltével teljesen újjal állt volna 
elő. Igaz, egyes elképzelései már megva-
lósultak, mások folyamatban vannak, il-
letve természetesen időközben is előtér-
be kerültek olyan területek, amelyeknél 
előrelépésre van szükség szerinte.

A településvezető elmondta, Algyő 
gazdag település, ami megjelenik indi-
rekt módon is a nagyközségben, ami-
kor olyan fejlesztéseket hajtanak végre, 
amelyek javítják az életkörülményeket, 
legyen szó utak aszfaltozásáról, járdák 
építéséről, az esővízelvezető-rendszer 
rekonstrukciójáról, vagy épp fürdőfej-
lesztésről. Mint mondta, a kérdés, hogy 
mit lehet tenni az infrastrukturális fej-
lesztéseken túl a helybéliekért, majd 
számba vette azokat a támogatási rend-
szereket, amelyek ezt a célt szolgálják. 
Ezek közé tartozik, hogy támogatják 
az első lakás megszerzését, ami annyira 

népszerű, hogy várhatóan még idén bő-
víteni kell az erre szánt költségvetési ke-
retet. Ismertette, hogy minden megszü-
letett algyői gyermek családját 100 ezer 
forinttal támogatják a babakötvényen 
keresztül. Célként jelölte meg ezen tá-
mogatási formák bővítését, méghozzá 
olyan elemekkel, amelyek nem csupán a 
fiatal korosztályt segítik.

Molnár szerint foglalkozni kell a falu 
vonzerejének növelésével, hiszen Algyő 
is az elöregedő települések közé tartozik, 
mint oly sok másik hazánkban. Éppen 
ezért kezelik komplex módon a fiatal 
családok és párok itt tartását, hiszen épül 
délnyugati lakópark, fecskeház program 
is van, és esetlegesen el kell gondolkodni 
a polgármester szerint a bérlakásprog-
ram kibővítésén is. Kiemelte, hogy az al-
győiek helyben maradása nagyban kap-
csolódik a civil szervezetek munkájához, 
a kultúrához és a sporthoz, hiszen ha 
minden lehetőség adott Algyőn, akkor 
nem kell bejárni például Szegedre egy 
színházi előadásért.

A munkahelyteremtés kapcsán emlé-
keztetett a polgármester a görög vegyi 
üzemmel kapcsolatos népszavazásra, 
s kifejezte reményét, hogy a ciklusból 

hátralevő két évben nem érdekek ütköz-
tetéséről fog szólni gazdaságfejlesztési 
célok megvalósítása. Leszögezte: nem 
lehet Algyő érdeke ellen vitatkozni, 
ehelyett a kompromisszumkeresésnek 
kell előtérbe kerülnie. Elmondta azt is, 
hogy Algyőn jól működik az idősgon-
dozói hálózat, de érzékelték, hogy van 
igény otthonra is, amivel kapcsolatban 
megjegyezte, reméli, hogy ez év végén 
vagy jövő év elején egyértelmű irányt 
tudnak szabni ebben a kérdésben.

Az újraválasztott polgármester ki-
emelte: pontosan tudja, hogy nagy fele-
lősséggel jár a képviselő-testület egysé-
gessége. A jövőben még több lakossági 
fórumot és kerekasztal beszélgetést fog-
nak szervezni, hogy visszajelzéseket 
kapjanak a lakosságtól, jó irányba ha-
lad-e a nagyközség. Molnár kijelentet-
te, a választási eredmény megmutatta, 
ha egy település összefog, sok mindent 
meg tud valósítani. Megköszönte a vá-
lasztók bizalmát, s úgy fogalmazott, 
hogy a szolgálat a legfontosabb dolga 
neki és a nyolc testületbe jutott képvi-
selőnek egyaránt.

A polgármesteri programot egyhan-
gúlag támogatta a grémium.

A választási eredmény megmutatta, ha egy település összefog, sok mindent meg tud valósítani – fogalmazott az algyői 
képviselő-testület alakuló ülésén Molnár Áron polgármester.
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Megkezdte a munkát az új testület

Mintegy utalva az új kezdetre, átren-
dezték a tanácstermet a polgármesteri 
hivatalban, ahol első rendes ülésén a 
képviselő-testület új szervezeti és mű-
ködési szabályzatot (SZMSZ) fogadott 
el, aminek a megalkotását azzal indo-
kolta Molnár Áron polgármester, hogy 
az előző testületi többség olyan módo-
sításokat fogadott el, amelyek egyrészt 
korlátozták az operatív működést, más-
részt az SZMSZ nem volt összhangban 
más rendeletekkel. Varga Ákos jegyző 
kiegészítésként elmondta, hogy azért új 

szabályzat alkotása mellett döntöttek, 
nem pedig a korábbi módosításán, mert 
az előző ciklusban sok változtatást haj-
tott végre a testület, s könnyebb egy újat 
összhangba hozni az idei költségvetés-
sel, illetve a beszerzési szabályzattal. A 
dokumentumból kiderül, hogy a három 
meglévő bizottság új néven folytatja 
munkáját, továbbá azt is tartalmazza, 
hogy decemberben rendes ülést nem 
tartanak. Pontosították, hogy ki hívhat 
össze rendkívüli testületit, mostantól 
már a polgármester is kezdeményezheti 
azt.

Régóta halogatták már, hogy a he-
lyi rendeleteket összehangolják, a leg-
utóbbi testületi ülésen ez is megtörtént, 
egyrészt új SZMSZ-t alkottak, más-
részt az önkormányzat közbeszerzési és 
beszerzési szabályzatát módosították, 
így immár egységes, párhuzamossá-
goktól és ellentmondásoktól mentes a 
szabályozás. Molnár Áron elmondta, 
az előző polgármesterek 3 millió fo-
rintig dönthettek beszerzésekről, ezt 
az előzőt testület az ő esetében először 
500 ezerre, majd 1 millióra, végül 100 
ezer forintra módosította. „Az új vég-
rehajtási szabályzatban 1 milliós határ 
szerepel, így kisebb volumenű ügyek-

ben saját hatáskörben dönthetek, ám 
efölött bizottsági döntés is szükséges a 
jövőben. Egy és négymillió között pe-
dig az adott szakbizottságnak kell a jö-
vőben támogatói javaslattal élnie, utána 
intézkedhet a polgármester. Így immár 
minden rendeletünk össze van hangol-
va” – részletezte.

Bizottsági tagokat és 
alpolgármestert választottak

2010 óta működik három bizottság, 
amin nem kívánt változtatni Molnár 
Áron, mint ahogy a taglétszámokon 
sem, ám az elnevezésüknél újat kell 
megszokni: Pénzügyi és Gazdaságfej-
lesztési, Humán és Ügyrendi, valamint 
Településüzemeltetési és Fejlesztési 
Bizottság az új elnevezések. A tiszte-
letdíjak maradtak a 2014-ben megál-
lapítottak, és továbbra is 5 fővel végzik 
munkájukat. A pénzügyi bizottság el-
nöke Füzesy István lett, az elnökhe-
lyettes Nagy Miklósné, tagnak Ozsváth 
Lászlónét választották, míg a két nem 
képviselő tag Kovácsné Kiss Krisztina és 
Németh Sándor lett. A humán bizottság 
elnökének Torma Tibornét választották, 
az elnökhelyettes Füzesy István, tag 

Két rendes testületi ülésen van túl az újonnan felállt képviselő-testület. Megkezdődött a munka, Gubacsi Enikőt kér-
te fel alpolgármesternek Molnár Áron, amit a grémium tagjai támogattak, bizottsági tagokat is választottak, továbbá
már új szervezeti és működési szabályzat szerint dolgoznak.
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Nagy Miklósné, míg a külsősök Sopro-
ni Ágnes és Oláh Dániel. Balázs Zsoltot 
választották meg a településüzemelte-
tési bizottság élére, helyettese Bogdán 
Tamás, tag Kiss Róbert. Ennél a bizott-
ságnál külsős tag Fodor Attila és Blas-
kó-Nagy András lett.

Molnár Áron alpolgármesternek 
Gubacsi Enikőt javasolta, amit szintén 
támogatott a grémium, méghozzá egy-
hangúan.

Cserélik az óvoda tetőszerkezetét 

Már augusztusban kiderült, hogy a Szi-
várvány Óvoda tetőszerkezetét meg 
kell újítani. A korszerűsítés terve nem 

új keletű, két ízben is pályázott rá az 
önkormányzat, bizonyos összegeket el 
is különítettek az esetlegesen felmerülő 
költségekre, ám a pályázatokat tarta-
léklistára helyezték. Amikor az intéz-
mény tetejére napelemeket szereltek, 
elmulasztották felmérni, hogy elbírja-e 
a szerkezet a többletsúlyt, és mostanra 
kiderült, hogy ennek elmulasztása hi-
bás döntés volt. A nyári viharok után 
észlelték, hogy az egyik csoportszoba 
beázott és a tetőn is azonnali munká-
latokat kellett végezni a balesetveszély 
elhárítása érdekében. Ekkor megvizs-
gáltatták, s kiderült, nem halogatható 
a rekonstrukció. A napirendi pont tár-

gyalásakor Molnár Áron elmondta, két 
út van, meg lehet csinálni a tetőt és a 
födémet, de ahogy elbontották a tetőt, 
látszott, hogy más problémák is vannak, 
például hiányzik a vízszigetelés is, vagy-
is vizesek a falak kívül-belül. A kérdés, 
hogy maradjanak az eredeti tervnél, ami 
a födém és a tető felújítását tartalmaz-
za, vagy az egész épületet felújíthatják, 
amihez persze költségbecslésre van 
szükség, és közbeszerzést is ki kell írni. 
Berényi András, a településfejlesztési és 
üzemeltetési csoport vezetője arról tá-
jékoztatott, hogy ha a kisebb volumenű 
felújításnál maradnak, akkor a statikus 
véleménye szerint el kell bontani a ké-
ményt, ami azt is maga után vonja, hogy 

új kazánt kell üzembe helyezni. Teljes 
körű rekonstrukció esetén a kazáncsere 
idejét ki tudják tolni, és az egész épület 
fűtéskorszerűsítését is kidolgoznák.

Az már most látszik, hogy a belma-
gasság csökkenni fog, így nyílászárókat 
is kell cserélni az épületen, és elenged-
hetetlen lesz, hogy lélegző vakolat ke-
rüljön a falakra. Ennél a verziónál ter-
mészetesen a költségek is magasabbak, 
és közbeszerzést kell kiírni. Nagy Mik-
lósné arról érdeklődött, hogy egy elhú-
zódó felújítás nem okoz-e gondot, amire 
Ozsváth Lászlóné elmondta, megfele-
lően el tudták helyezni a gyerekeket, és 
szülők is elfogadták a helyzetet. Balázs 

Zsolt a teljes felújítást támogatta, mint 
mondta, nem tartja szerencsésnek, hogy 
a linóleum betonra van helyezve, s sze-
rinte szükséges az elektromos hálózat 
átvizsgálása is. A testület végül úgy dön-
tött, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 
8 milliós keretet 20-ra emelik, amiből 
nemcsak a tetőszerkezet újítható meg, 
ezen felül költségbecslést készíttetnek, 
hogy tudják, mennyibe is kerülne egy 
teljes rekonstrukció.

Időarányosak az adóbevételek

Az önkormányzat költségvetési gazdál-
kodásának első félévéről, valamint az 
adóbevételek alakulásáról is volt előter-
jesztés a legutóbbi testületi ülésen, ame-
lyeket bár nem kötelező elkészíteni, de 
Algyőn megtartották a gyakorlatot, s ez 
a grémium új tagjainak is könnyebbség, 
hiszen áttekinthették a jelenlegi adato-
kat. „A legfontosabb, ami látszik a doku-
mentumokból, hogy az eredetileg kitű-
zött célokat tudjuk tartani, ezt mutatják 
a számok. A költségvetési főösszeg 3,2 
milliárd körüli, míg az adóbevételeink-
kel kapcsolatban elmondható, hogy jól 
terveztünk, s a bevételek időarányosan 
alakultak” – mondta a településvezető.

A testületin elhangzott az is, hogy 
felülvizsgálják a település ifjúsági kon-
cepcióját. A humán bizottság elnöke, 
Torma Tiborné elmondta, másfél éve 
készült el a koncepció, vannak pont-
jai, amelyeket megvalósítottak, ezért 
gondolta a bizottság, hogy érdemes 
áttekinteni és aktualizálni. November 
30-áig azt is összegyűjtenék, hogy jö-
vőre milyen programokat szeretnének 
megvalósítani, így már a 2018-as költ-
ségvetés tervezésekor tudnak forrásokat 
rendelni az ifjúsági programokhoz, ren-
dezvényekhez.

Igény van a 
bérlakásállomány bővítésére

Egy újabb ingatlan került önkormány-
zat tulajdonába öröklés útján, amit el-
sősorban szociális alapon utalnák ki. 
Algyőn – bár gazdag település – nagy 
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igény mutatkozik bérlakásokra, továbbá 
szociális bérleményekre egyaránt. Ba-
lázs Zsolt arról tájékoztatott, hogy már 
tartottak bejárást, s az ingatlanban két 
lakást lehet kialakítani. Berényi And-
rás, a településfejlesztési és üzemelte-
tési csoport vezetője kiegészítésként 
elmondta, az épület alsó szintjére olyan 
állapotban van, hogy beköltözhető, és 
a munkák nagy részét az emeleten el 
tudják úgy is végezni, hogy közben már 
laknak a földszinten, vagyis annak nincs 
akadálya, hogy a jobb állapotú lakást 
rövid időn belül kiadják. Nagy Mik-
lósné arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
bizottságon belül is voltak viták a szo-
ciális bérlakás kapcsán arról, hogy mi-
lyen feltételekkel lenne célszerű kiadni. 
Mint mondta, arra is figyelemmel kell 
lenni, hogy ne olyan bérlőnek utalják ki 
a lakást, aki később nem képes fizetni 
a közüzemi díjakat, s hátralékot halmoz 
fel. Molnár Áron megjegyezte, szociális 
kérdésekben sosem egyszerű dönteni, s 
igazából nehéz jó döntést hozni. Fel-
vetette a kártyás órák bevezetését, így 
nem tudnának hátralékot felhalmozni a 
leendő bérlők, s azt javasolta, hogy akár 
a szociális intézményt is vonják be a 
munkába, amely során kialakítják a pá-
lyázati feltételeket.

Algyőn jelenleg egy szociális bér-
lakás van és tizennégy költségalapú 
bérleménnyel rendelkeznek. A telepü-
lésvezető lapunkkal azt közölte, hogy 
az utóbbi hónapokban már körülbelül 
10-en pályáztak egy-egy lakásra, ami 
mutatja, hogy nagy az érdeklődés. „A 
pályázók körét két részre lehet bonta-
ni, vannak, akik rövidebb időtartamra 
azért szeretnének bérlakásban lakni, s 
akik azt tervezik, hogy saját ingatlanba 
költöznek, de olyan pályázók is van-
nak, akik szociális alapon pályáznak. Ez 
utóbbi kör igényeit jelenleg nem tudjuk 
kielégíteni, hiszen az egyetlen ilyen la-
kásunknak van bérlője” – részletezte. Az 
önkormányzat megpróbál a bérlakás-
programba olyan ingatlanokat bevonni, 
amelyeket egyrészt szociális alapon is ki 
lehet adni, e célra hasznosítják a most 
megörökölt épületet, másrészt van egy 

pályázatuk, amely ha nyer, akkor kilenc 
úgynevezett fecskelakást tudnak kiala-
kítani a zöld iskolából.

A kormányhivatal tett pontot 
a mólóvita végére

A mólóvita végére is pont került, a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
ugyanis kimondta, hogy saját vagyon-
rendeletét sérti meg az önkormányzat 
az eladással. A Tiszán lévő úszóműnek 
több tulajdonosa is van, 47,9%-ban az 
önkormányzaté, és a kormányhivatal 
határozata értelmében ez így is marad. 

Az üzemeltetés pedig továbbra is az 
Algyői Vízisport Egyesület feladata az 
önkormányzattal megkötött szerződés 
értelmében. Füzesy István a napirendi 
pont kapcsán megjegyezte, a Tisza-par-
ti fejlesztések nem függhetnek egy ma-
gántulajdonos érdekeitől, kiváltképp 
annak fényében, hogy nyertes pályázata 
van az önkormányzatnak, hiszen sza-
bad strandot alakítanak ki, a rakodónál 
is fejlesztenek, továbbá a Levendula 
hotelnél mólót építenek. „A tiszai fej-
lesztéseket érintő nyertes pályázataink 
miatt mindenképpen tárgyalást fogok 
kezdeményezni a móló több mint felét 
birtokló magántulajdonossal és az egye-
sülettel, azt szeretném ugyanis, hogy a 
kettős tulajdonlás és üzemeltetés meg-
szűnne. Nem titok, az az elképzelésem, 
hogy az önkormányzat legyen 100%-
ban a tulajdonosa az úszóműnek, és az 

üzemeltetést sem egyesületi formában 
gondolom megfelelőnek” – szögezte le 
Molnár Áron.

Támogatják a 
kőkereszt restaurálását

A Szent Anna plébánia kérelmét is tá-
mogatták a képviselők. A nyári viharok 
során a templomkertben lévő egyik fe-
nyőfa kidőlt, s magával vitte az 1885-
ben felállított kőkeresztet is. Ennek 
rendbetételében kért segítséget Fazakas 
Attila plébános. A pénzügyi bizottság 
elnöke, Füzesy István a grémium ja-
vaslatát ismertetve elmondta, az egy-
házmegye műszaki csoportjával fogják 
felvenni a kapcsolatot, ugyanis ha meg-
újítják a keresztet, akkor érdemes a kör-
nyezetét is rendezni. A plébánossal és 
az egyházmegyével arról is szeretnének 
tárgyalni, miként lehet a templomot be-
vonni a turizmusfejlesztésbe.

Tisztelt gazdálkodók!

Október 20-án falugazdász  
tájékoztatót tartunk a Faluház  

klubtermében.  
Megjelenésükre  

feltétlenül számítunk!
 

Tisztelettel:  
Vályi Nagy Marianna  

falugazdász   
06 (70) 489-3828



8

ALGYŐI HÍRMONDÓ

Gubacsi Enikő: Köszönöm a bizalmat!

Algyő alpolgármestere lapunk hasábjain 
keresztül is köszöni az algyői választó-
polgároknak, hogy ismét bizalmat sza-
vaztak személyének, illetve a polgármes-
ternek, hogy ismét jelölte a tisztségre, 
továbbá a képviselő-testületnek is, hogy 
támogatták.

„Továbbra is igyekszem az algyői 
igényeknek megfelelni, próbáljuk széles 
körben bevonni a civil szervezeteket és 
intézményeket a falu életébe. Ezt ko-
ordinálva igyekszünk elérni azt, hogy 
minél sokszínűbb, változatosabb prog-
ramokat tudjunk kínálni a településen, 

másrészt a meglévő problémákat minél 
gyorsabban és hatékonyabban tudjuk 
orvosolni” – hangsúlyozta Gubacsi Enikő.

Az önkormányzat munkáját – vég-
zettségénél fogva is – a továbbiakban is 
segíteni fogja, s mint elmondta, a nagy-
községben megvalósuló fejlesztések és 
pályázatok lebonyolításában is részt vesz 
konzultánsként, illetve segíti kollégái 
munkáját.

Hangsúlyozta, továbbra is nyitva áll 
az ajtaja minden lakos előtt, bármilyen 
kéréssel, kérdéssel vagy netán problémá-
val fordulhatnak hozzá az algyőiek.

„Örömmel tölt el, hogy ismét alpolgármester lehetek, s ezáltal talán többet tudok tenni szeretett falumért” – fogalma-
zott az Algyői Hírmondónak Gubacsi Enikő.

Októbertől Varga Ákos Algyő jegyzője

Varga Ákos vagyok, 38 éves, Kalocsán 
születtem, s az általános szociális mun-
kás diplomám megszerzése után a Kalo-
csai Városi Gyámhivatalnál helyezked-
tem el 2002-ben. A munkavállalással 
párhuzamosan kezdtem meg tanulmá-
nyaimat a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 
2010. évben végeztem.

A gyámhivatalnál eltöltött majd 11 
évet követően az algyői önkormányzat-
nál szociális ügyintézői álláshelyét pá-

lyáztam meg, 2013-tól töltöttem be a 
posztot. A váltás egyik legfőbb oka az 
akkor már 9 éve fennálló párkapcsolatom 
volt, szegedi menyasszonyommal szeret-
tem volna a közös életünket elkezdeni, és 
családot alapítani. Algyői munkavállalá-
som teremtette meg ennek a lehetőségét, 
így Algyőnek is nagyban köszönhetem 
házasságomat, és 3 éves kisfiamat.

2016. októberétől a szociális és igaz-
gatási csoport vezetőjének, 2017. júli-
usában pedig megbízott aljegyzőnek 
neveztek ki. Szociális- és igazgatási 
ügyintézőként is lehetőségem nyílt sok 
algyői emberrel való találkozásra, hiszen 
a legtöbben ebben az irodában fordul-
nak meg, valamint a települést is egyre 
jobban megismerve megszerettem mind 
Algyőt, mind a nagyközségben élőket.

Hiszek abban, hogy az embernek bi-
zonyos időszakonként változásra van 
szüksége ahhoz, hogy munkájában a 
legtöbbet tudja kihozni magából. 2017 
júliusában adódott lehetőség a változta-
tásra, és mivel jogi tanulmányaim befe-

jezés után is az önkormányzati igazga-
tásban szerettem volna dolgozni, a végső 
cél nem lehetett más számomra, mint a 
jegyzői munkakör, hiszen megszerzett 
tudásomat, tapasztalataimat ebben a 
„szerepben” tudom legjobban kamatoz-
tatni.

A pályázók közül Molnár Áron pol-
gármester 2017. október elsejétől engem 
bízott meg azzal, hogy az algyői polgár-
mesteri hivatal jegyzője legyek. Felada-
tom és felelősségem sokkal szerteága-
zóbb lesz, mint a korábbi időszakban, 
azonban a hivatal ügyintézői úgy gon-
dolom, hogy nagyon sokszor bizonyítot-
ták már, hogy mind a vezetőket, mind a 
képviselőket, mind a településen élőket 
segíteni tudják szaktudásukkal, ahogyan 
engem is.

Jegyzői feladataim ellátása során a 
széleskörű tájékozottságot, a törvényes-
ség biztosítását, a határidők betartását, a 
precíz és hatékony, ügyfélorientált ügy-
intézést tartom legfontosabbnak, és ezt 
várom el a hivatal munkatársaitól is.

„Jegyzői feladataim ellátása során a széleskörű tájékozottságot, a törvényesség biztosítását, a határidők betartását, a 
precíz- és hatékony, ügyfélorientált ügyintézést tartom legfontosabbnak” – hangsúlyozta Varga Ákos, a nagyközség új 
jegyzője, aki a következőkben bemutatkozik az Algyői Hírmondó hasábjain is.
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Kitüntették a nagyközség kiválóságait

Október 1-jén – a Szegedtől való  
függetlenedés évfordulóján – idén is 
ünnepi testületi ülést tartottak Algyőn.  
A település elismerte a közösségért  
sokat tevőket, egyben a nagyközség 
első embere visszaemlékezett az elmúlt  
időszak történéseire.

„A mai nap nemcsak a kitünteté-
sék miatt különleges, hanem azért is, 
mert húsz évvel ezelőtt ekkor hirdette 
ki Göncz Árpád, hogy a település új-
ból önálló lett” – mondta Molnár Áron 
polgármester. Felelevenítette az 1996-
os évet, amikor lezajlott népszavazás 
a függetlenségről. Meggyőződése, 

 emlékét meg kell őriznie 
a településnek, hiszen nagy bátorság 
kellett, hogy egy ilyen ügyet felkarol-
jon. 1997.október 1-jén még tartott 
az eufória, mégis kérdésként merült 
fel, hogy miként lesz tovább Szeged 
bábáskodása nélkül, hogyan fog mű-
ködni a hivatal, mi lesz a buszközleke-

déssel. „Két út volt: vagy jó lesz, vagy 
nem. Azonban a Jóisten tudta, hogy 

hogyan kell ezt intézni, mert olyan 
településvezetőt, olyan testületet és 
olyan segítőket adott Algyőnek abban 
az időszakban, akik nagyon is tudták, 
hogy hogyan kell ezt csinálni” – fogal-
mazott.

Hozzátette, az elmúlt 20 év bebizo-
nyította, hogy azoknak lett igazuk, akik 
hittek abban, hogy jobb lesz. „Büszke 
vagyok az algyőiekre, Algyőre! Húsz 
éve és 2017-ben egyaránt olyat tettek, 
amire nagyon sokan felkapták a fejü-
ket. Köszönöm, hogy visszakaptuk hi-
tünket!” – zárta szavait a polgármester.

Algyő Nagyközségért kitüntetés 
kapott Lele Istvánné Juhász Erika mel-
lett Paulisz Béláné. Alkotói díjban ré-
szesítették Deák Attilát, Szabó Beátát, 
Molnárné Süli-Zakar Zitát. Elismerő 
oklevelet nyújtottak át Antal Jánosnak, 
Badar-Kovács Krisztinának, Zombori-
né Gergely Klárának, valamint két kö-
zösségnek, a Contitech FKSE-Algyő 
Kézlabda Egyesületnek és a Lehet 
Könnyebben Egyesületnek.

Húsz éve vált függetlenné Algyő, október elseje és az ünnepi testületi ülés nemcsak a függetlenné válás ünneplése, 
hanem egyben számvetés is az előző évekről, évtizedekről. A polgármester szerint mozgalmas, bonyodalmakkal teli 
év áll mögöttük, de építkezéssel, munkával telik a következő.
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Domborművel emlékeznek a független Algyő atyjára

Mostantól Bánvölgyi László község-
házán található domborművével emlé-
keznek Piri Józsefre, Algyő volt polgár-
mesterére, díszpolgárára, aki húsz évvel 

ezelőtt a lakosság támogatásával elérte, 
hogy a nagyközség újból függetlenné 
váljon. A Tiszavirág Nyugdíjas Klub 
kezdeményezésére készítették el a bronz 
alkotást, az avatóünnepségen részt vett a 
volt településvezető felesége és fia is.

Némethné Vida Zsuzsanna, egykori 
kollégája osztotta meg emlékeit Piri Jó-
zsefről. 1946-ban született, az általános 
iskola éveit a nagyközségben töltötte, 
majd a vasútforgalmi technikumot vé-
gezte el Szegeden, első munkahelye is 
a Magyar Államvasutak lett. Juratovics 
Aladár segített neki, hogy még a kato-
nasághoz való bevonulása előtt felvé-
telizhessen a József Attila Tudomány-
egyetemre, s ott jogászként végezhessen. 
Törvény biztosította, hogy Algyő képvi-
seletet kapjon a szegedi közgyűlésben a 

rendszerváltozás után, egyben 44 évesen 
az algyői részönkormányzat vezetője 
lett. Gyorsan vette az akadályokat, jó 
politikai előrelátásnak köszönhetően 
olyan fejlesztések kezdődtek meg, ame-
lyek meghatározták a település későbbi 
sorsát.1996-ban tartottak népszavazást 
az 1973-ban elvesztett önállóság vissza-
adásáról, s ennek köszönhetően 1997. 
október 1-jétől ismét függetlenné vál-
tak Szegedtől. 1997-ben választották 
meg polgármesterré, később a Csongrád 
megyei közgyűlés tagja is volt. Rengeteg 
fejlesztés fűződik a nevéhez, bölcsőde, 
fürdő, új iskolaépület és sportcsarnok 
építése kezdődött, sorban tűntek el a 
sáros utcák. Kizárta a pártpolitizálást a 
képviselő-testület működéséből, mun-
katársai szerették tisztelték.

Piri József nélkül nem kapta volna vissza függetlenségét Algyő 24 év után. Az ismételt önállóvá válás jubileuma alkal-
mából avatták fel az emlékművet.

Hazatért Fehér Ignác Algyőre

Az algyői iskola névadója és egykori 
igazgatója, w eddig Szegeden nyugo-
dott. Most az unokák kérésére temet-
ték újra az általa szeretett nagyközség-
ben, Algyőn, ahol díszsírhelyet kapott.

Életéről a róla és családjáról szóló 
kötet szerzője, Baghyné Makra Ilona 
korábbi iskolaigazgató beszélt. „121 
évvel ezelőtt érkezett a Székelyföld-
ről, Gyergyócsomafalváról Algyőre.  

69 éve Szegedre költözött, itt temették 
el 1961-ben, most azonban visszahozta 
ide a sors” – fogalmazott a nyugdíjas ta-
nárnő. 1902-ben az algyői elemi iskola 
igazgatója lett, feleségével együtt 1922-
ig tanítottak együtt. Tíz gyermekükből 
kilenc érte meg felnőttkort, s nyolc lett 
diplomás. Fehér Ignác nevéhez fűző-
dik az 1903-ban épült „sárga iskola” és 
az 1914-ben elkészült „fehér iskola”, 

amely valójában nem a színéről, ha-
nem alapítójáról kapta nevét. Trianont 
követően is Algyőn maradt, munkája 
középpontjában a tanítványok álltak. 
Azonban nemcsak értük tett, hanem 
az egész faluért, az uradalom területén 
dolgozókért. Ő honosította meg a télen 
is megélhetést nyújtó kosárfonást, gyü-
mölcsfákat oltását ajánlotta, új zöldsé-
geket honosított meg, megismertette a 
helyieket a méhészkedéssel. 1935-ben 
vonult nyugdíjba, de továbbra is aktív 
életet élt, ő alapította, s egészen az ál-
lamosításig vezette a helyi szerveződé-
seket, a Hitelszövetkezetet, a Háziipari 
Szövetkezetet, a Hangya Szövetkezetet.

A sírt Fazakas Attila plébános szen-
telte meg. Az avatáson kívül megkoszo-
rúzták több egykori díszpolgár sírját, 
Piri József polgármesterét, Süli András 
festőművészét és Juratovics Aladár or-
szággyűlési képviselőjét.

A volt iskolaigazgató díszsírhelyet kapott a település temetőjében. Nemcsak az iskolásokat, hanem Algyő egész lakos-
ságát tanította a Gyergyócsomafalváról származó Fehér Ignác.
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Tortával, könyvvel és kiállításokkal ünnepelték a függetlenséget

Az évfordulóra egy olyan egyedi, ké-
pekkel gazdagon illusztrált kiadványt 
adtak ki, amely az algyőiek életéről 
szól. „Elsősorban képekben, pillanatnyi 
villanásokban szerettük volna megmu-
tatni mi történt az itt élőkkel az elmúlt 
években. Nagyon nehéz volt kiragadni a 
múlt emlékeimből a lényeges elemeket, 
mégis sikerült egy olyan összeállítást 
létrehozni, amely egy igazán különleges 
formában jelenhetett meg” – mond-
ta el Molnár Áron. Hangsúlyozta, nem 
eseményeket, fejlesztéseket akartak 
kiemelni, a mindennapi élet érzéseit 
szerették volna feleleveníteni, átadni, 
hiszen a könyv képekkel és magyará-
zó szöveggel van illusztrálva. „Méltatta  
Bakos Andrást, a kiadvány szerkesztőjét, 
aki kitartó munkával állította össze a 
képeket és a szövegeket.

„Amikor felkérést kaptam a könyv 
elkészítésére, az volt az önkormányzat 
elképzelése, hogy inkább képes könyv 
legyen, vagyis kevés szöveg és sok fotó 
mutassa be ezt a húsz évet. Ezt tovább 
gondolva olyan szerkezetet képzeltem 
el, hogy a húsz évet húsz fejezet mutatja 
be. Mindegyiknek az elején egy rövid 

szöveg ismerteti az év krónikáját: há-
nyan mentek el szavazni, kik lettek a 
képviselők, milyen új szolgáltatásokat 
vezetett be abban az évben az önkor-
mányzat, mi történt az intézmények-
kel. Ezután jönnek a fotók, amelyek 
között van egy-két ’hivatalos’ is – ün-
nepi testületi ülés, épület- vagy szo-
boravatás –, a legtöbb kép mégis olyan 
rendezvényfotó, amelyen az algyői ci-
vil emberek láthatók” – mondta el la-
punknak Bakos András, aki nagyjából 
1500 fotót nézett át a kötet összeállí-
tása során.

„Egyes képekről a fotón látható 
egy-egy ember beszél: találtam kissrá-
cot, akit óvodai focizás közben fotóz-
tak le, most az erdészeti szakközépbe 
jár. Egy gyerekhorgászverseny résztve-
vője ma hentesként dolgozik a Picknél. 
Ballagási fotón azt a kislányt kérdez-
tem meg, aki a virágot tartó nyolcadi-
kosok közül egyedül a kamerába néz. 
Az albumnak egyfajta keretet ad az 
önállóság első évének első hónapjá-
ban született kislány, aki babaként, és 
most, húszéves lányként is szerepel az 
albumban” – részletezte Bakos András.

A jubileumi hétvégén a könyvtárban 
azon alkotók mutatkoztak be egy tárlat 
keretében, akik az elmúlt két évtizedben 
Alkotói-díjat kaptak a nagyközségtől, 
míg az EzerJóHázban a borászati esz-
közökből nyílt kiállítás. „A Női Bor-
barátok létrejöttének nagyon érdekes 
története van, 2006-ban gondolt egyet 
néhány barátnő, és elment a ménesi sző-
lőbirtokra, ahonnan egy alapító okirattal 
tértek vissza. A 8 tagú kis csapat némi 
személyváltozással ugyan, de együtt ma-
radt. Ennek eredményeként ezúttal saját 
tárgyaikból létrehoztak egy kiállítást, 
amely megtestesíti mindazt, amit a bor 
jelent számunkra” – fogalmazott Gu-
bacsi Enikő alpolgármester. Süli-Zakar 
 Sándorné borelnök lapunknak elmondta, 
az okirat megpecsételésekor megfogad-
ták, töretlen erővel az algyői borkultúra 
erősítésén dolgoznak majd, így a kiállí-
tás is ezzel a céllal született meg.

A Fehértói Halászcsárda 1500 literes 
bográcsában főtt gulyással vendégelték 
meg a helybélieket, majd a húszéves 
születésnapot tortával is megünnepel-
ték. Az Algyői Nőegylet felhívására  
40 darab tortát készítettek, amelyeket 
Vámos Zoltán cukrász rendezett össze 
20-as számmá, s ő díszítette föl az óri-
ásédességet.

Immáron húsz éve működik önálló településként Algyő, a jubileumi év alkalmából ünnepi eseménysorozattal ké-
szültek. Különleges kiadványt adtak ki az elmúlt évekről, egyedi tárlatot szerveztek és tortával vendégelték meg a 
nagyközség apraját-nagyját.

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
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Mozgalmas év a mozgáskorlátozottaknál

A tavaly ősszel megválasztott régi-új ve-
zetőség  titkárral az élen 
változatos programokat szervezett tagja-
inknak. A múlt év decemberében tartott 
évzáró bankettünkön Bakos József és An-
tal János muzsikájukkal szórakoztatott, 

 bűvész pedig mutatványai-
val bűvölt el bennünket. Februárban – jó 
szokásunk szerint – házi farsangi vetél-
kedőt tartottunk mindnyájunk szellemi 
felfrissülése érdekében.

Le se maradhattunk idén sem a Fa-
luház szervezésében a Zsíroskilincs kol-
básztöltésről, ahol három csapattal is 
indultunk. Az, hogy nem értünk el he-
lyezést, pusztán annak a következménye, 
hogy túl nagy volt a darálótárcsa lyuka. 
Ez nem gátolt meg bennünket abban, 
hogy a „versenyművet” márciusi klub-
délutánunk jóízűen el ne fogyasszuk. 

Ugyanekkor – mint minden évben – kö-
szöntöttük Nőnap alkalmából hölgy tag-
jainkat. A köszöntésben részt vett Mol-
nár Áron polgármester is, aki virággal 
kedveskedett az ünnepelteknek.

Az áprilisi falunapon – hagyományo-
san – ízletes csülökpörkölttel vendégel-
tük meg magunkat, néztük, hallgattuk 
a színvonalas műsorokat. Májusban volt 
legnagyobb programunk, a szokásos há-
romnapos nagy kirándulásunk, ezúttal 
Baranya megyét irányoztuk meg. Mo-
hácson a busó házat, Pécsett a sok-sok 
nevezetességet tekintettük meg. A Ten-
kes kapitánya segítsége nélkül is sikerült 
bevennünk Siklós várát. Ha már arra 
jártunk, átruccantunk a Szerémségbe is, 
amely Horvátországhoz tartozik.

Júliusban a Szegedi Füvészkertbe lá-
togattunk el, gyönyörködtünk a tavi virá-

gokban, a különleges fákban, cserjékben. 
A szegedi társszervezetünkhöz csat-
lakozva Gyulán voltunk városnézésen. 
Minthogy az évenként megrendezett 
éves megyei találkozónk elmaradt, így 
régi tervünket megvalósítva Szabadkára 
és Palicsra látogattunk. Megfordultunk a 
szabadkai piac forgatagában, vásároltunk 
kisebb apróságokat, a palicsi állatkertben 
megcsodálhattuk a több mint 50 féle eg-
zotikus állatot, így például a mosómed-
vét, zsiráfokat, oroszlánokat, fókákat, 
leginkább azonban az arborétum ősi fái, 
bokrai tetszettek.

Klubfoglalkozásainkat minden hónap 
második szerdáján tartjuk a Faluházban. 
Ezeken kártyázással, gyöngyfűzéssel, a 
világ dolgainak megtárgyalásával mú-
latjuk az időt. Értékeljük az elmúlt ren-
dezvényünk tapasztalatát, megbeszél-
jük a soron következő programjainkat. 
Negyedévenként felköszöntjük aktuális 
névnaposainkat, akik saját készítésű sü-
teményeikkel kedveskednek nekünk. 

Minden algyőit szeretettel várunk – 
egészségi állapottól függetlenül – vidám 
társaságunkba, tagjaink közé. Jelentkezés a 
fentebb leírt időpontokban a Faluházban.

Képünkön csoportunk tagjai a pécsi 
kiránduláson.

Sermann József
vezetőségi tag

Eredményes időszakot tudhat maga mögött a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Algyői. Az utóbbi 
évek fejlődésének eredményeként immáron mintegy 80 fős tagság vesz részt rendezvényeinken, amelyeket havi rend-
szerességgel tartunk.

KönyvtárunK vendége volt rAdnAi istván író, Költő

Az Algyői Faluház és Könyvtár, vala-
mint a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
Tollforgatók Köre rendhagyó irodal-
mi délutánt szervezett Radnai István 
költővel, akinek idén jelent meg nyol-
cadik kötete A bukás édessége cím-
mel. A beszélgetésre és a felolvasásra 
felépített kérdések alapján megismer-
tük a költő sajátos világlátását, töret-
len optimizmusát, emocionalitással 
átitatott költeményeit. A jó hangula-

tú, beszélgetős irodalmi délutánnak 
a könyvtár adott helyet, a költő be-
szélgetőpartnere Szilágyi P. Katalin 
könyvtáros volt.

Köszönjük Farkas Sándorné, Gáli 
Zsolt, Kis Mihályné, Ménesi Lajosné és 
Oláh Ernő felolvasását!

-szpk-
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Nőegylettel a Balaton körül

Az Algyői Nőegylet korábbi túráinak 
útvonalaihoz kapcsolódtak a 2017. szep-
tember 8-10. közötti balatoni kirándulás 
főbb állomásai.
Nagyvázsonytól és Badacsonytól kezdve 
Keszthelyen és Sümegen át Zalaszántó-
ig és Zalavárig Berta Rozi volt lelkiis-
meretes és felkészült honismereti veze-
tőnk.
Őszintén: sokunk számára lett „leg” a 
zalaszántói sztúpa, Közép-Európa első 
buddhista szentélye, amely szikrázó fe-
hérségévek a Kovácsi-hegy csúcsán hir-
deti a békét, a boldogságot és a megvi-
lágosodást.
Egyik nevezetességtől a másikig utazva, 
az autóbuszon suhanva egymás kínál-
gatták az asszonyok jófajta konty alá va-
lóval és süteménnyel.
Gyerekszálláson, pontosabban a keszt-
helyi Vadóc tanyán hajtotta álomra fejét 
a gyalogtúrákon és városi sétákon meg-
fáradt csapat.
Látnivalónak is fenségesek a pákozdi in-
gókövek, melyeket a legfürgébbek meg-
hódítottak.

Egry Józsefet, a Balaton festőjét és 
Aranyhíd alkotását emlegetve néztük, 
ahogy a holdfényből „induló” átjáró raj-
zolódik a mélykék vízfelületen.
Törökverő Kinizsink nagyvázsonyi la-
kótornyában találkoztunk a gyevi bíró és 
Mátyás király történetével a filmrészlet-
ből kinagyított fotón. 
Térképként terült elénk a 77 kilométer 
hosszú tó a badacsonyi Istvándy pincé-
szet teraszán bort kóstolgatva.
Erzsébet királyné, pontosabban Sissi 
szobra mellett sétáltunk a keszthelyi ki-
kötőben. 
„Lobogva lélegző tükör” – írta a Bala-
tonról Pilinszky, de a sor hosszan foly-
tatható: a Balaton az ihletője Kisfaludy-
tól kezdve Berzsenyin át József Attiláig 
számos szépírónak.
Akrosztichon lett e Balatont méltató 
szöveg formája: a sorok kezdőbetűit ösz-
szeolvasva a cikk címét kapjuk meg.
Balatoni hajókázás is szerepelt a prog-
ramban: a 150 éve épült Hableány fe-
délzetén nótázva ringatóztunk a magyar 
tenger közepén. 

A balatoni mesék és mondák világából 
emelkedik ki Helka és Kelén legendája: a 
keszthelyi öbölben felállított faszobruk a 
szerelemnek állít emléket.
Levélzöld, csepp sárgával – e színek keve-
redtek az ég és a tó kékjével szeptember 
elején.
Adakozó kedvű, haladó gondolkodó volt 
Keszthely jótevője, Festetics György – a 
szobránál mindig akad önkéntes, aki mellé 
ülhet,
Tihanyt, ahol a Balaton szélessége mind-
össze másfél kilométer, magunk mögött 
hagytuk. 
Ott, a távolban nem egy, hanem sok-sok 
vitorlás – minden balatoni képeslapon.
Nagyszerű építészünk, a Makovecz Imre 
által tervezett Emlékkápolnabeli Életfá-
hoz vezető utunkon Cirill és Metód szobra 
előtt is fényképezkedtünk. 
Kis-Balaton: e földrajzi névről gyerekkori 
film- és olvasmányélményként került fel-
színre a Tüskevár, Fekete István regényé-
nek világa.
Örvendetes, hogy Keszthelyen szabadon 
választható program lett a Festetics-kastély 
és a Baba múzeum. 
Romantikus sétát tehettünk a Kányavári 
szigeten, az ottani kilátóból inthettünk bú-
csút a Balatonnak. 
Ünnepélyes fogadalmát is tartotta a kirán-
dulók csapata: időben hazaértek Algyőre 
az asszonyok voksolni az időközi önkor-
mányzati választás jelöltjeire.
Lám, a címet alkotó 24 betűt 24 mondat 
élére állítva keretbe foglalható 60 óra, míg 
körbeérünk A Nőegylettel a Balaton körül. 

Ú.I.

hegedűs gábor versei Az irodAlmi rádióbAn
Mint tömjénfüst címmel az Irodalmi Rá-
dió gondozásában jelent meg Hegedűs Gábor 
netkötete. Nem ez az első alkalom, hogy az 
Algyőn élő alkotó munkáival találkozhat a 
nagyközönség, hiszen 2015 karácsonyára 
jelent meg magánkiadásban az első kötete 
Álmodozások címmel, majd a 2016. évi Poet 
Antológiában 3 költeménye kapott helyet, 
korábban az Algyői Hírmondóban is meg-
jelent verse.
Radnai István költő ekképpen ajánlja a net-

kötetet: „A köteten átvonul a csendes rezig-
náció és a lázadó istenkeresés. A kötetben 
felelhetők a bibliai utalások, a keresztény 
európaiság szelleme. Az olvasó érdeklődését 
fenntartják az újabb kísérletek, amelyek a 
világ és a felsőbb hatalom kettősségének fel-
oldására irányulnak. Hasonlóképpen ambi-
valens a viszonya szerelme tárgyához. Mindig 
vissza-visszatér az elérhetetlenség tudata, a 
nosztalgia és a ragaszkodás. Parafrázisai nem 
utánérzések, filozófiája mind ennek ellenére 

elutasítja a halált, a megsemmisülést legyőzi 
az élni akarás. Rímes versei őszintén vállalják 
a romantikát. Kedveli a hasonlatokat, a bő-
vített mondatokat. A jelzőkkel ugyanakkor 
takarékosan bánik. Bár nem kerüli a szépnek 
tartott szavakat, a közhelyek elkerülik a ver-
seit. Hegedüs Gábor nem egy túlélt, megha-
ladott versvilág reprezentánsa, életérzése a 
huszonegyedik század érvényes leképezése”.
A kötet itt található: www.irodalmiradio.
hu/netkotet/hegedusgabor/
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Jubilált a bölcsőde - 10 évesek lettünk!

A kisgyermekes édesanyák aláírásgyűj-
tésbe kezdtek, hogy bölcsődét szeretné-
nek Algyőn. Kérésüket az akkori telepü-
lés vezetése komolyan vette, és 2007-re 
megépült egy 20 férőhelyes bölcsőde, és 
a munka megkezdődött. Célunk az volt, 
hogy minőségi bölcsődei ellátást hoz-
zunk létre Algyőn, és felzárkózzunk a 
már jól működő gyermekintézmények 
mögé, mint amilyen az óvoda és az is-
kola. 2008 szeptemberében a szakmai 
munka minősítése alapján gyakorló in-
tézménnyé nyilvánították bölcsődénket. 

Azóta részt veszünk a kisgyermek-
nevelő szakos hallgatók gyakorlati 
képzésében. 2009-ben férőhelybővítést 
hajtottunk végre, 20 fő helyett immár 
26 kisgyermeket fogadhatott intézmé-
nyünk. A 2012-2013-as nevelési évben 
ismét bővült az intézmény, 26-ról 36 
férőhelyre kapott engedélyt bölcsődénk. 
Szép tágas csoportszobát, három gyer-
mek fürdőszobát, játéktároló helységet 
és átadót alakítottunk ki. A bővítés évé-
ben indítottuk útjára a játszócsoportun-
kat is. Célunk az volt, hogy azokat a kis-
gyermekes családokat is megszólítsuk, 
akik nem szeretnének bölcsődei ellátást 
igénybe venni, de szívesen töltenének el 
minőségi időt gyermekeikkel játékban, 
miközben ismerkedhetnek egymással, 
és segítséget kaphatnak gyermeknevelé-
si témában. 2015-ben Országos Család-

háló díjat kapott bölcsődénk, mely el-
ismerést olyan intézmények kaphatják 
meg, ahol az adott évben tevékenysé-
gükkel, programjaikkal, minőségi ellá-
tással járultak hozzá a családok min-
dennapjaihoz.

Tartalmas tíz év áll mögöttünk. Mer-
re tovább?

A jövőben szeretnénk a játszócsopor-
tos foglalkozásokat folytatni, és szep-
temberben elindítottuk kísérleti jelleg-
gel a Montessori csoportunkat. Három 
kisgyermeknevelő tavasszal elvégzett 
egy tanfolyamot, amely lehetővé teszi 
a Montessori módszer gyakorlati al-
kalmazását a csoportokban. Feladat van 
bőven, kisgyermek is van szép számban. 
A 2018-2019-es nevelési évre előjelent-
kezettek száma 38 fő.

Úgy érzem, hogy az elmúlt 10 évben 
a kitűzött célokat sikerült megvalósítani, 
a szakma elismerően beszél bölcsődénk-
ről, az ellátás magas színvonalú. Kö-
szönhető ez annak a lelkes kis csapatnak, 
(kisgyermeknevelőknek, bölcsődei daj-
káknak, szakácsnőnek) akikkel együtt 
dolgozom, és akikkel együtt dolgoztam 
az elmúlt tíz évben, de már nem erősítik 
a dolgozói gárdát. Sokat köszönhetünk 
Jankovicsné Veres Katalin intézményve-
zetőnek, aki támogatta kezdeményezé-
seinket, segítette terveink megvalósu-
lását.  Köszönet a fenntartónak, Algyő 
önkormányzatának, hogy ezekhez szép 
eredményekhez, biztosította az anyagi, 
tárgyi feltételeket, a szép munkakörnye-
zetet.

Gyömbér Kornélia

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte szeptember elején a Bóbita Bölcsőde, hiszen 2007. szeptember elsején nyi-
totta meg kapuit az intézmény. Az elmúlt 10 évben 265 kisgyermek számára biztosítottunk ellátást az intézményben, 
amely édesanyák összefogásából, kezdeményezéséből született.
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születésnApi ünnepség

A Bóbita Bölcsőde szeptember másodikán invitál-
ta születésnapi ünnepségre meghívott vendégeit.  
A rendezvényen beszédet mondott Molnár Áron 
polgármester, Jankovicsné Veres Katalin, az Egye-
sített Szociális Intézmény vezetője. A jubileumi 
program keretében az intézmény vezetője, Jan-
kovicsné Veres Katalin elismerő oklevelet adott 
át Soós Attiláné kisgyermeknevelőnek, kiemelke-
dő szakmai munkájáért, valamint megköszönte 
Gyömbér Kornélia szakmai vezető eddigi munká-
ját.

Egy kisgyermeknevelő gondolatai
Egy kisgyermeknevelő munkája nagyon 
különleges, nem könnyű, s pont ezért 
olyan szép. A nevelés-gondozás a gyer-
mek egész életét végigkísérő pedagógiai 
folyamat része. A nevelési intézmények 
első állomása a bölcsőde. Az idekerülő 
gyermekek mindegyike egy külön egyé-
niség. A megismerkedés, beszoktatás 
után azon dolgozunk, hogy széppé te-
gyük számukra az itt töltött időt. Tud-
juk, hogy a hároméves kor alatt történ-
tekre a kicsik kevésbé emlékeznek, így 

különösen nagy boldogság, ha az utcán 
felismernek. Minden mosoly, ölelés kö-
zös játék megerősít abban, hogy ezért 
vagyunk itt, ezért érdemes csinálni.
Egy kisgyermeknevelő munkája szak-
mai hozzáértést, türelmet, rugalmassá-
got, kreativitást és még sorolhatnánk, 
mennyire sok mindent igényel. Hálásak 
vagyunk, hogy kisgyermeknevelők lehe-
tünk. 

Soós Attiláné Jutka  
kisgyermeknevelő

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

FELHÍVÁS 10 ÉVES SZÜLETÉSNAPI  FOTÓZÁSRA!
Kedves Szülők!
Az algyői Bóbita Bölcsőde idén ünnepli fennállásának 10 jubileumát. Nagy dologra készülünk! Október 07-én, szomba-
ton a Faluház előtt gyülekezünk, és szeretnénk létrehozni a 10 éves nagy csoportfotónkat. Várunk minden kis- és nagy 
gyermeket, akik 2007. 09. 01. és 2017. 12. 31. között bölcsődénkbe járt vagy járni fog. Segítsetek, hogy elkészüljön ez a 
szép emlék. Gyülekező 9.50 kor az algyői Faluház előtt, míg rossz idő esetén a faluház előterében, akkor ugyanis a színház-
teremen készül a kénykép. A fotózás maximum negyed órát vesz igénybe. Nagy örömet szereznétek, ha minél többen ott 
lennétek, hiszen 265 gyermek járt hozzánk. 

Várunk benneteket!!! Köszönjük előre is!

Késélezés, köszörülés Szalag fűrészlap hegesztés,  
élezés fa-, fém-, csontvágáshoz.

Körfűrészlap, gyalukés, fűrészlánc
Húsdarálótárcsa + kés KÖSZÖRÜLÉS

Hódmezővásárhely, Rárósi u. 59. Tel.: 06 (30) 412-8652
Nyitva: H,Sze,Cs 8-12 és 13-17, P 8-16; K,Szo 8-11

Visszaszállításban segítünk!
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vásároK A civil szervezeteK házábAn (Kastélykert u. 38.)

Október 10. (kedd), 9-11 óra – Vegyes iparcikk vásár
Október 16. (hétfő), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár
Október 24. (kedd), 9-12 óra – Vegyes iparcikk vásár

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

6750 Algyő, Búvár utca 5., Telefon: (62) 517-172, 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net, www.algyokultura.hu

Október 07. (szombat), 10:00 EzerJóHáz 
„Gyógynövények az egészségnevelésben”, az Ezerjófű Egyesület szakmai 
napja 

Október 07. (szombat), 15:00 Faluház színházterem 
Idősek Napja

Október 11. (szerda), 18:00 Faluház klubterem 
ITTT – mindenről, ami Irodalom, Történelem, Társadalom, Tudomány: 
T. Kiss Tamás Samu sejti című könyvének bemutatója

Október 13. (péntek), 19:00 Faluház színházterem 
Algyői Teátrum: Férfi klimax - Női szeszély. Bemutatja a Deszka Színház 
Belépő: nyugdíjas és diák 300 Ft/fő, teljes árú 500 Ft/fő

Október 14. (szombat), 18:00 Faluház színházterem 
Brass On The Road koncert

Október 18. (szerda), 17:30 Faluház klubterem 
Életreform klub: Testünk fizikai felkészítése a téli hónapokra. Előadó: Zsi-
bók Erika reflexológus, természetgyógyász 

Október 23. (hétfő), 17:00 Szent Anna tér 
Ünnepi megemlékezés

Október 25. (szerda), 18:00 Faluház klubterem
Világjáró klub: Kína – Kanálcsőrű partfutók nyomában, Ampovics Zsolt 
előadása

Október 27. (péntek), 17:00 EzerJóHáz 
Halloween játszóház tökfaragással

Az Ezerjófű Egyesület minden hét keddjén egyesületi napot tart 16 órától 
18 óráig az EzerJóHázban (Kastélykert u. 44.), melyre szeretettel várnak 
minden érdeklődőt!

Nemzetközi elismerő díjat kapott a Wemsical csapata

A Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egye-
sület 2004 óta szervez ifjúsági programo-
kat Algyőn és a Dél-Alföldön. 2014-ben 
vajdasági fiatalokkal közösen hoztuk létre 
a Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális 
Egyesületet Magyarkanizsán. A szerbiai 
egyesület célja, hogy bevonja a Vajdaság-
ban élő fiatalokat a közösségi életbe, kul-
turális, sport és ifjúsági programokat szer-
vezzen számukra. A két szervezet a határ 

mellett élő fiatalok közötti kapcsolatokat 
erősíti közös programjaikkal, együttmű-
ködésükkel.

Ezt az ifjúsági munkát díjazták szep-
temberben Berlinben, ahol 24 jelölt 
közül a Wemsical Serbia kiemelkedő 
munkájáért Európai Ifjúsági Kulturális 
Díjban részesült. A fő programok mellett 
 (Malomfesztivál – Orom, Go Sk8 Days 
– Jótékonysági Extrém Sportverseny – 

 Magyarkanizsa, Kaláka – Baráthok Kútja) 
az ifjúságért tett munkát is elismerték ez-
zel a kitüntetéssel!

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa 
község polgármestere a következőket 
nyilatkozta: „Nagy öröm volt ma szá-
momra a magyarkanizsai Wemsical 
Serbia Egyesület tagjaival találkozni 
annak apropóján, hogy Berlinben díjat 
nyertek sikeres ifjúsági projektumaikért. 
A Malomfesztivál, a fürdőépítő kaláka 
és a gördeszkás napok Európa-szintű 
elismerést váltottak ki, én pedig szívből 
gratuláltam nekik azért a mindannyiunk 
számára fontos közösségépítő mun-
káért, amivel napról napra bizonyítják, 
hogy van erő, kreativitás és lendület a 
helyi fiatalokban és tudnak maradandót 
létrehozni”.

Ezúton is köszönjük a sok támogatást 
és segítséget, várunk mindenkit a prog-
ramjainkra!

 Torma Tibor

Tisztelt Algyői Lakosok!

Az ivóvíz minőségével kapcsolatos önkormányzathoz eddig 
beérkezett panaszokat, észrevételeket továbbítottuk a hálóza-
tot üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt.-nek. A vízmű a panaszok 
kivizsgálását megkezdte, a rendszer tisztításához szükséges in-
tézkedések folyamatban vannak.
További észrevételeiket kérjük a muszak@algyo.hu címre 
küldjék el, amelyeket ezután is továbbítunk a Szegedi Vízmű 
Zrt.-nek.
Megértésüket köszönjük!

Molnár Áron 
polgármester
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Minden kézicsapatunk győzelmet aratott 

A női ifjúsági csapatunk visszavágott a 
címvédő gyomaendrődieknek, többek 
között Fejes Maja 12 góljának köszön-
hetően – így két fordulót követően a 
lányok hibátlan mérleggel állnak a cso-
portjukban.
Női ifjúsági III osztály Dél-keleti cso-
port: FKSE-Algyő-Gyomaendrődi 
NKSE 27-20 (13-10). Almási Dóra: „Ál-
mos és bátortalan játék jellemezte a mai 
mérkőzésünket. Ez még nem az a játék, 
amit látni szeretnék, de örülök az ered-
ménynek és gratulálok a lányoknak!”

Hasonló mérleggel állnak a felnőtt 
hölgyek is, akik közel húszgólos sikert 
arattak a gyomaiak ellenében: Arany 
Zoltán lányai mintegy negyed óra eltel-
tével egyértelművé tették, kié lesz a két 
pont ezen a napon. Lapzártánkat köve-
tően legközelebb hazai pályán a lányok 
október 28-án játszanak a Makó ellen, 

addig a Felföldi István SE, és az Abo-
nyi KC ellenében is idegenben lépnek 
pályára.
FKSE-Algyő-Gyomaendrődi NKSE 
38-19 (17-7). Arany Zoltán: „Ez a mér-
kőzés is eldőlt már a 15. percre. Utána 
gyakorolhattuk a védekezési és támadási 
variációkat. Mindenki játéklehetőséget 
kapott, s így mindenki átérezhette a 
győzelem ízét!”

Megszerezték első győzelmüket férfi 
kézilabdázóink, akik a Békésen elszen-
vedett bajnoki és kupavereséget köve-
tően a DEAC ellen hazai környezetben 
tudtak nyerni hét góllal. A meccs első 
félidejében parádézott a kapuban Kiss 
Olivér, aki nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy algyői előnyt mutasson az ered-
ményjelző harminc perc után. A szüne-
tet követően aztán még stabilabb lett a 
mieink játéka, és végül meggyőző, hét-

gólos sikert arattak hajdúsági ellenfelük-
kel szemben.
Ebben a hónapban háromszor is láthat-
juk itthon a csapatot, ugyanis október 
hetedikén 18 órától a Nyíregyháza, 15-
én 18 órától a Kecskemét, majd 21-én 
szintén 18 órától az Ózd érkezik a Fehér 
Ignác Általános Iskola tornacsarnokába.
ContiTech FKSE-Algyő- Debreceni 
EAC NK Kft 28-21 (12-11). Kovács 
István: „A meccs jól indult, meg tudtuk 
csinálni a lerohanásokat, tudtuk mi fog 
történni a pályán. A félidő közepére el-
sősorban technikai hibáink, a kihagyott 
helyzeteink és a pontatlanná váló vé-
dekezésünk miatt magunkra engedtük 
a vendégeket. A folytatásban pontosí-
tottuk a védekezésünket, és így könnyű 
gólokat tudtunk szerezni, és mindenki 
játéklehetőséghez jutott. Gratulálok a 
srácoknak!”

Az algyői kézilabdacsapatok közül a hölgyeknél az ifjúságiak és a felnőttek, míg az új edzővel dolgozó férfiak is győ-
zelmet könyvelhettek el a legutóbbi játéknapon.

10 év 10 érv: Borbála Gyógyfürdő Algyő
Miért jó fürdővendégnek lenni Magyarország 
2. helyezett „Helyiek Kedvenc Fürdőjében?”

A Borbála Gyógyfürdő a 2007-es fürdőnyitás óta fürdőszolgáltatásaival családias és nyugodt pihenést, kikapcsolódást nyújt 
a komplexumba látogató fürdővendégek számára. A 10 éves jubileumi ünnep azonban a fürdő fennállása óta a legnagyobb 
sikert és kitüntetést hozta a fürdő életébe. Tudta, hogy az algyői Borbála Gyógyfürdő 2017-ben az „Év Fürdője” szavazáson 
a Magyar Fürdőszövetség és a termalfurdo.hu felmérése szerint országos szinten a „Helyiek Kedvenc Fürdője” kategória 2. 
helyezettje és Csongrád megye 3. legnépszerűbb fürdőhelye lett?! 10 érv a fürdőszolgáltatásokhoz kapcsolódóan miért jó a 
Borbála Gyógyfürdő vendégének lenni:
1 – Wellness – 2 – Masszázs – 3 – Szaunavilág (gőzkabin, infra- és finn szauna, kültéri szauna faház) – 4 – Kültéri 
 gyógyvizes medence, élménymedence, temperált medence – 5 – Babaúszás – 6 – Úszásoktatás – 7 – OEP finanszírozott 
vagy egyedi fizioterápiás szolgáltatások – 8 – Születésnapi- és rendezvényhelyszín – 9 – Kibővített büfészolgáltatás –  
10 – IZYS kártya elfogadó hely.

Idén ősszel és télen számtalan családi és helyi program várja fürdővendégeinket az év utolsó hónapjaiban is.  
(Magyar Fürdőkultúra Napja, Egészséghetek, Halloween party, Mikulás rendezvény, Szilveszteri mulatság.)

Őszi hangulatban öltözik a táj, így az átmenet a télbe minket is érint, ezért őszi karbantartásunk október  
2-ától október 12-éig tart! Vendégeink számára a várható nyitás időpontja: október 13-a 8 óra.

Téli álom helyett frissüljön fel velünk az év utolsó hónapjaiban is!
Várja Önöket továbbra is Magyarország 2 helyezett „Helyiek Kedvenc Fürdője” az algyői Borbála Gyógyfürdő!

6750 Algyő, Sport u. 9. • 06 (62) 517-520; 06 (20) 374-5470 • www.borbalafurdo.hu
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Egyszer fent, egyszer lent

Győzelmekkel indította az Algyői SK 
labdarúgó-csapata a Csongrád megyei I. 
osztály új szezonját, ám a harmadik for-
dulóban már komoly erőpróba várt Takács 
Zoltán együttesére, s a legnehezebb aka-
dályt nem is sikerült venniük: a repülőraj-
tot vevő Bordánytól szenvedtek háromgó-
los vereséget, ami az első volt az idényben. 
A negyedik fordulóban egy nyögvenyelős 
találkozón Táncos Bence korai találatával 
sikerült elhoznia az UTC otthonából a 
három pontot a gárdának, az ötödik kör-
ben azonban jött az újabb hazai kudarc. 
Egy rendkívül fordulatos, sok gólt hozó 

összecsapáson kapott ki az Algyő a SZV-
SE-től. A hazaiak Csányi Péter duplájának 
köszönhetően kétszer is egyenlíteni tud-
tak a második félidőben, ám Baka Márk 
a 89. percben ismét gólt lőtt, amire már 
nem volt válasza Takács Zoltán együtte-
sének. A hatodik fordulóban aztán értékes 
pontot szereztek Csongrádon, ahol bár 
gólt nem sikerült szerezniük, a 37. perctől 
kezdve emberhátrányba futballoztak Vékes 
Martin kiállítása miatt, így az iksz jó ered-
ménynek mondható.

Ezzel hat fordulót követően hatodik a 
gárda a tabellán, három győzelem mellett 

egy döntetlent és két vereséget tud felmu-
tatni Takács Zoltán együttese. A hetedik 
játéknapon az FK Szegedet fogadták az 
Algyő a megyei pontvadászatban, négy 
góllal nyertek, majd legközelebb az újonc 
Zsombóhoz látogatnak.

Mindeközben a Magyar Kupa küz-
delmeitől is búcsúzott a csapat, bár talán 
a Csongrád megyei együttesek közül az 
Algyő sorsolása volt a legpechesebb, hi-
szen idegenben kellett pályára lépniük 
a megyei II. osztályú, Véber György által 
irányított Törtel ellenében. A hosszú uta-
zás némileg megviselte az algyőieket, de a 
szerencse sem állt melléjük. A harmadik 
percben egy lecsorgó labdát pofoztak a 
hálóba a hazaiak, majd hét perc után már 
kettővel vezettek, sőt három minutummal 
később már jött a harmadik gombóc is. 
Ezután szerencsétlen módon Jernei Márkó 
saját kapujába juttatta a labdát, így a szü-
net előtt a lényegi dolgok el is dőltek. A 
második játékrészben már egyenrangú el-
lenfele volt a Törtelnek a vendég alaku-
lat, Táncos Bence révén pedig a szépítés 
is összejött, ennél többre azonban nem 
futotta, így nem jutott a legjobb 64 közé 
az Algyő.

Remek kezdés után az utóbbi hetekben kissé megtorpanni látszik az Algyői SK férfi labdarúgó-csapata: Takács Zol-
tánék búcsúztak a Magyar Kupa főtábla első fordulójában a sorozattól, a bajnokságban pedig két vereségbe is belefu-
tottak.

A Balaton partján edzőtáboroztak a karatésok

A tábor végére időzítették az övvizs-
gákat, így az addig rendelkezésre álló 
napokon fontos felkészülési feladatokat 
végeztek el a karatékák, így például napi 
három edzésen vettek részt, aminek 
meg is lett az eredménye, hiszen alapo-
san felhólyagosodtak a sportolók talpai, 
amit a Balaton hűs vízében próbáltak 
csillapítani.
A résztvevők meglátogatták a Zamár-
di Kalandparkot is, majd egy balatoni 
kalózkodás következett, a programokat 

pedig harcművészeti filmek megtekin-
tése követte. A negyedik napon a túlélő 
akadály pálya 28 állomását teljesítették, 
ahol Nagypál Ferenc és Tóth Jenő is re-
mekelt, Keresztes Kolos ugyanakkor a 
legjobbnak bizonyult korcsoportjában 
és abszolút kategóriában is. A záró na-
pon rendezett övvizsgán délelőtt az 
erőnléti, majd délután a technikai vizs-
ga szerepelt a programban, majd a küz-
delmek következtek, amelyeket sikerrel 
vettek az algyői karatésok.

Az Osu-no Seishin Kyokushin Karate, Mediball és Életmódfejlesztő sportegyesület idény nyáron is megrendezte táborát, 
aminek a balatonfőkajári Református Általános Iskola adott otthont, a táborban algyőiek is részt vettek.
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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)765-980 

bursA hungAricA FelsőoKtAtási 
önKormányzAti ösztöndíjpályázAt 2018.

Az algyői önkormányzat – az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve – kiírja a 2018. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot, a településen állandó lakóhellyel rendelkező, teljes 
idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási hallgatók („A” típu-
sú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánók („B” típusú pályázat) számára, a 2017/2018. tanév 
második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat beadása elektronikus rendszerben törté-
nik, a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése.

A pályázati űrlapot feltöltés után papír alapon, kinyom-
tatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt - a települési önkormány-
zatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes (hallgatói jogviszony igazolás, az egy 
háztartásban élők jövedelemigazolása).

A pályázat rögzítése és az önkormányzathoz történő be-
nyújtása 2017. november 7. napjáig lehetséges, személye-
sen az Igazgatási- és Szociális Csoportnál, ügyfélszolgálati 
időben: hétfőn 8.00 - 15.00 óráig, szerdán 08.00 - 17.00 
óráig és pénteken 8.00 - 12.00 óráig, vagy postai úton.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A részletes „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás az 
alábbi linkeken érhető el:
„A” típusú pályázati kiírás: http://www.emet.gov.hu/felhi-
vasok/bursa_hungarica10/
„B” típusú pályázati kiírás: http://www.emet.gov.hu/felhi-
vasok/bursa_hungarica11/

SZELEKTÍV GYŰJTŐEDÉNYEK ÁTVÉTELE
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. között létrejött megál-
lapodás értelmében tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulaj-
donosokat, használókat, hogy új, kiegészítő lehetőségként 
szelektív hulladék tárolására alkalmas 120 literes szelektív 
gyűjtőedényeket biztosít a szolgáltató térítésmentesen.
Elszállítás minden hónap első keddi napján.
Akik még nem vették át a szelektív hulladékgyűjtő edény-
zetet, 2017. november 29-ig, minden szerdán 14 órától 
17.30 óráig vehetik át a polgármesteri hivatalban.

Algyő Nagyközség Önkormányzat



Rigó Lenke
született: 2017. 08. 16.
anya: Técsy Tamara
apa: Rigó Péter

SzületéSek Algyőn

Kiss Kamilla
született: 2017. 08. 31.
anya: Boda Magdolna
apa: Kiss Gyula

Dörmö Mihály József
született: 2017. 09. 01.
anya: Harkai Tímea
apa: Dörmö Mihály 

Szőke Alex Dániel
született: 2017. 09. 07.
anya: Szőke Nikolett

Nemcsók Csaba Zsolt
született: 2017. 09. 14.
anya: Nagy Erika Melinda
apa: Nemcsók Csaba Zsolt

Ambrus Áron
született: 2017. 09. 17.
anya: Kaparószki Beatrix
apa: Ambrus Norbert 

Karbantartás a borbála gyógyfürdőben!
Kedves Vendégeink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Borbála Gyógy-
fürdő 2017. október 2. és október 12. között őszi 
karbantartási munkálatok miatt ZÁRVA tart. 
VÁRHATÓ NYITÁS: 2017. október 13. 8:00

Magyar Fürdőkultúra Napja - október 14. 
A 2017-es évben is megrendezi a Magyar Fürdőszövetség  
országos rendezvényét,  a „Magyar Fürdőkultúra Napját”. 
A rendezvény időpontja: október 14. (szombat)
Az idei évben kiemelt hangsúlyt kap a gyógyító fürdőzés, a 
fürdőkben igénybe vehető gyógyászati kezelések.
A Borbála Gyógyfürdő is csatlakozik a rendezvényhez, az 
eseményre látogató fürdővendégeink ingyenes vízitornán és 
szaunaszeánszokon vehetnek részt! Várjuk Önt is Magyar-
ország 2. helyezett „Helyiek Kedvenc Fürdőjében!”

Rémisztően jó Halloweeni futás a Levendula Hoteltől
A „RUNNING ALGYŐ” november 4-én, szombaton jel-
mezes bulifutást, jelmezversenyt szervez. 

16.00: Nevezés 
17:30: Rajt 

A célba érkezést követően a Levendula Étteremben 
vendégül látjuk a verseny résztvevőit házi készítésű 
süteményekkel, üdítővel, forralt borral és falusi zsíros 
kenyérrel.
                                                          

Várunk minden sportbarátot!

Házasságot kötött Algyőn

Gali Csongor Levente és Szabó Ildikó, 2017. augusztus 12.
Torma Tibor Róbert és Gál Boglárka, 2017. augusztus 17.

Hegedüs Gergely és  
Bakos Nóra Alexandra

Kis Csaba és  
Bikádi Anna

65 év szeretetben, hűségben, boldogságban!
Idős Bakos Józsefet és feleségét Gonda Annát köszöntik fiai,  

menyei, négy unokája és az öt dédunoka.

Gratulálunk!


